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การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย รวมทั้งการดาเนินงานด้านการจัดการ
ขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานีที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดั งกล่าว
เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และนาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs ดังกล่าว
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้
บริบทของประเทศไทย รวมทั้งการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบไม่ มีส่วนร่วม และศึกษา
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประยุกต์หลักการของดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced
Scorecard) ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และการพั ฒนา ประกอบกับการวิเคราะห์จากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในด้ า นประสิ ท ธิ ผ ล การขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั ง ยื น ที่ 12
เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของประเทศไทย ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับจังหวัดประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง จากข้อมูลขยะมูลฝอยที่ถูกนากลับมา
ใช้ป ระโยชน์ ในภาพรวมของประเทศที่ เพิ่ ม มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะต้องมี การพั ฒ นาและขยายผล
ให้ครอบคลุมการดาเนินงานในแต่ละพื้นที่ให้มากขึ้นในด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เทคนิคการมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานในลักษณะการประชุมหารือร่วมกันผ่าน
ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการของ
ภาครัฐ ซึ่งมีความครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบางพื้นที่หรือบางชุม ชนเท่านั้น สาหรับภาคเอกชนที่มี
การดาเนินโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมในการ
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ดาเนินโครงการของภาครัฐโดยตรง แต่เป็นการดาเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารและได้รับความ
ร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี เนื่องจากมีมาตรการในการควบคุมกากับที่ดี ในด้านการบริหารจัดการ
ประเทศไทยมีนโยบายบริหารจัดการขยะที่วางอยู่บนแนวคิด 3R นาไปสู่โครงการส่งเสริมการลดและคัด
แยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ในระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดยจังหวัดปทุมธานีให้ความสาคัญกับการคัด
แยกขยะตั้งแต่ต้นทางมีการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะ รวมทั้งโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน
ส่วนราชการ และสถานศึกษา ในด้านการเรียนรู้และการพัฒนา พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนา
ความรู้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในระดับ
จังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งในชุมชนมีการเรียนรู้และพัฒนาในการจัดการขยะตาม
หลักการ 3Rs แต่การเรียนรู้ไม่ได้นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ตั้งแต่ครัวเรือน ส่งผลให้ในภาพรวมของประเทศยังไม่ประสบความสาเร็จในการจัดการขยะตามหลักการ
3Rs เท่าที่ควร ซึ่งปัจจัยภายในที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ การบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีการให้แก่ความรู้ประชาชนและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอก คือ การมีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้โดยตรง และการรายงานผล
การดาเนินงานต่อองค์การสหประชาชาติส่งผลให้มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ภาครัฐควรกาหนดให้มีกฎหมายหรือกฎระเบียบบังคับใช้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะตามหลักการ 3Rs โดยตรง และต้ องมีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกัน ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะให้เป็นมาตฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในส่วนของภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการควรมีการ
ดาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จาเป็นหรือบรรจุภัณฑ์ที่
กาจัดยาก รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริโภคลดการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ยากผ่านมาตรการทางธุรกิจต่าง ๆ
และประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคและสร้างจิตสานึกในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ตั้งแต่ระดับครัวเรือนเพื่อขยายผลสู่ระดับประเทศต่อไป
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This study aims to study and analyze the implementation of the SDG 12, Target
12.5 under the Thailand context and the waste management through 3Rs, using the
situation in Pathum Thani Province as a case study, in order to find out challenges and
obstacles of the problem and to propose recommendations for the achievement of
the SDG 12, Target 12.5. This study is a qualitative research approach, under which the
data structure has been acquired from interviews of relevant stakeholders involving in
the SDG 12, Target 12.5 based on the Thailand context and the waste management
through 3Rs, being in line with the national plan and policy on the waste management.
Besides, the non-participation observation method and the more research on relevant
academic papers have been included, together with the application of the Balanced
Scorecard technique was applied for the analysis Evaluation indicators were including
Effectiveness, Stakeholders, Management and learning and development from the
analysis of both internal and external factors, or the analysis of strength, weakness,
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opportunity and threat (SWOT Analysis).
The study has shown that the application of the Balanced Scorecard through the
area of effectiveness of the SDG 12, Target 12.5, and the waste management through
3Rs in Thailand, in both the national and the provincial levels, have been successful to
a certain extent, as data have shown that more waste has been recycled as renewed
and usable products. However, such the actions are recommended to be further
expanded in each targeted area. Through the area of stakeholders, this research has
found that the participation of stakeholders has been incomprehensive because only a
group of representatives from relevant government agencies has held meetings to
discuss plans to achieve the SDG 12, Target 12.5, and the waste management through
3Rs and only people who are stakeholders in some targeted areas or communities
have been invited to participate in the government plans on the SDG 12, Target 12.5,
and the waste management through 3Rs. On the other hand, the private sector has
been found, not having directly participated in the government plans on the SDG 12,
Target 12.5, but following the policy of their companies’ executives in launching their
own waste recycling projects instead, backed by sound cooperation from their staff
members and their companies’ practical regulatory measures. Through the
management area, this study has found that Thailand has already implemented the
policy on the waste management through 3Rs, under which a move on promoting the
reduction and the separation of different types of waste for the recycling and reuse
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purpose of part of the wastes has been launched in the provincial and community
levels. In the case of Pathum Thani, the province has realized to separate daily waste
from upstream sources, established a provincial waste bank and campaigned on the
proper waste management in local residential communities, government agencies and
educational institutes. Through the learning and development from the analysis of
both internal and external factors, this research has found operational personnel and
other stakeholders of relevant agencies in the provincial and the community levels,
including local administrative bodies, have had more development in the waste
management through 3Rs, thanks to proper knowledge and information provided to
them by the relevant agencies. However, this study revealed that the more
development in terms of proper knowledge on the waste management through 3Rs
has not yet resulted in the change of people’s behavior in the reduction and the
separation of waste from such an upstream source as local households. This weak
point has deferred the whole nation from becoming fully successful in the waste
management through 3Rs. This research has shown that internal factors which should
support the achievement of the SDG 12, Target 12.5 under the Thai context and the
waste management through 3Rs include a systematic management style, a practical
and concrete implementation of a set policy and a provision of proper knowledge and
information to people and operational personnel who are stakeholders. For external
factors, they include laws and regulations that could be enforced to directly support
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the achievement of the SDG 12, Target 12.5 under the Thai context and the waste
management through 3Rs and updated reports submitted to the United Nations for
regular monitoring and following up of developments.
This paper recommends that the Thai government should promulgated and
enforced laws and regulations which could directly support the waste management
through 3Rs. While the government should promote and support integrated actions of
the public and private sectors, as well as the general public towards the goal and
developing a common standard nationwide on the data gathering of the amounts of
waste in separate areas, the standard of which should comply with international
standards. For the private sector, more social responsibility and accountability should
be promoted and supported among business operators so that they would reduce
unnecessary or hardly-decomposable packages or containers. Public campaigns should
also be launched, including through business channels, to create awareness among
consumers to reduce the use of hardly-decomposable materials and containers and to
help separate their household waste as a change of their behaviors for better future
from the upstream sources towardsa successful national outcome.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
จากวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้กระตุ้นให้หลายประเทศ เกิดความตระหนัก
ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเกิดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
(Stockholm Conference) ณ กรุงสต็อกโฮห์ม ประเทศสวีเดน ในปี ค.ศ. 1972 ซึ่งเป็นการประชุม
ระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรก เพื่อร่วมกันพิจารณาหามาตรการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กาลัง เผชิญอยู่ อันเป็นที่มาของแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development)” ซึ่ งเป็ นข้ อเสนอจากคณะกรรมาธิ การโลกว่ าด้ วยสิ่ งแวดล้ อ มและ
การพั ฒ นา (World Commission on Environment and Development) โดยเสนอรายงานเรื่ อง
“Our Common Future” ต่อสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) ซึ่งได้กาหนดนิยามของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนไว้และทาให้แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนแพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติiและสิ่งแวดล้อม, 2556)
การประชุ ม ระดั บ โลกที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ งแวดล้ อ มและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ถู ก จั ด ขึ้ น ตั้ งแต่
ปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) เรื่อยมาจนปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) องค์การสหประชาชาติ
ได้ ก าหนดเป้ าหมายการพั ฒ นาโดยอาศั ย กรอบความคิ ด ที่ ม องการพั ฒ นาเป็ น มิ ติ (Dimensions)
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกันเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หรื อ Sustainable Development Goals: SDGs จากประชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ ส มั ย สามั ญ
ครั้ ง ที่ 70 (The 70th session of the United Nations General Assembly) ณ ส านั ก งานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิ วยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้น าจากประเทสมาชิก 193 ประเทศ
ร่วมรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development)
ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประกอบด้วย
17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) ที่ต้องการบรรลุและดาเนินการให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030
(พ.ศ. 2573) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นทิศทางการพัฒนา
ทั้งของประเทศไทยและของโลกต่อจากนี้ (สถาบันไทยพัฒน์, ม.ป.ป.)

2
ประเทศไทยให้ความสาคัญกับการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย โดยมีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ ยั่ งยื น (กพย.) ซึ่ งมี น ายกรัฐมนตรีเป็ น ประธาน และมอบหมายหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้ องเป็ น กลไก
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานทั้ ง 17 เป้าหมาย ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงาน
สนับสนุนภายใต้ กระทรวงต่าง ๆ ร่วมกันดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน
ดังกล่ าว และท าหน้ าที่ ในการเสนอแนะนโยบายและยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ของประเทศ
ให้ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (สานักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , 2560) นอกจากนั้ น ประเทศไทยยั งให้ ความส าคั ญ กั บ การเติ บ โต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบ
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยได้กาหนดประเด็นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งรวมทั้งการบูรณาการไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนหลักที่จะส่งเสริม
การดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ความสาคัญ
กับการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนสู่การบริโภคที่ยั่งยืน และยังมีแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2564
ยุท ธศาสตร์แ ละแผนรายสาขาที่ มี การดาเนิ น งานสนั บ สนุ น การผลิต และการบริโภคที่ ยั่ง ยืน อาทิ
การจัดการขยะมูลฝอย เกษตรกรรม สารเคมี กากอุตสาหกรรม การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การศึกษา
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นต้น เป้าประสงค์ที่ 12.5 คือ เป้าประสงค์ที่มีการกาหนดเป้าหมายว่าจะต้อง
บรรลุการจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการนากลับมา
ใช้ซ้า ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย ที่รัฐบาล
ประกาศให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้จัดทา Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
โดยวางอยู่บนแนวคิด 3Rs เน้นการลด การคัดแยก และการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประกอบด้วยคิดก่อนใช้ (Reduce) การใช้ซ้า (Reuse) และนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) (กรมควบคุม
มลพิษ, 2560)
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาขยะมู ล ฝอยทวีค วามรุน แรงมากขึ้ น และยั งส่ งผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม
และสุขภาพอนามัยของประชาชน การขาดองค์ความรู้และจิตสานึกเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงไม่ให้ความสาคัญที่จะลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งกาเนิด ปริมาณขยะมูลฝอยจึงเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2560 มีขยะมูลฝอย
เกิดขึ้น 27.40 ล้ านตัน เพิ่ ม ขึ้น จากปี 2559 ร้อยละ 1.26 มีขยะมูลฝอยเพี ยง 11.70 ล้านตันหรือ
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ร้อยละ 43 เท่านั้น ที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีบางส่วนถูกนาไปแปรรูป
นากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 8.52 ล้านตัน หรือร้อยละ 31 (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) เพื่อตอบสนอง
การแก้ไขปัญหาขยะดังกล่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงกาหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และมีมติเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
และเพื่อให้สามารถดาเนินการในการขับเคลื่อนการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ
ได้จัดทาเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่วิกฤติที่มีขยะมูลฝอยตกค้างที่ต้องเร่งดาเนินการตามแผน
แม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ซึ่งจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559
พบว่า จังหวัดปทุมธานีมีปริมาณขยะตกค้าง 82,912.25 ตัน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใหม่ 611,736.52 ตัน
และปริมาณขยะที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ 79,696.78 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ ที่ 12.5
และเกิดการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 3Rs อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญกับการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งกาเนิด และส่งเสริมการนาขยะมูลฝอยการนากลับมา
ใช้ซ้าหรือนากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์ การดาเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 การจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด
การแปรรูป เพื่ อ น ากลั บ มาใช้ ใหม่ และการน ากลั บ มาใช้ ซ้ า ภายใต้ บริบทของประเทศไทย และ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณี ศึกษา จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ทราบถึง
ปัญ หา อุ ปสรรค และเพื่ อ น าเสนอข้อเสนอแนะหรือแนวทางการด าเนิ น งานด้ านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ภายใต้บริบทของประเทศไทย

1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1 การด าเนิ น งานตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน ที่ 12 เป้ าประสงค์ ที่ 12.5 ภายใต้
บริบทของประเทศไทยและการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี เป็นอย่างไร
1.2.2 ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์
ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
กรณีศกึ ษา จังหวัดปทุมธานี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวเป็นอย่างไร
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1.2.3 ข้ อ เสนอแนะหรื อ แนวทางการด าเนิ น งานตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ที่ 12
ตามเป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบท
ของประเทศไทย

1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ตามเป้าประสงค์
ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs กรณีศกึ ษา จังหวัดปทุมธานี ทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนดังกล่าว
1.3.2 เพื่อให้ทราบถึงปัญ หา อุปสรรค ในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ 12 ตามเป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs กรณีศกึ ษา จังหวัดปทุมธานี ทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนดังกล่าว
1.3.3 เพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะหรือแนวทางการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ 12 ตามเป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดอื่นที่มีบริบทใกล้เคียง เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย

1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา: วิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ง ยืนที่ 12
ตามเป้าประสงค์ที่ 12.5 การจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด การแปรรูป เพื่อนากลับมา
ใช้ใหม่ และการนากลับมาใช้ซ้า ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs กรณีศกึ ษา จังหวัดปทุมธานี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว
1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร: ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตาม
เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ที่ 12 เป้ าประสงค์ ที่ 12.5 และการด าเนิ น งานด้ านการจั ด การขยะ
ตามหลักการ 3Rs สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว ทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
ภาคเอกชน (ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท) ผู้นาชุมชนและประชาชน และนักวิชาการที่มีภารกิจหรือ
หน้าที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่: จังหวัดปทุมธานี
1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา: ใช้เวลาในการศึกษาเก็บข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูล ระหว่าง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 9 เดือน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ทราบถึงการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ตามเป้าประสงค์ที่ 12.5
การจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการนากลับมาใช้ซ้า
ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา
จังหวัดปทุมธานี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว
1.5.2 ทราบถึงปั ญ หา อุปสรรค ในการดาเนิ น งานตามเป้าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืนที่ 12
ตามเป้าประสงค์ที่ 12.5 การจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่
และการน ากลั บ มาใช้ซ้ า ภายใต้ บ ริบ ทของประเทศไทย และการดาเนิน งานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs กรณีศกึ ษา จังหวัดปทุมธานี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว
1.5.3 ข้ อ เสนอแนะหรื อ แนวทางการด าเนิ น งานตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ 12
ตามเป้าประสงค์ที่ 12.5 การจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่
และการน ากลั บ มาใช้ ซ้ า และการด าเนิ น งานด้ านการจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs ของจั งหวัด
ปทุมธานี และจังหวัดอื่นที่มีบริบทใกล้เคียง เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังกล่าว
ภายใต้บริบทของประเทศไทย

1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
บริบ ทของประเทศไทย หมายถึง การด าเนิ น งานตามกรอบนโยบายและแผนระดับ ชาติ
ของประเทศไทย รวมทั้งแผนรายสาขาต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการ
จัดการขยะตามหลักการ 3Rs เช่น แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะของประเทศ แผนบริหารจัดการขยะ
ของจั งหวั ด หรื อ องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ รวมทั้ งการด าเนิ น โครงการหรือ กิ จ กรรม
ของภาคเอกชนหรือชุมชน เป็นต้น
เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) คือ เป้าหมาย
หรือกรอบแนวทางในการพัฒ นา ซึ่ง องค์การสหประชาชาติได้กาหนดขึ้นโดยอาศัยกรอบความคิด
ที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน
และมีการกาหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนา
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ที่ ยั่ งยื น ประกอบด้ วย 17 เป้ าหมาย (Goals) 169 เป้ าประสงค์ (Targets) ที่ ต้ อ งการบรรลุ แ ละ
ดาเนินการให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 193 ประเทศทั่วโลก
ที่ ได้ รับ รองเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ดั งกล่ าว แต่ ต้ อ งผลั ก ดั น การด าเนิ น งานภายในประเทศ
เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวภายใต้บริบทของประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 (SDG Goal 12) คือ หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กล่าวถึงการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 12.5 คือ เป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ที่มีการกาหนด
ว่าจะต้องบรรลุการจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่และ
การน ากลั บ มาใช้ซ้ า โดยจะต้ องบรรลุให้ ได้ภ ายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่ งสอดคล้ องกั บ การด าเนิ น งาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของประเทศไทย
ขยะ หรือ ของเสีย หรือ ขยะมูลฝอย หรือ ขยะมูลฝอยชุมชน เป็นคาที่มีความหมายเดียวกัน
ซึ่งหมายถึง เศษผักผลไม้ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร
เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากบ้านเรือน ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น รวมทั้ง
ขยะที่สามารถนาขยะกลับมาใช้ซ้า (Reuse) และกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ได้ (Recycle) เช่น ขวด
พลาสติ ก ขวดแก้ ว เศษวั ส ดุ เหลื อ ใช้ แต่ ไม่ รวมถึ งมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ มู ล ฝอยที่ เป็ น พิ ษ หรือ อั น ตราย
จากชุมชนหรือครัวเรือน และซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
การจัดการขยะตามหลักการ 3Rs คือ การจัดการขยะที่มุ่งเน้น การลดปริมาณขยะตั้งแต่
แหล่งกาเนิด (Reduces) การคัดแยกขยะเพื่อนาขยะกลับมาใช้ซ้า (Reuse) และกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
(Recycle) เพื่ อให้ เหลื อขยะน้อยที่ สุดก่อนที่จะส่งเข้ากระบวนการกาจัดหรือทาลายอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์
ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย กรณีศกึ ษา: จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ทาการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี บทความ เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดและประเด็นการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ซึ่งประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมมีรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวคิดและความเป็นมาของการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
2.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
2.4 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับจัดการขยะมูลฝอย
2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
2.6 นโยบายและแผนการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
2.8 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
2.9 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดปทุมธานี
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและความเป็นมาของการพัฒนาที่ยั่งยืน
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์จาเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตด้วยกัน
ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อประมาณสองร้อยกว่าปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา
ทิศทางการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
จึงทาให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดในปริมาณมากเพื่อผลิตสินค้าให้ตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทาให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ ปัญหาความเสื่อมโทรม
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ของทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ดิน น้า ป่าไม้ สัตว์ป่า และแร่ธาตุ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
ปัญหาการเกิดมลภาวะหรือมลพิษต่าง ๆ ทั้งทางดิน ทางน้า ทางอากาศ รวมถึงมลพิษจากขยะมูลฝอย
ปัญหาวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติทั่วโลกอันเกิดจากการทาลายระบบนิเวศ เช่น การเกิดภาวะโลกร้อน
ภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภัย ได้ส่งผลต่อการดารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของมนุษย์และยังทาให้เกิด
ภาวะการขาดแคลนอาหาร ที่อยู่อาศัย และวิกฤตการณ์ ด้านพลังงานอีกด้วย ดังนั้น มนุษย์จึงเริ่ม
มีความคิดที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาร่วมกัน
2.1.1 ความเป็นมาของการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิ กฤตการณ์ ด้ านสิ่ งแวดล้ อมที่ เกิ ดขึ้ นทั่ วโลกได้ กระตุ้ นให้ หลายประเทศเกิ ดความตระหนั ก
ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเห็นควรให้มีการจัดการประชุมระดับโลกเพื่อร่วมกันพิจารณา
หามาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กาลังเผชิญอยู่เป็นครั้ง แรก เมือปี พ.ศ. 2515
(ค.ศ.1972) ซึ่งการประชุมนี้มีชื่อว่า “การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (United
Nations Conference on Human and Environment)” จั ดขึ้ น ณ กรุ งสต็ อกโฮล์ ม ราชอาณาจั ก ร
สวีเดน จากจุดเริ่มต้นครั้งนี้ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
จากการพั ฒ นาแบบมุ่ งเน้ น ด้ านเศรษฐกิ จเพี ย งอย่ างเดี ย ว จึ งหั น มาให้ ค วามสนใจกั บ การพั ฒ นา
รูปแบบใหม่ที่ สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการพัฒ นาได้ อันเป็นที่มาของแนวคิด
“การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)” ซึ่งเป็นข้อเสนอจากคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย
สิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นา (World Commission on Environment and Development) หรื อ
คณะกรรมาธิก ารบรัน ท์ แ ลนด์ (Brundtland Commission) โดยที่ รายงานของคณะกรรมาธิการ
บรันท์แลนด์ (Brundtland Report) ที่เสนอต่อสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) เป็นที่รู้จัก
กันอย่างกว้างขวางต่อมาในชื่อ “อนาคตของเรา (Our Common Future)” โดยในบทที่ 2 Towards
Sustainable Development ของรายงานดังกล่าว ได้กาหนดนิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ (United
Nations, 1987) ดังนี้
“Sustainable development is development which meets the needs of current
generations without compromising the ability of future generations to meet their own
need: World Cmission on Environment and Development”
“การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดทอน
ความสามารถของคนรุ่นต่อมาที่ จะตอบสนองความต้องการของพวกเขา” การประชุมระดับ โลก
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ ยั่งยืนถูกจัดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) เรื่อยมา
จนปัจจุบัน โดยการประชุมระดับโลกที่สาคัญ มีดังนี้
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2.1.1.1 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ค.ศ. 1972
องค์ ก ารสหประชาชาติ ได้ จั ด การประชุ ม สหประชาชาติ ว่าด้ วยสิ่ งแวดล้ อ มมนุ ษ ย์
(United Nations Conference on Human Environment: UNCHE) ในปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ.1972)
ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ที่ประชุมร่วมกันเรียกร้องให้ทุกประเทศตระหนักถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย และเกินขีดจากัดของทรัพยากรธรรมชาติในขณะที่ประชากรในประเทศ
ยากจนยังคงมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรในระดับที่เหมาะสม ต่อการดารงชีวิต
อยู่อย่างมี คุณ ภาพได้ การประชุม ครั้งนี้ นั บ เป็ น การประชุม ระดับ โลกทางด้านสิ่งแวดล้อมครั้งแรก
ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพั ฒนา
โดยมีผู้แทนประมาณ 1,200 คน จาก 113 ประเทศเข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้ให้การรับรองเอกสารและ
ข้อมติ (Resolution) ที่สาคัญ ดังนี้ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2556)
1) รับรองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมนุษย์ (United Nations
Declaration on Human Environment) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 26 หลั ก การ (principles) (United
Nations, 1972)
2) จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment
Programme: UNEP) เพื่อประเมินสถานการณ์และทิศทางของสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการอานวยความสะดวก
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืนและกาหนดให้มีคณะมนตรีประศาสน์
(Governing Council) การท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานของ UNEP โดยมี ส านั ก งานใหญ่
อยู่ที่กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา และมีสานักงานภูมิภาคประจา 6 ทวีป ทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา
เอเชี ย ตะวั น ออก เอเชี ย และแปซิ ฟิ ก อเมริ ก าเหนื อ ละติ น อเมริ ก าและแคริ บ เบี ย น และยุ โรป
ซึ่งกรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของสานักงาน UNEP ประจาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
3) ก าหนดให้ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายนของทุ ก ปี เป็ น วั น สิ่ ง แวดล้ อ มโลก (World
Environment Day) และเสนอให้ รั ฐ บาลประเทศต่ า ง ๆ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มขึ้ น
ในประเทศของตน
2.1.1.2 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio) ค.ศ.1992
รายงานบรั น แลนด์ ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด การประชุ ม สหประชาชาติ ว่ าด้ ว ยสิ่ งแวดล้ อ มและ
การพั ฒ นา (United Nations Conference on Environment and Development: UNCED) หรื อ
การประชุ ม สุ ดยอดโลก (Earth Summit) ในระหว่ างวั นที่ 3-14 มิ ถุ นายน ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535)
ณ นครริโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยรู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ “การประชุมริโอ
(Rio Conference)” ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้นาประเทศที่มีจุดมุ่งหมายในการกาหนดยุทธศาสตร์
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับประชาคมโลกในอนาคต
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การประชุมริโอมีผู้แทนระดับผู้นาประเทศ ประมุขของรัฐ หัวหน้าคณะรัฐบาล และ
เจ้าหน้าที่ ระดับสูงจาก 179 ประเทศเข้าร่วม และยังมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย
ประมาณ 18,000 คน รวมทั้ งมี ผู้เข้าร่วมชมงานอีกประมาณ 400,000 (กระทรวงการต่างประเทศ
2537) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้การรับรองเอกสารสาคัญจานวน 5 ฉบับ ดังนี้
1) ปฏิ ญ ญาริ โอว่ า ด้ ว ยสิ่ งแวดล้ อ มและการพั ฒ นา (Rio Declaration on
Environment and Development) ประกอบด้วย 27 หลักการที่เกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบ
ของประชาชาติในการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปฏิญญาฉบับนี้
ไม่มีผลบังคับทางกฎหมายแต่มีผลผูกพันทางการเมือง (United Nations, 1992)
2) แผนปฏิ บั ติ ก าร 21 (Agenda 21) เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พิ ทั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมโลก ในศตวรรษที่ 21 ที่ครบถ้วน ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทของโลกสาหรับการดาเนินงาน
ที่จะทาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
3) แถลงการณ์ว่าด้วยหลักการเรื่องป่าไม้ (Statement on Forest Principles)
เป็นแนวทางในการจัดการการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยืนสาหรับป่าไม้ทุกประเทศ โดยแถลงการณ์นี้
ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และมีชื่อเต็มว่า “Non-legally binding authoritative statement of
principles for a global consensus on the management, conservation and sustainable
development of all types of forests”
4) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อรักษาระดับ (Stabilize) ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) ในชั้นบรรยากาศให้อยู่ในระดับ
ที่ ป ลอดภั ย เพื่ อ ให้ ธรรมชาติ ส ามารถปรับ ตั วได้ และเพื่ อ เป็ น การประกั น ว่าจะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยอนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่
21 มีนาคม พ.ศ. 2537 (สานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, 2549)
5) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological
Diversity: CBD) มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียม
และยุติธรรม โดยอนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอให้ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations
General Assemble: UNGA) สมัยที่ 47 ดาเนินการ 2 เรื่องหลัก (กระทรวงการต่างประเทศ, 2535)
ดังนี้
1) จั ด ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Commission on
Sustainable Development: CSD) ท าหน้ าที่ ประสานและติ ดตามการอนุ วั ตตามแผนปฏิ บั ติ การ 21
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ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จะรายงานผลต่อสมัชชาสหประชาชาติ โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
แห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC)
2) จั ดตั้ งกลไกการเจรจาระหว่ างประเทศว่ าด้ วยเรื่ องทะเลทราย เพื่ อเตรี ยม
ยกร่างกรอบอนุสัญญาระหว่างประเทศในการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อเรียกร้องของกลุ่มประเทศแอฟริกา
สาหรับบทบาทของประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และทรงเป็ น องค์ หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนไทย เข้ า ร่ ว มในการประชุ ม พร้ อ มด้ ว ยผู้ แ ทนระดั บ สู งจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ องค์หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้ทรงกล่าวถ้อยแถลง
ในนามคณะผู้ แ ทนไทย โดยมี ส าระส าคั ญ คื อ ทรงชี้ ให้ ทั่ ว โลกเห็ น ว่ าประเทศไทยได้ รวมนโยบาย
เรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเข้าไว้ด้วยกันมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ดังจะเห็นได้จากโครงการพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่ หั ว ซึ่ งมี การพั ฒนาที่ ยั่งยื นเป็ นเป้ าหมาย นอกจากนี้ ประเทศไทยยั งได้
ร่วมลงนามในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง ให้การรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่จัดทาขึ้นระหว่าง
การประชุมริโอด้วย (กระทรวงการต่างประเทศ, 2535)
2.1.1.3 การประชุมริโอ +5 (Rio+5) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1997
หลังจากการประชุมริโอ 5 ปี องค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมเพื่อการทบทวน
ความก้าวหน้าของโลกในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
ณ นครนิ วยอร์ก สหรัฐ อเมริก า ซึ่ งการประชุ ม ครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ ทบทวนการด าเนิ น งาน
ตามแผนปฏิบัติการ 21 และคามั่นต่าง ๆ ที่ให้การรับรองไว้แล้วในปฏิญญาริ โอโดยเฉพาะอุปสรรค
และสาเหตุที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนตามที่กาหนดไว้ซึ่งมีประเด็นที่สาคัญ
ได้แก่ งบประมาณ การถ่ายทอดเทคโนโลยี รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การใช้พลังงาน
และการขนส่ง การขาดแคลนแหล่งน้าจืด รวมทั้งพิจารณาลาดับความสาคัญสาหรับแผนปฏิบัติการ
ในอนาคต นอกจากนี้ ในการประชุมยังเรียกร้องให้ภาครัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มหลัก
(major groups) จากภาคประชาสั ง คม เร่ ง ด าเนิ น การตามค ามั่ น ในเรื่ อ งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
อย่างจริงจังเนื่องจากมีแนวโน้มของการพัฒ นาที่ยั่งยืนในภาพรวมแย่ลงและยังไม่ มีการดาเนินการ
อย่ างจริงจั ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การด าเนิ นงานด้ านการสนั บสนุ นทางการเงินและเทคโนโลยี และ
การเสริมสร้างขีดความสามารถ
2.1.1.4 การประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ (Millennium Summit) ค.ศ. 2000
การประชุมการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ (Millennium Summit) เป็นการประชุม
สุดยอดที่จัดขึ้น ณ สานักงานใหญ่ แห่งสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดขึ้น
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ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) โดยมีผู้แทนระดับผู้นาประเทศ ประมุขของรัฐ
หัวหน้าคณะรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก 189 ประเทศเข้าร่วมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อการกาหนด
ทิศทางการดาเนินงานของสหประชาชาติในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถเผชิญหน้าต่อความเปลี่ยนแปลง
และสิ่งท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการประชุมดังกล่าว ได้มีการรับรองและยืนยันถึง
พันธกรณี ร่วมกันที่ จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สหประชาชาติในการดาเนินการเรื่องสาคัญ
ของมนุ ษ ยชาติ ต ามปฏิ ญ ญาแห่ งสหั ส วรรษ ซึ่ ง รวมถึ งการด าเนิ น การตามเป้ า หมายการพั ฒ นา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal: MDGs) เป็นวาระการพัฒนาของโลกในกรอบ
ระยะเวลา 15 ปี (สิ้นสุดปี ค.ศ. 2015) อันประกอบด้วย เป้าหมายหลัก 8 ข้อ ได้แก่ 1) ขจัดความยากจน
และความหิวโหย 2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
ทางเพศและบทบาทสตรี 4) ลดอัตราการตายของเด็ก 5) พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ 6) ต่อสู้กับ
โรคเอดส์มาลาเรีย และโรคสาคัญอื่น ๆ 7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 8) ส่งเสริมการ
เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาประชาคมโลก (สถาบันไทยพัฒน์, ม.ป.ป.)
2.1.1.5 การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Rio+10) ค.ศ. 2002
ในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) องค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนา
ที่ ยั่งยื นอี กครั้ง โดยใช้ชื่ อว่าการประชุ มสุ ดยอดโลกว่าด้ วยการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น (World Summit on
Sustainable Development: WSSD) หรื อ การประชุ ม ริ โอ 10 (Rio+10) ระหว่ างวั น ที่ 26 สิ ง หาคม
ถึง 4 กันยายน พ.ศ. 2545 ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้เพื่อทบทวนความคืบหน้า
รวมทั้งร่วมกันหากลไกในการเร่งรัดการอนุวัติตามแผนปฏิบัติการ 21 รวมถึงพันธกรณีของข้อตกลง
และอนุ สั ญ ญาต่าง ๆ ที่ เป็ น ผลมาจากการประชุม ริโอในปี พ.ศ. 2535 รวมทั้ งเน้น การมี ส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย เพื่อให้มีการดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนในระดับประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลมากกว่า 100 ประเทศ
ตลอดจนผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมซึ่งที่ประชุมริโอ+10 ได้รับรองเอกสาร
สาคัญ 2 ฉบับ คือ (United Nations, 2002)
1) แผนปฏิบัติการของการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Plan
of Implementation for the WSSD) หรื อ แผนการด าเนิ น งานโจฮั น เนสเบอร์ (Johannesburg
Plan of Implementation: JPOI) เพื่อช่วยเร่งรัดการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 21 และผลลัพธ์
อื่น ๆ ของการประชุมริโอ (UNCED) ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมภายในเวลาที่เหมาะสม
2) ปฏิ ญ ญาโจฮั น เนสเบอร์ ก ในเรื่ อ งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Johannesburg
Declaration on Sustainable Development) ซึ่ ง เป็ น การประกาศเจตนารมณ์ ท างการเมื อ ง
ของประมุขของรัฐหัวหน้ารัฐบาล และหัวหน้าคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อผลักดันให้ดาเนินการ
ตามผลลัพธ์การประชุมริโอ (UNCED) และ JPOI
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นอกจากนี้ ที่ประชุมริโอ+10 ยังได้ให้ความเห็นชอบแนวทางเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วน
(Partnerships Initiatives) ในการดาเนินโครงการระหว่างรัฐกับองค์กรต่าง ๆ และกับภาคประชาสังคม
บนพื้ น ฐานของความสมั ค รใจให้ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องแผนปฏิ บั ติ ก าร 21 (กระทรวง
การต่างประเทศ, 2545)
สาหรับบทบาทของประเทศไทยในการประชุมริ โอ+10 นี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและเป็ นองค์หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมพร้อมด้วยผู้แทนระดับ สูง
จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ องค์หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้มีพระดารัสในระหว่าง
การประชุ มโต๊ ะกลมเมื่ อวั นที่ 2 กั นยายน พ.ศ. 2545 ว่ า “ประเทศไทยได้ ด าเนิ นโครงการต่ าง ๆ
ที่สอดคล้อง กับเจตนารมณ์ของแผนปฏิบัติการ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการช่วยเหลือชาวเขา
ในการปลูกพืชทดแทนฝิ่นตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ในเรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งก็ ช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หาความยากจนได้
และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน” และเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2545 องค์หัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทย มีพระดารัสในการอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับพันธกรณีของประเทศไทย ในการดาเนินงาน
ตามผลการประชุมริโอ (UNCED) ว่า “แม้ประเทศไทยจะมีข้อจากัดด้านงบประมาณแต่รัฐบาลไทย
ได้ดาเนินงานให้มีผลคืบหน้าในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลางเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่สมดุลมีคุณภาพ
และยั่งยืน…” (กระทรวงการต่างประเทศ, 2535)
2.1.1.6 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Rio+20) ค.ศ. 2012
การประชุม สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒ นาที่ ยั่งยืน ค.ศ. 2012 (United Nations
Conference on Sustainable Development: UNCSD หรือ Rio+20) จัดขึ้น ณ นครริ โอเดจาเนโร
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เพื่อให้ผู้นาฝ่ายการเมืองมาร่วมกันให้คามั่นต่อการดาเนินการด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอีกครั้ง รวมทั้งรับทราบความก้าวหน้ าในการดาเนินการและร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรค
ของการดาเนินการ โดยกาหนดให้มีหัวข้อของการประชุม 2 หัวข้อหลัก ได้แก่
1) เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน
(Green economy within the context of sustainable development and poverty eradication)
2) กรอบสถาบั น เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Institutional framework for
sustainable development)
การประชุมริโอ+20 มีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่าง ๆ จานวน 191 ประเทศ โดยมีประมุข
หรือผู้นาประเทศจานวน 79 ประเทศ ผู้แทนระดับรัฐมนตรี และผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กร
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ภายใต้องค์การสหประชาชาติเข้าร่วม รวมประมาณ 44,000 คน ซึ่งผู้นาของแต่ละประเทศได้กล่าว
ถ้อยแถลงโดยมีสาระที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความท้าทายในการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเน้นย้าความสาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้เอกสาร
ผลลัพธ์ “อนาคตที่เราต้องการ (The future we want)” และส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกนาไปปฏิบัติ
อีกด้วย (United Nations, 2012)
สาหรับบทบาทของประเทศไทยในการประชุมริ โอ+20 นี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลู กเธอเจ้าฟ้ าจุ ฬาภรณวลั ยลั กษณ์ อั ครราชกุ มารี ทรงเป็ นผู้ แทนพระองค์ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นองค์หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมในการประชุมพร้อมด้วยผู้แทนระดับสูง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ องค์หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ทรงกล่าวถ้อยแถลง
ในนามของประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2555 ซึ่ ง มี ส าระส าคั ญ คื อ ประเทศไทย
ได้ดาเนินการเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของ “เศรษฐกิจ
สีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ
ซึ่ งการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ได้ ถู ก บรรจุ ไว้ในวาระการพั ฒ นาของชาติ แ ล้ ว นอกจากนี้ ยั งได้ ท รงเน้ น ย้ า
ให้มีการบูรณาการเรื่องสุขภาพของมนุษย์เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทย
ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคด้วย
นอกจากนี้ ผู้แทนไทยได้เข้าไปมีบทบาทในการเจรจาต่อรองในกระบวนการปรับปรุง
เอกสาร “อนาคตที่เราต้องการ” และประเทศไทยได้เผยแพร่ประสบการณ์และความสาเร็จจากการ
ดาเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ในรูปของหนังสือสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้ชื่อ “เศรษฐกิจเขียว: ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Thailand’s Green Economy: Following inthe Footsteps of His Majesty the King’s
Sufficiency Economy)” ให้ กั บ ผู้ แ ทนที่ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ริ โอ+20 จากประเทศต่ า ง ๆ ด้ ว ย
(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2555)
2.1.1.7 การประชุมสุดยอดว่าด้วยการพั ฒนาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development
Summit) ค.ศ. 2015
เป็นการประชุมสุดยอดที่จัดขึ้น ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 โดยมีผู้แทนระดับผู้นาประเทศ ประมุขของรัฐ หัวหน้า
คณะรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก 193 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อสานต่อ ภารกิจ
ที่ยังไม่บรรลุผลสาเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal:
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MDGs) และการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 มิติที่เอื้อต่อกันและแบ่งแยกมิได้
ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มีการรับรองเอกสารวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน อันประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 ข้อ
ได้แก่ 1) ความยากจน 2) ความหิวโหย 3) สุขภาวะ 4) การศึกษา 5) ความเท่าเทียมทางเพศ 6) น้า
และสุขาภิบาล 7) พลังงาน 8) เศรษฐกิจและการจ้างงาน 9) โครงสร้างพื้นฐานและการปรับ ให้เป็น
อุตสาหกรรม 10) ความเหลื่อมล้า 11) เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 12) แบบแผนการผลิต และ
การบริโภคที่ยั่งยืน 13) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 14) ทรัพยากรทางทะเล 15)
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 16) สังคมและความยุติธรรม 17) หุ้นส่วนความร่วมมือ
และการปฏิบัติให้เกิดผล ที่นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยจะใช้อ้างอิงนับจากนี้จวบจน ปี ค.ศ. 2030
(พ.ศ. 2573) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (สถาบันไทยพัฒน์, ม.ป.ป.)

ภาพที่ 2.1 ความเป็นมาและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
แหล่งที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2556)
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2.1.2 ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในสั งคมโลกมี ผู้ ให้ ค วามหมายของ “การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ” ไว้ห ลายนิ ยาม ซึ่ งล้ วนแล้วแต่
มีความหมายใกล้เคียงกันทั้งสิ้น แต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ก็คือ คานิยามของ World Commission on
Environment and Development หรือ Brundtland ที่ได้ให้ไว้ในรายงาน “Our Common Future”
ซึ่งได้เสนอแนะว่า “การพั ฒ นาที่ ยั่งยืน คือ รูป แบบของการพั ฒ นาที่ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทาให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถ
ในการที่ จะตอบสนองความต้องการของตนเอง (Sustainable Development is development
that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations
to meet their own needs)” กล่ าวคือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์
ของคนรุ่นปัจจุบัน จะต้องไม่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง แต่ควรเป็นการใช้ทรัพ ยากรในเชิงอนุรักษ์
และพั ฒ นาให้ เต็ม ศัก ยภาพอยู่ ต ลอดเวลา ดั งนั้ น การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น จะต้ องพิ จ ารณาทั้ งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความยั่งยืนของระบบนิเวศไปพร้อม ๆ กัน (World Commission on Environment
and Development, 1987)
สาหรับประเทศไทย ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ที่สาคัญคือ แนวคิดของพระธรรมปิฎก พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2539) ได้อธิบาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น “การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นมี ลั กษณะที่ เป็ นบู รณาการ (Integrated) คื อท าให้ เกิ ดเป็ น
องค์รวม (Holistic) หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์ และ
มีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือ การทาให้กิจกรรมของมนุษย์
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ นั่นก็คือ การกาหนดแนวทางการพัฒนาจะต้องคานึงถึง ปัจจัย
ด้านมนุษย์ โดยให้คุณค่าทางวัฒนธรรมรวมอยู่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ งการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น ตามแนวคิดของพระธรรมปิฏก จึงสามารถสรุปได้ว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการ
พัฒนาที่ครอบคลุม การพัฒนาในทุกด้านและทุกมิติ กล่าวคือ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จิตใจ วัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง หรือเป้ าหมายของการพัฒนา เพื่อให้
คนอยู่ดีกินดีและมีความสุข ทั้งคนในรุ่นนี้และรุ่น ต่อ ๆ ไป”
นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้ความหมายของ “การพัฒ นาที่ยั่งยืน ” ไว้หลายนิยาม ซึ่งล้วนแล้วแต่
มีความหมายใกล้เคียงกันทั้งสิ้น ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ไว้ดังนี้
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2550) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนา
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างชาญฉลาด ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการบารุงรักษาและใช้ในอัตราที่จะก่อให้เกิดการทดแทน
ได้ทันอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มีทรัพยากรใช้ต่อไปในอนาคต รวมทั้งการเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรและการพัฒนาต้องคานึงถึงความเสียหายของสิ่งแวดล้อม และป้องกัน
ปัญหาความเสื่อมโทรมที่จะเกิดแก่สิ่งแวดล้อม
จาลอง โพธิ์บุ ญ (2547) ให้ ค วามหมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น คื อ การพั ฒ นาที่ สามารถ
ตอบสนองความความจาเป็นพื้นฐานของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ไปขัดขวางความสามารถคนในรุ่นต่อ ๆ ไป
ในการที่จะได้รับสิ่งที่สนองความจาเป็นพื้นฐานของเขาเหล่านั้น
สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความสมดุล และกระจายความมั่นคงเอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่
ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
World Bank (1992) ให้ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนา เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ประนีประนอมกับการทาลายศักยภาพของคนรุ่นต่อไป
ในการพัฒนาตัวเขาเองได้ด้วย กล่าวคือการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีไว้ เนื่ องจาก
สิ่งแวดล้อมเป็นเสมือนมรดกที่จะส่งทอดให้แก่รุ่นลูกรุ่นลูกหลาน เพื่อใช้ในการพัฒนาในรุ่นเขา
นอกจากนี้ ในการจั ด ท าข้ อ เสนอของประเทศไทยในการประชุ ม สุ ด ยอดของโลกว่าด้ ว ย
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ณ นครโจฮั น เนสเบอร์ ก ประเทศแอฟริ ก าใต้ เมื่ อ เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2545
คณะอนุ กรรมการก ากั บ การอนุ วั ต ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร 21 และการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง มี ห น้ า ที่
เป็ น คณะกรรมการเตรี ย มการประชุ ม สุ ด ยอดฯ ของประเทศได้ ร่ ว มกั บ สถาบั น สิ่ งแวดล้ อ มไทย
จัดระดมความคิดเห็นจากภาคีต่าง ๆ ได้ข้อยุติด้านคานิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า “การพัฒนา
ที่ ยั่ งยืน ในบริบ ทไทยเป็ น การพั ฒ นาที่ ต้อ งคานึ งถึ งความเป็ น องค์ รวมของทุ ก ๆ ด้ านอย่ างสมดุ ล
บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกกลุ่มด้วยความเอื้ออาทรเคารพซึ่งกันและกันเพื่อความสามารถในการพึ่ งตนเอง และคุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่างเท่าเทียม”
แนวคิดที่ หลากหลายดังกล่า ว แม้ว่าจะทาให้ความหมายของคาว่า “การพัฒ นาที่ยั่งยืน ”
ปรากฏแตกต่างกันไปหลายรูปแบบแต่ก็มีหลักการที่เหมือนกัน คือ
1) การพัฒนาที่ดาเนินไปโดยคานึงถึงขีดจากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต
2) การพัฒนาที่ คานึงถึงความเป็น “องค์รวม” คือมองว่าการจะทาสิ่งใดต้องคานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งอื่น ๆ ดังนั้น การพัฒนาแนวนี้จึงยึดหลักความรอบคอบและค่อยเป็นค่อยไป
รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาด้วย
3) การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้ระบุว่าจะต้องปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแต่ต้องคานึง
ว่าเทคโนโลยีที่นามาใช้นั้นควรเป็นไปในทาง “สร้างสรรค์” ไม่ใช่ “ทาลาย”
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กล่าวโดยสรุปแล้ว ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน จะมีแนวคิดมาจาก 3 แนวทางใหญ่ ๆ
ด้วยกัน คือ
1) แนวทางด้านนิเวศวิทยา การพัฒนาที่ยั่งยืนให้ความสาคัญลาดับสูงกับคุณค่าของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยเน้ น เรื่ อ งความยั่ งยื น ของการท างานและประสิ ท ธิ ภ าพของระบบนิ เวศ
เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนทางนิเวศในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบทุนทางธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากร
ธรรมชาติต่ าง ๆ และทุ นที่ มนุ ษย์สร้างขึ้ น ได้ แก่ ปั จจัยการผลิตและสินค้ าต่ าง ๆ ให้ คนรุ่นอนาคต
ได้ใช้ประโยชน์ย่างยั่งยืน
2) แนวทางสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ของมนุ ษย์ ได้ อย่ างต่อเนื่ องโดยค านึ งถึงความเป็ นธรรมทางสั งคมและกลุ่ มชนระดั บต่ างๆ เพื่ อมุ่ งสู่
เป้าหมายที่สาคัญ คือ การรักษาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีระดับสูงขึ้นอย่างยาวนาน
3) แนวทางด้ านเศรษฐกิ จ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น หมายถึ ง การขยายตั วทางเศรษฐกิ จ
อย่างยั่งยืนยาวนานบนพื้นฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์สาหรับคนรุ่นปัจจุบันและ
รุ่นอนาคต ทั้ งนี้ จาเป็ นต้องปรับปรุง โครงสร้างการผลิตและการบริโภค และการพั ฒนาเทคโนโลยี
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ฉะนั้น หากยึดแนวทางการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น สังคมโลกก็จะดาเนินไปด้วยกันได้ระหว่าง
มนุ ษ ย์ แ ละสรรพสิ่ งที่ เกี่ ย วข้ อ งรอบตั ว มนุ ษ ย์ ได้ อ ย่ า งยั่ งยื น และยาวนาน (ส านั ก งานพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2546)
จากนิยามความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคนในรุ่นต่อ ๆ ไป และ
เป็นการพัฒนาที่คานึงถึงความสมดุล ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การกระจายความมั่นคงโดยเอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ โดยไม่ทาให้คนส่วนน้อยเดือดร้อน สามารถ
ยั่งยืนได้ในระยะยาว จึงจาเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การสร้างจิตสานึก
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และต้องส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยของประชาชน
2.1.3 หลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากความเป็นมาของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกิดจากความตระหนักของมนุษย์จากการเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมมากมายจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้ส่ง ผลต่อการดารงชีวิตและ
คุณ ภาพชีวิต ของมนุษย์ มนุษ ย์จึงเริ่มมีความคิดที่ จะหาแนวทางแก้ไขปัญ หาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาร่วมกัน นาไปสู่หลักการสาคัญของการพัฒนาที่เน้นความสมดุลและยั่งยืน หรือหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน คือ การสร้างสมดุลระหว่าง 3 มิติ ของการพัฒนา อันได้แก่
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1) มิ ติ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ เจริ ญ เติ บ โต
อย่างมีคุณภาพกระจายรายได้ให้เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ต่า
2) มิ ติ ก ารพั ฒ นาสั งคมที่ ยั่ งยื น ซึ่ งเป็ น การพั ฒ นาคนให้ มี ค วามรู้มี ส มรรถนะและ
มีผลิตภาพสูงขึ้น ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
3) มิ ติการพั ฒ นาสิ่ งแวดล้อมที่ ยั่งยืน ซึ่ งเป็ น การใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติในปริมาณ
ที่ระบบนิเวศ สามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมได้การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมในระดับที่ระบบ
นิ เวศสามารถดู ด ซั บ และท าลายมลพิ ษ นั้ น ได้ โดยให้ ส ามารถผลิ ต มาทดแทนทรัพ ยากรประเภท
ที่ใช้แล้วหมดไป
ทั้งนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีระบบสังคมที่เป็นสังคม
ธรรมรัฐ มี ระบบการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ มั่ น คง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งพึ่ งพาความช่ วยเหลื อ จากภายนอก
มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อเป็นฐานในการผลิต เพื่อนาไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (World Commission
on Environment and Development, 1987)
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความสมดุ ล ในทุ ก มิ ติ ทั้ งในปั จ จุ บั น และอนาคตต้ อ งอาศั ย
หลักการหรือแนวทาง และต้องพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ด้าน พร้อมกันไป คือ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีความสมดุลกัน โดยผู้ วิจัยได้รวบรวมหลักการหรือแนวทาง
ที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในการดาเนินโครงการหรือกิจการได้
จาลอง โพธิ์บุญ (2547) กล่าวถึงหลักการพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ 2 ประการ ได้แก่
1) การพัฒนาต้องสามารถตอบสนองความจาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ได้ ซึ่งความจาเป็น
พื้นฐาน ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการมีงานทา และต้องให้ความสาคัญกับผู้ยากจน
ขาดแคลนเป็นอันดับแรก
2) การพัฒนาไม่มีขีดจากัดตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เราใช้องค์กรทางสังคม และ
ผลกระทบของทั้ ง 2 ส่ วนนี้ มี ผ ลต่ อ ทรัพ ยากรและสิ่ งแวดล้ อ ม รวมทั้ งขี ด ความสามารถของโลก
ในการรองรับ ผลกระทบกระทบจากกิจกรรมของมนุ ษ ย์ ซึ่ งเราสามารถปรับ ปรุงได้ทั้ งเทคโนโลยี
และองค์กรทางสังคมให้เหมาะสมกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวทางใหม่ได้
นอกจากนี้การพัฒ นาที่ยั่งยืนต้องพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ด้าน พร้อมกันไป คือ
1) ด้ า นเศรษฐกิ จ 2) ด้ า นสั ง คมและความเสมอภาค และ 3) ด้ า นระบบนิ เวศหรื อ สิ่ งแวดล้ อ ม
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 3 ด้านนี้ควรมีความสมดุลกัน หากการพัฒนาไม่คานึงถึงองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน
เน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง จะก่อให้เกิดปัญ หาหลายประการตามมาดังเช่นที่พบได้ในปัจจุบัน เช่น
ปั ญ หาการเน้ น พั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ มากเกิ น ไปจนเกิ ด ปั ญ หาสั ง คม และความเสื่ อ มโทรมของ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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ภาพที่ 2.2 หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน
แหล่งที่มา: จาลอง โพธิ์บุญ (2547)
สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) กล่าวว่า แม้ว่าความหมายของคาว่า
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ปรากฏแตกต่างกันไปหลายรูปแบบแต่ก็มีหลักการที่เหมือนกัน คือ
1) การพัฒนาที่ดาเนินไปโดยคานึงถึงขีดจากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต
2) การพัฒนาที่คานึงถึงความเป็น “องค์รวม” คือมองว่าการจะทาสิ่งใดต้องคานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งอื่น ๆ ดังนั้น การพัฒนาแนวนี้จึงยึดหลักความรอบคอบ และค่อยเป็นค่อยไป
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาด้วย
3) การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้ระบุว่าจะต้องปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแต่ต้องคานึง
ว่าเทคโนโลยีที่นามาใช้นั้นควรเป็นไปในทาง “สร้างสรรค์” ไม่ใช่ “ทาลาย”
สรุปได้ว่าหลักการการพัฒ นาที่ยั่งยืน คือ การพัฒ นาที่คานึงถึงความสมดุลหรือความเป็น
“องค์รวม” คือมองว่าการจะทาสิ่งใดต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งอื่น ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว จากบทเรียนผลกระทบหรือวิกฤติจากการพัฒนา
ที่ เกิ ด จากความไม่ ส มดุ ล ส่ งผลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์ ในรูป แบบต่ าง ๆ อาทิ ปั ญ หาการเกิ ด มลภาวะ
หรือมลพิษต่าง ๆ ทั้งทางดิน ทางน้า ทางอากาศ รวมถึงมลพิษจากขยะมูลฝอย ปัญหาวิกฤตการณ์
ทางธรรมชาติทั่วโลกอันเกิดจากการทาลายระบบนิเวศ เช่น การเกิดภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง อุทกภัย
และวาตภัย ได้ส่งผลต่อการดารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าทั่วโลกต้องยอมรับ
และถือหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป นามาซึ่ง
แนวคิดใหม่ในการพัฒนา หลังปี ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development Agenda) โดยมีแนวคิด
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ ซึ่งจะนาไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาของโลกให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 เรียกว่า Sustainable Development Goals หรือ SDGs
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2.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาสังคมโลกนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515
จากการประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน ซึ่งเรียกร้องให้ทั่วโลกคานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อมาในปี พ.ศ. 2526 สหประชาชาติได้จัดตั้ งสมั ชชาโลกว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมและการพั ฒ นา
(World Commission on Environment and Development) หรื อ เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น โดยทั่ ว ไปว่ า
“Brundtland Commission” ได้ เรีย กร้อ งให้ ช าวโลกเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ก ารด ารงชี วิ ต ให้ ป ลอดภั ย
จากสิ่ งแวดล้ อ มและสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ จ ากั ด ของธรรมชาติ ร วมทั้ งได้ เสนอว่ ามนุ ษ ยชาติ ส ามารถ
ที่จะทาให้เกิด "การพัฒนาที่ยั่งยืน" ขึ้นมาได้ จากนั้ นการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับความสาคัญมากยิ่งขึ้น
เกิดความตระหนักของมนุษย์ในเรื่องการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง จากการประชุม
ระดับโลกเพื่อร่วมกันกาหนดนโยบาย หรือกรอบแนวทางดาเนินการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในปี ค.ศ.2015 องค์การสหประชาชาติ จึงได้เสนอแนวคิดใหม่ในการพัฒนาหลังปี
ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development Agenda) โดยมีแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ
ซึ่งจะนาไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาของโลกให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 เรียกว่า
Sustainable Development Goals หรือ SDGs ประกอบด้วย เป้าหมาย 17 ประการ ซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังนี้ (สยาม อรุณศรีมรกต และยงยุทธ วัชรดุลย์, 2559)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เป้าหมาย
1) การขจัดความยากจนทุกรูปแบบ
2) การขจัดความหิวโหย การบรรลุถึงความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
4) การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึง และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5) การบรรลุความเทียมกันระหว่างเพศ การเพิ่มพลังสตรีและเด็กหญิง
6) การเข้าถึงการใช้นาสะอาดและสุ
้
ขาภิบาลที่ดี
7) การเข้าถึงพลังงานที่มั่นคงและสะอาด
8) การมีงานที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
9) การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
10) การลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
11) การตั้งถิ่นฐานและชุมชนอย่างยั่งยืน
12) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13) การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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14) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
15) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนบกและรักษาระบบนิเวศ
16) การสร้างสังคมสันติสุข ยุติธรรม และมีสถาบันทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง
17) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับในการบรรลุถึง เป้าหมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโลก
โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (2560) กล่าวถึงรายละเอียด
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการนี้สามารถแบ่งกลุ่ มออกได้เป็น 5 กลุ่ม ตามองค์การ
สหประชาชาติ ประกอบด้วย
1) กลุ่ม People หรือกลุ่มด้านสังคม/ความเป็นอยู่ของผู้คน ประกอบด้วยเป้าหมาย
ที่ (1) การลดความยากจน (2) การขจัดความหิวโหย (3) สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี (4) การศึกษา
ที่มีคุณภาพ และ (5) ความเท่าเทียมกันทางเพศ
2) กลุ่ม Prosperity หรือกลุ่มด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง ประกอบด้วยเป้าหมาย
ที่ (7) พลั ง งานที่ ส ะอาดและจ่ า ยซื้ อ ได้ (8) งานที่ มี คุ ณ ค่ า และการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
(9) อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (10) ลดความเหลื่อมล้า และ (11) เมืองและชุมชน
ยั่งยืน
3) กลุ่ ม Planet หรือกลุ่ม ด้านทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม ประกอบด้วย
เป้าหมายที่ (6) น้าและสุขาภิบาล (12) การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน (13) การรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (14) ระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร และ (15) ระบบนิเวศ
บนบก
4) กลุ่ม Peace หรือกลุ่มด้านสันติภาพ ประกอบด้วยเป้าหมาย (16) สันติภาพและ
สถาบันที่เข้มแข็ง
5) กลุ่ม Partnership หรือกลุ่มหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วยเป้าหมายที่ (17)
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
ซึ่งกลุ่ม People Prosperity และ Planet สอดคล้องกับ องค์ประกอบหลักของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน คือ มิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในการทากิจกรรมด้านการพัฒนาด้านใดก็ตาม
จะต้องคานึงถึงทั้ง 3 ด้านนี้พร้อม ๆ กัน เช่น หากมุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจก็ต้องพิจารณาผลกระทบ
ด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ย หากจะมี น โยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มก็ ต้ อ งพิ จ ารณาผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย เป็นต้น ส่วน Peace และ Partnership นั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นประเด็น
Cross-cutting ที่ จะช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ 3 องค์ประกอบข้างต้น หมายความว่า
มีความเกี่ยวข้องกับทุ กเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น การมีสันติภาพในสังคมย่อมเป็นพื้นฐานสาคัญ
ในการด าเนิ น การด้ านอื่ น ๆ และการมี ชี วิ ต ที่ ดี การมี รั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและรับ ผิ ด ชอบ และไม่
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คอรัปชั่น ย่อมส่งผลอย่างสาคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกเป้าหมาย การมีหุ้นส่วน
การพัฒนาและความช่วยเหลือจากประเทศพัฒนาแล้วก็จะช่วยให้ประเทศกาลังพัฒนาสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ โดยความสัมพันธ์ของเป้าหมายทั้ง 17 ข้อสามารถนาเสนอได้ด้วยภาพดังที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย SDGs 5 กลุ่ม
แหล่งที่มา: โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (2560)
สรุป ได้ ว่า เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน ทั้ ง 17 เป้ าหมาย ครอบคลุม การพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ
ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาของทั่วโลกรวมทั้งของประเทศไทยต่อจากนี้ จากเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายดังกล่าวข้างต้น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 สร้างหลักประกัน
ให้ มี รู ป แบบการผลิ ต และการบริ โภคที่ ยั่ ง ยื น เป็ น หนึ่ ง ในเป้ า หมายในกลุ่ ม Planet หรื อ กลุ่ ม
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ถื อ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น หรื อ ผลั ก ดั น ให้ เกิ ด
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ส าหรับ ประเทศไทยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต ร
กับ สิ่ งแวดล้ อม โดยได้ บู รณาการเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ ยั่งยืน ไว้ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน แผนปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยุทศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่ 12 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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2.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable
Consumption and Production: SCP)
การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP)
เริ่มเป็นกระแสหลักหลังจากการประชุมสุ ดยอดของโลก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ
ร่วมกันสร้างกรอบความร่วมมือและข้อตกลงในระดับต่าง ๆ และเริ่มมีนโยบายส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระแสการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนมีแนวทางการดาเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเมื่อที่ประชุมริโอ+20 ในเดือนมิถุนายน 2555 ได้ให้การรับรองกรอบ 10 ปีว่าด้วย
การผลิ ต และการบริโภคที่ ยั่ งยื น (10-Year Framework on Programmes of SCP: 10YFP) เพื่ อ
เป็นกรอบการดาเนินงานระดับโลกในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นการยกระดับ
เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารผลิ ต และการบริ โภคที่ ยั่ ง ยื น ทั้ งในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว และประเทศก าลั งพั ฒ นา
ในสมัยก่อนที่จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยพึ่งพิงการผลิตในภาคเกษตรกรรม
เป็ น หลั ก แต่ ห ลั ง จากการด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม แห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 1
(พ.ศ. 2504–2509) เป็นต้นมา โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเน้นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
จึงทาให้การผลิตภาคการเกษตรเปลี่ยนมาเป็นการเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อการค้าและเน้นการผลิตวัตถุดิบ
เพื่อการส่งออกโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะ
สารเคมีกาจัดโรคและแมลง ปุ๋ยเคมีและเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งเกษตรกร
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม จึงเริ่มมีแนวคิดในการทาเกษตรอินทรีย์ การใช้ประโยชน์ของเสียในภาค
เกษตรกรรมในรูปของพลังงานทดแทนหรือเชื้อเพลิงการนากลับไปเป็นอาหารสัตว์หรือนาไปทาปุ๋ย
เป็นต้น สาหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย ได้เริ่มมีการพัฒนาอย่างจริงจังในช่วงปี พ.ศ. 2514-2524
โดยมุ่ งเน้ น อุตสาหกรรมเพื่ อการส่ งออก การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเวลานั้น จึงเป็ น การบ าบั ด
ที่ปลายท่ อ (end-of-pipe treatment) เพียงเพื่ อให้สอดคล้องกับกฎหมายของภาครัฐในขณะนั้ น
ที่มีลักษณะแบบการสั่งการและควบคุม (command and control) การผลิตที่มองมิติด้านเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว ส่งผลกระทบต่อมิติทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมา ประกอบกับประชาคมโลก
ได้เห็นความสาคัญ ของการผลิตที่ ยั่งยืน จึงทาให้ปัจจุบันภาครัฐส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนาเครื่ องมือ
การจัดการสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ อาทิ เทคโนโลยีสะอาด (cleaner technology) หรือระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) การประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Evaluation) ฯลฯ ส่งผลให้ภาคธุรกิจเริ่ม หันมา
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคยิ่งขึ้น
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โดยการบริโภคอย่างยั่งยืน ในบริบ ทของประเทศไทย มี พื้ น ฐานจากการประยุกต์แนวคิ ด
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไว้ด้วยกัน โดยให้ความสาคัญกับการ
บริโภคอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับภาครัฐ ภาคการผลิตและบริการภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน
โดยมีนโยบายมาตรการและกลไกส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนมุ่งพัฒนาการบริโภค
อย่ า งยั่ งยื น แบบมี ส่ ว นร่ ว มและโปร่ งใส ดั งนั้ น การบริ โภคอย่ า งยั่ งยื น ในบริ บ ทของประเทศไทย
จึงคานึงถึงปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาคการผลิตและการบริโภค อันได้แก่ ความจาเป็นในการ
บริโภคตามความต้องการพื้ น ฐานความต้องการที่ นอกเหนื อจากความจาเป็ น และความตระหนั ก
กับจิตสานึกของประชาชน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนวิถีการบริโภค สามารถส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริโภค ผ่านระบบการให้การศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ การปรับตัวและการปรับ
ทัศนคติเพื่อลดความต้องการบริโภคให้อยู่ในระดับพอเหมาะ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2556)
การกาหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (ค.ศ. 2016-2030) หรือ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จะส่งผลกระทบต่อแนวทาง
การพัฒ นาประเทศในอนาคต ดังนั้น ประเด็นท้าทายของประเทศไทยที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและ
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรักษา
และฟื้ นฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมให้ สามารถสนั บสนุนการเติบ โตที่ เป็น มิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและการมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องประชาชน นอกจากนั้ น ยั ง มี แ ผนปฏิ รู ป ประเทศ
ด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม รวมทั้ งยุ ท ศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสาคัญ
กับ การผลิ ตและการบริโภคที่ ยั่งยืน ซึ่ งสอดคล้ องกับ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน เป้ าหมายที่ 12
ที่กล่าวถึงการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โครงการประสานงาน
การวิ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (2559) กล่ า วถึ ง เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ 12
ประกอบด้วย 11 เป้าประสงค์ ได้แก่
1) เป้าประสงค์ที่ 12.1 ดาเนินการให้ เป็ นผลตามกรอบการดาเนินงานระยะ 10 ปี
ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ ยั่งยืน ทุ กประเทศน าไปปฏิ บั ติโดยประเทศพั ฒ นาแล้วเป็ น ผู้น า
โดยคานึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศกาลังพัฒนา
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2) เป้าประสงค์ที่ 12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573
3) เป้าประสงค์ที่ 12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและ
ผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาการจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลัง
การเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573
4) เป้าประสงค์ที่ 12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลง
กันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้า และดินอย่างมีนัยสาคัญ เพื่ อที่จะลด
ผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี 2563
5) เป้าประสงค์ที่ 12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูป เพื่อ
นากลับมาใช้ใหม่ และการนามาใช้ซ้า ภายในปี 2573
6) เป้ าประสงค์ ที่ 12.6 สนั บ สนุ น ให้ บ ริษั ท โดยเฉพาะบริษั ท ข้ ามชาติ แ ละบริษั ท
ขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของ
บริษัทเหล่านั้น
7) เป้ า ประสงค์ ที่ 12.7 ส่ ง เสริ ม แนวปฏิ บั ติ ด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาคสาธารณะ
ที่ยั่งยืนตามนโยบายและการให้ลาดับความสาคัญของประเทศ
8) เป้าประสงค์ที่ 12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573
9) เป้ าประสงค์ที่ 12.a สนับ สนุ น ประเทศกาลังพั ฒ นาในการเสริมความแข็งแกร่ง
ของขี ด ความสามารถด้ านวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นไปสู่ รูป แบบการผลิ ต และ
การบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
10) เป้าประสงค์ที่ 12.b พัฒนาและดาเนินการใช้เครื่องมือเพื่อจะติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบของการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน สาหรับ การท่ องเที่ ยวที่ ยั่งยืนที่ สร้างงานและส่งเสริมวัฒ นธรรม
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
11) เป้าประสงค์ที่ 12.c ทาให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและ
น าไปสู่ ก ารบริโภคที่ สิ้ น เปลื อ งมี ค วามสมเหตุ ส มผล โดยก าจัด การบิ ด เบื อ นทางการตลาดโดยให้
สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและเลิ กการอุดหนุนที่เป็นภัย
เหล่านั้นในที่ที่ยังมีการใช้อยู่ เพื่อให้สะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคานึงอย่างเต็มที่ถึงความ
จาเป็นและเงื่อนไขที่เจาะจงของประเทศกาลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อ
การพัฒนาของประเทศเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองคนจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
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ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
ภายใต้บริบทของประเทศไทย รวมทั้งการดาเนินงานตามนโนบายและแผนระดับชาติ และแผนรายสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะหลักการ 3Rs
ตามเป้าประสงค์ที่ 12.5 ที่มีการกาหนดเป้าหมายว่า จะต้องบรรลุการจัดการของเสีย โดยการป้องกัน
การลด การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการนากลับมาใช้ซ้า ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งสอดคล้อง
กับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยที่รัฐบาลประกาศให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
เป็ น วาระแห่ ง ชาติ โดยได้ จั ด ท า Roadmap การจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย และ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559–2564) โดยวางอยู่บนแนวคิด 3Rs
เน้นการลด การคัดแยก และการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบด้วย คิดก่อนใช้
(Reduce)การใช้ซ้า (Reuse) และนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) (กรมคุมมลพิษ, 2559)

2.4 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับจัดการขยะมูลฝอย
2.4.1 ความหมายของขยะ
กรมควบคุมมลพิษ (2547) ได้ให้ความหมายของขยะประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ขยะชุมชน (Municipal solid waste) หมายถึง ขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น
ตลาดสด บ้านพักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ สถาบันต่าง ๆ รวมทั้งเศษวัสดุ
ก่อสร้าง ทั้งนี้ไม่รวมของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ
ขยะทั่ ว ไป (General waste) หมายถึ ง ขยะประเภทอื่ น นอกเหนื อ จากขยะย่ อ ยสลาย
ขยะรีไซเคิ ล และขยะอั น ตราย มี ลั ก ษณะที่ ย่ อ ยสลายยากและไม่ คุ้ ม ค่ าส าหรับ การน ากลั บ มาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น กล่องนมห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติ กบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม
ซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟม ฟอล์ยเปื้อนเศษอาหาร เป็นต้น
ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย หมายถึง ขยะที่เน่าเสียหรือ
ย่อยสลายได้เร็ว สามารถนามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น เศษผักเปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์
เป็นต้น
ขยะรี ไซเคิ ล (Recyclable waste) หมายถึ ง ขยะของเสี ย บรรจุ ภั ณ ฑ์ หรื อ วั ส ดุ เหลื อ ใช้
ซึ่ งสามารถน ากลั บมาใช้ประโยชน์ ใหม่ ได้ โดยการน ามาแปรรูปเป็ นวัตถุดิ บในขบวนการผลิ ต หรือ
ใช้สาหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม พลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม
ยางรถยนต์
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(ราชกิจจาบุเบกษา, 2560) ได้ให้ความหายของ “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร
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เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาด
จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายคาว่า “มูลฝอย” หมายความว่า
เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์
ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอย
ติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้นิยามที่มีความหมายใกล้เคียงกับคาว่า “ขยะมูลฝอย”
เพื่อควบคุมกากับการจัดการ “ขยะมูลฝอย” ในภาคอุตสาหกรรม โดยได้นิยามคาว่า “สิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” หมายความว่า สิ่งของที่ไม่ ใช้แล้วหรือของเสียทั้ง หมดที่เกิดขึ้น จากการประกอบ
กิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์
เสื่อมคุณภาพ และน้าทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็นอันตราย
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 กล่าวว่า ของเสียหมายความว่า
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มา
จากแหล่งกาเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง
ของเหลวหรือก๊าซ
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสรุปได้ว่า ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ขยะมูลฝอย หรือ ขยะมูลฝอยชุมชน
เป็นคาที่มีความหมายเดียวกัน ซึ่งหมายถึง เศษผักผลไม้ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษวัสดุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากบ้านเรือน ถนน
ตลาด ที่ เลี้ ยงสั ตว์ห รือที่ อื่น แต่ไม่ รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็ นพิ ษ หรืออันตรายจากชุมชน
หรือครัวเรือน และซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
2.4.2 ประเภทของขยะชุมชน (Type of Solid Waste)
ได้มีนักวิชาการหรือหน่วยงานได้แบ่งประเภทตามลักษณะของขยะมูลฝอย ดังนี้
2.4.2.1 สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2555) ได้จัดแบ่งประเภทของขยะ
มูลฝอยชุมชนออกตามลักษณะทางกายภาพได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ขยะย่ อยสลาย (Compostable waste) หรื อ มู ลฝอยย่ อยสลายคื อ ขยะที่
เน่ าเสีย และย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักทาปุ๋ ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้
เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการโดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ
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2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มู ลฝอยที่ ยังใช้ได้ คือ ของเสีย
บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก
กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น สาหรับขยะ
รีไซเคิลนี้เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ
3) ขยะอั น ตราย (Hazardous waste) หรื อ มู ล ฝอยอั น ตราย คื อ ขยะที่ มี
องค์ประกอบ หรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์
วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาให้เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุ
กัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทาให้
เกิ ดอั นตรายแก่ บุ คคล สั ตว์ พื ช ทรัพย์ สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่ น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์
แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น
ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทั้งหมด
ในกองขยะ
4) ขยะทั่ ว ไป (General waste) หรื อ มู ล ฝอยทั่ ว ไป คื อ ขยะประเภทอื่ น
นอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่า
สาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติก
ห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร
เป็นต้น สาหรับขยะทั่วไปนี้เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณ
3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
นอกจากนี้ประเภทและแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย สามารถจาแนกได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการ
ใช้ เกณฑ์ ใดในการจ าแนก เช่ น การพิ จารณาจากแหล่ งก าเนิ ด องค์ ประกอบของขยะมู ลฝอย หรือ
คุณสมบัติของขยะมูลฝอย เป็นต้น ซึ่ง พัฒนา อนุรักษ์พงศธร (2547) ได้ระบุการจาแนกประเภทของ
ขยะมูลฝอยออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
2.4.2.2 จ าแนกตามแหล่ งก าเนิ ด ของมู ล ฝอย สามารถแบ่ งได้ เป็ น 3 ประเภท คื อ
ขยะมูลฝอยจากชุมชน (Community waste) ขยะมูลฝอยจากเกษตรกรรม (Agricultural waste)
และขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม (Industrial waste)
ทั้ ง นี้ ปรี ด า แย้ ม เจริ ญ วงศ์ (2532) ได้ ข ยายความแหล่ ง ก าเนิ ด ขยะมู ล ฝอยทั้ ง 3
ประเภท ดังนี้
1) แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยจากชุมชน คือ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งชุมชน
ยกเว้น ขยะมูลฝอยจากกระบวนการจากโรงงานอุ ตสาหกรรม และมูลฝอยจากเกษตรกรรม จะเรียก
รวมว่าขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal solid waste) จากขยะมูลฝอยชุมชนสามารถแบ่งประเภทของ
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ขยะมูลฝอยได้ 2 ชนิด คือ ขยะมูลฝอยแห้ง เช่น แก้ว พลาสติก โลหะ กระดาษ และขยะมูลฝอยเปียก
เช่น เศษผักผลไม้ เศษอาหาร ซึ่งแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยที่จัดรวมอยู่ในกลุ่มแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย
ชุมชนนั้น กรุงเทพมหานคร (2548) ได้แบ่งแยกตามแหล่งกาเนิดได้เป็นขยะมูลฝอยจากแหล่งต่าง ๆ
ดังนี้
(1) บ้านพักอาศัย (Residential)
(2) สถานประกอบการ (Commercial)
(3) สถาบันต่างๆ (Institutes)
(4) เขตการก่อสร้างและรื้อถอน (Construction and Demolition)
(5) เขตการให้บริการของชุมชน (Municipal services)
(6) เขตที่ตั้งของโรงงานบาบัดของเสีย (Treatment plant sites)
2) แหล่ งก าเนิ ดขยะมู ลฝอยจากโรงงาน คื อ ขยะมู ลฝอยที่ เกิ ดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ขยะมู ลฝอยจากแหล่งกาเนิดนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ นาเข้าในกระบวนการผลิต
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นของเสียที่ไม่เป็นอันตราย และของเสียที่เป็นอันตราย เช่น ของเสียที่เป็นพิษ
ของเสียติดไฟ และของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เป็นต้น
3) แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม คือ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการ
ทาการเกษตร ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งนี้โดยส่วนใหญ่ คือ ขยะมูลฝอย
เปียก เช่น ซังข้าวโพด ชานอ้อย มูลสัตว์ นอกจากนี้ยังมีขยะมูลฝอยที่เป็นอันตราย เช่น สารเคมี ภาชนะ
บรรจุยาฆ่าแมลงหรือยาปราบศัตรูพืช
2.4.2.3 จาแนกตามลักษณะความเป็นอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ ขยะมูลฝอยทัว่ ไป (General waste) และขยะมูลฝอยอันตราย (Hazardous waste)
2.4.2.4 จาแนกตามลักษณะสมบั ติ ของขยะมู ลฝอย สามารถแบ่ งได้ เป็ น 5 ประเภท
ได้แก่ ขยะมูลฝอยแห้ง (Refuse) ขยะมูลฝอยเปียก (Garbage) ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ (Combustible
waste) ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้ (Non-combustible waste) และขยะมูลฝอยอันตราย (Hazardous
waste)
อนึ่ง พัฒนา อนุรักษ์พงศธร (2547) ได้สรุปออกมาเป็นแผนภาพการจาแนกประเภท
และลักษณะของขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ดังภาพประกอบที่ 2.4
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ภาพที่ 2.4 การจาแนกประเภทและลักษณะของขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ
แหล่งที่มา: พัฒนา อนุรักษ์พงศธร (2547)
อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ (2547) กล่าวว่า ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก และขยะที่เป็นพิษ
1) ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย หมายถึง ขยะที่มีความชื้นสูง
ติดไฟยาก สามารถเน่ าเปื่ อ ยหรือย่ อยสลายได้ ส่ วนมากมั กได้ แก่ สิ่งของประเภทอินทรียวัตถุ เช่ น
พวกเศษอาหาร เศษพื ช ผั ก เปลื อ กผลไม้ รวมทั้ งซากของพื ช และสั ต ว์ ขยะประเภทนี้ เนื่ อ งจาก
มีความชื้นสูง เมื่อย่อยสลายมักจะมีกลิ่นเหม็นถือเป็นเหตุเดือดร้อนราคาญได้ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย
นี้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ขยะเปียก” ขยะประเภทนี้มีแหล่งกกาเนิดมาจากแหล่งชุมชน ที่พักอาศัย
ตลาดสดจากสถานประกอบการ เช่น ภัตตาคาร รวมทั้งจากแหล่งเกษตรกรรม
2) ขยะที่ย่อยสลายได้ยากขยะที่ย่อยสลายได้ยาก หมายถึง ขยะที่มีความชื้นต่า
หรือปราศจากความชื้นจึงติดไฟได้ง่าย เช่น กระดาษ เศษหญ้า ยาง ยกเว้นพวกโลหะและเศษแก้ว
ขยะประเภทนี้จะเน่าเปื่อยหรือย่อยสลายได้ยากและ ใช้เวลานาน บางประเภทอาจไม่เน่าเปื่อย และ
ทั้งยังสามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น โฟม พลาสติก ขวดแก้ว ยางรถยนต์ เป็นต้น ขยะที่ย่อยสลาย
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ได้ยากนี้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ขยะแห้ง” มีแหล่งกาเนิดจากที่พักอาศัยย่านชุมชน และแหล่ง
อุตสาหกรรม
3) ขยะที่เป็นพิษขยะที่เป็นพิษ หมายถึง ขยะที่มีส่วนประกอบทางเคมี หรือ
ของเสียที่เป็นพิษมีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น กากสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม ซากถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่
ยาและสารเคมีที่เสื่อมสภาพ ยาปราบศัตรูพืช รวมทั้งขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
เช่น สารเคมีของเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี เศษสาลี เข็มฉีดยา และเศษอวัยวะของผู้ป่วย เป็นต้น
ขยะที่เป็นพิษนี้จะต้องมีวิธีการควบคุมและกาจัดเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
และสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม แหล่งกาเนิดของขยะที่เป็นพิษหรือของเสียอันตรายที่สาคัญ ได้แก่แหล่ง
อุตสาหกรรม โรงพยาบาล และสถานที่ศึกษาวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น พบว่า ขยะมูลฝอยมีประเภทและแหล่งกาเนิดที่มีความหลากหลาย
ซึ่งขยะแต่ละประเภทจะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม โดยต้องสนับสนุนให้มีการลดขยะที่ต้นทาง
หรือแหล่งกาหนด และส่งเสริมให้มีการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น และในการ
แก้ ปั ญ หาขยะจะต้ อ งทราบถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณขยะ เช่ น จ านวนประชากรที่ เพิ่ ม ขึ้ น
การเจริญเติบโตของเมือง การมีประชากรแฝงเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรม
เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อปริมาณขยะชุมชนเหล่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.4.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณขยะชุมชน
ในอดีตประชากรมีจานวนไม่มาก การพัฒนาประเทศยังไม่ขยายเท่าปัจจุบัน ทาให้อัตราบริโภค
มีน้อย มูลฝอยจึงมีปริมาณน้อย ฉะนั้นการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดโดยไม่มีการจัดการใด ๆ จึงยัง
ไม่ก่อปัญ หาต่อสิ่งแวดล้อมมากนัก รวมทั้งยังมีที่ดินว่างเปล่ามากพอที่จะรองรับการกาจัดมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นได้
แต่ในปัจจุบันประชากรมีจานวนมากขึ้น รวมถึงมีประชากรแฝงเนื่องจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ทาให้มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก นอกจากนี้
มูลฝอยที่ ถูกผลิตขึ้นในระยะหลั ง ๆ (อาณั ติ ต๊ะปิ น ตา, 2553) จะมีส่วนประกอบของวัสดุที่ กาจัด
ได้ยากมากขึ้น เช่น พลาสติก โฟม รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในการผลิตสิ่งของต่าง ๆ ดังนั้นหากยังไม่มี
ระบบการจัดการที่เหมาะสมย่อมจะต้องเกิดปัญหาความสกปรกอย่างแน่นอน
โดย วิธวัฒน์ สวาศรี และคณะ (2548) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการเกิดและ
ลักษณะของมูลฝอยชุมชน โดยสามารถจาแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลได้ ดังต่อไปนี้
1) สถานที่ ตั้งของแหล่งกาเนิดมูลฝอยที่ มีการคมนาคมขนส่งสะดวก มีความเจริญ
สะดวกสบายในการซื้อสินค้า ซึ่งทาให้ปริมาณและลักษณะของมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นมีความแตกต่าง
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กันไปตามประเภทของสถานที่ ซึ่งพิจารณาได้จากการคมนาคม โดยถ้าการคมนาคมขนส่งสะดวกก็จะ
ส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยชุมชนมูลฝอยเพิ่มมากตามความเจริญนั้น ๆ และในทางตรงกันข้ามถ้ าหาก
การคมนาคมไม่สะดวกก็จะทาให้มีปริมาณมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นนั้นน้อยเช่นกัน
2) ฤดู ก าลเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผล ให้ เกิ ด ประเภทและ/หรื อ ปริ ม าณมู ล ฝอยชุ ม ชน
ที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากฤดูกาลผลไม้ ก็จะมีปริมาณ เปลือกผลไม้มากกว่าปกติ
3) รายได้และโครงสร้างของครอบครัว ครอบครัวขนาดใหญ่มีรายได้สูงกาลังการซื้อ
ย่อมมีมาก และเพิ่มปริมาณมูลฝอยได้มาก และหลากหลายชนิดยิ่งขึ้น
4) อุปนิสัยในการ ซื้อสินค้า และพฤติกรรมในการบริโภคของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกัน
จึงทาให้ปริมาณและลักษณะของมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นจะแปรเปลี่ยนไปกับสามัญสานึกของแต่ละ
บุคคลนั้น ๆ ว่าจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด ซึ่งในที่นี้ไม่เอาตัวรายได้มาเป็นตัวชี้วัด
5) กฎหมายข้อบังคับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดปริมาณมูลฝอยชุมชน และ
ลักษณะของมูลฝอยชุมชนเช่นกัน ซึ่งเห็นได้จากค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ มูลฝอยชุมชนโดยจะติดตาม
ปริมาณการเกิดมูลฝอยชุมชน ตลอดจนการลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือเข้มงวดการทิ้งมูลฝอยชุมชนในลักษณะ
ที่เป็นอันตราย โดยเข้าหลักการของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
ธเรศ ศรีสถิตย์ (2553) ได้กล่าวว่าในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละชุมชนมีปริมาณและองค์ประกอบ
มูลฝอยที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่ทา ให้เกิดความแตกต่างเหล่านั้น สามารถสรุปได้
ดังนี้
1) ที่ ตั้ งทางภู มิ ศ าสตร์ของพื้ น ที่ นั้ น ๆ เช่ น ที่ ตั้ งของชุ ม ชนที่ อ ยู่ บ นที่ สู ง ที่ ลุ่ ม หรือ
ที่ริมทะเล เป็นต้น
2) ฤดู ก าล เช่ น ในฤดู ฝ นลั ก ษณะของมู ล ฝอยจะมี ค วามชื้ น สู งกว่ าในช่ ว งฤดู ร้อ น
มีส่วนผสมของมูลฝอยพวกสารอินทรีย์สูง เช่น ใบไม้ ผัก ผลไม้ เป็นต้น
3) รายได้ ของประชาชนโดยการศึ กษาพบว่ า ถ้ าในพื้ น ที่ ที่ รายได้ ของประชาชนสู ง
จะมีอัตราการเกิดมูลฝอยต่อคนสูงกว่าพื้นที่ที่มีประชากรรายได้น้อยกว่า รวมทั้งยังมีความหลากหลาย
ขององค์ประกอบมูลฝอยมากกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้น้อย
4) โครงสร้างของครอบครัวจานวนคนในครอบครัวเป็ นตัวกาหนดปริมาณมูลฝอย
หากเป็นครอบครัวใหญ่ จะมีปริมาณมูลฝอยมาก แต่หากนามาเฉลี่ยหาอัตราการเกิดจะมีสัดส่วน
น้ อ ยลงและน้ อ ยกว่าคนที่ อ าศั ย อยู่ ค นเดี ย วหรือ ครอบครัวที่ มี ค นน้ อ ยกว่า แต่ ค วามหลากหลาย
ขององค์ประกอบมูลฝอยอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนกับปริมาณมูลฝอย
5) พฤติ ก รรมในการบริ โภคสิ น ค้ า และอาหาร เช่ น ส าหรั บ ผู้ ที่ ป ระกอบอาหาร
รับประทานเองจะมี มูล ฝอยประเภทเศษผัก เศษอาหาร ในขณะที่ผู้ที่นิยมซื้ออาหารที่สาเร็จแล้ว
มูลฝอยจะเป็นประเภทพลาสติกหรือโฟมที่ใช้บรรจุอาหาร เป็นต้น
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6) รูปแบบของการดาเนินชีวิตประจาวันที่เป็นเฉพาะ คือ ไม่ทาครัวที่บ้านแต่รับประทาน
อาหารนอกบ้าน ซึ่งส่งผลต่อปริมาณและองค์ประกอบของมูลฝอยเช่นกัน
7) กฎหมายข้อบังคับ เช่น การคืนขวดสินค้า มีส่วนทาให้ปริมาณมูลฝอยลดน้อยลงได้
หากเป็นไปได้จริงในประเทศไทยกาหนดให้มีการคืนขวด ปริมาณมูลฝอยประเภทขวดที่ทาจากแก้ว
หรือพลาสติกจะลดลงได้อย่างมาก
จากการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อปริมาณการเกิดขยะชุมชน
โดยในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละชุมชนจะมีปริมาณและองค์ประกอบมูลฝอยที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น
ควรมี ก ารบริห ารจัด การขยะที่ เหมาะสมกั บ สภาพบริบ ทของแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยต้ องอาศั ย หลั กการ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.4.4 หลักการในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
USEPA (1989) (อ้างถึง พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2555) กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการ
ขยะมู ล ฝอย ไว้ว่าการดาเนิ น การจัดการขยะมู ลฝอยนั้ น สามารถแบ่ งหลักการในการดาเนิ น การ
ออกเป็นส่วนสาคัญ 4 ส่วนตามลาดับความสาคัญ ได้แก่ (1) การลดปริมาณขยะจากแหล่งกาเนิด
(2) การนากลับมาใช้ประโยชน์ (3) การกาจัดด้วยวิธีเผาและ (4) การฝังกลบ

ภาพที่ 2.5 ลาดับความสาคัญของการจัดการขยะมูลฝอย
แหล่งที่มา: พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2555)
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ทั้งนี้การลดการเกิดขยะมูลฝอยที่แหล่งกาเนิดและการใช้ซ้า มีความหมายครอบคลุมการลด
ทั้งปริมาณและระดับความเป็นพิษ (Toxicity) ของขยะมูลฝอย การลดปริมาณที่แหล่งกาเนิดเกิดขึ้น
ได้ด้วยการออกแบบ การผลิตและการใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและมีปริมาณน้อย
หรือสามารถใช้ซ้าได้ นอกจากนั้นการนากลับมาแปรรูปเพื่ อใช้ประโยชน์จะรวมถึงการนาเอาขยะ
อินทรีย์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยด้วย สาหรับการกาจัดด้วยวิธีเผานั้นเหมาะสาหรับท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอย
ที่ไม่สามารถนากลับไปใช้ประโยชน์ปริมาณมาก ๆ และในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการคือการฝังกลบ ซึ่งแม้จะมีลาดับความสาคัญน้อยที่สุด แต่การฝังกลบยังคงมีความจาเป็น
สาหรับการกาจัดขยะมูลฝอยที่ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก เช่น เศษวัสดุจากการก่อสร้าง
หรือเถ้าจากการเผาและขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือจากขั้นตอนอื่น ๆ นั่นเอง
นอกจากนี้ สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และนันทพล กาญจนวัฒน์ (2543) กล่าวถึงวิธีที่ประสบความสาเร็จ
ในการจัดการขยะมูลฝอย คือการลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง นั่นคือ การให้ประชาชนผู้ทิ้งขยะมูลฝอย
คัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อให้ได้ขยะมูลฝอยที่จะนาไปใช้ประโยชน์ใหม่โดยใช้หลักการ 3Rs คือ
1) Reduce หมายถึ ง การลดการก่ อ เกิ ด ขยะมู ล ฝอยหรือ การลดขยะมู ล ฝอยจาก
แหล่งกาเนิด (Reduce at Source) คือพยายามมุ่งหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือมลพิษ
ที่จะเกิดขึ้น หากสามารถทาได้วิธีการลดปริมาณขยะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ อย่าสร้างขยะมูลฝอย
ขึ้นมา การป้องกันไม่ให้ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมาหรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกสุดและ
สาคัญที่สุดในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและสามารถกระทาได้โดยการเปลี่ยนแปลงกาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือเปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบทนทานให้เหมาะสม ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถลดปริมาณทรัพยากรและพลังงานที่ใช้และเกิดขยะน้อยลง
2) Reuse หมายถึง การนาผลิตภัณ ฑ์ มาใช้ซ้ า ซึ่งเป็น การนาวัสดุของใช้กลับมาใช้
ในรูปแบบเดิมหรือนามาซ่อมแซมใช้หรือนามาใช้ประโยชน์อื่น ๆ การนามาใช้ซ้าอาจแบ่งได้เป็น 2
ขั้นตอน คือ
(1) ในขั้นตอนการผลิตสินค้า คือ พยายามทาให้เกิดเศษวัสดุหรือของเสียน้อย
ที่สุด หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในขั้นตอนนี้ ก็สามารถนาเศษวัสดุนั้นกลับ เข้าไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตได้ ซึ่งเป็นการลดขยะมูลฝอยที่ง่ายอีกทั้งยังได้วัตถุดิบที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนและเป็นการ
ประหยัด อีกด้วย
(2) การน าของใช้ ม าใช้ ซ้ า เป็ น การยื ด อายุ ก ารใช้ ง านหรื อ ใช้ ป ระโยชน์
ให้มากขึ้นก่อนนาไปทิ้งเป็นขยะ เช่น การนาขวดแก้ว ขวดพลาสติกมาใช้บรรจุนม เบียร์ น้าอัดลม
การนากระดาษ มาใช้ 2 หน้า และการนาวัสดุสิ่งของมาซ่อมแซมเพื่อสามารถใช้ต่อไปได้นาน ๆ
3) Recycle หมายถึง การนากลับมาผลิตใหม่ เป็นการแยกวัสดุที่ไม่สามารถนากลับมา
ใช้ซ้าออกจากกองขยะและรวบรวมมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้ าขึ้นใหม่หรือรู้จักกันทั่วไปว่า

36
“รีไซเคิล” ซึ่งเป็นการแปลงผลิตภัณฑ์มาใช้ใหม่ โดยการนาเข้าสู่กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยี ในระดับต่า
จนถึงระดับสูงไปใช้การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใช้แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม การรับเอา
หลักการ 3Rs มาใช้เพียงพอสาหรับคนไทย ควรที่จะเพิ่มอีก 2 Rs คือ (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และนันท
พล กาญจนวัฒน์, 2543)
4) Reject หมายถึง การปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการกาจัด หรือโรงงานผู้ผลิต
ปฏิเสธการใช้วัตถุดิบที่ยากต่อการกาจัด
5) Responds หมายถึ ง ผู้ ทิ้ งขยะยอมตอบรับที่ จะปฏิ บั ติ ตามมาตรการและวิ ธี การ
กาหนดไว้เพื่อลดปริมาณขยะ
สรุปได้ว่า หลักการส าคัญ ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สิ่งแรกต้องให้ความสาคัญ กับ
การลดปริมาณขยะจากแหล่งกาเนิด และส่งเสริมให้มีการนากลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะ
นาไปสู่การกาหนดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งถื อเป็นการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.4.5 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร
รูปแบบของการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่จะต้องเข้าไปทาลายด้วยระบบต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด สามารถนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์
ทั้งในส่วนของการใช้ซ้าและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการกาจัดที่ได้ผลพลอยได้
เช่น ปุ๋ยหมัก หรือพลังงาน โดยสรุปวิธีการดาเนินการตามแนวทางดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
2.4.5.1 การลดปริมาณการผลิตมู ลฝอย รณรงค์ให้ ป ระชาชนมีส่วนร่วมในการลด
การผลิตมูลฝอยในแต่ละวัน ได้แก่
1) ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก น้ายา
ล้างจาน น้ายาทาความสะอาดและถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ เป็นต้น
2) เลือกใช้สินค้าที่มีคุณ ภาพมีห่อบรรจุภัณ ฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนาน
และตัวสินค้าไม่เป็นมลพิษ
3) ลดการใช้วัสดุกาจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก
2.4.5.2 จัดระบบการรีไซเคิล หรือรวบรวมเพื่อนาไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่
1) รณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น กระดาษ
พลาสติก และโลหะ นาไปใช้ซ้า หรือนาไปขาย รีไซเคิลขยะเศษอาหารนามาหมักปุ๋ย ในรูปปุ๋ยน้าหรือ
ปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในชุมชน
2) จัดระบบที่เอื้อต่อการทาขยะรีไซเคิล
(1) จัดภาชนะ (ถุง/ถัง) แยกประเภทขยะมูลฝอยที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน

37
(2) จัดระบบบริการเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองโดยการ
จัดเก็บแบ่งเวลาการเก็บ เช่น หากแยกเป็นถุง 4 ถุง ขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และ
ขยะทั่ ว ไป ให้ จั ด เก็ บ ขยะย่ อ ยสลายและขยะทั่ ว ไปทุ ก วั น ส่ ว นขยะรี ไซเคิ ล และขยะอั น ตราย
อาจจัดเก็บสัปดาห์ละครั้งหรือตามความเหมาะสมจัดกลุ่มประชาชนที่มีอาชีพรับซื้อของเก่าให้ช่วยเก็บ
ขยะรีไซเคิลในรูปของการรับซื้อโดยแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บและกาหนดเวลาให้เหมาะสมประสานงาน
กั บ ร้ า นค้ า ที่ รั บ ซื้ อ ของเก่ า ที่ มี อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ใกล้ เคี ย งในการรั บ ซื้ อ ขยะรี ไซเคิ ล จั ดระบบตามแหล่ ง
การเกิดขยะขนาดใหญ่ เช่น ตลาด โรงเรียน สถานที่ราชการห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
3) จัดกลุ่มอาสาสมัครหรือชมรมหรือนักเรียนให้มีกิจกรรม/ โครงการนาขยะ
มูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เช่น
(1) โครงการขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ เช่น ต้นไม้ ไข่
(2) โครงการทาปุ๋ยน้า ปุ๋ยอีเอ็ม ขยะหอม ปุ๋ยหมัก
(3) โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล
(4) โครงการธนาคารวัสดุเหลือใช้
(5) โครงการร้านค้าสินค้ารีไซเคิล
4) จัดตั้งศูนย์รีไซเคิล หากพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิ ดขึ้นในแต่ละวัน
เป็นประมาณมาก ๆ อาจจะมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งสามารถจะรองรับจากชุมชนใกล้เคียง
หรือรับซื้อจากประชาชนโดยตรงซึ่งอาจจะให้เอกชนลงทุนหรืออาจให้สัมปทานเอกชน
2.4.5.3 การขนส่ง
1) ระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กาจัดโดยตรง
2) ระยะทางไกลและมีปริมาณขยะมูลฝอยมากอาจจะต้องสร้างสถานี ขนถ่าย
เพื่อถ่ายเทจากรถขยะมูลฝอยลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่
2.4.5.4 ระบบกาจัด เนื่องจากขยะมูลฝอยใช้ประโยชน์ใหม่ได้จึงควรจัดการเพื่อกาจัด
ทาลายให้น้อยที่สุด ควรเลือกระบบกาจัดแบบผสมผสานเนื่องจากปัญหาขาดแคลนพื้นที่ จึงควรพิจารณา
ปรับปรุงพื้นที่กาจัดมูลฝอยที่มีอยู่เดิมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
2) ระบบกาจัดผสมผสานหลาย ๆ ระบบในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ หมักทาปุ๋ย
ฝังกลบและวิธีอนื่ ๆ เป็นต้น
นอกจากแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วการจัดการขยะ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ยั งมี วิ ธี ก ารในการด าเนิ น การก าจั ด ขยะมู ล ฝอย ซึ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การลด
และการคัดแยก ณ แหล่งกาเนิด การเก็บรวบรวม การกักเก็บ การขนส่ง การแปรสภาพและการกาจัด
หรือทาลาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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2.4.6 วิธีการในการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะจากการดาเนินชีวิตประจาวัน
นั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการเกิดขยะที่แหล่งกาเนิด ไปจนถึง
การนาไปกาจัดหรือทาลายยังสถานที่ฝังกลบ ทั้งนี้รายละเอียดขั้นตอนวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน
มี 6 ขั้นตอนดังนี้ (อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553)
2.4.6.1 การลดและการคัดแยก ณ แหล่งกาเนิด
การดาเนินการกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิดต่าง ๆ อันได้แก่ บ้านเรือน
อาคารสานักงาน สถานศึกษา ห้างร้าน ตลอดจนสถานที่สาธารณะทั่วไป เพื่อรอการเก็บขนการรวบรวม
และการนาไปกาจัดทาลายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในการดาเนินการกับขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด
เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ โดยมีหลักการ
ในการจัดการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ การลดขยะ ณ แหล่งกาเนิด (Source reduction)
เพื่อให้มีปริมาณขยะที่จะต้องนาไปกาจัดหรือทาลายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ และการคัดแยกขยะ
(Waste separation) ซึ่งถือเป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการขยะในขั้นตอน
ต่อ ๆ ไปเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.4.6.2 การเก็บรวบรวม
การเก็ บขนขยะมู ลฝอยที่ ถู กทิ้ งไว้ ในภาชนะรองรั บขยะซึ่ งวางไว้ ตามสถานที่ ต่ าง ๆ
อันได้แก่ บริเวณที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา ตลาดสด ป้ายรถโดยสารประจาทาง และสวนสาธารณะ
ฯลฯ เพื่อนามารวบรวมไว้ยังจุดพักขยะก่อน แล้วจึงทาการขนถ่ายใส่รถเก็บขยะ เพื่อที่จะขนส่งต่อไป
ยังสถานที่ฝังกลบสาหรับขยะที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกแต่หากเป็นขยะรีไซเคิลที่ได้
มีการคัดแยกไว้ในภาชนะรองรับขยะตามที่กล่าวมาแล้ว ขยะเหล่านี้ก็จะถูกรวบรวมและส่งไปแปรรูป
เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป การเก็บรวบรวมขยะเป็นหน้าที่ตามบทบัญญั ติของกฎหมาย
ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีก าร
วางระบบและแบบแผนในการเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อมิให้
มีขยะตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆในปริมาณมากและนานเกินไป
2.4.6.3 การเก็บกัก
ขยะมูลฝอยเมื่อถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับที่ อยู่ตามแหล่งกาเนิดต่าง ๆ แล้ว
ก็จะถูกขนถ่ายโดยรถเก็บขนขยะเพื่ อนาไปกาจัดท าลายยังสถานที่ ฝังกลบให้เร็วที่ สุดเพื่อป้องกัน
การเน่ าเหม็ น ของขยะ รวมทั้ งเพื่ อให้ มี ขยะตกค้ างอยู่ต ามสถานที่ ต่าง ๆ ให้ น้อ ยที่ สุดด้วย ดั งนั้ น
ขยะมูลฝอย เหล่านี้จึงไม่จาเป็นต้องมีการเก็บกัก ณ จุดใดจุดหนึ่งก่อนนาไปกาจัดหรือทาลาย ยกเว้น
ในส่วนของขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายต่าง ๆ เท่านั้น จะต้องทาการเก็บกักให้มีจานวนมากพอ
ก่อนส่งไปกาจัดอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
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2.4.6.4 การขนส่ง
การนาขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหล่งกาเนิดต่าง ๆ ภายในชุมชนถ่ายไปยังสถานที่
ฝังกลบซึ่งตั้งห่างออกไปไกลจากชุมชนหรืออาจเป็ นการขนถ่ายขยะไปสู่ขบวนการแปรสภาพเพื่อนา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก ในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ฝังกลบนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังการ
ดาเนิ น การรวบรวมขยะภายในชุม ชนเสร็จสิ้น แล้ ว โดยระยะเวลาที่ ใช้จะมากหรือ น้ อ ยขึ้น อยู่ กั บ
ระยะทางระหว่างชุม ชนไปยังที่ ตั้งของสถานที่ ฝังกลบ ซึ่ งมี ผลต่อจานวนเที่ ยวของการขนส่งขยะ
ในแต่ละวันด้วย
2.4.6.5 การแปรสภาพ
วิธีการที่จะทาให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนอยู่ในสภาพที่เกิดความสะดวก
ต่อการเก็บขนไปกาจัดทาลายหรือนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแปรสภาพ
ขยะจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการดังนี้ ได้แก่
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการขยะโดยการอัดขยะให้เป็นฟ่อนหรือ
เป็นก้อน ๆ ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่ในการเก็บขนขยะและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังสถานที่ฝังกลบ
ให้น้อยลง
2) เพื่อนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก
3) เพื่อนาผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการแปรสภาพมาใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อทาการแปรสภาพขยะด้วยการย่อยสลายทางชีวภาพแล้วก็จะได้ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์ม าใช้ในการเพาะปลูก หรือทาการย่อยสลายขยะทางชีวภาพเพื่อให้ได้ก๊าซมีเทนมาใช้
เป็นเชื้อเพลิงในด้านต่าง ๆ เช่น การหุงต้ม การปัน่ กระแสไฟฟ้า เป็นต้น
2.4.6.6 การกาจัดหรือทาลาย
การก าจั ด หรือ ท าลาย (disposal) ถื อ เป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ ายของการจั ด การเกี่ ย วกั บ
ขยะมูลฝอยซึ่งเมื่อมีการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาเป็นลาดับแล้ว
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ภาพที่ 2.6 ขั้นตอนการดาเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย
แหล่งที่มา: อาณัติ ต๊ะปินตา (2553)
ทั้ งนี้ ภ ายหลั งจากการด าเนิ น การลดและการคั ด แยก ณ แหล่ งก าเนิ ด การเก็ บ รวบรวม
การขนส่ง การเก็บกักแล้ว ในขั้นตอนการแปรสภาพ การนาไปใช้ประโยชน์และการกาจัด หรือทาลาย
นั้นสามารถสรุปเป็นแผนภาพแยกตามประเภทของขยะได้ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.7 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามลักษณะประเภทของขยะ
แหล่งที่มา: สานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (2556)
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จากการศึกษาข้างต้น ทาให้ทราบถึงหลักการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรและวิธีการ
ดาเนินการกาจัดขยะ เพื่อนาไปสู่วางแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถ
ลดปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ จ ะต้ อ งเข้ าไปท าลายด้ ว ยระบบต่ า ง ๆ ให้ น้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ งจะเริ่ ม จากการ
ลดปริมาณขยะที่แหล่งกาหนด การจัดระบบการรีไซเคิล หรือรวบรวมเพื่อนาไปสู่การแปรรูปเพื่อ
นากลับมาใช้ใหม่ ดังนั้น แนวคิดเรื่องการคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งขยะมูลฝอย จึงมีความสาคัญ
สาหรับระบบจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.4.7 แนวคิดเรื่องการคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งขยะมูลฝอย
กรมควบคุ ม มลพิ ษ (2547) กล่ าวว่าในการจั ด การขยะมู ล ฝอย จ าเป็ น ต้ อ งจัด ให้ มี ระบบ
การคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนากลับไป
ใช้ประโยชน์ใหม่ แต่อาจแยกด้วยมือหรือเครื่องจักรกล การคัดแยกขยะมูลฝอย สามารถดาเนินการ
ได้ ตั้ งแต่ แ หล่ งก าเนิ ด โดยจัด วางภาชนะให้ เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บ รวบรวมมู ลฝอย
อย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และสอดคล้ อ งกับ ระบบคัด แยกขยะมูล ฝอย พร้อมทั้ งพิ จารณาความจาเป็ น
ของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย และระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกาจัดต่อไป
2.4.7.1 หลักเกณฑ์ มาตรฐาน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
1) ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
(1) ถังขยะ เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดการปนเปื้อนของขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จ ะต้องมีการตั้งจุด
รวบรวมขยะมูลฝอย (Station) และให้มีการแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ
โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพื่อสะดวกและไม่ตกหล่นหรือแพร่กระจาย ดังนี้
สี เขี ยว รองรับขยะที่ เน่ าเสียและย่อยสลายได้เร็วสามารถน ามาหมั ก
ทาปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เป็นต้น
สี เหลื อ ง รองรั บ ขยะที่ ส ามารถน ามารี ไซเคิ ล หรื อ ขายได้ เช่ น แก้ ว
กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น
สีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋อง ยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสาร
อันตรายต่าง ๆ
สีฟ้า รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่า การรีไซเคิล
เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สาเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม และฟรอยด์ที่เปื้อนอาหาร
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นอกจากนี้ ยั ง มี ถุ งพลาสติ ก ส าหรั บ รองรั บ ขยะมู ล ฝอยในแต่ ล ะถั ง
โดยมัดปากถุงสีเดียวกับถังที่รองรับมูลฝอยตามประเภทดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่สถานที่มีพื้นที่จากัด
ในการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและมีจานวนคนที่ค่อนข้างมากในบริเวณพื้นที่นั้น เช่น ศูนย์การ
ประชุม สนามบิน ควรมีถังที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ทั้ง 4 ประเภทในถังเดี ยวกัน โดยแบ่งพื้นที่
ของถังขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ช่อง และตัวถังรองรับขยะมูลฝอยทาด้วยสแตนเลส มีฝาปิด แยกเป็น 4 สี
ในแต่ละช่องตามประเภทของขยะมูลฝอยที่รองรับ ดังนี้
ฝาสีเขียว รองรับขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว
ฝาสีเหลือง รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิล หรือขายได้
ฝาสีแดง รองรับขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ฝาสีฟ้า รองรับขยะมูลฝอย ที่ย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่า
การรีไซเคิลและมีสัญลักษณ์ข้างถัง
(2) ถุงขยะ สาหรับคัดแยกขยะมูลฝอยฝนครัวเรือนและจะต้องมีการคัดแยก
รวบรวมใส่ถุงขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ถุงสีเขียว รวบรวมขยะมูลฝอยที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็วสามารถ
นามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เป็นต้น
ถุงสีเหลือง รวบรวมขยะมูลฝอยที่สามารถนามารีไซเคิลหรือ ขายได้
เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม เป็นต้น
ถุงสีแดง รวบรวมขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุ
สารอันตรายต่าง ๆ
ถุงสีฟ้า รวบรวมขยะมูลฝอยที่ ย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษ และไม่คุ้มค่า
การรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สาเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม และฟรอยด์ที่เปื้อนอาหาร
เป็นต้น
2) เกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ควรมีสัดส่วนของถังขยะมูลฝอย
จากพลาสติกที่ใช้แล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 โดยน้าหนักไม่มีส่วนประกอบสารพิษ (Toxic Substances)
หากจาเป็นควรใช้สารเติมแต่ง ในปริมาณที่น้อยและไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมี ความ
ทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากลมี ข นาดพอเหมาะมีค วามจุเพี ย งพอต่ อปริม าณขยะมู ลฝอย
สะดวกต่อการถ่ายเทขยะมูลฝอยและการทาความสะอาดสามารถป้องกันแมลงวัน หนู สุนัขและสัตว์
อื่น ๆ มิให้สัมผัสหรือคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยได้
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2.4.7.2 จุดรวบรวมขยะมูลฝอยขนาดย่อย
เพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมและประหยัดจึงต้องมีการตั้งจุดรวมรวบขยะมูลฝอยขึ้น
โดยจุดรวบรวมขยะมูลฝอยจะกาหนดไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ หมู่บ้าน โรงอาหาร โรงภาพยนตร์
โดยมีภาชนะรองรับตั้งไว้เป็นจุด ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร กาหนดให้จุดรวบรวม 1 จุด ต่อจานวนครัวเรือน
50-80 หลังคาเรือน จุดแรกจะตั้งที่ปากประตูทางเข้าหมู่บ้าน สาหรับอพาร์ตเมนต์จะตั้งที่ลานจอดรถ
บ้ านที่ อ ยู่ ในซอยจุ ด แรกจะตั้ งหน้ าปากซอย แต่ ล ะครัวเรือ นจะรวบรวมขยะมู ล ฝอยที่ คั ด แยกได้
โดยถุงพลาสติกตามประเภทของสีต่าง ๆ มาทิ้งที่จุดรวบรวมขยะมูลฝอย
2.4.7.3 การแปรสภาพขยะมูลฝอย
ในการจัดการขยะมูลฝอย อาจจัดให้มีระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการแปรสภาพ
ขยะมูลฝอย คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะทางกายภาพเพื่อลดปริมาณเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
โดยวิธีคัดแยกเอาวัสดุที่สามารถหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ออกมา วิธีการบดให้มีขนาดเล็กลงและ
วิธีอั ดเป็ น ก้ อน เพื่ อ ลดปริม าตรของขยะมูล ฝอยให้ ได้ร้อ ยละ 20-75 ของปริม าตรเดิม ขึ้น อยู่กั บ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือและลักษณะของขยะมูลฝอย ผลที่ได้รับจากการแปรสภาพมูลฝอยจะช่วยให้
การเก็บรวบรวมขนถ่ายและขนส่งได้สะดวกขึ้น สามารถลดจานวนเที่ยวของการขนส่งช่วยให้ไม่ปลิว
หล่นจากรถบรรทุกและช่วยรีด เอาน้าออกจากขยะมูลฝอย ทาให้ไม่มีน้าชะมูลฝอยรั่วไหลในขณะ
ขนส่ง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ โดยสามารถจัดวางซ้อนได้อย่าง
เป็นระเบียบจึงทาให้ประหยัดเวลา และค่าวัสดุในการกลบทับ ช่วยยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบได้
อีกทางหนึ่งด้วย เครื่องมือแปรสภาพขยะมูลฝอยสามารถเลือกใช้ได้ตามองค์ประกอบและลักษณะ
สมบัติขยะมูลฝอย ประเภทของแหล่งกาเนิดสถานที่ตั้งระบบโดยมีปัจจัยที่ควรพิจารณาดังนี้
1) ความสามารถในการทางาน: เครื่องมือจะช่วยทางานอะไรบ้างให้ได้งาน
ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
2) ความเชื่อถือได้: ต้องการบารุงรักษามากน้อยเพียงไร
3) การบริการได้: การตรวจเช็คและซ่อมแซม สามารถทาได้เองและผู้ขาย
มีบริการหลังการขาย
4) ความปลอดภัย: เครื่องมือมีระบบป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งอาจเกิด
การเลินเล่อหรือขาดความรู้ความเข้าใจ
5) ความสะดวกและง่ า ยในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ประสิ ท ธิ ภ าพ: เครื่ อ งมื อ
มีวิธีการใช้ง่ายและ สะดวก มีกลไกควบคุมการทางาน
6) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง กลิ่นรบกวน หรือมลพิษอื่น ๆ
7) ความสวยงาม: เครื่องมือไม่ดูเทอะทะ ก่อความราคาญให้กับสายตา
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8) ค่าใช้จ่าย: ต้องคานึงถึงเงินลงทุนและค่าบารุงรักษารายปีอยู่ในระดับราคา
ที่ยอมรับได้
2.4.7.4 เทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอย
เทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ ๆ (กรมควบคุม
มลพิษ, 2547) ดังนี้
1) ระบบหมั ก ท าปุ๋ ย เป็ น การย่ อ ยสลายเป็ น การย่ อ ยสลายอิ น ทรี ย์ ส าร
โดยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์เป็นตัวการย่อยสลายให้แปรสภาพเป็นแร่ธาตุที่มีลักษณะ
ค่อนข้างคงรูปมีสีดาค่อนข้างแห้ง และสามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดิน ขบวนการหมักทาปุ๋ย
สามารถแบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือกระบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Decomposition)
ซึ่ งเป็ น การสร้ า งสภาวะที่ จุ ลิ น ทรี ย์ ช นิ ด ที่ ด ารงชี พ โดยใช้ อ อกซิ เจนย่ อ ยสารอาหารแล้ ว เกิ ด การ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายสภาพเป็นแร่ธาตุเป็นขบวนการที่ไม่เกิดก๊าซกลิ่นเหม็น ส่วนอีก
กระบวนนการเป็น กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Decomposition) เป็นการ
สร้างสภาวะให้เกิดจุลินทรีย์ชนิดที่ดารงชีพโดยใช้ออกซิเจน เป็นตัวช่วยย่อยสารอาหาร และแปรสภาพ
กลายเป็ น แร่ธ าตุ ข บวนการนี้ มั ก จะเกิ ด ก๊ าซที่ มี ก ลิ่ น เหม็ น เช่ น ก๊ าซไข่ เน่ า (Hydrogen Sulfide)
แต่กระบวนการนี้จะมีผลดีที่เกิดก๊าซมีเทน (Methane Gas) ซึ่งเป็นก๊าซที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
เป็นเชื้อเพลิงได้
2) ระบบการเผาในเตาเผา เป็นการทาลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาทาลาย
ในเตาเผาที่ ได้ รับ การออกแบบก่ อ สร้างที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม โดยต้ อ งให้ มี อุ ณ หภู มิ ในการเผา
ที่ 850-1,200 องศาเซลเซียส เพื่อให้การทาลายที่สมบูรณ์ ที่สุด แต่ในการเผามักก่อให้เกิดมลพิษ
ด้านอากาศ ได้แก่ ฝุ่นขนาดเล็ก ก๊าซพิษต่าง ๆ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfer Dioxide: SO2) เป็นต้น
นอกจากนี้ แล้วยังอาจเกิดไดออกซิน (Dioxins) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นสารที่กาลังอยู่ในความสนใจ
ของประชาชน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและดักมิให้อากาศที่ผ่านปล่อง
ออกสู่บรรยากาศมีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากเตาเผาที่กาหนด
3) ระบบฝั งกลบอย่ างถูกสุขาภิ บาล (Sanitary Landfill) เป็ นการกาจัดขยะมู ล
ฝอย โดยการนาไปฝังกลบในพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักวิชาการ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิ ศวกรรม สถาปัตยกรรม และการยินยอมจากประชาชน
จากนั้นจึงทาการออกแบบและก่อสร้าง โดยมีการวางมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น
การปนเปื้อนของน้าเสียจากกองขยะมูลฝอยที่เรียกว่า น้าชะขยะมูลฝอย (Leach Ate) ซึ่งถือว่าเป็น
น้าเสียที่มีค่าความสกปรกสูงไหลซึมลงสู่ชั้นน้าใต้ดิน ทาให้คุณภาพน้าใต้ดินเสื่อมสภาพลง จนส่งผล
กระทบต่อประชาชนที่ใช้นน้าเพื่อการอุปโภค และบริโภคนอกจากนี้ยังต้องมีมาตรการป้องกันน้าท่วม
กลิ่นเหม็น และผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์ รูปแบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลอาจใช้ วิธีขุด
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ให้ลึกลงไปในชั้นดินหรือการถมให้สูงขึ้นจากระดับพื้นดิน หรืออาจจะใช้ผสมสองวิธีซึ่ งจะขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิประเทศ
จากการศึกษาข้างต้น ทาให้ทราบถึงแนวคิดเรื่องการคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งขยะมูลฝอย
จาเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะองค์ประกอบ โดยการคัดแยก
ขยะมูลฝอย สามารถดาเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกาเนิด เพื่อนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ให้ได้มากที่สุด
ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการกาจัดซึ่งต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ดังนั้น การหมุนเวียนขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.4.8 การหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
กระบวนการการหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ในสังคมไทยนั้น ได้มีการดาเนินการ
มานานแล้ว แต่อยู่ในรูปการขยายให้ร้านรับซื้อของเก่าหรือรถสามล้อรับซื้อของเก่า (ซาเล้ง) โดยไม่ได้
ค านึ งถึ งในลั ก ษณะของการกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ นอกจากนี้ ยั งมี พ นั ก งานประจ ารถขยะที่ รื้อ ค้ น
ตามกองขยะ ซึ่งในปัจจุบันทุกหน่อยงานได้ให้ความสาคัญกับการหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
ทั้งรูปแบบ Reuse และ Recycle โดยให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยก่อ นทิ้งและนาขยะมูลฝอย
ที่ มี มู ล ค่ า ที่ ส ามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ได้ ใหม่ ม าใช้ ใหม่ เพื่ อ ช่ ว ยลดการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
การไหลเวียนของขยะรีไซเคิลนั้น เคยมีการศึกษาพบว่าสามล้อรับซื้อ ของเก่ามีการแยกวัสดุเหลือใช้
ออกจากมูลฝอยอื่นๆ มีบทบาทสูงที่สุดในการรวบรวมคัดแยก ซึ่งทาให้สามารถลดปริมาณมูลฝอยได้ถึง
ร้อยละ 76.4 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดในเขตจังหวัดพิษณุโลก (จักรพงษ์ สิทธิทรัพย์สิน, 2549)
รูปแบบการหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ การหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
มี อ ยู่ กั น หลายรู ป แบบ ซึ่ งมี รู ป แบบเป็ น ลั ก ษณะต่ า ง ๆ กั น ดั งนี้ (อ้ า งในวสั น ต์ เอารั ต น์ , 2537)
แอนดริว ปอร์ติอุส ได้แบ่งรูปแบบการหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
1) การใช้ซ้า (Reuse) เป็นรูปแบบของการนาบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ในลักษณะเดิม
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเดิม สามารถทาได้โดยวิธีการคืนขวดบรรจุภัณฑ์ ให้ผู้ผลิตนากลับไป
บรรจุสินค้าใหม่ โดยผู้บริโภคจะเสียค่ามัดจาบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ และจะได้รับมัดจาคืน หากนาบรรจุภัณฑ์
เปล่ าไปคื นผู้ ขาย หรือโดยให้ วิธีให้ ผู้ บริโภคน าบรรจุ ภั ณ ฑ์ เปล่ าไปท าความสะอาดและน ากลั บมา
ที่ร้านค้าเพื่อซื้อสินค้าในลักษณะเดิม (refilled) ในบรรจุภัณฑ์ เปล่านั้นการใช้ ซ้านี้จัดว่าเป็ นวิธีการ
ที่ไม่ซับซ้อนและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุดในการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
2) การหมุ นเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ โดยตรง (Direct Recycle) เป็ นรูปแบบ
ของการนาขยะมูลฝอยกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ โดยผลผลิตที่ได้ยังคงรูปแบบเดิม เนื่องจาก
สินค้านั้นไม่เหมาะที่จะใช้วิธีใช้ซ้า หรือสินค้านั้นมีลักษณะไม่อยู่ในรูปทรงเดิมมีการแตก บิ่น หรือบุบสลาย
เช่น การนาเศษขวดแก้วที่แตกไปผลิตเป็นขวดใหม่ แต่วิธีการนี้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการหมุนเวียน
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กลับมาใช้ใหม่แล้วจะมีคุณภาพด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ไปบ้างเนื่องจากความบริสุทธิ์ จะลดลงตามการ
ใช้งาน
3) การหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่โดยอ้อม (Direct Recycle) เป็นรูปแบบ
ของการนาขยะมูลฝอยกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ โดยผลผลิตได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การนาเศษแก้วซึ่งคละกันหลายชิ้น แตกต่างทั้งสี และระดับ
ความบริสุทธิ์ไปหลอมทาเป็นวัสดุสาหรับราดผิวถนน หรือจะเป็นการเอาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์
ทางด้านพลังงาน เช่น เผาเพื่อให้พลังงาน
สรุปได้ว่า หลักการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรเพื่อนาไปสู่วางแผนจัดการขยะมูลฝอย
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเริ่มจากการลดปริมาณขยะที่แหล่งกาเนิด และการให้ความสาคัญ
กับการหมุ นเวียนขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือการจัดระบบการรีไซเคิล หรือรวบรวมเพื่อนาไปสู่
การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะไปจนถึงขั้นสุดท้ายของการจัดการขยะคือระบบกาจัดขยะ
จากหลั ก การในการจั ด การขยะมู ล ฝอยที่ ได้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ซึ่ ง จะถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใช้
หรือสามารถผลักดันมาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิจะต้องอาศัยกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเพื่ อให้มีผลบังคับใช้และสามารถนามาใช้
ควบคุมป้องกันหรือแก้ไขปัญ หาขยะมูลฝอยของประเทศได้ ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริห าร
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยได้รับการบัญ ญั ติไว้ในกฎหมายหลายฉบับในลักษณะ
ที่เป็นการแทรกตัวอยู่ในกฎหมายอื่น ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นเพียงส่วนย่ อยของกฎหมาย
นั้น ๆ เท่านั้น ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอย
โดยตรงหรือเป็นการเฉพาะในฉบับเดียวกันที่สามารถนามาใช้ควบคุ มป้องกันหรือแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยแบบเบ็ดเสร็จ (พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2555)
2.5.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ปั จ จุ บั น มี ก ฎหมายเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนหลายฉบั บ ซึ่ งมี ทั้ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะโดยตรงและกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่จะมี
ข้อกาหนดในการรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่ หรือกิจการที่กฎหมายฉบับนั้นบังคับอยู่ ตลอดจน
การกาหนดห้ามมิให้มีการทิ้งขยะในเขตพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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2.5.1.1 พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535
มาตรา 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินผู้ใดวางกระถางต้นไม้ บนทางเท้า
หรือปลูกต้นไม้ที่บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้
เหี่ยวแห้ง หรือมี สภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในกระถางต้นไม้
หรือที่บริเวณภายนอกของอาคาร หรือปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือที่ขึ้นเอง
ในที่ดินของตนให้ เหี่ ยวแห้ ง หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้ งสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีความผิดตาม พ.ร.บ. นี้โดยผู้กระทาผิด
จะมีระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 13 เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย
หรือสิ่งอื่นใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง
กระจายลงบนถนนในระหว่างทีใ่ ช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน
มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์ บนถนนหรือสถานสาธารณะ
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งวาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนนเว้นแต่เป็นการกระทาในบริเวณ
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศกาหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงาน
จราจร
มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้าง ลงใน
ทางน้า หรือกองไว้ หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกในทางน้า
มาตรา 26 ห้ ามมิ ให้ ผู้ใดทิ้ งสิ่งปฏิ กูล มูลฝอย หรือเท หรื อกองกรวด หิ น ดิน เลน
ทราย หรือสิ่งอื่นใดในบริเวณที่ ได้ปลูกหญ้ าหรือต้นไม้ซึ่ งราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ
มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบ้วนหรือถ่มน้าลาย เสมหะ บ้วนน้าหมาก สั่งน้ามูก เทหรือทิ้ง
สิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นรถหรือพื้นเรือ โดยสาร ทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในสถานสาธารณะ
นอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้
มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณปล่อยปละ ละเลย
ให้มีสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ
มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้าโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนน
หรือในทางน้ายกเว้น แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ่งจอดหรืออยู่ใน
ท้องที่ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยัง ไม่ได้จัดส้วมสาธารณะหรือภาชนะสาหรับทิ้ งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
นอกจากนี้ ยังได้กาหนดโทษโดยการเสียค่าปรับ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม รวมทั้งกฎหมาย
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ฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติในมาตรา 49 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เปรียบเทียบตาม พระราชบัญญัตินี้
ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา 51 ประชาชนผู้พบเห็นอาจแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรื อ พนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสอบสวน เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรือ พนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่โดยไม่ชักช้าและให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระทาความผิดดังกล่าว
เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2.5.1.2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เป็ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยการรั ก ษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน
อั ต ราท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย ม และก าหนดกิ จ การอื่ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง เว้นแต่การออกกฎกระทรวง
ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ การจั ด การสิ่ งปฏิ กู ล และมู ล ฝอย
ให้เป็นอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา 34/1 ก าหนดให้ การเก็ บ ขน และก าจั ดสิ่ งปฏิ กู ลและมู ลฝอย ในเขตพื้ นที่
ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหน้าที่และอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแต่ไม่รวมถึงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
มาตรา 34/2 ผู้ใดประสงค์จะดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน กาจัด หรือหาประโยชน์
จากการจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย โดยท าเป็ น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญ าตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญ าตการ
ออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น
มาตรา 34/4 ให้เป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะเสนอแนะ แนะนา
และช่วยเหลือราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดทาแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การอุ ด หนุ น
จากงบประมาณแผ่นดินให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอความเห็นในการขอจัดตั้งงบประมาณ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับ
จังหวัด เพื่อให้คาแนะนาและกากับการดาเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นในการดาเนินโครงการ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
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มาตรา 43 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในการปกครองบังคับ
บัญชาของตน
2.5.1.3 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด
ให้เป็นอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในการดาเนินการราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงาน
ของรั ฐ หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ด าเนิ น การภายใต้ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ก็ ได้ แต่ ในกรณี จ าเป็ น
เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะโดยส่ ว นรวม รั ฐ มนตรี มี อ านาจออกกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนิน การร่วมกันได้ในกรณี ที่ มีเหตุ
อันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการ
ส่วนท้ องถิ่น หรืออาจอนุญ าตให้บุคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได้ ซึ่งไม่รวมถึงการใช้บังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้ วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือ
กาจัดของเสียอันตรายดังกล่าวแจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบใน การเก็บ ขน
และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่ นดังต่อไปนี้
(1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจาก
ในที่ ที่ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ไว้ ใ ห้ (2) ก าหนดให้ มี ที่ ร องรั บ สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย ตามที่ ห รื อ
ทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
2.5.1.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรา 39 แผนปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดได้รับการ
พิ จ ารณาจากคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ในล าดั บ แรกจะต้ อ งเสนอประมาณการเงิ น
งบประมาณแผ่นดิน และเงินกองทุนสาหรับการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบบาบัดน้าเสีย
รวมหรือระบบกาจัดของเสียรวมตามมาตรา 38 (2) ด้วย ในกรณีที่จังหวัดใดยังไม่พร้อมที่จะดาเนินการ
เพื่อให้มีระบบบาบัดน้าเสียรวมหรือระบบกาจัดของเสียรวม อาจเสนอแผนการส่งเสริมให้เอกชน
ลงทุ นก่อสร้างและดาเนินการแทน โดยแผนจะต้องมีรายละเอียดและประมาณค่าใช้จ่ ายทั้งหมด
รวมทั้งกระบวนการและระบบกาจัดของเสียรวม ยังมีการกล่าวถึงมลพิษอื่นและของเสียอันตราย
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ไว้ใน มาตรา 78 การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดการด้วยประการใด ๆ เพื่อบาบัดและขจัด
มู ล ฝอยชุ ม ชนมู ล ฝอยและของเสี ย อื่ น ที่ อ ยู่ ในสภาพเป็ น ของแข็ ง การป้ อ งกั น และควบคุ ม มลพิ ษ
ที่ เกิ ด จากหรือ มี ที่ ม าจากการท าเหมื อ งแร่ทั้ งบนบกและในทะเล การป้ อ งกั น และควบคุ ม มลพิ ษ
ที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการสารวจ และขุดเจาะน้ามัน ก๊าซธรรมชาติและสารไฮโดรคาร์บ อนทุกชนิด
ทั้งบนบกและในทะเล หรือการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการปล่ อยทิ้งน้ามัน
และการทิ้งเทของเสียและวัตถุอื่น ๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุกน้ามันและเรือประเภทอื่น ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
มาตรา 79 ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดชนิดและประเภทของของเสีย
อันตรายที่เกิดจากการผลิต การใช้สารเคมี หรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การสาธารณสุขและกิจการอย่างอื่นให้อยู่ในความควบคุม ในการนี้ ให้กาหนดหลักเกณฑ์
มาตรการ และวิธีการเพื่อควบคุมการเก็บ รวบรวม การรักษาความปลอดภัย การขนส่งเคลื่อนย้าย
การนาเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และการจัดการบาบัดและกาจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องด้วย โดยมี
บทกาหนดโทษตามมาตรา 91 ผู้ใดลักลอบปล่อยของเสียลงสู่ระบบกาจัดของเสียรวมของทางราชการ
จะต้องเสียค่าปรับและหากทาให้เกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย นอกจากนี้ในมาตราที่ 22 –31
เป็นการกาหนดรายละเอียดของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่รวมการลงทุน และดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
กาจัดของเสียรวม ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการดาเนินการด้วย
สรุป ได้ ว่ากฎหมายหรือ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอยแต่ ล ะฉบั บ ที่ มี อ ยู่
ในปั จจุ บั น เป็ น กฎหมายหรื อ ระเบี ย บที่ อ ยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของหลาย ๆ กระทรวงหรื อ หลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจาเป็นต้องมีการบูรณราการการดาเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา
ขยะได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เป็ นไปตามวั ตถุ ป ระสงค์ ให้ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ในการ
ดาเนินงานด้านการจัดการขยะเป็นอานาจหน้าที่ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกฎหมาย
กาหนดรายละเอียดหรือระเบียบไว้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการรักษาความ
สะอาดการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
2.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสะอาด
การจัดการขยะมูลฝอย
ประกอบไปด้วยกฎหมายต่าง ๆ (พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2555) ดังนี้
2.5.2.1 พระราชบั ญ ญั ติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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มีบทบัญ ญั ติในมาตรา 17 (11) และมาตรา 17 (12) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีหน้ าที่ ในการจัดระบบกาจัดขยะมู ลฝอยรวมและการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิ ษ ต่าง ๆ และ
บทบัญญัติในมาตรา 16 17 และ 18 กาหนดให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตาบล
มี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ระบบการรั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง
การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด
ให้เป็นอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในการดาเนินการราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือราชการส่ วนท้ อ งถิ่น อื่ น ดาเนิ น การภายใต้ข้ อตกลงร่วมกั น ก็ได้ แต่ในกรณี จาเป็ น เพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการร่วมกันได้ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการ
ส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการ ส่วนท้องถิ่นหรือ
อาจอนุญาตให้บุคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19
ก็ได้ ซึ่งไม่รวมถึงการใช้บังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแต่ให้ผู้ดาเนิน
กิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือ กาจัดของเสียอันตราย
ดังกล่าวแจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบใน การเก็บ ขน
และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(1) ห้ ามการถ่ าย เท ทิ้ ง หรือท าให้ มี ขึ้ นในที่ หรือทางสาธารณะซึ่ งสิ่ งปฏิ กู ล หรือมู ลฝอย นอกจาก
ในที่ ที่ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ไว้ ให้ (2) ก าหนดให้ มี ที่ ร องรั บ สิ่ งปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยตามที่ ห รื อ
ทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
2.5.2.2 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
กฎหมายนี้ ก าหนดให้ อ งค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวัด มี ห น้ าที่ ด าเนิ น การภายในพื้ น ที่
ของจังหวัดเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา
45 (7)
2.5.2.3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ ของเทศบาลในการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิ น และ
ที่สาธารณะ รวมทั้ งการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามมาตรา 50 (3) มาตรา 53 (1) และ
มาตรา 56 (1)
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2.5.2.4 พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
กฎหมายนี้กาหนดให้อานาจและหน้าที่แก่สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ในการดาเนินการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตาบล
ตามมาตรา 23 (3)
สรุปได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสียโดยท้องถิ่น
สามารถออกข้ อ ก าหนดของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ประโยชน์ ในการรัก ษาความสะอาดและการจั ด ระเบี ย บ
ในการเก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการออกข้อกาหนดของท้องถิ่น
หรือดาเนินงานที่แตกต่างกันออกไป อาจขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของแต่ละพื้นที่

2.6 นโยบายและแผนการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นความสาคัญของปัญหาขยะมูลฝอย จึงได้กาหนดให้
การแก้ไขปัญ หาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้งแผนแม่บทการบริการจัดการขยะ
ของประเทศ และมีการกาหนดนโยบายหรือแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะที่วางอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักการ 3Rs ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะต้องถูกผลักดันไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน และนาไป
เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
รับผิดชอบที่จะต้องเร่งดาเนินการ ซึ่งผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ตามเป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงาน
ด้ านการจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ าประสงค์ ดั งกล่ าว กรณี ศึ ก ษา จั งหวั ด
ปทุ ม ธานี โดยศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ก ารด าเนิ น งานตามนโยบายและแผนการบริห ารจั ด การขยะ
ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.6.1 Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามนโยบายรัฐบาล
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามนโยบายรัฐบาล ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยกาหนดแนวทางการดาเนินการจัดการ
ขยะของประเทศ 4 ประการ ได้แก่
1) การกาจัดขยะเก่า ปิดสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยหรือปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
เดิมให้ดาเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือ กาจัดในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเอกชน หรือ
ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงให้กับโรงงานของเอกชนที่มีอยู่เดิม หรือผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง (RDF)
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หรือส่งเสริมการลงทุนของเอกชนเพิ่มเติม และกรณีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและ
ดาเนินงานไม่ถูกต้องให้บังคับใช้กฎหมายให้ดาเนินการอย่างถูกต้อง
2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และกาจัดโดยเทคโนโลยี
แบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนาร่องรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 3 รูปแบบ ได้แก่
(1) รูปแบบ Model L ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม ที่รองรับปริมาณขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ 300 ตันต่อวัน ขึ้นไป
(2) รูปแบบ Model M ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม ที่รองรับปริมาณขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ 50-300 ตันต่อวัน
(3) รูปแบบ Model S ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมที่รองรับปริมาณขยะมูลฝอย
น้อยกว่า 50 ตันต่อวัน นอกจากนั้นยังกาหนดให้จัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
ของจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง และส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือดาเนินงานระบบเก็บรวบรวม ขนส่ง
และกาจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3) วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยออก
ระเบียบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กากับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ จัดทาแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และกาหนดรูปแบบเทคโนโลยีทางเลือกสาหรับการกาจัดขยะมูลฝอย
ของศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมแต่ละขนาด การพิจารณาผ่อนปรนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 พระราชบัญ ญั ติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการทา
รายงานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษามาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ความปลอดภัย พ.ศ. 2552 และหรือออกมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในการ
จัดการขยะมู ลฝอยและของเสี ยอั นตราย ออกกฎกระทรวงก าหนดอั ตราค่ าธรรมเนี ยม ค่ าบริการ
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการลด คัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่ง และกาจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย
ชุ ม ชน และมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ การออกกฎระเบี ย บเรื่อ งระบบการตรวจสอบควบคุ ม การจั ด ตั้ งและ
ด าเนิ น งานสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย และออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ให้ มี การคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
(ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย) และห้ามทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอย
ทั่วไปตามกฎกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
4) สร้างวินัยของคน ในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยตรวจสอบและดาเนินการ
ทางกฎหมายแก่ผู้ลั กลอบทิ้ง ลักลอบกาจัด ขยะมูลฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม กากกัมมันตรังสี
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ของเสียอันตรายและมูล ฝอยติดเชื้อ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด รณรงค์ ประชาสัมพั นธ์
ให้ความรู้ ปลูกจิตสานึก สร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแต่การลด คัดแยกที่ต้นทาง จนถึงการกาจัดขั้นสุดท้าย ตลอดจนลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้
วัสดุอื่นแทน สร้างจิตสานึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียนและเยาวชน โดยให้มีการ
ปฏิบัติเป็นรูปธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งเป็นตัวอย่าง (กรมควบคุมมลพิษ, 2557)
สรุปได้ว่า ประเทศไทยให้ความสาคัญกับปัญหาการจัดการขยะและมีการกาหนด Roadmap
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ โดยมุ่งเน้นตั้งแต่การลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง
ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและวินัยคนในชาติในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนนักเรียนและ
เยาวชนให้มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรม และได้กาหนดให้มีแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
พ.ศ. 2559 – 2564 ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญของแผนแม่บทฯ ได้ดังต่อไปนี้
2.6.2 แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564
จาก Roadmap การจั ดการขยะมู ล ฝอยและของเสี ยอั น ตรายตามนโยบายรัฐ บาลที่ ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยกาหนดนาไปสู่
การก าหนดแผนแม่ บ ทการจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 เพื่ อเป็ น แนวทาง
การดาเนินการจัดการขยะของประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) มีกรอบแนวคิดสาคัญ ได้แก่
1) หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้เกิดการใช้น้อย การใช้ซ้า และ
การนากลับมาใช้ใหม่ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ณ แหล่งกาเนิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
ในจัดการขยะมูลฝอย การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสานึกให้เยาวชนและประชาชน
ให้เกิดวินัยลดการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย เพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ณ แหล่งกาเนิด
สนับสนุนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการใช้ซ้า การคัดแยกและ
น าขยะมู ล ฝอยและของเสี ยอัน ตรายมาใช้ป ระโยชน์ ใหม่ให้ มากที่ สุดก่ อนการกาจัด ในขั้น สุดท้ าย
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรีไซเคิล รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ
และภาคบริการ ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวคัดแยกและลดปริมาณ ในส่วนของภาคเอกชน
ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้วัสดุที่สามารถใช้ซ้า หรือนากลับ
มา แปรรูปใช้ใหม่ตามหลักการ 3Rs
2) การกาจัดขยะมู ลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์ รวม และการแปรรูป ผลิต
พลังงาน จัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดระบบรองรับการเก็บรวบรวม ขนส่งแบบแยกประเภท ดาเนินการกาจัด
ขยะมูลฝอย แบบศูนย์รวม (Cluster) โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานอย่างเหมาะสม เน้นการจัดการ
และการกาจัด ขยะมู ลฝอยเป็นหลั กเพื่ อลดผลกระทบต่อคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบคัดแยก
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ระบบหมักปุ๋ย เตาเผา การฝังกลบ ส่วนการนาขยะมูลฝอยมาแปรรู ปเป็นพลังงาน เช่น การผลิตไฟฟ้า
การผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นต้น ถือเป็นผลพลอยได้และเป็นแรงจูงใจให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน
รวมทั้ งการผลักดันให้มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายของจัง หวัด และสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีศักยภาพหรือเอกชนเข้ามาบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมให้ครอบคลุม
พื้ น ที่ ทั่ วประเทศ และจัด ให้ มี ส ถานี ขนถ่ายขยะมู ลฝอยหรือ การแปรรูป เพื่ อผลิต พลังงาน รวมถึง
กาหนดแนวทางการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยเป็นการเฉพาะสาหรับพื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะมู ล ฝอยและของเสี ยอั น ตราย ออกกฎระเบี ยบกาหนดอัต ราค่ าธรรมเนี ยม ค่าบริก าร
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการลด คัดแยกเก็บรวบรวม ขนส่ง และกาจั ดขยะมูลฝอยของเสียอันตราย
ชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดการ คู่มือปฏิบัติเพื่อสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นาไปใช้ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
3) ความรับ ผิ ดชอบและการมี ส่ วนร่วมของทุ กภาคส่ วนในการจัด การขยะมู ลฝอย
และของเสียอัน ตรายส่งเสริม บทบาทของทุกภาคส่วนทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ให้มีจิตสานึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตั้งแต่การคัดแยกขยะมูลฝอย
ที่ ต้ น ทางจนถึ งการก าจั ด ขั้ น สุ ด ท้ า ยให้ ข้ อ มู ล ข่ าวสารและสามารถเข้ า ร่ว มรับ รู้ ให้ ข้ อ เสนอแนะ
ร่วมตั ด สิ น ใจและร่วมมื อ ในการด าเนิ น โครงการบริห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย
ตั้งแต่ต้น เพื่อลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากประชาชนในการก่อสร้างสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
และของเสี ยอั น ตรายได้ อี ก ทางหนึ่ ง และส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ภาคเอกชนลงทุ น หรือ ร่วมลงทุ น
ดาเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากจะมีความพร้อมและมีศักยภาพ รวมทั้งสามารถบารุงรักษา
และดู แ ลระบบในระยะยาวได้ ไม่ ใช่ เป็ น แต่ เพี ย งการลงทุ น จากภาครั ฐ และราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น
ซึ่งมีข้อจากัดด้านงบประมาณ เครื่องจักรอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญในการดูแล
ระบบจัดการขยะมูลฝอย ส่งเสริมให้ผู้ผลิตรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของตนเองเมื่อหมดอายุ การใช้งาน
ตั้งแต่การเก็บรวบรวมการเก็บขน การรีไซเคิล และการบาบัดกาจัดอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ตามหลั ก การขยายความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ผ ลิ ต (Extended Producer Responsibility: EPR)
เพื่อส่งเสริม การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตอย่างครบวงจร ซึ่ งจะช่วยผลักดั น
ให้ผู้ผลิตปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยลดการใช้สารอันตราย
และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการนากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการอานวยความสะดวกในการรวบรวม
และขนส่งไปกาจัดอย่างเหมาะสม อันเป็นการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
ในการดาเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ การกาหนด
มาตรการการจั ดการขยะมู ล ฝอยและของเสี ยอั น ตรายเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจัด การขยะมู ล ฝอย
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และของเสี ยอันตรายมี ป ระสิท ธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์การดาเนิน การจึงครอบคลุมการจัดการ
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ประกอบด้วย
1) มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกาเนิด
2) มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยเก็บรวบรวม
ขนส่ง และกาจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมู ลฝอยและของเสียอันตราย โดยสร้าง
จิตสานึกให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการสถานบริการต่าง ๆ
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจั ดการขยะมูลฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559-2564) ที่ ก ระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มเสนอแล้ ว ได้ ม อบหมายให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทาแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในระยะสั้น (พ.ศ. 2559-2560) และเร่งรัดการดาเนินงาน
ตามแผน Road Map ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้
หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย
ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับ การจัดการขยะในระยะสั้น ของหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนโดยทั่ ว ไปให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การลดขยะที่ ต้ น ทางเพื่ อ ให้ ว างรากฐาน
การดาเนินการการจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้แผนแม่ บทการบริหาร
จั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ซึ่ ง สรุ ป สาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
ได้ดังต่อไปนี้
2.6.3 แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนว “ประชารัฐ” พ.ศ. 2559-2560
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มและกระทรวงมหาดไทย ได้ มี ก ารประชุ ม
ปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร “ประเทศไทยไร้ ข ยะ” ตามแนว “ประชารั ฐ ”
พ.ศ. 2559-2560 เพื่อเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
ขยะอันตรายมูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ในภาพรวมของประเทศ โดยการบูรณาการ
การดาเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วน โดยใช้หลักการ 3Rs ได้แก่ Reduce ลด (คิดก่อนใช้) Reuse ใช้ซ้า
(ใช้ แล้ วใช้ อี ก) และ Recycle (น ากลั บมาใช้ ใหม่ ) และหลั กการประชารัฐ คื อ การส่ งเสริ ม บทบาท
ของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาคราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการศาสนา ภาคประชาชนและประชาสังคม โดยมีกรอบ
การดาเนินงานการดาเนินงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพนั้น สามารถแบ่ง

57
การดาเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะต้นทาง คือการลดปริมาณขยะและมีการคัดแยกขยะ
ที่ครัวเรือน สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ 2) ระยะกลางทาง คือ การเก็บ
และขนที่มีประสิทธิภาพ และ 3) ระยะปลายทางคือ การจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและ
มีประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติการในระยะสั้น จึงมุ่งดาเนินการใน 2 ระยะแรกเท่านั้นได้แก่ ระยะต้นทาง
คือการลดปริม าณขยะและการส่ งเสริม การคัด แยกขยะที่ ต้ น ทางบนพื้ น ฐานแนวคิด 3Rs เพื่ อลด
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและนาขยะมูลฝอย
และขยะอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์และเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ต้นทาง และระยะกลางทาง คือ การจัดทา
ระบบเก็บและขน ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ขยะในพื้ นที่ เพื่อนาไปสู่
การจัดการขยะในระยะปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ร่วมกัน
จั ด การขยะให้ ถู ก ทางเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มเพี ย บพร้ อ มความสะอาด
คนในชาติมีความสุข” มีพันธกิจสาคัญคือ
1) ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณการเกิดของขยะมูลฝอย
2) ส่ งเสริม การคั ด แยก ณ แหล่งกาเนิ ด ตามประเภทของขยะมู ลฝอย เพื่ อน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้า เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกาจัด
3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเพื่อไปเข้าสู่ระบบ
กาจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งที่เป็นขยะทั่วไป และขยะอันตราย
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในทุกภาคส่วน
5) ส่งเสริมให้มีการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่าง
เป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ
ซึ่งแผนดังกล่าวมีเป้าประสงค์สาคัญคือ
1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกาจัดที่ปลายทางลดลง
2) ขยะอันตรายได้รับการคัดแยกเพิ่มขึ้น
3) มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการกาจัดอย่างถูกหลัก
วิชาการเพิ่มขึ้น โดยตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ภายในระยะเวลา 1 ปี ดังนี้
(1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกาจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2559
(2) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศมีการจัดตั้ง “จุดรวมขยะอันตราย”
อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 แห่ง
(3) ร้อยละ 85 ของปริมาณมูลฝอยติด เชื้อได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
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(4) ร้อ ยละ 70 ของปริม าณกากอุ ต สาหกรรมที่ เป็ น อั น ตราย ได้ รับ การก าจั ด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
แนวคิดพื้นฐานของแผน ประกอบด้วย
1) แนวคิด 3Rs ขยะมูลฝอยที่เราพบเห็นกันในชีวิตประจาวันนั้น เกิดจากครัวเรือน
สถานประกอบการ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ดังนั้น เราจึงต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
ที่ เน้ น การลด การคั ด แยก และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากขยะมู ล ฝอยให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด โดยการ
ใช้หลัก 3Rs ประกอบด้วย
(1) Reduce ลด (คิดก่อนใช้) การลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้
ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะเพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้ทิชชู ใช้ปิ่นโตแทนการใช้โฟม การไม่รับถุงพลาสติก การเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียว การบริโภคที่พอเพียง เป็นต้น
(2) Reuse ใช้ซ้า (ใช้แล้วใช้อีก) การใช้ซ้าการนาสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์
ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้าการใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้าได้ การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้าหลายครั้ง
ก่อนทิ้ง การเลือกซื้อสิ้นค้าที่สามารถใช้ซ้าได้การดัดแปลงของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์การซ่อมแซม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้ได้ใหม่
(3) Recycle นากลับมาใช้ใหม่การคัดแยกขยะมู ลฝอยแต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน
โรงเรียน และสานักงานเพื่อนาวัสดุที่ยังสามารถนากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่วไป
ได้ 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะ/อโลหะ โดยการเลือกสินค้าที่ทามาจากวัสดุ
ที่สามารถรีไซเคิลได้ หรือการร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการนาขยะรีไซเคิลเข้าสู่
กระบวนผลิตเป็นสินค้าใหม่ เป็นต้น
2) หลักการประชารัฐ หลักการดาเนินงานตามแนวทาง “ประชารัฐ” นั้น เป็นหลักการ
ที่คานึงถึงหลักความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทางสังคม (Participatory Principle)
ในการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย เพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการในอนาคต โดยส่งเสริม
บทบาทของทุกภาคส่วนในสังคม อันประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาคราชการทั้งส่วนกลาง
ส่วนภู มิ ภาค และส่ วนท้ องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ภาคการศึกษา และ
ภาคการศาสนา ทั้งในกระบวนการการกาหนดนโยบาย การให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น รวมไปถึง
การออกแบบการคัดแยกขยะ การเก็บ ขน การกาหนดมาตรการและการมีส่วนร่วมในพื้น ที่ และ
การวางระบบการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในอนาคต
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3) มาตรการเพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์
การดาเนินการจึงต้องครอบคลุมการจัดการทั้ง 3 ระยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมี
แนวทางในแต่ละมาตรการ ประกอบด้วย
(1) มาตรการลดและคัดแยกที่แหล่งกาเนิดสนับสนุนและขยายผลให้มีการจัดการ
ขยะมูลฝอย ตั้งแต่บ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่าง ๆ ทั้งในชุมชน
และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมู ลฝอย การเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ งแวดล้ อ มและส่ งเสริม ให้ เกิ ด กลไกการคั ด แยกและน าขยะมู ล ฝอยกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใหม่
ให้มากที่สุด
(2) มาตรการเพิ่มศักยภาพการเก็บขน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด
ดาเนินการจัดระบบการเก็บรวบรวมและการขนส่งขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การกาจัด
ต่อไปผลักดันให้มี สถานที่ รวบรวมและจัดการขยะอันตราย สถานที่ กาจัดกากอุตสาหกรรมที่ เป็ น
อันตรายและศูนย์กาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เพียงพอ โดยสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุ น
ดาเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการ สร้างจิตสานึกให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอย
จากบ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่าง ๆ การคัดแยกขยะมูลฝอย
จนถึงการกาจัดขั้นสุดท้าย พัฒนาองค์ความรู้รูปแบบเทคโนโลยีการบาบัด/กาจัดขยะมูลฝอย พัฒนา
และเชื่ อมโยงระบบฐานข้อมู ลเพื่ อการจัดการอย่างมีป ระสิทธิภาพ พั ฒ นาและปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภ าพการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้ งเข้มงวดการบังคับใช้
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
4) กลยุทธ์จากสถานการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
จะเห็ น ได้ ว่ า การแก้ ไขปั ญ หาขยะมู ล ฝอยไม่ ส ามารถด าเนิ น การแก้ ไขได้ ด้ ว ยหน่ ว ยงานใดเพี ย ง
หน่วยงานเดียว หรือแก้ไขโดยใช้มาตรการด้านใดด้านหนึ่งแต่จาเป็นต้องอาศัยมาตรการที่ครอบคลุม
ทุกด้านอย่างบูรณาการในการแก้ไขปัญหาให้สาเร็จ โดยจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ที่ “แข็งขัน” และกลไกที่ “แข็งแรง” จากหน่วยงานในทุกภาคส่วน โดยมีความสอดคล้องทางนโยบาย
และการสอดรับ
โดยแผนปฏิบัติการนี้ ได้กาหนดให้มีกลยุทธ์ทั้งสิ้น 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุ ท ธ์ที่ 1 การจั ด การขยะมู ล ฝอยอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สนั บ สนุ น และขยายผล
ให้มีการจัดการขยะมูลฝอย มุ่งเน้นระยะต้นทางและกลางทาง คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะส่ง
เข้าสู่สถานที่กาจัดด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การคัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภทต่าง ๆ เช่น
ขยะทั่ ว ไป ขยะอิ น ทรีย์ และขยะรีไซเคิ ล เพื่ อ สามารถน าขยะที่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ได้ ก ลั บ มา

60
ใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการลดภาระในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ
เพื่อนาไปสู่การกาจัดต่อไป โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(1) การคั ดแยกขยะมู ลฝอยชุ มชนที่ สามารถใช้ ประโยชน์ ได้ กลั บมาใช้ ประโยชน์
ให้มากที่สุด คือการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมดาเนินการตามแนวทาง “ประชารัฐ” ซึ่งประกอบด้วย
ภาคราชการภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการศึกษา และภาคศาสนา ดาเนินการคัดแยกขยะตั้งแต่
ต้ นทาง รวมทั้ งการส่ งเสริม ให้ ผู้ คั ดแยกรายย่ อย เช่ น ซาเล้ ง ร้านรั บซื้ อของเก่ า เป็ นต้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการคัดแยกจากแหล่งกาเนิด
(2) การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การลดปริ ม าณขยะมู ล ฝอยประเภทบรรจุ ภั ณ ฑ์
ที่กาจัดยาก มีมาตรการสนับสนุน “ภาคเอกชน” ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกาจัดได้ง่าย ลดปริมาณการใช้ พลาสติก โฟม หรือวัสดุที่ย่อยสลายยาก
รวมทั้งการสนับสนุนให้ผู้บริโภคลดการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ยากผ่านมาตรการทางธุรกิจต่าง ๆ
(3) ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการเก็บรวบรวมและขนส่ ง
ขยะมูลฝอยปรับปรุง/จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่เก็บรวบรวม และยานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอย
อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการวางรูปแบบระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
หรืออาจกาหนดเวลาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ขยะอันตรายถือเป็นขยะมูลฝอย
ประเภทที่ มีข้อควรคานึงหลายประการ ได้แก่ ระยะเวลาการเก็บขยะอันตรายไว้สถานที่รวบรวม
ขยะอันตราย ถ้าจัดการไม่เหมาะสมจะส่งผลโดยตรงต่อการปล่อยสารเคมีที่ส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการจัดการโดยเฉพาะ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
(1) การส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
(2) การเก็บรวบรวมขยะอันตรายภายในชุมชนและส่งไปยังสถานที่ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กาหนดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อรอส่งไปกาจัดตามหลักวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้มีการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อาทิ สถานพยาบาลของรัฐสถานพยาบาลของเอกชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สถานีอนามัย คลินิกรักษาโรค สภากาชาดไทยรวมถึงสถานพยาบาล
อื่ น ๆ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข และสร้า งเครือ ข่ ายการด าเนิ น การให้ ค รอบคลุ ม
สถานพยาบาลทุกประเภทรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 การจั ด การกากอุ ต สาหกรรมที่ เป็ น อั น ตรายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การส่งเสริมให้มีการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในโรงงาน
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อุตสาหกรรม โดยเป็นการปฏิบัติงานตามแผนการดาเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม และมีระบบ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 การสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
(1) การจัดทาฐานข้อมูลสภาพและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน
(2) เตรี ย มพร้ อ มจั ด ท าระบบก าจั ด ขยะมู ล ฝอยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและถู ก ต้ อ ง
ตามหลักวิชาการ
(3) การติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
(4) การประชาสัมพันธ์การดาเนินงานในระดับประเทศ เพื่อกระตุ้นจิตสานึกให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ
กระทรวงมหาดไทยได้นาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) และได้มอบหมายให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาเนินการ ดังนี้
1) จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ” ตั้งอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ
โดยมี องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการฯ ได้ แก่ ปลั ดกระทรวงมหาดไทยเป็ น ประธาน และอธิ บ ดี
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น และอธิ บดี กรมควบคุ มมลพิ ษ เป็ นเลขานุ การ รวมทั้ งผู้ แทนจาก
ส่วนราชการ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3) แต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการปฏิบัติการ “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ”
ตามแนวทางประชารั ฐ จ านวน 4 คณะ ได้ แก่ คณะท างานด้ านการส่ งเสริ ม การคั ดแยกขยะและ
การประชาสัมพันธ์ คณะทางานด้านวิชาการ คณะทางานด้านการสารวจและรวบรวมข้อมูลการบริหาร
จัดการขยะ และคณะทางานด้านการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
4) แจ้ง “แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี
(พ.ศ. 2559-2560) และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ให้แก่จังหวัด เพื่อให้นาไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของจังหวัดพร้อมทั้งให้จังหวัด
ดาเนินการ ดังนี้
(1) แต่งตั้งคณะทางานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ระดับจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) จั ดประชุ ม คณะท างานเพื่ อก าหนดกรอบและทิ ศทางการด าเนิ น การในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
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(3) จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด
(4) จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) จัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่ อมอบนโยบายและแนวทางปฏิ บัติงานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
(6) ติดตามและประเมินผลการดาเนินการ โดยให้จังหวัดและอาเภอดาเนินการ
จัดประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” จานวน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับอาเภอ
คือ ให้อาเภอดาเนินการจัดประกวด “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ระดับตาบล ระดับจังหวัด คือ ให้จังหวัด
ดาเนินการจัดประกวด “อาเภอสะอาด” ระดับจังหวัด
5) เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนดีเด่น กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการคัดเลือกจัง หวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งมีผลการคัดเลือก ดังนี้
(1) ระดับกลุ่มจังหวัด จานวน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดสตูล จังหวัด
ร้อยเอ็ด จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดจันทบุรี
(2) ระดับประเทศ จานวน 4 อันดับ ซึ่งจังหวัดที่ มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดลาพูน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
จังหวัดพิจิตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี และรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี ได้มอบรางวัลให้แก่จังหวัด ที่มีการ
บริหารจัดการขยะมู ลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560
ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
สรุปได้ว่า แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ในระยะ 1 ปี
(พ.ศ. 2559-2560) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 นั้น
เป็ น แนวทางเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยไปสู่ ก ารเป็ น สั ง คมปลอดขยะ (Zero Waste Society)
ซึ่งวางอยู่บนแนวคิด 3Rs – ประชารัฐ คือ การส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งเป็นการจัดการ
ที่ยั่งยืน คือการลดปริมาณขยะจากแหล่งต้นทาง (Reduce) การใช้ซ้า (Reuse) และการนากลับมา
ใช้ใหม่ (Recycle) หรือ ตามหลักการสามอาร์ (3Rs) ซึ่งการจัดการขยะนั้น มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะ
จากครัวเรือน ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง เป็นการเพิ่มมูลค่าหรือแปรรูปขยะ ซึ่งจะส่งผลให้
ปริม าณขยะในภาพรวมทั้ งประเทศลดลงท าให้ ป ริม าณขยะที่ จ ะต้ อ งเข้ าสู่ ระบบการก าจั ด ลดลง
แผนปฏิบัติการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย
ในฐานะหน่วยงานกากับ และดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
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ในพื้นที่ทั่วประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและให้มีระบบกาจัด
ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้
จึงได้ จัดท าแผนปฏิบั ติ การการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนในระยะถั ด ไป โดยยึ ด แนวทางการด าเนิ น การตาม
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ที่ได้กาหนดเป้าหมายไว้
ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างเป็น รูปธรรม ซึ่ งสามารถสรุปสาระสาคัญ ของ
แผนปฏิบัติการฯ ได้ดังต่อไปนี้
2.6.4 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561
กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการดาเนินการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน ได้เล็งถึงความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับ
การคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพ และ
ขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจาปี
พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นตาม
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) โดยกาหนดกรอบแนวคิด
การดาเนินการและการกาหนดเป้าหมาย ดังนี้
1) ก าหนดเป้ า หมายโดยยึ ด จากแผนแม่ บ ทการจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559-2564)
2) วิ เคราะห์ ปั ญ หาจากสถานการณ์ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนของประเทศ
เพื่อนามาเป็นฐานคิดในการสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน (Area - Base Problems)
3) กาหนดกรอบการดาเนินงาน 3 ขั้นตอนในการวางแผนและกาหนดมาตรการ คือ
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
(1) ต้นทาง ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด
(2) กลางทาง เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ปลายทาง ขยะมูลฝอยได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4) การนาหลัก 3Rs หรือ 3 ช. คือ คือ 3Rs: Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3ช:
ใช้น้ อย ใช้ซ้ า และน ากลั บมาใช้ใหม่ และหลักประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและประชาชน นามาใช้ในการแก้ไขปัญหา
โดยมีเป้าประสงค์ ของกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
1) ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
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2) ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3) ขยะมูลฝอยมีการนากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
4) ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการ
จัดการขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2561
1) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 40 ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
2) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั่วประเทศ ร้อยละ 20 ได้รับ
การปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือบาบัดฟื้นฟู
3) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 30 ถูกนาไปใช้ประโยชน์
4) ครัวเรือน ร้อยละ 50 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริม
การจัดการขยะมูลฝอย
5) หมู่บ้านชุมชนร้อยละ 100 มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน
6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท
ในสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
นอกจากนี้ได้กาหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนประสบผลสาเร็จ โดยเริ่มต้น คือให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในจัดการขยะมูลฝอย
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนเกิดวินัย ลดการบริโภคสินค้า
ที่ฟุ่ ม เฟื อยหรือไม่ จาเป็ น เพื่ อลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ณ แหล่งกาเนิ ด
สนับสนุนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการใช้ซ้า การคัดแยก
และนาขยะมู ล ฝอยและขยะอันตรายไปใช้ประโยชน์ใหม่ให้ มากที่ สุดก่อนการกาจัดในขั้นสุดท้าย
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรีไซเคิล รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ
และภาคบริการ ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวคัดแยกและลดปริมาณ ในส่วนของภาคเอกชน
ต้องมีการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้วัสดุที่สามารถใช้ ซ้า หรือ
นากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ ตามหลักการ 3Rs ภาครัฐเป็นผู้นาในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายในหน่วยงาน และส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ค รบวงจร
ขยะมูลฝอยที่เราพบเห็นกันในชีวิตประจาวันนั้นเกิดจากครัวเรือน สถานประกอบการ รวมถึงสถานที่
สาธารณะ ดังนั้น จึงต้องใช้มาตรการต่าง ๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้
1) มาตรการการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด (ต้นทาง)
(1) การใช้หลักการ 3Rs คือ (Reduce Reuse และ Recycle) หรือ 3ช คือ (ใช้น้อย
ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่)
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(2) การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย
(3) การจัดการขยะโดยเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)”
2) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กลางทาง)
(1) การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อนาไปสู่การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
(2) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
หรือ แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย
(3) การจัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท อย่างน้อย 4 ประเภท ไว้ใน
ที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรม
ในสถานที่นั้น ๆ ได้แก่ ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปสีน้าเงิน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยรีไซเคิลหรือ
ขยะมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ สีเหลือง ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเศษอาหารหรือขยะมูลฝอยอินทรีย์
สีเขียว และภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน สีส้ม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย
อาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้
(4) กาหนดจุดหรือสถานที่รวบรวม “ขยะพิษหรืออันตรายจากชุมชน”
(5) กาหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน
และประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อาทิ เสียงตามสาย
หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
(6) จัดให้มีระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยให้มียานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอย
ที่เพียงพอ และให้ดาเนินการตามมาตรฐานและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(7) จัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็น
เจ้าของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
(8) ออกข้อกาหนดท้องถิ่น เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บ ขน และ
กาจัดขยะมูลฝอย
(9) สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) มาตรการการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปลายทาง)
(1) กาจัดขยะมูลฝอยตกค้าง (ขยะมูลฝอยเก่า)
(2) การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
4) มาตรการส่ งเสริมและสนับ สนุ นการการบริห ารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
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จากการศึกษานโยบายและแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศข้างต้น สรุปได้ว่า
ประเทศไทยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะที่วางอยู่ บนพื้นฐานของหลักการ 3Rs ซึ่งสามารถ
ใช้ เป็ น กรอบในการบริ ห ารจั ด การปั ญ หาขยะของประเทศได้ และยั งสามารถน าไปสู่ ก ารบรรลุ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ที่กาหนดให้มีการลด การนาขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ซ้าและการนากลับมาใช้ใหม่ ภายใต้บริบทของประเทศไทยได้ นอกจากแผนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยตรงแล้ว ยังมีแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
ที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอย โดยยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 กล่ า วถึ ง การจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้ อ มที่ ดี ได้ รับ การป้ อ งกั น บ าบั ด และฟื้ น ฟู มุ่ งเน้ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การป้ อ งกั น ปั ญ หา
สิ่งแวดล้ อมที่ เกิดขึ้น ณ แหล่ งกกาเนิ ด ลดปริมาณของเสียที่ เกิดขึ้น ในทุ กขั้น ตอน สนั บ สนุน การ
นากลับมาใช้ใหม่ และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์
ดังกล่าวกาหนดเป้าหมายว่าขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 โดยมี อัตราการนาขยะมูลฝอยกลับ มาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของปริม าณขยะมู ล ฝอยทั่ วประเทศ รวมทั้ ง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยังได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs โดยก าหนดเป้ าหมายให้ มี สั ด ส่ วนของ
ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วน
ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรม
อันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
ตามเป้ าประสงค์ ที่ 12.5 ภายใต้ บ ริ บ ทของประเทศไทย และการด าเนิ นงานด้ านการจั ดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ดังกล่าว กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี ภายใต้หลักการ
ของนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะของประเทศที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ดังกล่าว เพื่อให้
ทราบถึงข้อเสนอแนะหรือแนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ที่จะนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว ภายใต้บริบทของประเทศไทย โดยได้ประยุกต์แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดความสาเร็จ แบบสมดุล (Balanced Scorecard) ใน 4 มิติ เพื่อกาหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
จากการศึกษาแนวคิดและความเป็นมาของการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับจัดการ
ขยะมูลฝอย รวมทั้งกฎหมาย นโยบายและแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ซึ่งสามารถ
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นาไปสู่การวิเคราะห์การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 การจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด การแปรรูป
เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการนากลับมาใช้ซ้า โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.7.1 แนวคิดของดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC)
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน
ซึ่งมีความใกล้เคียงกัน ดังนี้ Robert S. Kaplan จาก Harvard Business School และ David P. Norton
จาก Norton and Company เป็นผู้นาเทคนิค Balanced Scorecard: BSC มาใช้เป็นครั้งแรก ปี ค.ศ.1992
เพื่อใช้ในการวัดสัมฤทธิผลขององค์กรภาคธุรกิจ โดยได้เพิ่มมิติทางด้านลู กค้าด้านกระบวนการบริหาร
ภายในองค์กร และด้านการเรียนรู้มาช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์ แนวทางใหม่ที่ใช้แผน
กลยุทธ์ระยะยาวรวมกับแผนกิจกรรมระยะสั้น ในกรอบของระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Management System) และเทคนิค BSC ยังใช้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (Time Value
of Money) โดยการประเมินผลที่อาศัยตัวชี้วัดในลักษณะองค์รวมนอกเหนือไปจากตัวชี้วัดทางด้าน
พันธกิจอย่างเดียว โดยการประเมินผลที่อาศัยตัวชี้วัดในลักษณะองค์รวมนอกเหนือไปจาก ตัวชี้วัดทางด้าน
การเงิ น อย่ างเดี ย ว (พสุ เดชะริ น ทร์ , 2546) การวั ดผลการปฏิ บั ติ ง านจะเป็ น ลั ก ษณะผสมผสาน
ของตัวชี้วัดการปฏิบัติการ (Performance Indicators) 4 มิติ ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโต ดังนี้
1) ด้านการเงิน (Financial Perspective) ได้แก่ ความสามารถในการทากาไร การเติบโต
(ยอดขาย) และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น (มูลค่าหุ้น เงินปันผล)
2) ด้านลูกค้า (Customer Perspective) ได้แก่ การตอบสนอง (ความรวดเร็วและ
ความถูกต้อง) การให้บริการ (คุณภาพของการบริการ) ราคา (ความคุ้มค่าในการใช้บริการ)
3) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ได้แก่ เวลาในกระบวนการ
(การใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม) คุณภาพในกระบวนการ (คุณภาพของงานในแต่ละ
ขั้นตอนการดาเนินงาน) และผลิตภาพในกระบวนการ (ทักษะ แรงจูงใจ ผลผลิตต่อคน)
4) ด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth Perspective) ได้แก่ การค้นคว้า
ทดลอง การผลิ ต และบริการชนิ ดใหม่ การเรียนรู้อย่ างต่ อเนื่ อง การศึ กษาหาวิธีปรับปรุงระบบงาน
การรักษาทุนทางปัญญา (การใช้ทักษะการมีส่วนร่วมของบุคลากร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
บุคลากร)
ซึ่งด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโตเป็นปัจจัยต้น ในขณะที่ด้านการเงิน
และด้ านลู ก ค้ าเป็ น ปั จ จัย ตามแนวทางการประเมิ น และการกาหนดกลยุ ท ธ์แ บบ BSC นี้ ได้ มี ก าร
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นามาใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจ ขณะนี้ภาครัฐโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ (กพร.) ได้นาเทคนิค BSC มาประยุกต์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยราชการ
ทั้ งประเทศอี ก ด้ ว ย ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ น าแนวคิ ด ของ BSC มาประยุ ก ต์ ในการศึ ก ษาวิ เคราะห์
การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ที่ 12 ตามเป้าประสงค์ ที่ 12.5 ภายใต้บ ริบทของ
ประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์
ดังกล่าว กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยได้ปรับมิติ 4 มิติให้เหมาะสมกับ การศึกษาและวิเคราะห์
การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ได้แก่ ปรับด้านการเงิน เป็น “การบรรลุวัตถุประสงค์
ตามพั นธกิจ ” ด้านลูกค้าเป็น “ผู้ มีส่วนได้เสียหรือ กลุ่มเป้าหมาย” ด้านกระบวนการภายใน เป็ น
“การบริหารจัดการ” และด้านการเรียนรู้และเติบโต เป็น “การเรียนรู้และพัฒนา”
ดัช นี ชี้ วัด ความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เป็ น กลยุ ท ธ์ในการบริห ารงาน
สมัยใหม่ และได้รับความนิยมไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เพื่อที่ให้ผู้บริหารขององค์กรจะได้รับรู้
ถึงจุดอ่อน และความไม่ชัดเจนของการบริหารงานที่ผ่านมา Balanced Scorecard จะช่วยในการกาหนด
กลยุ ท ธ์ในการจั ด การองค์ ก รได้ ชั ด เจน โดยดู จ ากผลของการวัด ค่ าได้ จ ากทุ ก มุ ม มอง เพื่ อ ให้ เกิ ด
ดุลยภาพในทุก ๆ ด้านมากกว่าที่จะใช้มุมมองด้านการเงินเพียงด้านเดียว อย่างที่องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่
คานึงถึง เช่น รายได้กาไร ผลตอบแทนจากเงินปันผล และราคาหุ้นในตลาด เป็นต้น การนา Balanced
Scorecard มาใช้จะทาให้ผู้บริหารมองเห็นภาพขององค์กรชัดเจนยิ่งขึ้น
Kaplan R.S. and Norton D.P (1996) ได้กล่าวไว้ว่า Balanced Scorecard จะท าให้ เรา
ได้เห็นภาพขององค์กรใน 4 มุมมอง และนาไปสู่การพัฒนาเครื่องมือวัดผล โดยวิธีการรวบรวมข้อมูล
และนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ มุมมองทั้ง 4 ดังกล่าวประกอบด้วย
1) The Learning and Growth Perspective เป็นมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต
เช่น การพั ฒ นาความรู้ความสามารถของพนักงาน ความพึ งพอใจของพนักงาน การพัฒ นาระบ บ
อานวยความสะดวกในการทางาน เป็นต้น
2) The Business Process Perspective เป็นมุมมองด้านกระบวนการทางานภายใน
องค์กรเอง เช่น การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การประสานงาน
ภายในองค์กร การจัดการด้านสายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
3) The Customer Perspective เป็นมุมมองด้านลูกค้า เช่น ความพึงพอของลูกค้า
ภาพลักษณ์ กระบวนการด้านการตลาด การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น
4) The Financial Perspective เป็ น มุ ม มองด้ า นการเงิ น เช่ น การเพิ่ ม รายได้
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ที่ มี ต้ น ทุ น ต่ าและมี ก ารสู ญ เสี ย ระหว่ า งผลิ ต น้ อ ย การหาแหล่ งเงิน ทุ น
ที่มีต้นทุนต่า เป็นต้น
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ซึ่งด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโตเป็นปัจจัยต้น ในขณะที่ด้านการเงิน
และด้านลูกค้าเป็นปัจจัยตาม โดยแต่ละดัชนีวัดความสาเร็จแบบสมดุลทั้ง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ สิ่ งที่ อ งค์ ก รมุ่ งหวั งหรื อ ต้ อ งการที่ จ ะบรรลุ ผ ลในด้ า นต่ า ง ๆ
วัตถุประสงค์ ของมุมมองด้านต่าง ๆ จะต้องมีความสัมพันธ์กันในเชิงเหตุและผล โดยวัตถุประสงค์
ในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในด้านการบริหาร วัตถุประสงค์ด้านการ
บริหารสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในด้านผู้รับบริการ วัตถุประสงค์ด้านผู้รับบริการมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ด้านการเงิน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้เป็นจุดสาคัญของ Balance Scorecard
ในอันที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์การ
2) ดัชนีชี้วัดผลงานหลัก ได้แก่ ดัชนีชี้วัดของวัตถุประสงค์แต่ละด้าน ซึ่งตัวชี้วัด เหล่านี้
จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดว่าองค์การบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่
3) เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายหรือตัวเลขที่องค์การต้องการบรรลุของดัชนี ชี้วัดแต่ละ
ประการ
4) แผนงาน โครงการ หรื อกิ จกรรม เป็ นสิ่ งที่ อ งค์ การจะจั ดท าเพื่ อบรรลุ เป้ าหมาย
ที่ ก าหนดขึ้ น โดยในขั้ นนี้ ยั งมิ ใช่ แผนปฏิ บั ติ การเป็ นเพี ยงแผนงาน โครงการ หรื อกิ จกรรมเบื้ องต้ น
ที่ต้องทาเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
ในทางปฏิ บั ติ เมื่ อ มี ก ารก าหนดเป้ าหมายที่ ต้ อ งการวัด หรือ ประเมิ น จะต้ อ งมี ฐ านข้ อ มู ล
ปัจจุบันประกอบ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนด ทั้ งนี้เป้าหมายจะต้องสูงกว่าหรือ
ดีกว่าข้อมูลปัจจุบัน โดยอาจแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบที่กาหนดเฉพาะขึ้นมาได้
แนวทางการประเมินและการกาหนดกลยุทธ์แบบ BSC นี้ ได้มีการนามาใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในภาคธุรกิ จ ขณะที่ ภ าครัฐ ได้ น าเทคนิ ค BSC มาประยุก ต์ ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการ
ของหน่วยราชการทั้งประเทศอีกด้วยโดยได้ปรับประเด็นในการวัดให้เหมาะสมกับงานภาคราชการ
มากขึ้ น โดยส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (กพร.) ได้ ก าหนดมิ ติ ในการติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการบริห ารภาครัฐใน 4 มิ ติ ได้แ ก่ 1) ประสิท ธิผลตามพั น ธะกิจ 2) ประสิท ธิภ าพ 3)
คุณภาพการให้บริการ 4) การพัฒนาองค์กร
Balanced Scorecard: BSC นั้นได้รับการพัฒนามาโดยตลอด ทาให้ภาพของ BSC จากเพียง
เครื่องมือที่ถูกใช้เพื่อวัดและประเมินผลองค์กรไปสู่การเป็นเครื่องมือเชิงระบบสาหรับการวางแผนและ
บริหารยุท ธศาสตร์ (Strategic Planning) โดยผู้พั ฒ นาเครื่องมือนี้ (Kaplan และ Norton) ยืนยัน
หนักแน่นว่าความสมดุล (Balance) ในการพัฒนาองค์กรนั้น สามารถวัดและประเมินได้ จากการมอง
ผ่านมุมมองของระบบการวัดและประเมินผลใน 4 ด้านหลัก คือ
1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective: F)
2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective: C)

70
3) มุมมองด้านการดาเนินการภายใน (Internal Perspective: I)
4) มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ (Learning and Growth: L)
ดังนั้น Balanced Scorecard จึงเป็นเสมือนเครื่องมือหรือกลไกในการวางแผนและบริหาร
กลยุทธ์ที่มีการกาหนดมุมมองทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาองค์กรจนบรรลุแผนกลยุทธ์
ที่ได้วางไว้ในที่สุด
ซึ่ งในงานวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ ป ระยุ ก ต์ 4 มิ ติ ข อง Balanced Scorecard มาใช้ ในการวิ เคราะห์
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 การจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด การแปรรูป
เพื่ อน ากลั บมาใช้ใหม่ และการนากลับมาใช้ซ้ า ภายใต้บริบทของประเทศไทย โดยได้ ปรับมิ ติ ด้าน
การเงินเป็น “ประสิทธิผล” ด้านลูกค้าเป็น “ผู้มีส่วนได้เสีย” ด้านกระบวนการภายในเป็น “การบริหาร
จัดการ” และด้านการเรียนรู้และพัฒนาเป็น“การเรียนรู้และพัฒนา”
2.7.2 การนาดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุลมาประยุกต์ใช้
จากผลการสารวจบริษัทในประเทศสหรัฐฯ ของ CFO Magazine เมื่อปี 1990 พบว่า มีเพียง
ร้อยละ 10 เท่านั้น ที่องค์กรประสบความสาเร็จด้านการใช้แผนกลยุทธ์ ทั้งนี้องค์กรส่วนใหญ่พบว่า
มีปัญหาและอุปสรรค์ที่สาคัญ ดังนี้
1) The Vision Barrier (อุปสรรคด้านวิสัยทัศน์) มีพนักงานที่เข้าใจถึงแผนกลยุท ธ์
ขององค์กรที่ตนเองทางานอยู่เพียงร้อยละ 5
2) The People Barrier (อุปสรรคด้านบุคลากร) พบว่ามีพนักงานระดับผู้จัดการเพียง
ร้อยละ 25 ที่ให้ความสาคัญและบริหารงานตามแผนกลยุทธ์
3) The Resource Barrier (อุปสรรคด้านทรัพยากร) พบว่ามีจานวนองค์กรถึงร้อยละ 60
ที่ไม่ได้บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
4) The Management Barrier (อุปสรรคด้านการจัดการ) มีผู้บริหารองค์กรมากถึง
ร้อยละ 85 ที่ให้เวลาในการประชุมสนทนาในเรื่องแผนกลยุทธ์น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อเดือน
สรุปได้ว่า ปัญ หาและอุปสรรจากการการนาดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced
Scorecard: BSC) มาประยุ ก ต์ ใช้ ส่ วนหนึ่ งเกิ ด จากความรู้ค วามเข้ าใจของพนั ก งานหรือ บุ ค ลากร
ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน การให้ ค วามส าคั ญ กั บ บริห ารงานตามแผนกลยุท ธ์ รวมทั้ งปั ญ หาเรื่อ งงบประมาณ
ซึ่ งจะต้ องมี ก ารพั ฒ นาหรือ ปรับ ปรุงกระบวนการด าเนิ น งานและให้ ค วามสาคั ญ กับ เรื่องดั งกล่าว
ให้มากขึ้น เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กรหรือหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.7.3 ประโยชน์ในการบริหารโดยใช้หลักการดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุลเป็นเครื่องมือ
การนาหลักการดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการขององค์หรือหน่วยงาน ทาให้ ทราบถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือการ
ดาเนินงานที่มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อนาไปสู่แนวทางการดาเนินงานที่จะบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้องค์กรหรือหน่วยงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1) ทาให้องค์กรพัฒนาเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยไม่ต้องเสีย เวลา
ในการลองผิดลองถูก
2) ทาให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจในการทางาน
3) สามารถสร้างและปลูกจิตสานึกแก่บุคลากรทั้งองค์กรให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาองค์กร
4) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
5) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าให้กับธุรกิจขององค์กร
6) สร้างรายได้ให้กับองค์กรสูงขึ้น
เมื่ อ ทราบถึ งประโยชน์ ข องการน าหลั ก การดั ช นี ชี้ วัด ความส าเร็จแบบสมดุ ล (Balanced
Scorecard) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขององค์หรือหน่วยงานแล้ว ทาให้ทราบถึงความสาคัญ
ในการนาหลักการนี้ไปประยุกต์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้แพร่หลายไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น
2.7.4 บริบทของการนาดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุลไปใช้
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ได้มีการนาไปใช้ในองค์กรธุรกิจ
ต่าง ๆ เช่น Diageo, Nationwide, Ericson, และ Mobil Oil และนามาใช้ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
แล้ วบางแห่ ง เช่ น Open University, Glasgow Caledonian University, Napier University, University
of California และ Ohio State University ข้อดีของเครื่องมือนี้ คือ มีหลักพื้นฐานอยู่บนดัชนีที่แยก
ตามมุมมองด้านต่าง ๆ ที่ครบ 4 ด้าน ซึ่งครอบคลุมสอดคล้องตามพันธะกิจ และเป้าหมายไม่ใช่เพียง
พิจารณาที่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เช่นในการวัดผลธุรกิจในยุคก่อนที่วัดเฉพาะด้านการเงินเพียงด้านเดียว
ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับองค์กรที่ไ ม่ห วังผลกาไร ซึ่งการใช้ดัชนีทางการเงิน
เพื่อการวัดผลเป็นสิ่งที่ไม่มี ปรากฏว่าองค์กรประเภทนี้จะให้ความสาคัญก่อน นอกจากนี้ Balanced
Scorecard ยังเป็นความพยายามที่จะแปรให้กลยุทธ์ลงไปสู่การปฏิบัติและนาเสนอดัชนีเพื่อวัดผล
การดาเนินงานนั้น ๆ ด้วย
บริบทในการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) มาใช้นั้น เริ่มขึ้น
เพื่อใช้วัดผลสาเร็จเป็นบริบทภายใต้วัฒนธรรมองค์กรธุรกิจ ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งเน้นกาไรเป็นตัววัดผล
สาเร็จทางการเงิน ดังนั้น Balanced Scorecard จึงได้สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือ ที่เป็น
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ที่รู้จักแพร่หลายของบริษัทที่มุ่งเน้นกาไร เนื่องจาก Balanced Scorecard ได้ขยายการวัดผลออกไปสู่
ด้านอื่นนอกจากวัดผลเพียงด้านการเงินเท่านั้น
ดังนั้น ดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะ
ช่วยให้องค์กรสามารถแปลงปัจจัยหลักทางกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ และยังเป็นเครื่องมือ ในการ
พิจารณาผลสาเร็จของการทางานสาหรับองค์กร โดยผ่านมุมมองด้านการเงิน มุมมองลูกค้า มุมมอง
กระบวนการภายใน และมุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา ซึ่งจะนาไปสู่ก ารเชื่อมโยงการวางแผน
ระดับนโยบายหรือระดับผู้บริหาร ซึ่งเน้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ที่จะถ่ายทอดนโยบายมาสู่ ระดับ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้นาหลักการของดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced
Scorecard) มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒ นาที่ ยั่งยืนที่ 12 เป้ าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการ
ดาเนิ นงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ที่ สอดคล้องกับ เป้ าประสงค์ดังกล่าว กรณี ศึกษา
จังหวัดปทุมธานี ภายใต้หลักการของนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะของประเทศที่สอดคล้อง
กับเป้าประสงค์ดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงข้อเสนอแนะหรือ แนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs ที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว ภายใต้บริบทของประเทศไทย

2.8 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นการประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร
ซึ่ ง การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก รจะวิ เคราะห์ ถึ ง จุ ด แข็ ง (Strengths) และจุ ด อ่ อ น
(Weaknesses) ขององค์กร ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจะวิเคราะห์ถึงสิ่งที่มีผล
ด้านโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อองค์กรเพื่อนามาเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
วางแผนและพัฒนาองค์กร (จาลอง โพธิ์บุญ, 2554)
2.8.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ปกติเรามักจะดูจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากร (People)
ทรัพยากร (Resources) นวัตกรรมและความคิด (Innovations and Ideas) การตลาด (Marketing)
กระบวนการ (Processes) การปฏิ บั ติ ก าร (Operations) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร (Products and
Services) และการเงิน (Finance) เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ (สมพร แสงชัย 2548)
การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร เพื่อหาข้อได้เปรียบ คือ จุดแข็ง และข้อเสียเปรียบ คือ
จุดอ่อนขององค์กร สามารถอธิบายได้ ดังนี้
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1) จุดแข็ง (Strengths) คือเงื่อนไขภายในที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางที่ดี
และเป็นประโยชน์ หากได้มี การท ากิจกรรมใด ๆ ที่ สามรถนาเงื่อนไขเหล่านั้นมาใช้ตามช่วงเวลา
ที่เงื่อนไขนั้นยังมีผลอยู่ อาจกล่าวได้ว่า เราจะนาจุดแข็งมาใช้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร จะคงรักษาจุดแข็ง
นั้นไว้ได้อย่างไร และจะเสริมสร้างและยกระดับจุดแข็งได้อย่างไร เป็นต้น
2) จุดอ่อน (Weaknesses) เงื่อนไขภายในที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางที่ไม่ดี
ไม่เป็นประโยชน์และเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขัน หากไม่ได้มีการปฏิบัติใด ๆ ที่จะแก้ไขสถานการณ์
ตามช่วงเวลาที่เงื่อนไขนั้นยังมีผลอยู่ อาจกล่าวได้ว่า เราจะลดจุดอ่อนขององค์กรได้อย่างไร จะเขียวยา
ได้อย่างไร หรือจะกาจัดจุดอ่อนออกไปได้อย่างไร เป็นต้น
2.8.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก ปกติเรามักจะดูจากปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปั จจัยทาง
การเมืองและกฎหมาย (Political Factors) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors) ปัจจัยทางสังคม
และวัฒ นธรรม (Sociocultural Factors) ปั จจัยทางเทคโนโลยี (Technological Factors) ปัจจัย
ทางกฎหมาย (Legal Factors) และปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ ม (Environmental Factors) เป็ น ต้ น
เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการดาเนินการขององค์กร ทั้งผลกระทบด้านบวก คือ โอกาส และผลกระทบ
ด้านลบ คือ อุปสรรค สามารถอธิบายได้ดังนี้
1) โอกาส (Opportunities) คือเงื่อนไขภายนอกที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางที่ดี
และเป็นประโยชน์ หากได้มีการทากิจกรรมใด ๆ ที่ สามารถนาเงื่อนไขเหล่านั้นมาใช้ ตามช่วงเวลา
ที่เงื่อนไขนั้นยังมีผลอยู่ อาจกล่าวได้ว่า เราจะนาโอกาสจากภายนอกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
ได้อย่างไร
2) อุปสรรค (Threats) เงื่อนไขภายนอกที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางที่ไม่ดี
ไม่เป็นประโยชน์และเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันหากไม่ได้มีการปฏิบัติใด ๆ ที่จะแก้ไสถานการณ์
ตามช่วงเวลาที่เงื่อนไขนั้นยังมีผลอยู่ อาจกล่าวได้ว่า เราจะลดอุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอก
ที่มีผลต่อองค์กรได้อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย
และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี ภายใต้หลักการ
ของนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะของประเทศที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ดังกล่าว
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2.9 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดปทุมธานี
2.9.1 สภาพทางกายภาพของจังหวัดปทุมธานี
2.9.1.1 อาณาเขตและที่ตั้ง
จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางมีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
หรือถนนพหลโยธิน เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณ
เส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร
มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน เป็นระยะทางประมาณ 27.8
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่
1) ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอบางไทร อาเภอบางปะอิน และอาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาเภอหนองแค และอาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
2) ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอาเภอ
บางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
3) ทิ ศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และอาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
4) ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอาเภอปากเกร็ด อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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ภาพที่ 2.8 แผนที่จังหวัดปทุมธานี
แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2560)
2.9.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่ งแม่น้าโดยมีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน
ใจกลางจังหวัดในเขตอาเภอเมืองปทุมธานีและอาเภอสามโคก ทาให้พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่ในเขต
อาเภอลาดหลุมแก้วกับพื้นที่บางส่วนของอาเภอเมืองและอาเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด
หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่อาเภอเมืองบางส่วน อาเภอธัญบุรี อาเภอคลองหลวง
อ าเภอหนองเสื อ อ าเภอล าลู ก กา และบางส่ ว นของอ าเภอสามโคกโดยปกติ ร ะดั บ น้ าในแม่ น้ า
เจ้าพระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งทาให้เกิดภาวะน้าท่วมในบริเวณ
พื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้างและก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้า
เจ้ า พระยา ส าหรั บ พื้ น ที่ ท างฝั่ งซ้ ายของแม่ น้ าเจ้ า พระยานั้ น เนื่ อ งจากประกอบด้ ว ยคลองซอย
เป็นคลองชลประทานจานวนมากสามารถควบคุมจานวนปริมาณน้าได้ทาให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัย
มีน้อยกว่า
2.9.1.3 การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาคตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น 7 อาเภอ
60 ตาบล 529 หมู่บ้าน และการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 65 แห่ง
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แบ่งตามประเภทและอานาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลตาบล 17 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 37 แห่ง
2.9.2 ข้อมูลประชากร
จังหวัดปทุมธานีมีประชากร ณ เดือนสิงหาคม 2558 ทั้งสิ้น 1,085,642 คน จาแนกเป็นชาย
515,910 คน หญิง 569,742 คน จานวนประชากรชาย คิดเป็นร้อยละ 47.52 ประชากรหญิง และคิดเป็น
ร้อยละ 52.48 ของประชากรทั้งหมดมีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 539,076 ครัวเรือน แสดงดังตารางที่ 2.1
ข้อมูลแรงงานต่างด้าว จังหวัดปทุมธานี มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองทั้งสิ้น 188,735 คน โดยเป็น
แรงงานที่ได้รับพิสูจน์ สัญ ชาติ 105,081 คน มติคณะรัฐมนตรี 3 สัญ ชาติ 58,228 คน และนาเข้า
ชั่วคราว 18,481 คน
ตารางที่ 2.1 จานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของจังหวัดปทุมธานี
อาเภอ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
เมืองปทุมธานี
91,906
101,108
193,014
คลองหลวง
121,916
139,169
261,014
หนองเสือ
25,879
26,311
52,190
ลาดหลุมแก้ว
30,844
32,528
63,872
ลาลูกกา
125,216
137,298
262,514
สามโคก
21,263
27,745
54,008
ธัญบุรี
93,886
105,583
199,469
รวม
515,910
569,742
1,085,642

จานวนครัวเรือน
95,102
139,735
15,997
30,374
133,157
21,077
103,614
539,076

ที่มา: : สานักงานจังหวัดปทุมธานี (2559)
2.9.3 สถานการณ์ขยะของจังหวัดปทุมธานี
ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษสาหรับประเทศไทย ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี รวมทั้งปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนมีความใส่ใจในการดาเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น
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ตารางที่ 2.2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกาจัด และถูกนามาใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2551–2560
ปริมาณขยะมูล
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
ปี พ.ศ. ฝอยที่เกิดขึ้น
กาจัดอย่างถูกต้อง
นามาใช้ประโยชน์
(ล้านตัน)
(ล้านตัน)
(ร้อยละ)
(ล้านตัน)
(ร้อยละ)
2551
23.93
5.69
24%
3.45
14%
2552
24.11
5.97
25%
3.86
16%
2553
24.22
5.77
24%
3.90
16%
2554
25.35
5.64
22%
4.10
16%
2555
24.73
5.83
24%
5.28
21%
2556
26.77
7.27
27%
5.15
19%
2557
26.19
7.88
30%
4.82
18%
2558
26.85
8.34
31%
4.94
18%
2559
27.06
9.57
35%
5.81
21%
2560
27.37
11.69
43%
8.51
31%
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561)
ข้ อ มู ล จากกรมควบคุ ม มลพิ ษ (2561) จากการประเมิ น ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เกิ ด ขึ้ น
ของประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิดขยะมู ลฝอย
ต่าง ๆ ประมาณ 27.37 ล้านตัน หรือประมาณ 74,998 ตันต่อวัน ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น
กว่าปี ที่ ผ่ านมา ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้น ของประชากร การบริโภคที่ เพิ่ ม มากขึ้น การขยายตั ว
ของชุมชนเมือง และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมืองในหลายพื้นที่ แต่เมื่อ
พิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยพบว่า มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย
เหลื อ เพี ย ง 1.13 กิ โลกรัม ต่ อ คนต่ อ วัน ซึ่ งลดลงจากปี ที่ ผ่ านมาเนื่ อ งจากประชาชนเริ่ม ตระหนั ก
ในกระบวนการ 3Rs และการส่งเสริมให้ประชาชนมีกระบวนการใช้ซ้าและการนากลับมาใช้ใหม่ที่เพิ่ม
มากขึ้น
จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ 27.37 ล้านตัน ได้ถูกนาไปกาจัด
อย่ างถู ก ต้ อ งประมาณ 11.69 ล้ านตั น หรือ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 43 ของปริม าณขยะมู ล ฝอยทั้ ง หมด
และขยะมูลฝอยถูกนากลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 8.51 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดสาหรับขยะมูลฝอยอีกประมาณ 7.17 ล้านตัน หรือร้อยละ 26 ของปริมาณ
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ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกนาไปจัดการอย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและ
การขยายตัวของชุมชนเมืองแต่อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนลดลงจาก 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
ในปี พ.ศ. 2559 เป็ น 1.13 กิโลกรัม ต่อคนต่ อ วัน โดยเป็ น ผลมาจากความร่วมมือของหน่ วยงาน
ท้องถิ่น ประชาชน และภาคเอกชนในการลดและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคการจัดการขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2559 ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปกาจัดอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จาก 9.57 ล้านตัน เป็น 11.70 ล้านตัน
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 47 จาก 5.80 ล้านตัน เป็น 8.52
ล้านตัน ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยทีถ่ ูกนาไปกาจัดอย่างไม่ถูกต้องลดลงร้อยละ 39 จาก 11.68 ล้านตัน
เป็น 7.17 ล้านตัน
แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยขยะมูลฝอย
ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และนากลับมาใช้ประโยชน์ 8.51 ล้านตัน (ร้อยละ 31) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 47 ส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิล ร้อยละ 84 และการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ร้อยละ 15
ที่ เหลื อ ถู ก เก็ บ รวบรวมและขนส่ ง ไปก าจั ด อย่ า งถู ก ต้ อ ง 11.69 ล้ า นตั น (ร้ อ ยละ 43) เพิ่ ม ขึ้ น
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 22 โดยยังมีขยะมูลฝอยอีก 7.17 ล้านตัน (ร้อยละ 26) กาจัดจัดอย่างไม่ถูกต้อง
เช่น การเทกอง หรือเผากลางแจ้งในสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย การลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณประโยชน์
ลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งน้า แต่มีจานวนลดลงร้อยละ 39 แนวโน้มการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีขึ้นในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมาเป็นผลมาจากนโยบายรัฐบาลหลังจากการประกาศให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ
เมื่อปี พ.ศ. 2557 และการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนหันมาร่วมจัดการลดและคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง (กรมควบคุมมลพิษ 2561)
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เป็ น หนึ่ ง ในพื้ น ที่ วิ ก ฤติ ที่ มี ข ยะมู ล ฝอยตกค้ า งที่ ต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การ
ตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในท้องที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557 โดยที่เกิดปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอย
ไม่ถู กต้องและตกค้ างสะสมอยู่เป็ นจ านวนมากในท้ องที่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุ มธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุท รปราการ และจั งหวัดสระบุ รี อัน ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนสมควรกาหนดระเบียบการปฏิบัติราชการ
เพื่อกาหนดขั้นตอนการดาเนินการในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการบูรณาการแผนและแนวทางในการดาเนินงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางในการกาหนดแนวทางการทางาน
การสั่ งการ การแก้ ไขปั ญ หาให้ เป็ น ไปอย่ างเป็ น ระบบ รวดเร็ว และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่ งจะท าให้
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การแก้ ไขปั ญ หาในการจั ด การขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่ ดั งกล่ า วสามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
(กรมควบคุมมลพิษ, 2557)
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ปั ญ หาขยะล้ น เมื อ งทั้ ง การลั ก ลอบทิ้ ง ขยะค้ า งสะสม และขยะใหม่
ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน สาเหตุหลักเกิดจากจานวนประชากรที่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว จังหวัดปทุมธานี
มีประชากรแฝงและมีการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยใหม่อยู่จังหวัดปทุมธานีมากขึ้น จากการพัฒนา
โครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิน และสี แ ดง ส่ งผลให้ มี ประชากรแฝงเกื อบ 400,000 คน ในขณะที่
มี ป ระชาชนตามทะเบี ย นราษฎร์ มี จ านวน 1.05 ล้ านคน ท าให้ ป ริ ม าณขยะในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
เพิ่มมากขึ้น โดยมีปริมาณขยะประมาณ 1,600 ตันต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ขยะส่วนหนึ่ง
เกิ ด จากตลาดสี่ มุ ม เมื อ งและตลาดไท ซึ่ งมี ป ริ ม าณขยะกว่ า 400 ตั น ต่ อ วั น ในขณะที่ ในจั งหวั ด
ไม่มีพื้นที่สาหรับทาบ่อฝังกลบขยะ แม้จะมีเตาเผาขยะเดิมที่ก่อสร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 ที่ตาบลคูคต
แต่ไม่ได้เปิดใช้งาน ดังนั้นขยะกว่าร้อยละ 80 จึงถูกนาไปฝังกลบอาเภอบางไทร จังหวัพระนครศรีอยุธยา
และขยะบางส่วนทิ้งเทกองไว้ตามบ่อดินในจังหวัด จนทาให้ปทุมธานีมีขยะสะสมปริมาณมาก (ไทยพับ
ลิก้า, 2558)
สืบเนื่องจากจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่วิกฤติที่มีขยะมู ลฝอยตกค้างที่ต้องเร่งดาเนินการตาม
Roadmap และแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ซึ่งรายงานสถานการณ์มลพิษของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดปทุมธานีมีปริมาณขยะตกค้าง 82,912.25 ตัน ปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นใหม่ 611,736.52 ตัน และปริมาณขยะที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ 79,696.78 ตัน (กรมควบคุม
มลพิษ, 2560) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ 12 ตามเป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs กรณี ศึกษา จังหวัดปทุมธานี ภายใต้หลักการของนโยบายและแผนการบริหาร
จั ด การขยะของประเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ าประสงค์ ดั งกล่ าว เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งข้ อ เสนอแนะหรื อ
แนวทางการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ภายใต้บริบทของประเทศไทย

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ วิจั ย ได้ ท าการศึ ก ษางานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการบริหาจัดการขยะ
จากการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและสภาพแวดล้อ มภายนอก (SWOT Analysis) รวมทั้ ง
งานวิจัยที่ประยุกต์หลักการของดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ซึ่งมี
การพิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการ
บริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ดังนี้
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สยาม อรุณ ศรีม รกต และยงยุ ท ธ วัช รดุ ล ย์ (2559) ได้ เผยแพร่เป้ าหมายของการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืน 17 ประการ ของสหประชาชาติให้ทุกคนได้รับทราบและนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ของประเทศไทย ตั้งแต่ในระดับกิจกรรม โครงการ และระดับนโยบายประเทศ โดยกล่าวว่า องค์การ
สหประชาชาติกาหนดเป้าหมายของการพั ฒ นาสังคมโลกจากทศวรรษที่ ผ่านมา 8 ประเด็น และ
ได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 และมีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับสังคมโลกที่จะนาไปใช้
ทศวรรษหน้า 17 ประเด็น คือ 1) การขจัดความยากจนทุกรูปแบบ 2) การขจัดความหิวโหย การบรรลุ
ถึงความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4) การได้รับ
การศึกษาที่ มี คุณ ภาพเท่ าเที ยมทั่ วถึงและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) การบรรลุความเท่าเทียมกัน
ระหว่ า งเพศ การเพิ่ ม พลั ง สตรี แ ละเด็ ก หญิ ง 6) การเข้ า ถึ ง การใช้ น้ าสะอาดและสุ ข าภิ บ าลที่ ดี
7) การเข้าถึงพลังงานที่มั่นคงและสะอาด 8) การมีงานที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
9) การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10) การลด
ความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 11) การตั้งถิ่นฐานและชุมชนอย่างยั่งยืน 12) การส่งเสริม
การผลิ ต และการบริ โภคที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม 13) การเตรี ย มพร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ 14) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 15) การใช้ประโยชน์
จากทรัพ ยากรบนบกและรั ก ษาระบบนิ เวศ 16) การสร้ างสั งคมสั น ติ สุ ข ยุ ติ ธ รรมและมี ส ถาบั น
ทางสั งคมที่ มี ค วามเข้ ม แข็ง 17) การส่งเสริม การมี ส่วนร่วมในทุ ก ระดั บ ในการบรรลุ ถึงเป้ าหมาย
ของการพัฒ นาที่ ยั่งยืนของโลก ทั้ งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น United Nations จะต้องกาหนด
เกณฑ์และเป้าหมายของดัชนีการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเพื่อประเทศต่าง ๆ นาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
เสาวลั กษณ์ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ (2560) ได้ ศึ ก ษาแนวทางการจั ด การขยะมู ลฝอยชุม ชนในจัง หวัด
ปทุมธานี โดยศึกษาถึงสถานการณ์และปัญหาด้านขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดปทุมธานี และวิเคราะห์
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดปทุมธานีและเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนของจังหวัดปทุมธานีสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และสามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้ างสะสมภายในจั งหวัด ได้ ส าเร็จ แต่ ปั จ จุ บั น ยั งไม่ มี ส ถานที่ ก าจั ด ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิช าการ
ภายในจังหวัด ทาให้ต้องขนส่งไปทิ้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นส่วนใหญ่ และจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) พบว่า มีจุดแข็ง คือ หน่วยงานภาครัฐตอบรับนโยบายจากส่วนกลาง
และหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นมีโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม จุดอ่อน คือ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีงบประมาณประจาปีในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน แต่ทาได้ช้า
เพราะต้องรองบประมาณจากส่ วนกลาง จังหวัดปทุ มธานี ไม่มีสถานที่ กาจัดขยะมูลฝอยที่ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ประชาชนปฏิเสธสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยหากอยู่ในพื้นที่ชุมชนตนเอง โครงการ
ของภาครัฐยังเข้าถึงประชาชนไม่ครบถ้วน ด้านโอกาส คือ นโยบายภาครัฐในทุกระดับสอดคล้องกัน
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บริษัทเอกชนสนใจลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมในจังหวัด
สามารถปรับ ปรุงและเปิ ด ด าเนิ น การได้ มี พื้ น ที่ เหมาะสมส าหรับ สร้างสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย
แห่งใหม่ มีปริมาณขยะมากเพียงพอสาหรับการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะและประชาชน
เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อรองกับหน่วยงานรัฐได้ ส่วนอุปสรรค คือ ประชาชนไม่เชื่อมั่นภาครัฐ
ในการสร้างสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในทุกรูปแบบ และมีประชากรแฝงมาก
ปัณณพัฒน์ ฤทธิ์เรืองเดช (2559) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนแม่บท
การจั ดการขยะมู ลฝอยและของเสี ยอั นตราย จั งหวั ดปทุ มธานี พบว่ า ปั ญ หาด้ านการจั ดการขยะ
ในจังหวัดปทุมธานีอยู่ในระดับสูง เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีมีนิคมอุตสาหกรรม ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่
และมีประชาการแฝงจานวนมาก ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ขาดโอกาสการมีส่วนร่วม
ในโครงการต่ า ง ๆ เท่ าที่ ค วร เช่ น การก่ อ สร้างโรงไฟฟ้ าขยะ ซึ่ งประชาชนคั ด ค้ านอย่ างรุน แรง
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันที่จะดาเนินการต่อ ส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนแม่บทฯ นั้น
พบว่ า ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา
แต่ยังมีส่วนในการตัดสินใจน้อย ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม คือ ความรู้ความเข้าใจของประชาชน
การตอบสนองของผู้นาชุมชน การให้ความร่วมมือของประชาชน ตลอดจนนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พีรยา วัชโรทัย (2556) ได้ศึกษาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง โดยศึกษาการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยของเทศบาลตาบล
เมืองแกลง และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตาบลเมืองแกลง ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลเมืองแกลง
เริ่ม จากการรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ให้ ป ระชาชนได้ รับ ความรู้เรื่อ งการคั ด แยกขยะจากบ้ านเรื อน
คัดแยกขยะในเทศบาล ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์กรพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านการ
จัดการขยะ มีการวางเป้าหมายในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมียุทธศาสตร์และโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อน ใช้ระบบ ISO 14001 ในการทางานด้านสิ่งแวดล้อม ผู้นาชุมชนและ
เจ้าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานการทางานระหว่างเทศบาลกับประชาชน การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลเมืองแกลง พบว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศ น์กว้างไกล
มีวิธีก ารคิ ดอย่ างมี ระบบ มี ก ารปฏิ บั ติงานเชิ งประจัก ษ์ บุ คลากรที่ เกี่ยวข้องมี ความกระตือรือ ร้ น
มีความชานาญด้านการจัดการขยะมูลฝอยแต่ยังขาดแคลนบุคลากรระดับปฏิบัติการ มีการแบ่งงาน
ตามหน้าที่อย่างชัดเจน มีการนาระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบาย/แผน/โครงการ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายทาง
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน มีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับเทศบาล การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกพบว่า ผู้นาชุมชน และประชาชนมีความกระตือรือร้น และมีจิตสานึกในด้านสิ่งแวดล้อม
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แต่ ยั ง มี ป ระชาชนที่ ไม่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม หน่ ว ยงานของรั ฐ และองค์ ก ร
ด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
จุฑารัตน์ หงษ์จินดา (2556) ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จต่อการดาเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อนาเสนอแนวทางที่เหมาะสม
ในการดาเนิ นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ให้ กับหน่วยงานหรือ องค์กรอื่น ๆ พื้ นที่
ที่ทาการศึกษา ได้แก่ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
และบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาสจากัด โดยประยุกต์หลักการของดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล
(Balanced Scorecard: BSC) ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผล
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ผลการศึกษาพบว่า
ในด้านประสิทธิผล บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
และบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จากัด บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กาหนดไว้ในด้านผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย พนักงานทั้ง 3 บริษัท มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการดาเนินงานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี อีกทั้งพนักงานยังมีความพึงพอใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จ
ในการดาเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ในด้านการบริหารจัดการ จากศึกษา
ทั้ง 3 บริษัท มีการจัดทานโยบายไว้อย่างชัดเจน การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ มีการ
จัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างเพียงพอ และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและในด้านการเรี ยนรู้และการพัฒนา จากกรณีศึกษาทั้ง 3 บริษัท มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในการดาเนินงาน และมีการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงานระบบ
การจั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม (ISO 14001) แนวทางและข้ อ เสนอแนะส าหรั บ หน่ ว ยงาน/องค์ ก รอื่ น ๆ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ประสบผลสาเร็จ ได้แก่
1) การมีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นของผู้บริหาร 2) ระบบการบริหารจัดการที่ดี 3) การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ 4) การพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 5) การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของพนักงาน 6) การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน 7) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
8) การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
จาลอง โพธิ์บุญ (2551) ศึกษาวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างที่มีการจัดการ
ขยะที่ดี ในด้านผลสาเร็จการดาเนินการจัดการและบทเรียนที่ได้จากการดาเนินงาน รวมทั้งศึกษา
ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว โดยได้พิจารณา
เลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดาเนินงานด้านการจัดการขยะที่ดีเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง คือ เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต การวิเคราะห์ข้อมูลได้ประยุกต์หลักการ
ของดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ธรรมาภิบาลและการดาเนินการที่ดี
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(Good Practice) และการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ผลการศึกษาพบว่า เทศบาล
ตาบลเทพกระษัตรี ดาเนินโครงการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นด้วยการรณรงค์ให้ประชาชน
คัดแยกขยะ โดยมีชุมชนบ้านบ่อกรวดที่จัดการขยะรีไซเคิลและเศษอาหารได้เป็นอย่างดี มีโรงปุ๋ย
อินทรีย์ ต่อมาเทศบาลจัดทาโครงการถนนปลอดถังขยะ โดยขอความร่วมมือจากประชาชน ให้เก็บขยะ
ไว้ในบ้านแล้วนัดเวลากับเทศบาลในการจัดเก็บขยะ การดาเนินโครงการดังกล่าวได้ผลดี ประชาชน
ให้ ค วามร่ ว มมื อ สามารถลดถั งขยะที่ ตั้ งบนถนนสายหลั ก ไปได้ เกื อ บหมด อย่ า งไรก็ ต ามชุ ม ชนที่
ดาเนินการจัดการขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมมีเพียงชุมชนบ้านบ่อกรวดเท่านั้น ความสาเร็จที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นผลเนื่องมาจากปัจจัยสาคัญ คือ ความสนับสนุนช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน ในการทาความเข้าใจให้ความรู้และสร้างความตระหนักอย่างทั่วถึงกับประชาชนในพื้นที่
การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ความร่วมมือของชุมชนและความเอาใจใส่ของผู้บริหาร
ของเทศบาล อย่างไรก็ตามยังไม่มีการพัฒนาด้านบุคลากร การปรับปรุงกระบวนการทางาน และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน
จาลอง โพธิ์บุญ (2551) ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่างที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
ในด้านผลสาเร็จ การดาเนินการจัดการ และบทเรียนที่ได้จากการดาเนินงาน และวิเคราะห์ปัจจัย
ที่นาไปสู่ความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว โดยได้พิจารณา
เลือกองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มีการดาเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นที่ยอมรับ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับรางวัลในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ เทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก การวิเคราะห์ข้อมูลได้ประยุกต์หลักการของ Balanced Scorecard ธรรมาภิบาล
การดาเนินการที่ดี (Good Practice) และการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ผลการศึกษา
พบว่า เทศบาลนครพิษณุโลก ประสบความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการ
จัดการขยะและด้านอื่น ๆ ได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่หลายครั้ง ด้านการจัดการขยะเป็นการจัดการขยะ
แบบครบวงจรโดยมี โครงการส าคั ญ คื อ โครงการธนาคารขยะ โครงการอาสาสมั ค รคั ด แยกขยะ
และโครงการถนนปลอดถังขยะ มีการรณรงค์คัดแยกขยะ นาขยะไปขาย นาขยะมาหมักทาปุ๋ย ได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน ร้านค้า และสถานประกอบการเป็นอย่างดี ปัจจัยภายในที่มีผล
ต่อความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าวคือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีวิธีการบริหารจัดการ
ที่ชัดเจนในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นเสียสละ และให้ความสาคัญกับการสร้างประโยชน์
ให้ชุมชน มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งการสร้างเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีการพัฒนาบุคลากรและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาช่วยในการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายนอกที่สาคัญคือ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน จากหน่วยงาน
วิชาการจากต่างประเทศ และความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องบทเรียน
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ คือ การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารการให้ความสาคัญกับการ
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จั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ทรัพ ยากรที่ ใช้ ในการจั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม การส่ งเสริม
การมีส่วนร่วม การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis) รวมทั้งงานวิจัยที่ประยุกต์หลักการของดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
แบบสมดุล (Balanced Scorecard) มาใช้ในการศึกษาข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยสามารถนามาเป็นกรอบ
แนวทางในการศึกษาและกาหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยนี้ได้

บทที่ 3
กรอบแนวคิด และวิธีการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5
ภายใต้บริบทของประเทศไทย: กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ซึ่ งผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมู ลทุ ติยภูมิจากวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือ เอกสาร
ทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลออนไลน์จากสื่ออิเลคทรอนิกส์ เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
โดยการสัม ภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ซึ่งการศึกษานี้มีรายละเอียด
กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
3.2 วิธีการดาเนินการวิจัย
3.3 แหล่งข้อมูลในการวิจัย
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ
3.6 การตรวจสอบการถูกต้องของข้อมูล
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 กรอบแนวคิด
จากการรวบรวมข้อมู ล ทางวิช าการ ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง สามารถ
กาหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ 12 เป้ าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย: กรณี ศึกษา จังหวัดปทุ มธานี ดังแสดง
ในภาพ 3.1

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
วิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย
และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs : กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
1. มิติด้านประสิทธิผลตามพันธะกิจ
- การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. มิติด้านผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมาย
- การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3. มิติด้านการบริหารจัดการ
- นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
- การนาไปปฏิบัติ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
- การปรับปรุงการดาเนินงาน
4. มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
- การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

ปัจจัยภายใน ได้แก่
1) ระบบการบริหารจัดการ
2) นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
3) งบประมาณ
4) การเรียนรู้และการพัฒนา

ปัจจัยภายนอก ได้แก่
1) กฎหมาย นโยบายของรัฐ
2) สังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
3) ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
4) แรงกดดันจากต่างประเทศ

ปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
เป้าประสงค์ที่12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย
และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs
กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี

ข้อเสนอแนะ/แนวการดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5
ภายใต้บริบทของประเทศไทย
และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิเคราะห์การดาเนินงาน
จากสภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis)
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3.2 วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย: กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี เป็นงานวิจัยที่เน้น
ศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ภายใต้บริบทของประเทศไทย
ตามเป้าประสงค์ที่ 12.5 การจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด การแปรรูป เพื่อนากลั บมา
ใช้ ใหม่ และการน ากลั บ มาใช้ ซ้ า รวมทั้ งศึ ก ษาและวิเคราะห์ ก ารด าเนิ น งานด้ านการจั ด การขยะ
ตามหลักการ 3Rs ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ดังกล่าว กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี ภายใต้หลักการ
ของนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การขยะของประเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า ประสงค์ ดั งกล่ า ว
เพื่อให้ทราบถึงข้อเสนอแนะหรือแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ภายใต้บริบท
ของประเทศไทย
โดยนาหลักการของตัวชี้วัดความสาเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) มาใช้กาหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและสร้างแนวคาถามประกอบการสัมภาษณ์ โดยศึกษามุมมอง 4 มิติ ได้แก่
1) มิติด้านประสิ ท ธิผ ลตามพั นธะกิจ 2) มิติด้านผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้ าหมาย 3) มิติด้านการ
บริหารจัดการ และ 4) มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรค ของการดาเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 เพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะหรือแนวทางการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย
งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ งโครงสร้า ง (Semi-structured Interview) กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการด าเนิ น งาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 รวมทั้งการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs กรณี ศึกษา จังหวัดปทุมธานี ภายใต้หลักการของนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการขยะของประเทศที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants)
ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
2) ตัวแทนภาคเอกชน (ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท) 3) ผู้นาชุมชนและประชาชน และ 4) นักวิชาการ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจานวนอย่างน้อย 30 ท่าน ร่วมกับการสังเกตการณ์
แบบไม่ มี ส่ วนร่วม (Non-participatory observation) และศึกษาเอกสารทางวิชาการที่ เกี่ยวข้อง
(Document Review)
ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive sampling) กั บ กลุ่ ม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และตัวแทนภาคเอกชน (ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท) เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียของการดาเนินงาน
อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การดาเนินงานนี้จริง เพื่อให้ได้ข้อมูลการดาเนินงาน
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ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับงานวิจัยนี้อย่างแท้จริง ประกอบกับการเลือกตัวอย่างแบบบอกต่อ
(Snowball Selection) กับกลุ่มผู้นาชุมชนและกลุ่มประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของ
กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งให้ได้ข้อมูลจากผู้นาชุมชนและประชาชนที่สะดวกในการให้ข้อมูลและสามารถ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยได้จริง
การสัมภาษณ์ เป็นการสอบถามลักษณะคาถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions)
ที่ อ อกแบบมาโดยเฉพาะเพื่ อ ใช้ กั บ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย แต่ ล ะกลุ่ ม ซึ่ งผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบสั ม ภาษณ์
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง (IOC) และได้ทาการศึกษานาร่อง (Pilot Study) โดยนา
ข้อคาถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา รวมทั้ งการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล และทาการปรับแก้ตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนาแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับผู้ให้ข้อมูลจริงเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และปรับแก้อีกครั้งเพื่อนาไปสัมภาษณ์กับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจริง ส่วนความเชื่อมั่นของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้น เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว
ผู้วิจัยได้ให้ผู้ให้ข้อมูลยืนยันคาตอบของตนเองอีกครั้งว่าตรงกับที่ได้สัมภาษณ์ใ นครั้งแรกหรือไม่ ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้กาหนดข้อคาถามให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มตัวอย่าง
จากนั้นผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกับการวิเคราะห์
แบบสามเส้า (Triangulation) คือ วิเคราะห์จากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1) ภาครัฐ 2) ภาคเอกชน
และ 3) ภาคประชาชน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
(SWOT Analysis) เพื่ อให้ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่ 12 ตามเป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์การ
ดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณี ศึกษา จังหวัดปทุมธานี ภายใต้หลักการของ
นโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะของประเทศที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึง
ข้อเสนอแนะหรือแนวทาง การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ภายใต้บริบทของประเทศไทย

3.3 แหล่งข้อมูลในการวิจัย
แหล่งข้อมูลที่ใช้สาหรับงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 2 แหล่งที่สาคัญ คือ ข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งข้อมูล
แต่ละประเภทที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ดังต่อไปนี้
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3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) จากผู้ที่มีบทบาทหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่
เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ (เจ้าหน้าที่ ภาครัฐหน่วยงานกาหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐหน่วยงานปฏิบัติ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน (ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท) ผู้นาชุมชน
และประชาชน รวมทั้งนักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง (Documentary) ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารวรรณกรรมทางวิชาการ หนังสือ เอกสารวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ รวมทั้งนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการขยะของประเทศที่วางอยู่บนพื้นฐานหลักการ 3Rs รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อ
การดาเนินงานดังกล่าว เพื่อนาเสนอแนวทางการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนดังกล่าว ภายใต้บริบทของประเทศไทย

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ งยื น ที่ 12 เป้ าประสงค์ ที่ 12.5 ภายใต้ บ ริ บ ทของประเทศไทย: กรณี ศึ ก ษา จั งหวั ด ปทุ ม ธานี
โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) กับผู้มีส่วนได้เสียในการดาเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ภายใต้หลักการของนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะ
ของประเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ าประสงค์ ดั งกล่ าว ซึ่ งถื อ เป็ น ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key informants)
ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
2) ตัวแทนภาคเอกชน (ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท) 3) ผู้นาชุมชนและประชาชน และ 4) นักวิชาการ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจานวนไม่น้อยกว่า 30 ท่าน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นและครบถ้วนมากที่สุด ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
ตัวแทนภาคเอกชน (ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท) และนักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเลือก
ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีบทบาท
หน้าที่การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ และเลือกตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Selection)
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กับกลุ่มผู้นาชุมชนและกลุ่มประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้ง
ให้ได้ข้อมูลจากผู้นาชุมชนและประชาชนที่สะดวกในการให้ข้อมูล และสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่องานวิจัยได้จริง อีกทั้งผู้ให้ข้อมูลจะแนะนาต่อยังผู้อื่นที่สามารถให้ข้อมูลได้จนครบตามที่ต้องการ
โดยทาความรู้จักเริ่มแรกกับผู้นาชุมชนและประชาชน และทาการสอบถามถึงบุคคลอื่น ๆ ที่สามารถ
ให้ข้อมูลได้ต่อไปเรื่อย ๆ เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง จากนั้นนาข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้มาเรียบเรียง และตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล เพื่อนาไปใช้ในงานวิจัย
ขั้นต่อไป
3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semistructured Interview) จากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ หนังสือ เอกสารวิชาการ บทความ
วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กาหนดคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้
โดยการสัมภาษณ์เป็นการสอบถามมีลักษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิด (Open - ended Questions)
ที่สร้างขึ้นมาสาหรับกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 5 ชุดคาถามที่แตกต่างกัน ได้แก่
1) แบบสัมภาษณ์สาหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง
2) แบบสัมภาษณ์สาหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
3) แบบสัมภาษณ์สาหรับภาคเอกชน
4) แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้นาชุมชนและประชาชน
5) แบบสัมภาษณ์สาหรับนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5
และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ตามเป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
ของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอื่นที่มีบริบทใกล้เคียง เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย
สาหรับการสร้างแบบสัมภาษณ์ ในงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นการสอบถามลักษณะคาถามแบบ
ปลายเปิ ด (Open-ended Questions) ที่ ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่ อใช้กั บผู้มี ส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่ ม
และผู้วิจัยได้นาแบบสอบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง (IOC) และได้ทาการศึกษา
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นาร่อง (Pilot Study) โดยนาข้อคาถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนเหมาะสม
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา รวมทั้งการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และ
ท าการปรั บ แก้ ต ามค าแนะน าของผู้ เชี่ ย วชาญ แล้ วจึ งน าแบบสั ม ภาษณ์ ไปทดลองสั ม ภาษณ์ กั บ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ให้ข้อมูลจริ ง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและปรับแก้อีกครั้ง
เพื่อนาไปสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจริง ส่วนความเชื่อมั่นของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้น เมื่อได้
ข้อมู ลดั งกล่ าวแล้ วผู้ วิจั ยได้ ให้ ผู้ ให้ ข้ อมู ลยืนยั นค าตอบของตนเองอี กครั้งว่าตรงกั บ ที่ ได้ สั ม ภาษณ์
ในครั้งแรกหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดข้อคาถามให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
แต่ละกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ประเด็นข้อคาถามในแต่ละกุล่มตัวอย่าง
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา
มิติด้านประสิทธิผลตามพันธะกิจ
การบรรลุ
รวบรวมข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์
จากเอกสาร/
และเป้าหมายที่ตั้งไว้ การสัมภาษณ์

มิติด้านผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมาย
การมีส่วนร่วม
รวบรวมข้อมูล
ในการดาเนินงาน
จากเอกสาร/
การสัมภาษณ์

คาถาม/ประเด็น

- หน่วยงานของท่านมีบทบาทและการดาเนินงานในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5
อย่างไรบ้าง เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
- หน่วยงานของท่านมีการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ
3Rs อย่างไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

กลุ่มเป้าหมาย/
แหล่งข้อมูล
- หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
- ภาคเอกชน
- ผู้นาชุมชน/ประชาชน

- หน่วยงานของท่านได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของหน่วยงานในการ - หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง
ดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs รวมทั้งหน่วยงานหรือ ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร
- ในการดาเนินงานด้านการจัดการขยะของหน่วยงานของท่าน ประชาชน
หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด
- มีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ทั้ ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนหรือไม่ อย่างไร และได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างไร
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คาถาม/ประเด็น
- ท่านได้มีส่วนร่วมในกินกรรม หรือโครงการการการดาเนินโครงการ
คัดแยกขยะ และนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ของภาครัฐ หรือไม่ อย่างไร

มิติด้านการบริหารจัดการ
นโยบาย/แผนงาน/ รวบรวมข้อมูล
โครงการ
จากเอกสาร/
การสัมภาษณ์
การนาไปปฏิบัติ/
รวบรวมข้อมูล
หน่วยงานรับผิดชอบ จากเอกสาร/
การสัมภาษณ์

การติดตาม
และประเมินผล

การสัมภาษณ์

การปรับปรุง
การดาเนินงาน

การสัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมาย/
แหล่งข้อมูล
- ภาคเอกชน
- ผู้นาชุมชน/ประชาชน

- หน่วยงานของท่านมีนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ (ส่ ว นกลาง
งบประมาณ ในการด าเนิ น งานด้ านการจั ด การขยะตามหลั ก การ 3R ส่ วนภู มิ ภาค และส่ วนท้ องถิ่ น)
หรือไม่อย่างไร
ภาคเอกชน/ผู้นาชุมชน
- หน่วยงานของท่านมีการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ
3Rs อย่างไร
- หน่วยงานของท่านมีการกาหนดให้มีบุคลากรและหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs โดยตรง หรือไม่
อย่างไร
- หน่วยงานของท่ านมีการติดตามและประเมินผลการดาเนิน งานตาม
นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมการดาเนินงานด้านการจัดการ
ขยะตามหลักการ 3Rs หรือไม่ อย่างไร

หน่ ว ยงานภาครั ฐ (ส่ ว นกลาง
ส่ วนภู มิ ภาค และส่ วนท้ องถิ่ น)
ภาคเอกชน/ผู้นาชุมชน

หน่ ว ยงานภาครั ฐ (ส่ ว นกลาง
ส่ วนภู มิ ภาค และส่ วนท้ องถิ่ น)
ภาคเอกชน/ผู้นาชุมชน

- หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงกระบวนการทางานด้านการจัดการขยะ หน่ ว ยงานภาครั ฐ (ส่ ว นกลาง
ตามหลักการ 3Rs หรือไม่ อย่างไร
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
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มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
การพัฒนาความรู้
การสัมภาษณ์
ความสามารถของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย

คาถาม/ประเด็น

กลุ่มเป้าหมาย/
แหล่งข้อมูล

- หน่วยงานของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน หน่ ว ยงานภาครั ฐ (ส่ ว นกลาง
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ที่เพียงพอหรือไม่ อย่างไร
ส่ วนภู มิ ภาค และส่ วนท้ องถิ่ น)
- หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถ ภาคเอกชน/ผู้นาชุโมชน
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสีย ในการดาเนินงานด้านการ
จัดการขยะตามหลักการ 3Rs หรือไม่ อย่างไร
- หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการสร้างความตระหนัก
ให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดจิตสานึกในการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้
ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
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3.4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บรวมรวบข้อมูล ดังนี้
1) แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดซึ่งผ่านการทดสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์แล้ว
2) เครื่องบันทึกเสียงเพื่อการบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้แจ้งล่วงหน้า
แก่ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ เพื่อขออนุญาตก่อนการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ทุกครั้ง
3) สมุดบันทึก อุปกรณ์เครื่องเขียน

3.5 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก
3.5.1 การเลือกพื้นที่ศึกษา
ในการศึ กษาเพื่ อวิเคราะห์ การดาเนิ นงานตามเป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่งยื นที่ 12 เป้ าประสงค์
ที่ 12.5 การจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการนากลับมา
ใช้ซ้า ภายใต้บริบทของประเทศไทย และศึกษาการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
ผู้วิจัยเลือกจังหวัดปทุ มธานีที่เป็นพื้นที่ ศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยพิจารณาเลือกแบบเจาะจง เนื่องจาก
จั งหวั ด ปทุ ม ธานี เป็ น 1 ใน 6 จั งหวั ดที่ ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การแก้ ปั ญ หาขยะในระยะเร่ งด่ วนตาม
Roadmap การบริหารจัดการขยะของประเทศ
จังหวัดปทุมธานีมีปัญหาขยะเกิดขึ้นในปริมาณมาก รวมทั้งมีการลักลอบทิ้งขยะ ทาให้เกิดขยะ
ตกค้างสะสมและเกิดขยะใหม่ เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเกิด จากจานวนประชากรที่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
จังหวัดปทุมธานีมีประชากรแฝงและมีการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยใหม่อยู่จังหวัดปทุมธานีมากขึ้น
จากการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินและสีแดง ส่งผลให้มีประชากรแฝงเกือบ 400,000 คน
ในขณะที่มีประชาชนตามทะเบียนราษฎร์มีจานวน 1.05 ล้านคน ทาให้ปริมาณขยะในจังหวัดปทุมธานี
เพิ่มมากขึ้น โดยมีปริมาณขยะประมาณ 1,600 ตันต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ 2561 ข) และนอกจาก
ขยะที่เกิดจากครัวเรือนแล้วยังมีขยะที่เกิ ดจากตลาดขนาดใหญ่ ได้แก่ ตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไท
ซึ่ ง มี ป ริ ม าณขยะกว่ า 400 ตั น ต่ อ วั น ในขณะที่ ในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ไม่ มี บ่ อ ฝั ง กลบขยะในพื้ น ที่
ของจังหวัด แม้จะมีเตาเผาขยะที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ในตาบลคูคต แต่ไม่ได้เปิดดาเนินการ
ดังนั้น ขยะกว่าร้อยละ 80 ถูกนาไปฝังกลบที่ อาเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรี อยุธยา ส่งผลให้ให้
จังหวัดปทุมธานีมีขยะสะสมในปริมาณมาก ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ มลพิษของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดปทุ มธานีมีปริมาณขยะตกค้าง 82,912.25 ตัน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใหม่
611,736.52 ตัน และปริมาณขยะที่ถกู นาไปใช้ประโยชน์ 79,696.78 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ 2560)
จากปัญหาขยะของจังหวัดปทุมธานี ส่งผลให้จังหวัดต้ องมีการดาเนินงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา
ขยะดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
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การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของจังหวัดปทุมธานี ตามนโยบายการบริหาร
จัดการขยะของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาลเป็นกรณีศึกษา เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ที่ 12 เป้ าประสงค์ ที่ 12.5 การจั ดการของเสี ย โดยการป้ อ งกั น
การลด การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการนากลับมาใช้ซ้า ภายใต้บริบทของประเทศไทย
3.5.2 การเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ของงานวิจัยนี้ คือ ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5
ของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะของประเทศ กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้ องถิ่น) 2) ตัวแทนภาคเอกชน (ตลาดสี่มุมเมือง
ตลาดไท) 3) ผู้นาชุมชนและประชาชน และ 4) นักวิชาการที่มีภารกิจหรือหน้าที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย โดยมีรายละเอียดการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากหน่วยงานที่มีการดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 การจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด การแปรรูป
เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการนากลับมาใช้ซ้า และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
ตามนโยบายและแผนการบริห ารจั ด การขยะของประเทศไทยที่ เกี่ ย วข้ อ ง เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ มี ส่ วน
ได้เสียของการดาเนินงาน อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การดาเนินงานนี้จริง
2) ตัวแทนภาคเอกชน ได้แก่ ตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไท ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่ อให้ ได้ข้อมูลการดาเนิ นงานที่ ถูกต้องและเป็ นประโยชน์ กับ
งานวิจัยนี้อย่างแท้จริง เนื่องจากตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไท มีปริมาณขยะเกิดขึ้นจานวนมากและ
มีการบริหารจัดการขยะในตลาดที่ประสบความสาเร็จและอยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยการประสบ
ความส าเร็จในการด าเนิ น โครงการ หมายถึ ง เมื่ อมี การด าเนิ น โครงการด้ านการจั ดการขยะตาม
หลักการ 3Rs แล้ว สามารถลดปริมาณขยะที่ต้นทางหรือแหล่งกาเนิด และสามารถคัดแยกขยะเพื่อนา
กลับไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้ งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการนาขยะไปกาจัดหรือ การนาไปทิ้งในบ่อ
ฝังกลบขยะลงได้
3) ผู้นาชุมชนและประชาชน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Selection)
เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง และให้ได้ข้อมูลจากผู้นาชุมชนและประชาชนที่สะดวก
ในการให้ข้อมูล รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยได้จริง โดยเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ผู้นาชุมชนและประชาชน จากชุมชน 3 กลุ่ม ดังนี้
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(1) ชุ ม ชนที่ มี ก ารด าเนิ น โครงการด้ า นการจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs
ที่ ป ระสบความส าเร็จ เช่ น เมื่ อ ด าเนิ น โครงการหรือ กิ จกรรมแล้ ว ปริม าณขยะในชุ ม ชนนั้ น ลดลง
หรือประชาชนในชุมชนสามารถคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ หรือเป็นชุมชน
ที่ได้รับรางวัลด้านการจัดการขยะจากหน่วยงานราชการ
(2) ชุมชนที่มีการดาเนินโครงการด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs แต่ยัง
ไม่ประสบความสาเร็จ คือ ประชาชนในชุมชนยังไม่สามารถคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อนากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ หรือยังไม่สามารถลดปริมาณขยะในชุมชนลงได้
(3) ชุมชนที่ไม่มีการดาเนินโครงการด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
4) นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จากผู้ที่มีภารกิจหรือหน้าที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เนื่องจากเป็นผู้
ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การดาเนินงานนี้จริง
รวมผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) รวมทั้งสิ้นจานวนอย่างน้อย 37 ท่านดังนี้
1) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 ท่าน
2) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ จานวน 1 ท่าน
3) ผู้ บ ริห ารหรือ เจ้ าหน้ าที่ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม จานวน 2 ท่าน
4) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จานวน 2 ท่าน
5) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ (ส่วนภูมิภาค) จานวน 3 ท่าน
6) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ (ส่วนท้องถิ่น) จานวน 5 ท่าน (สานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เทศบาลคูคต เทศบาลนครรังสิต และเทศบาลตาบลบางเดื่อ)
7) หน่วยงานภาคเอกชน จานวน 7 ท่าน
8) ผู้นาชุมชนและประชาชน จานวน 13 ท่าน
9) นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 ท่าน

3.6 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใช้ในการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นยาและความน่าเชื่อถือ รวมทั้งลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
โดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนทาการวิเคราะห์ ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อมูลที่เป็นที่นิยมในการวิจัย
เชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี (สุภางค์
จันทวานิช, 2553) ได้แก่
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3.6.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)
คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยวิธีการตรวจสอบ คือการตรวจสอบ
แหล่งของข้อมูล แหล่งที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่
1) ด้านเวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่
2) ด้านสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่
3) แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่
3.6.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation)
คือ ตรวจสอบว่า ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกต แทนที่
จะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกตโดยตลอด ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ควรเปลี่ยนให้มีผู้วิจัยหลายคน
3.6.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation)
คือ การตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะทาให้การตีความข้อมูลนั้น
แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด อาจทาได้ง่ายกว่าในระดับสมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis)
และแนวคิดขณะที่ลงมือตีความสร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ปกตินักวิจัยจะตรวจสอบ
สามเส้าด้านทฤษฎีได้ยากกว่าตรวจสอบด้านอื่น
3.6.4 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกต
ควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสาร หรือข้อมูลทุติยภูมิประกอบด้วย
โดยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใช้
ในการตรวจสอบข้อมูลงานวิจัย โดยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)
เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม (บุคคล) มาเปรียบเทียบกัน หากมี
ข้อค้นพบเหมื อนกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันแสดงว่าผู้วิจัยได้ข้อมูลมาถูกต้อง โดยงานวิจัยนี้
ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) หน่วยงานภาครัฐ 2) หน่วยงานภาคเอกชน 3) ประชาชน
และผู้นาชุมชน และ 4) นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ
สามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดยวิธีการสังเกตร่วมกับการซักถาม
และทบทวนจากเอกสารหรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ได้ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structured Interview)
กับผู้มีส่วนได้เสียในการดาเนินงานร่วมกับการสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่วม และศึกษาเอกสารทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์เป็นการสอบถามลักษณะคาถามแบบปลายเปิด (Open-ended
Questions) ที่ อ อกแบบมาโดยเฉพาะเพื่ อ ใช้ กั บ แต่ ล ะกลุ่ ม ตั ว อย่ า งครบถ้ ว นตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ที่ ก าหนดแล้ ว และผู้ วิ จั ย ได้ ป ระยุ ก ต์ ห ลั ก การของดั ช นี ชี้ วั ด ความส าเร็ จ แบบสมดุ ล (Balanced
Scorecard: BSC) ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มี
ส่ วนได้ เสี ย ด้ า นการบริห ารจั ด การ และด้ า นการเรีย นรู้ แ ละการพั ฒ นา รวมทั้ งใช้ ก ารวิ เคราะห์
ข้ อ มู ล เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการวิ เคราะห์ เนื้ อ หาร่ ว มกั บ การวิ เคราะห์ แ บบ
สามเส้า (Triangulation) คือ วิเคราะห์จากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1) ภาครัฐ 2) ภาคเอกชน และ
3) ภาคประชาชน รวมทั้งนักวิชาการ และนาข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จากปัจจัยภายในและ
ปั จจั ย ภายนอก (SWOT Analysis) โดยพิ จ ารณาปั จจั ย ภายใน ได้ แ ก่ 1) ระบบการบริ หารจั ดการ
2) นโยบาย/แผนงาน/โครงการ 3) งบประมาณ และ 4) การเรียนรู้และการพัฒนา และปัจจัยภายนอก
ได้ แก่ 1) กฎหมาย นโยบายของรัฐ 2) สังคมและการมี ส่ วนร่วมของชุม ชน 3) ความร่วมมื อจาก
หน่วยงานภายนอก และ 4) แรงกดดันจากต่างประเทศ
เพื่ อ สรุป เนื้ อ หา ความคิ ด เห็ น และข้ อ มู ล ที่ ค้ น พบ แล้ วน าเสนอตามประเด็ น ที่ ก าหนดไว้
ในแบบสัมภาษณ์แต่ละหัวข้อให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและวัต ถุประสงค์ของการศึกษาทั้ง 3 ข้อ
เพื่อให้ทราบถึงการดาเนินงาน และปัญหา อุปสรรค รวมทั้งเพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะหรือแนวทาง
ในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย
และการด าเนิ น งานด้ านการจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ าประสงค์ ดั งกล่ า ว
กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี ภายใต้หลักการของนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะของประเทศ
ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงข้อเสนอแนะหรือแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ภายใต้บริบทของประเทศไทย

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาเพื่อวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์
ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
ตามนโยบายและแผนการบริหารจั ดการขยะมูลฝอยของประเทศ ทั้งนโยบายและแผนระดับชาติของ
ประเทศไทยและแผนระดั บ จั ง หวั ด รวมทั้ งแผนรายสาขาต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณี ศึกษา จังหวัดปทุมธานี เพื่อวิเคราะห์
การดาเนินงานดังกล่าว ให้ทราบถึงปัญหา อุป สรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการดาเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ตามเป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการ
ขยะตามหลักการ 3Rs ของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดอื่นที่มีบริบทใกล้เคียง
เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย
ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าวิ เคราะห์ โดยใช้ ดั ช นี ชี้ วั ด ความส าเร็ จ แบบสมดุ ล (Balanced
Scorecard) มาใช้ในการวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์
ที่ 12.5 การจัดการเกิดของเสีย โดยการป้องกันการลด การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการนา
กลั บ มาใช้ ซ้ า ภายใต้ บ ริ บ ทของประเทศไทย และวิ เคราะห์ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การขยะ
ตามหลักการ 3Rs ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประยุกต์ 4 มิติของ Balanced Scorecard มาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) มิติด้านประสิ ทธิผล 2) มิติดานผู้มีส่วนได้เสีย 3) มิติด้านการบริหาร
จัดการ และ 4) มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
4.2 การดาเนิ นงานตามเป้าหมายการพั ฒ นาที่ยั่งยืน ที่ 12 เป้ าประสงค์ที่ 12.5 และการ
ดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2.1 มิติด้านประสิทธิผล
4.2.2 มิติด้านผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมาย
4.2.3 มิติด้านการบริหารจัดการ
4.2.4 มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
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4.3 การวิเคราะห์การดาเนินงานจากสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
4.4 ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์
ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
กรณีศกึ ษา จังหวัดปทุมธานี ทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนดังกล่าว
4.5 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์
ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
อื่นที่มีบริบทใกล้เคียง เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5
ภายใต้บริบทของประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดต่อไปดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ของงานวิจัยนี้ คือ ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่หรือมีส่ วน
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5
ของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะของประเทศ กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้แก่ 1) เจ้ าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิ ภาค และส่วนท้องถิ่น) จานวน 14 ท่าน 2) ตัวแทนภาคเอกชน
(ตลาดสี่ มุ ม เมื อ ง ตลาดไท) จ านวน 7 ท่ าน 3) ผู้ น าชุ ม ชนและประชาชน จ านวน 13 ท่ าน และ
4) นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 3 ท่าน ที่มีภารกิจหรือหน้าที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยรวมผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ทั้งสิ้นจานวน 37 ท่าน ดังนี้
1) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 ท่าน
2) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ จานวน 1 ท่าน
3) ผู้ บ ริ ห ารหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจานวน 2 ท่าน
4) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จานวน 2 ท่าน
5) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ (ส่วนภูมิภาค) จานวน 3 ท่าน
6) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ (ส่วนท้องถิ่น) จานวน 5 ท่าน (สานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เทศบาลคูคต เทศบาลนครรังสิต และเทศบาลตาบลบางเดื่อ)
7) หน่วยงานภาคเอกชน จานวน 7 ท่าน
8) ผู้นาชุมชนและประชาชน จานวน 13 ท่าน
9) นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 ท่าน
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โดยผู้ ให้สัม ภาษณ์ จานวน 37 ท่ าน เป็นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย โดยมีจานวนเพศชาย
จานวน 16 ราย และเพศหญิงจานวน 21 ราย มีอายุอยู่ในช่วงตั้งแต่ 31-40 ปี และช่วงอายุ 41-50 ปี
มากที่สุดจานวน 10 ราย รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 21-30 ปี จานวน 7 ราย กลุ่มอายุ 61-70 ปี จานวน
5 ราย กลุ่ มอายุ 51-60 ปี จานวน 4 ราย และกลุ่มอายุ 71-80 ปี จานวน 1 ราย โดยผู้ให้ สั มภาษณ์
ส่วนใหญ่ จบการศึกษาปริญ ญาโท จานวน 11 ราย รองลงมาคือ ระดับปริญ ญาตรี จานวน 9 ราย
ระดับประถมศึกษา จานวน 7 ราย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 4 ราย และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. จานวน 3 ราย และเท่ากับระดับปริญญาเอก จานวน 3 ราย ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
รายการ

จานวน

ร้อยละ

รวม

16
21
37

43.24
56.76
100

7
10
10
4
5
1
37

18.92
27.03
27.03
10.81
13.51
2.70
100

7
4
3
9
11
3
37

18.92
10.81
8.11
24.32
29.73
8.11
100

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ช่วงอายุ 21 – 30 ปี
ช่วงอายุ 31 – 40 ปี
ช่วงอายุ 41 – 50 ปี
ช่วงอายุ 51 – 60 ปี
ช่วงอายุ 61 – 70 ปี
ช่วงอายุ 71 – 80 ปี
รวม
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
รวม
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4.2 การดาเนินงานตามเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และ
การด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs ตามนโยบายและแผน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา
จังหวัดปทุมธานี
จากการรวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากเอกสารต่ า ง ๆ และการสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ของงานวิจัยนี้ คือ ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 การจัดการ
ของเสี ย โดยการป้ อ งกั น การลด การแปรรู ป เพื่ อ น ากลั บ มาใช้ ใหม่ และการน ากลั บ มาใช้ ซ้ า
ของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะของประเทศ กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) 2) ตัวแทนภาคเอกชน (ตลาดสี่มุมเมือง
ตลาดไท) 3) ผู้นาชุมชนและประชาชน และ 4) นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจหรือหน้าที่
เกี่ยวข้องตามวัต ถุป ระสงค์ของการวิจัย โดยผู้วิจัย ได้ป ระยุก ต์ห ลัก การของดัชนี ชี้วัด ความส าเร็จ
แบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
ประสิทธิผล 2) ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 3) ด้านการบริหารจัดการ และ 4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ สามารถแสดงผลได้ดังนี้
4.2.1 มิติด้านประสิทธิผล
4.2.1.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ศึกษาใน 2 ประเด็นย่อย
โดยแบ่งเป็น 1) การกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงาน 2) การบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
การกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงาน สาหรับการดาเนินงานตามงานเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ซึ่งกาหนดเป้าหมายว่าจะต้องบรรลุการจัดการของเสีย โดยการ
ป้องกัน การลด การแปรรูป เพื่ อน ากลับมาใช้ใหม่ และการน ากลับ มาใช้ซ้ า ภายในปี พ.ศ. 2573
ในการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า
เพื่ อให้ บ รรลุตามเป้าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ ง 17
เป้าหมาย ประเทศไทยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี
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ทาหน้าทีเ่ ป็นประธานเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานทั้ง 17 เป้าหมาย และมีหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนภายใต้กระทรวงต่าง ๆ
โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒ นาที่ ยั่งยืน ท่ านนายกรัฐมนตรีให้ นโยบายว่าการดาเนิ นงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒ นา
ที่ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ประเทศไทยมีการดาเนินการอยู่แล้ว ที่ต้องพัฒนามากขึ้นและเรา
จะต้องน าผลการด าเนิ น งานในเรื่องนั้ น ๆ มารายงานในเวที นี้ ด้วย ให้ เป็ นผลการดาเนิน งานของ
ประเทศไทยที่จะต้องนาไปรายงานผลต่อองค์การสหประชาชาติต่อไป”
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิต
ที่ยั่งยืน มีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหน่วยงานรั บผิดชอบหลัก ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนที่ 12 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ประกอบด้วย หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก ทส. 26 หน่วยงาน โดยมีเลขาธิการสานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานคณะทางานฯ
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ที่ให้ข้อมูลว่า “เรื่องของ SDGs เรา
ก็ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามนี้ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ห น่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบในเป้ า หมายที่ 12 คื อ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักตรงนี้อยู่ ในส่วนของกรมควบคุมมลพิษก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดาเนินการ คือเราทาโครงการแล้วก็รายงาน
ไปทาง สผ. ด้วย และทาโครงการของเราในเรื่อง 3Rs ด้วย แต่เราจะเน้นไปทางเทคนิควิชาการมากกว่า”
สาหรับเป้าประสงค์ที่ 12.5 ที่กาหนดว่าจะต้องบรรลุการจัดการของเสีย โดยการป้องกัน
การลด การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการนากลับมาใช้ซ้า ภายในปี พ.ศ. 2573 สอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศไทย ซึ่งมีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักในเป้าประสงค์น้ี โดย คพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ จัดทาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ที่ มี ก รอบแนวคิ ด หลั ก คื อ มุ่ ง เน้ น การลดการเกิ ด ขยะมู ล ฝอย
ณ แหล่งกาเนิด การนาของเสียกลับมาใช้ซ้าและใช้ประโยชน์ใหม่ ตามหลักการ 3Rs การกาจัดขยะมูลฝอย
แบบศูนย์รวม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาล
ที่กาหนดให้การแก้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 กาหนดว่าขยะมูลฝอยชุมชนจะต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลั กวิ ชาการ ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 75 ของปริ มาณขยะมู ลฝอยที่ เกิ ดขึ้ น ภายในปี พ.ศ. 2564
นอกจากนี้ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ให้ความสาคัญกับการป้องกันปัญหา
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สิ่ งแวดล้ อ มที่ เกิ ด ขึ้ น ณ แหล่ งก าเนิ ด ลดปริม าณของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น ในทุ ก ขั้ น ตอน สนั บ สนุ น การ
นากลับมาใช้ใหม่ กาหนดว่าขยะมูลฝอยชุมชนต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75 โดยมีอัตราการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ที่ให้ข้อมูลว่า “ถ้าถามว่าการดาเนินงาน ของกรม
ควบคุมมลพิ ษ สนับสนุนเป้าตรงนี้หรือไม่ คือ กรมไม่สามารถกาจัดขยะได้ แต่กรมไปช่วยเขาทาได้
ไปให้ความรู้ ให้ข้อคิดเห็น ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ ไปช่วยชี้แจงข้อเท็จจริง เราเป็นหน่วยงาน
ทางวิชาการ จะออกเป็ นคู่มื อ เป็น กฎระเบี ยบ ซึ่งเราก็พั ฒ นามาจากเอกสารวิชาการต่า งประเทศ
เป็นแนวทางให้ท้ องถิ่นประกอบการดาเนินงานได้ ปัจจุบันสามารถนาขยะกลับมาใช้ ประโยชน์ได้
ร้อยละ 25-26 แต่บางพื้นที่ก็ทาได้ถึงร้อยละ 50 เราผลักดันให้ความรู้ชาวบ้าน สอนชาวบ้าน ในพื้นที่
นาร่องขยะอินทรีย์ทายังไง ขยะรีไซเคิล แยกออกไปขายอย่างไร สอนให้รู้จักการใช้ประโยชน์ เราอยู่
ส่วนกลาง เราลงพื้นที่ตลอดไม่ได้เราต้องจ้างที่ปรึกษา แต่ละภาคปริมาณขยะก็จะไม่เท่ากัน บางพื้นที่
นาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 28 บางพื้นที่ก็ร้อยละ 25 บ้าง เราตั้งเป้าไว้ร้อยละ 30 ต้องมอง
ไปที่การใช้ประโยชน์ขยะ สมมติถ้าเกิดขยะ 100 ขนไปที่บ่อฝังกลับทั้งหมดก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
เลย แต่ถ้าเราคัดแยกออกมา มาใช้ประโยชน์อะไรต่าง ๆ ได้จะช่วยลดปัญหาขยะล้นบ่อฝังกลบลงได้”
ในส่วนของการดาเนินงานในระดับจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการกาหนด
เป้าหมายเพื่อให้บรรุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 12.5 โดยตรง แต่เป็นการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ และแผนของจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 4 ที่กล่าวว่า “SDGs ก็พอรู้เพราะ
เคยศึกษามา แต่หน่วยงานท้องถิ่นส่วนใหญ่คงไม่รู้จักหรอก แต่การดาเนินงานเรื่องการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs เราทามาก่อนแล้ว ทามาตั้งแต่ปี 2552 แล้วสิ่งที่ดาเนินการมา สามารถจะตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของประเทศได้ ก็ถือเป็นสิ่งที่ด”ี
จากการศึกษาการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของจังหวัดปทุมธานี
ซึ่ งเป็ น หนึ่ งในพื้ น ที่ วิก ฤติ ที่ มี ขยะมูล ฝอยตกค้ าง ที่ ต้อ งเร่งด าเนิ น การตามแผนแม่ บ ทการจัด การ
ขยะมูลฝอยของประเทศ มีการดาเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล และได้จัดทาแผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัด
ปทุมธานี รวมทั้งมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือน
ซึ่งแผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2558 มียุทธศาสตร์ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การกาจัดขยะมูลฝอย (เก่า) ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย 2) การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 3) การวางมาตรการ
ทางกฎหมายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4. การสร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่
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การจั ด การที่ ยั่ งยื น สอดคล้ อ งกั บ Roadmap การจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายของ
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ที่ ก าหนดการด าเนิ น งานเร่งด่ วนในกิ จ กรรมจั ด การขยะเก่ าสะสมพื้ น ที่ วิก ฤต
6 จังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกากับดูแลการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สั่งปิด
บ่อขยะมูลฝอยชั่วคราว เพิกถอนใบอนุญาต สั่งปรับปรุงบ่อขยะเพื่อลดผลกระทบเบื้องต้น และกาจัด
ขยะตกค้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
นอกจากการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังมี การดาเนินงานของภาคเอกชน
ในจังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตลาดสี่มุมเมือง
และตลาดไท พบว่า เป็นการดาเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งไม่ได้เกิดจากการผลักดันจาก
หน่วยงานภาครัฐโดยตรง ทั้งนี้ การดาเนินงานดังกล่าวของภาคเอกชนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยได้ โดยตลาดสี่มุมเมืองหรือตลาดกลางค้า
ส่งสี่มุมเมือง ซึ่งเป็นตลาดสดผู้นาการค้าส่งผั กและผลไม้อันดับต้นของประเทศไทย มีปริมาณขยะ
เกิดขึ้นเฉลี่ย 200 ตันต่อวัน ซึ่งตลาดสี่มุมเมืองมีการดาเนินโครงการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นในตลาดเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ และผู้บริหารกาหนดเป้าหมายว่าจะต้องจัดการขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 200 ตันต่อวัน
โดยการนาไปสู่กระบวนการนากลับไปใช้ประโยชน์ และต้องไม่มีขยะที่ถูกส่งไปกาจัดหรือทิ้งที่บ่อฝังกลบ
ขยะเลย หรือขยะเป็นศูนย์
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 2 ที่กล่าวว่า “ทุกวันนี้ขยะยังส่งไป
ฝังกลบ เป้าหมายคือไม่อยากส่งไปฝังกลบเลย แต่เป้าเบื้องต้นคือไม่เกิน 100 ตันต่อวัน และในระยะยาว
ในส่วนของ 100 ตันต่อวัน จะแยกเป็นขยะแห้งกับขยะเปียก ไปทาเชื้อเพลิงจากขยะกับ ไบโอแก๊ส”
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 5 ให้ข้อมูลอีกว่า “ตอนนี้ขยะปทุมธานี เป็น
ขยะส่งออก ส่งออกไปแล้วเสียตังค์ด้วย ส่งออกไปทิ้งนอกจังหวัด ถ้าเขาไม่ให้เอาไปทิ้งจังหวัดเขาแล้ว
จะไปทิ้งตรงไหน อันนี้ปัญหาใหญ่ เข้าขั้นวิกฤตินะ”
นอกจากการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศของภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
และการดาเนินโครงการจัดการขยะของภาคเอกชนแล้ว จังหวัดปทุมธานี ยังมีชุมชนที่ดาเนินโครงการ
คั ด แยกขยะในชุ ม ชนเพื่ อ น าขยะกลั บ มาใช้ป ระโยชน์ โครงการธนาคารขยะของชุ มชนลาดสวาย
โครงการผ้ าป่าขยะรีไซเคิลของเทศบาลตาบลบางเดื่อ โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิล ได้ การจัดท า
โครงการถนนปลอดถังในพื้นที่นาร่องโดยเริ่มที่ถนนเลียบคลองบางเดื่อ มีการเก็บขยะแยกวัน แต่ยัง
ไม่มีการดาเนินงานที่ ครอบคลุม ทุ กพื้ นที่ มีเพี ยงบางชุมชนทเท่ านั้นที่ ดาเนินโครงการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs และไม่ได้กาหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งผู้นาชุมชน ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “โครงการธนาคารขยะ เริ่มปี พ.ศ. 2554 เราทา
กันเอง ในกลุ่ มธนาคารขยะหมู่ ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตาบลลาดสวาย เราเชิญผู้ใหญ่ บ้ านมาดูเขาไม่เห็ นด้วย
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เขาไม่พร้อม เราเลยชวนเด็ก ๆ สอนให้เขาเอาขยะมาออมกัน ไม่จาเป็นต้องออมเป็นเงิน เปิดบัญ ชี
ให้เขา พ่อแม่เอาขยะมาออมก็ได้ แต่ต้องเปิดบัญชีเป็นชื่อลูก และเรามีการจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้เด็ก
มาร่วมงานมี ของรางวัล ให้ แต่ต้องเก็บ ขยะเป็ นตั๋วเข้าร่วมงาน หรือแต่งตัวด้วยวัสดุรีไซเคิลมีการ
ประกวดมีรางวัลให้ และเราได้รับการสนับสนุนจากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติมาสนับสนุน เอากิโล
ชั่งขยะมาให้ เอาตระแกรงคัดแยกขยะมาให้ เอาสมุดบัญชีมาให้ ชุมชนเราทาเราเปิดกว้างใครจะมาร่วม
ก็ได้ เราเอากาไรจากธนาคารขยะมาจัดกิจกรรมวันเด็ก มีรางวัลให้เด็ก ๆ ทามา 3-4 ปี ทาอยู่อย่างนี้
แล้วเรามีการผลิตสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล เราจดทะเบียน OTOP แต่ไม่ได้เอาไปขายในงาน OTOP
เอาไปขายเวลาไปบรรยายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ”
จากข้ อ มู ล ดั งกล่ าวข้ างต้ น สรุป ได้ ว่า การด าเนิ น งานตามงานเป้ าหมายการพั ฒนา
ที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะของประเทศไทยมีการกาหนด
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน แต่ในส่วนของการดาเนินงานในระดับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มี
การกาหนดเป้าหมายเพื่อให้บรรุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 12.5 โดยตรง แต่เป็นการ
ดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศและแผนของจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน
ดังกล่าว และมีการดาเนินงานของภาคเอกชนในจังหวัดปทุมธานี โดยตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไท
ซึ่งเป็นการดาเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร และผู้บริหารกาหนดเป้าหมายว่า จะต้องจัดการขยะ
ที่เกิดขึ้นประมาณ 200 ตันต่อวัน โดยการนาไปสู่กระบวนการนากลับไปใช้ประโยชน์ และต้องไม่มีขยะ
ที่ถูกส่งไปกาจัดหรือทิ้งที่บ่อฝังกลบขยะเลยหรือ ขยะเป็นศูนย์ การดาเนินโครงการดังกล่าวไม่ได้เกิด
จากการผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรง ทั้งนี้ การดาเนินงานดังกล่าวของภาคเอกชนเป็นส่วน
หนึ่งที่สามารถนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยได้ ในส่วนของการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ต้องอาศัยข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ จากการศึกษาถึงการบรรลุตาม
เป้ าหมายที่ การพั ฒ นาที่ ยั่งยื น เป้ าประสงค์ ที่ 12.5 และการด าเนิ น งานด้ านการจั ด การขยะตาม
หลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะของประเทศ ต้องอาศัยข้อมูลจากรายงาน
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทยจากกรมควบคุมมลพิษ (2561) จากการประเมินปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นของประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิด
ขยะมูลฝอยต่าง ๆ ประมาณ 27.37 ล้านตัน หรือประมาณ 74,998 ตันต่อวัน ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอย
เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น การขยายตัว
ของชุมชนเมืองและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมืองในหลายพื้นที่ แต่เมื่อ
พิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยพบว่า มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย
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เหลือเพี ยง 1.13 กิโลกรัม ต่อ คนต่ อ วัน ซึ่ งลดลงจากปี ที่ ผ่านมา เนื่ องจากประชาชนเริ่ ม ตระหนั ก
ในกระบวนการ 3Rs และการส่งเสริมให้ประชาชนมีกระบวนการใช้ซ้าและการนากลับมาใช้ใหม่ที่เพิ่ม
มากขึ้น จากการเห็นชอบต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย (พ.ศ. 2559-2564)
ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทาแผนแม่บทการบริหารจัด การขยะมูลฝอยของประเทศในระยะสั้น (พ.ศ.
2559 - 2560) และเร่งรัดการดาเนิ นงานตามแผน Roadmap การจั ดการขยะมู ล ฝอยและของเสี ย
อัน ตรายที่ ค ณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบให้ เป็ น รูป ธรรมโดยเร็ว ทั้ งนี้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึ งได้หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560)
โดยคณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ก าร ฯ ดั ง กล่ า วเมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2559
ซึ่งแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าวเป็นแนวทางเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ
(Zero Waste Society) วางอยู่บนแนวคิด 3Rs-ประชารัฐ มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง
โดยการมี ส่วนรวมของภาครัฐและประชาชนอย่างมีส่วนร่วม ทั้ งนี้ จากการร่วมผลักดันดังกล่าวเมื่อ
พิจารณาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา พบว่า ขยะมูลฝอยชุมชน 27.37
ล้านตัน ได้ถูกนาไปกาจัดอย่างถูกต้องประมาณ 11.69 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยทั้งหมดและขยะมูลฝอย ถูกนากลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 8.51 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ
31 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดสาหรับขยะมูลฝอยอีกประมาณ 7.17 ล้านตัน หรือร้อยละ
26 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกนาไปจัดการอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การเทกอง การเผา
กาจัดกลางแจ้ง การเผากาจัดในเตาเผาขนาดเล็กที่ไม่มีการบาบัดมลพิษทางอากาศ และการลักลอบ
ทิ้งในพื้นที่ต่าง ๆ
ตารางที่ 4.2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกาจัด และถูกนามาใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2551–2560
ปริมาณขยะมูล
ปี พ.ศ. ฝอยที่เกิดขึ้น
(ล้านตัน)
2551
23.93
2552
24.11
2553
24.22
2554
25.35
2555
24.73

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
กาจัดอย่างถูกต้อง
(ล้านตัน)
(ร้อยละ)
5.69
24%
5.97
25%
5.77
24%
5.64
22%
5.83
24%

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
นามาใช้ประโยชน์
(ล้านตัน)
(ร้อยละ)
3.45
14%
3.86
16%
3.90
16%
4.10
16%
5.28
21%
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ปริมาณขยะมูล
ปี พ.ศ. ฝอยที่เกิดขึ้น
(ล้านตัน)
2556
26.77
2557
26.19
2558
26.85
2559
27.06
2560
27.37

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
กาจัดอย่างถูกต้อง
(ล้านตัน)
(ร้อยละ)
7.27
27%
7.88
30%
8.34
31%
9.57
35%
11.69
43%

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
นามาใช้ประโยชน์
(ล้านตัน)
(ร้อยละ)
5.15
19%
4.82
18%
4.94
18%
5.81
21%
8.51
31%

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561)

ภาพที่ 4.1 สถานการณ์ขยะมูลฝอย ปี 2551–2560
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561)
กรมควบคุมมลพิษ โดยสานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย และสานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1–16 ได้รับความร่วมมือจากสานักงานทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในการสารวจข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2560 เป็นอย่างดี จากการสารวจพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้ม
ที่เปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยระหว่าง ปี 2559 และปี 2560
รายละเอียด

ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/ปี)

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2559

ปี 2560

(ร้อยละ)

ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น

27.06

27.37

+1.15

ขยะมูลฝอยชุมชนที่กาจัดอย่างถูกต้อง

9.57

11.69

+22.15

ขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ประโชน์

5.81

8.51

+46.47

ขยะมูลฝอยชุมชนที่จัดการไม่ถูกต้อง

11.68

7.17

-38.61

ขยะมูลฝอยชุมชนที่ตกค้าง (จากการสารวจ)

9.96

5.34

-46.39

จากตารางพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559
ประมาณร้อยละ 1.15 เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
การใช้ป ระโยชน์ ของขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2560 เมื่อเที ยบกับ ปี พ.ศ. 2559 แล้ว
พบว่ามีขยะมูลฝอยที่ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมร้อยละ 46.47 เมื่อเทียบกั บ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ถูกดึงนากลับไปใช้ประโยชน์นี้ สืบเนื่องจากมาตรการด้านการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด ผ่านแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ผลักดันให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศ ดาเนินการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชนก่อนที่จะทิ้งเพื่อนาไปกาจัด
จึงส่งผลให้กระแสการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้บรรลุ
ตามตามเป้าหมมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และแผนแม่บทในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 1 ซึ่งให้ข้อมูลว่า “จังหวัดปทุมธานี กาหนด
วาระจังหวัด ประเด็น ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวงเมืองสะอาด (Pathum thani City of Royal Lotus) มีการ
กาหนดเป้าประสงค์เรื่องขยะมูลฝอยชุมชน ที่เกิดขึ้นมีการนากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น โดยเป็นการ
ด าเนิ นการตามพระราชบั ญ ญั ติ รั กษาความสะอาดและความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมื อง
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และนโยบายจังหวัดสะอาด ผลการดาเนินงานพบว่าประชาชนเริ่มให้ความสาคัญ
กับการคัดแยกขยะมากขึ้น”
และสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 1 ที่ให้สัมภาษณ์ว่า “การดาเนินงาน
ตามภารกิจที่ทาอยู่ในด้านการจัดการขยะ ก็ถือว่าประสบความสาเร็จ เพราะการจัดการขยะหน่วยงาน
หลักเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบาลต่าง ๆ ที่ดูแล
เรื่องการกาจัดขยะ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดปทุ มธานี จะเน้ น ดาเนิน การในเรื่องของการควบคุ มมลพิ ษ และ
การส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามภารกิจของกระทรวงฯ
ในเรื่องของการจัดการขยะมีการติดตามการดาเนินงานตามแผนขยะมูลฝอยของจังหวัด และก็การ
ประสานเครือข่ายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อปท. เครือข่ายภาคประชาชน ผู้นาชุมชนเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานในการขับเคลื่อนการจัดการขยะให้เป็นไปตามแผนแม่บทการจัดการขยะของประเทศ
การจัดกิจกรรมขับเคลื่อน การจัดทาสื่อ เช่น การอบรมกลุ่มเครือข่ายที่มีความพร้อมหรือเป็นแกนนา
ในการจัดการขยะ ในเรื่องของการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง”
นอกจากการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ในระดับจังหวัดแล้ว
ยังมีการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ถือได้ว่าประสบความสาเร็จ คือ เทศบาล
นครรังสิต ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 3 ให้ข้อมูลว่า “ตอนนี้เทศบาลจัดการขยะทุกประเภท
รถเก็บขนขยะติด GPS ทุกคัน เก็บแล้วไปสถานีขนถ่ายก่อน สถานีขนถ่ายจะมีการเลี้ยงไส้เดือน มีการ
ท าไบโอแก๊ส ดึงขยะที่ เก็บ ได้ ไปใช้ป ระโยชน์ ให้ เยอะที่ สุด มีการน าเศษอาหารที่ เก็บ ได้ ไปให้ สุ นั ข
เรื่องขยะเมื่อรณรงค์แล้วต้องจัดการให้ได้ด้วย ในส่วนของขยะรีไซเคิลมีร้านรับซื้อของเก่า 20 กว่าร้าน
เทศบาลเคยดาเนินการรับซื้อเองแล้วไม่ค่อยประสบความสาเร็จ เทศบาลเลยลงไปสอนชาวบ้านในการ
คัดแยก เพื่อให้ได้มูลค่าในการขายเพิ่มขึ้น ไปอบรมเพิ่มให้ชาวบ้า น พออบรมแล้วชาวบ้านก็จะแยก
แล้ ว ไปขายตามร้า นเอง ในปทุ ม ธานี ไม่ มี บ่ อ ขยะที่ ถู กตามหลั ก สุ ขาภิ บาล ต้ องน าไปทิ้ งที่ อยุ ธยา
ขยะอิ นทรีย์ ตอนนี้ พยายามรณรงค์ คั ดแยก ตามนโยบาย ของรัฐ บาล ให้ ท าปุ๋ ย อิ น ทรีย์ ห มั ก ตาม
ครัวเรือน ตอนนี้มีนโยบายจังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ ปีนี้เน้นขยะอินทรีย์ เพราะต้องการลดปริมาณ
ขยะอินทรีย์ให้เยอะที่สุด เทศบาลมีสถานีขนถ่าย มีการทาเชื้อเพลิงจากขยะ เราพยายามแก้ไขปัญหา
ที่ละตัว คัดแยกเศษผ้าออก ให้เหลือแต่พลาสติก คัดแยกให้เยอะที่สุดเพื่อในการทาเชื้อเพลิงจากขยะ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากภาคครัวเรือนแล้วเทศบาลก็ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า เวลาคุยเรื่อง
ขยะกับห้างต้องคุยให้จบ ว่าคัดแยกแล้ว เก็บแล้ว เอาไปไหน จะทาให้การมีส่วนร่วมมากขึ้น พอเห็น
ช่องทางของขยะแต่ละประเภทว่าสิ้นสุดที่ไหนก็จะเกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น”
และเทศบาลต าบลบางเดื่ อ มี ก ารด าเนิ น โครงการจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs
ซึ่งเจ้าหน้าที่ ภาครัฐส่ วนท้ องถิ่น ท่ านที่ 4 ให้ ข้อมูลว่า “เราทาเรื่องขยะมาตั้ง ปี 2552 โดยลงไป
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ขอความร่วมมือกับชุมชน สร้างแนวร่วม ตั้งกลุ่มรีไซเคิลขึ้นมา มีการอบรม มีพาไปดูงาน ที่ไหนทาดี
เราก็พาไปดูแล้วให้เขากลับมาทาให้ได้ แล้วก็บอกว่าถึงเวลาที่ท่านต้องช่วยเราแล้ว มีโครงการธนาคารขยะ
รีไซเคิลชุมชน ให้เขาเอามาขายที่เราเดือนละครั้ง สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เงินที่ได้เขาเอาไปไหว้พระ 9 วัด
ถ้าจะเรียกว่าสาเร็จคือทุกบ้านต้องคัดแยกได้ แต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะว่า ยังไม่ได้คัดแยกกันทุกบ้าน
แล้วก็มีโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล ซึ่งทาทุกปี ในวันแม่ จริง ๆ ก็คล้าย ๆ กับธนาคารขยะรีไซเคิล
แต่เราปรับนิดนึง ให้เป็นการทาบุญไปด้วย คนก็มาร่วมกันเยอะ มีการแยกเศษอาหาร ใส่ถังข้าวหมู
ทาปุ๋ยใบไม้ มีโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ มีการจัดทาถนนปลอดถังนาร่อง เริ่มที่ถนนเลียบคลอง
บางเดื่อ มีการเก็บขยะแยกวันด้วย”
สอดคล้องกับ ประชาชน ท่านที่ 5 ที่ให้ข้อมูลว่า “ถนนปลอดถัง เขาเริ่มทาแล้วค่ะ
เขาก็เริ่มมาเก็บถังขยะไป ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาเก็บเมื่อไหร่ เทศบาลเขามาบอกแล้วแหละว่าจะมาเก็บ
ถัง แล้วต่อไปก็ต้องใช้ถุงดา หรือถุงอย่างอื่นแทน แต่ปัญหาคือกลัวหมาเท่านั้นแหละ แถวนี้หมาเยอะ
ชอบมาคุ้ ย เขี่ ย ขยะ แต่ เขาจะให้ ท าเราก็ ต้ อ งท า ไม่ มี ถั งก็ ดี เหมื อ นกั น เพราะถ้ ามี ถั งคนก็ เอามา
ทิ้งกัน เอามาเทรวมๆ ก็มักง่ายกัน”
และประชาชน ท่ านที่ 13 ให้ข้อมูลอีกว่า “ถนนปลอดถัง ขยะใช่มั้ย เขาเพิ่ง เริ่มท า
ก็ต้องลองดูว่าผลจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่สาเร็จเดี๋ยวเขาก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเองแหละ”
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีเทศบาลที่ยังไม่มีการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ
3Rs เนื่องจากยังไม่เกิดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ เนื่องจากสามารถจัดการกั บขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้
โดยขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดถูกส่งไปกาจัดโดยวิธีการฝังกลบที่บ่อฝังกลบขยะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 2 ให้ข้อมูลว่า “จังหวัดปทุมธานีไม่มีที่ฝังกลบขยะในจังหวัด
เพราะถูกต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ ถ้ าประชาชนให้ความร่วมมือก็จะดี ถ้ามีสถานที่หรือศูนย์
คัดแยกขยะก็จะสามารถลดปริมาณขยะที่ส่งไปกาจัดลงได้ ปัจจุบันเทศบาลเมืองคูคต สามารถจัดการ
กับขยะได้ โดยที่ไม่ถือว่าเป็นปัญหาของเทศบาล เพราะเราจัดการได้หมด แต่ในส่วนของขยะรีไซเคิล
ปัจจุบันเป็นการคัดแยกโดยพนักงานเก็บขยะเท่านั้น ซึ่งจะเป็นรายได้เสริมของพนักงานได้ประมาณ 500
กิโลต่อคันต่อวัน ในการกาจัดขยะเทศบาลมีงบประมาณ มีสถานที่กาจัดที่ เราส่งไปทิ้ง วันละ 13 เที่ยว
เที่ยวละ 700 บาท ซึ่งสามารถขนขยะไปกาจัดได้หมด ไปทิ้งที่บ่อฝังกลบขยะที่จังหวัดอยุธยา ของบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจากัด บางไทร รีไซเคิล ซึ่งเค้าก็จะมีการจัดการมีการคัดแยกของเขาอีกที”
สรุปได้ว่า การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะของประเทศไทย มีการกาหนด
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ในส่วนของการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ ต้องอาศัยข้อมูลปริมาณ
ขยะมู ล ฝอยเป็ น ตั วชี้ วั ด ความส าเร็ จ ในส่ วนของการด าเนิ นงานในระดั บจั งหวั ด องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่มีการกาหนดเป้าหมายเพื่อให้บรรุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 12.5
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โดยตรง แต่เป็นการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศและแผนของจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดั งกล่ าว ในระดั บ ประเทศเป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ในแผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
พ.ศ. 2560-2564 กาหนดว่าขยะมูลฝอยชุมชนต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 โดยมีอัตราการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ของขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2560 ขยะมูลฝอยถูกคัดแยก ณ ต้นทาง
และนากลับมาใช้ประโยชน์ 8.51 ล้านตัน (ร้อยละ 31) และเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 แล้วพบว่า
มีขยะมูลฝอยที่ถูกนากลับมาใช้ป ระโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมร้อยละ 46.47 เมื่อเทียบกับปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์เมื่อปี 2559 ทั้งนี้แม้ในภาพรวมของประเทศจะเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่จากการศึ กษาพบว่ามีเพียงบางชุมชนเท่านั้น ที่มีการดาเนินโครงการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาและขยายผลให้ครอบคลุมการดาเนินงานในแต่ละพื้นที่
ให้มากขึ้น
สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ที่กล่าวว่า
“ในมิติของเรา เราคิดว่าสาเร็จนะ ก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องรีไซเคิลนะ เดิมพูดแค่หาที่ดิน ซื้อรถ
หาที่เผาหาที่ ฝังกลบ เป็นปลายทางหมด เพราะเมื่อก่อนคนไม่รู้จัก 3Rs แต่ตอนนี้ทุกคนรู้จัก 3Rs
ถ้ารีไซเคิลไม่ได้ ก็ต้องเอาไปเป็นพลังงานได้ ตอนนี้กระแสก็จะมาในแนวขยะ ถ้าเราพูดถึง เศษอาหาร
เราจะทาอย่างไร เศษผักบางส่วนที่แกะออก ตลาดต่าง ๆ ทาอย่างไร ส่วนในบ้านเราบอกว่า ของเน่า
ในตู้เย็น ก็คือว่าให้ใช้เฉพาะจาเป็น ใช้น้อย วิธีการเก็บวิธีการแพ็ค เพื่อไม่ให้เ น่า ในโรงแรมทาอาหาร
เขาก็ใช้วัตถุดิบให้คุ้มได้ ใช้ให้ได้มากที่สุดบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ แยกออกมา ค่อยแยกออกมาทีละตัว จะได้
จัดการง่าย เพื่อไม่ให้ไปรวมกันที่บ่อฝังกลบที่เดียว”
ในส่ ว นของการด าเนิ น โครงการคั ด แยกขยะของภาคเอกชนในตลาดสี่ มุ ม เมื อ ง
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ถือว่าประสบความสาเร็จ โดยสามารถลดปริมาณขยะที่ส่งไปกาจัดที่บ่อฝังกลบ
ขยะลงได้ถึงประมาณร้อยละ 50 จากการรณรงค์ให้ผู้ค้า แรงงานในตลาด ผู้ซื้อ และประชาชนในชุมชน
ให้มีการคัดแยกขยะเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ขยะอินทรีย์นาไปผลิตอาหารสัตว์ ขยะรีไซเคิล นาไป
ขายเป็นสวัสดิการของพนักงาน เป็นต้น
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 1 ที่ให้ข้อมูลว่า “เรามีการแจก
ถุงตาข่ายให้แก่พนักงาน คนในหมู่บ้าน แรงงานรถเข็นผักในตลาด 1,800 คน เก็บขยะรีไซเคิลใส่ถุง
ตาข่ายแขวนใต้รถเข็น โดยตลาดจะให้ค่าตอบแทนแก่แ รงงานรถเข็นในอัตราครึ่งถุง 5 บาท ถ้าเต็มถุง
10 บาท จากนั้นรวบรวมถุงตาข่ายใส่ขยะรีไซเคิลเพื่อคัดแยกได้ 600 ถุงต่อวัน ได้ขยะ 3.2 ตันต่อวัน
หลังจากนั้นก็นาเข้าเครื่องคัดแยกขยะรีไซเคิล พวกเศษใบผักเราก็เอาไปขายเป็นอาหารโค ซึ่งขายได้
ทั้งหมด ถือว่าประสบความสาเร็จ เราลดปริมาณขยะที่ส่งไปกาจัดได้เยอะ”
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แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 2 ให้ข้อมูลว่า “ยังไม่ถือว่า
ประสบความสาเร็จ นี่แค่เริ่มต้น เรายังต้องพัฒนาอีกเยอะ เราลงทุนไปเยอะ แต่ปัจจุบันก็ถือว่าลดขยะ
ได้มากพอสมควร ขยะเฉลี่ยวันละ 200-250 ตัน เป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ 80 ที่ทาอยู่แค่ขยะรีไซเคิล
ตอนนี้เลยไปขยะอินทรีย์ โดยเก็บตามร้านค้า เอามาใช้ประโยชน์ เป็นอาหารปลา อาหารโค และได้ทาวิจัย
ร่วมกั บ มหาวิทยาลั ย เพื่ อหาสู ตรและมี การพั ฒ นามาเรื่อยในการท าอาหารโค จากเปลือกข้ าวโพด
จุกสับปะรด และผักที่มีความชื้นน้อย ใบกะหล่า”
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 3 ยังให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันอีกว่า
“ประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่จุดสูงสุดคือกรรมการผู้จัดการ
คาดหวังไว้ว่าต้องมีอะไรให้ได้มากกว่านี้ เช่น ต้องการลดปริมาณขยะให้ได้มากที่สุด การนาขยะไป
ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด การแปรรูปขยะ เหมือนวงศ์พาณิชย์ เป็นต้น”
นอกจากตลาดสี่ มุ ม เมื อ งแล้ ว ตลาดไท ซึ่ งเป็ น ตลาดที่ เป็ น ตลาดกลางค้าส่ งสิ น ค้ า
เกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีขยะอินทรีย์ประมาณ 200 ตันต่อวัน เช่นเดียวกับตลาดสี่มุม
เมืองแต่ทั้ง 2 ตลาด มีนโยบายการจัดการขยะที่แตกต่างกัน โดยตลาดไท มีการจ้างบริษัทดูแลกาจัด
ขยะในตลาดโดยเฉพาะ และอยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินโครงการแปรรูปเป็นไบโอแก๊ส
การดาเนินโครงการในชุมชน ซึ่งผู้นาชุมชน ท่านที่ 1 กล่าวว่า “ถ้าถามว่าโครงการ
ธนาคารขยะประสบความสาเร็จหรือไม่ ก็ยังถือว่าไม่ประสบความสาเร็จเท่าไหร่เขายังทาได้ไม่ถึงครึ่ง
บ้านข้างกันแท้ ๆ ยังไม่สนใจเลย ทาเฉพาะกลุ่มมากกว่าคนที่สนใจ คนที่พร้อม เขาก็ทา ยังไม่ถึง
ร้อยละ 10 หรอก อยากทาให้เขาเห็นเยอะ ๆ บางคนก็แยกแค่ที่เห็นเงินง่าย ๆ ขายได้เลยมากกว่า
ตระแกรงคัดแยกขยะที่ได้รับการสนับสนุน ป้าก็ให้เอามาไว้ที่นี่ก่อน จนกว่าจะมั่นใจว่าเค้าจะคัดแยก
จนกว่าเขาจะบอกว่าเค้าอยากทา ไปสอนเขาหน่อย ป้าถึงจะให้ ไม่ใช่ให้ไปแล้วเอาไปเลี้ยงไก่ หรือเอา
ไปทาอย่างอื่น”
ซึ่งสอดคล้องกับประชาชน ท่านที่ 7 ที่กล่าวว่า “ที่บ้านก็คัดแยกบ้างคะ แต่คัดไม่ได้
หมดหรอก เพราะเป็นบ้านจัดสรรด้วย ก็จะแยกเฉพาะที่เห็นชัด ๆ เช่น กระดาษ ขวดพลาสติกที่ขายได้”
และสอดคล้องกับประชาชน ท่านที่ 8 ที่กล่าวว่า “อยูต่ าบลลาดสวาย หมู่ 5 ก็มีเทศบาลมาเก็บขยะไป
เราก็จ่ายค่าส่วนกลางไป ถังขยะก็จะมีถังขยะประจาบ้าน ไม่ได้แยกประเภท เวลารถมาเก็บ คนที่แยก
ก็จะเป็นพนักงานท้ายรถขยะ อาจะเอาไปขายเป็นรายได้เขาเอง ไม่มีการดาเนินโครงการคัดแยกขยะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นแต่ละบ้านคัดแยกกันเอง พวกขวด ที่ขายได้มากกว่า อย่างบ้านผมก็แยกไว้ให้ แยกพวก
ขยะอันตรายออกมาต่างหาก ที่นี่ขยะอินทรีย์จะเยอะ เพราะมีตลาดเยอะ ถุงพลาสติกก็เยอะ ถามว่า
ทาไมต้องแยก ทาไปทาไมล่ะ คนอื่นยังไม่ทาเลย”
แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้ าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 2 ให้ ข้อมู ลว่า “ผู้นาชุมชน
ที่ทาโครงการฯ เอากาไรจากธนาคารขยะมาทากิจกรรม ถ้าคัดแยกดี ๆ ก็จะขายได้ราคาดี เขาบันทึก
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ข้อมูล เป็ นน้ าหนั กไว้ให้ ไม่ ได้บั น ทึ กเป็ น จานวนเงิน แล้วเอาไปขายค่อยให้ เงิน ตามราคาที่ ขายได้
ได้กาไรเพราะรู้จักบริหารจัดการ ไม่ได้ให้ถอนหมด ให้สะสมไว้ในบัญชีด้วย พอทาเรื่อย ๆ หลาย ๆ ปี
สะสม ก็เป็นนิสัย ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนที่ประสบความสาเร็จนะ ซึ่งเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นได้”
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ให้ข้อสังเกตว่า “นโยบายบอกว่า ต้องมา
ในแนว 3Rs ใช่ แต่วิธีการจะทาอย่างไร แต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกัน ผู้บริการท้องถิ่นก็แตกต่างกันไปอีก
นโยบายบรรจุแล้วแหละ แผนต่าง ๆ ก็มีแล้ว แต่อยู่ที่ว่าจะเอาไปดาเนินงานอย่างไร ตอนนี้ก็กาลังจะมี
ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว เรื่องนี้ก็จะไปอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ ใครไม่ทาตามก็ถือว่าผิดกฎหมาย แต่ How to
นี่สาคัญ อย่างบางทีไปดูงานมา แล้วก็หยิบเอาโครงการมาเลย ก็ทาไม่ได้เพราะแต่ละพื้นที่ต่างกัน
วิธีการก็คือต้องศึกษาองค์ประกอบขยะว่าเราจะขจัดตรงนี้อย่างไรบ้าง จะหมักปุ๋ย หรือขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการ หรือทาอย่างไร”
จึงสรุปได้ว่า หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานตามงานเป้า หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะของประเทศไทยมีกลไกขับเคลื่อน
การดาเนินงานผ่านคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ
มีคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื นที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 กาหนด
ว่าจะต้องบรรลุการจัดการของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการ
นากลับมาใช้ซ้า ภายในปี พ.ศ. 2573 และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศไทย
ซึ่งประเทศไทยมีแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) มีกรอบ
แนวคิดหลักคือ มุ่งเน้นการลด การเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิดการนาของเสี ยกลับมาใช้ซ้าและ
ใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลักการ 3Rs
นอกจากการดาเนินงานขับเคลื่อนในระดับประเทศแล้ว ในระดับจัง หวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีมีการบริหารจัดการขยะที่ให้ความสาคัญกับการลด การคัดแยก
และนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ มีการดาเนินงานในระดับอาเภอ ตาบล และชุมชน เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบาย การบริหารจัดการขยะของจังหวัดและนโยบายของประเทศ แม้จะไม่มีการกาหนดเป้าหมาย
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 12.5 โดยตรง แต่เป็นการดาเนินงานด้าน
การจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเป้ า หมายของแผนการบริห ารจั ด การขยะ
มูลฝอยของประเทศและแผนของจังหวัด ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว
และประสบความสาเร็จในหลายพื้นที่ อย่างเช่น เทศบาลนครรังสิต มีขยะรีไซเคิลที่คัดแยกโดยชุมชน
และสถานประกอบการ มี ก ารน ามู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ คั ด แยกและน าไปใช้ ป ระโยชน์ โดยการผลิ ต
ไบโอแก๊ส ทาน้าหมักชีวภาพอีเอ็มบอล และทาอาหารสัตว์ และมีโครงการตั้งธนาคารขยะของตาบล
ลาดสวาย ซึ่ งเป็ น การด าเนิ น งานของชุ ม ชน โครงการผ้ า ป่ า ขยะรี ไซเคิ ล โครงการกล่ อ งยู เอชที
รีไซเคิลได้ มีโครงการจัดทาถนนปลอดถังนาร่อง โดยเริ่มที่ถนนเลียบคลองบางเดื่อ มีการเก็บขยะแยกวัน
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แต่ยังไม่มีการดาเนินงานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีเพียงบางชุมชนเท่านั้นที่ดาเนินโครงการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs
ในส่วนของการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กาหนดไว้ ต้องอาศัยข้อมูล
ปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งผลจากการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะของประเทศ พบว่าการใช้
ประโยชน์ของขยะมูลฝอย ในปี พ.ศ. 2560 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 แล้วพบว่า มีขยะมูลฝอยที่ถูก
นากลับมาใช้ประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมร้อยละ 46.47 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนา
กลับมาใช้ประโยชน์เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมาซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกดึงนากลับไปใช้
ประโยชน์นี้ สืบเนื่องจากมาตรการด้านการลดคัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด
จังหวัดปทุมธานี มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2559 ขยะที่เกิดขึ้น 1,676 ตันต่อวัน
มีการนาไปใช้ประโยชน์ 218 ตัน ต่อวัน ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะที่ เกิดขึ้น 1,622 ตันต่อวัน
มีการนาไปใช้ประโยชน์ 367 ตันต่อวัน และในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 1,676 ตันต่อวัน
มีการนาไปใช้ประโยชน์ 494 ตันต่อวัน
จากปริมาณขยะที่ มีการนาไปใช้ประโยชน์ ในภาพรวมของทั้งประเทศที่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และปริมาณขยะที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ของจังหวัดปทุมธานีที่มีปริมาณมากขึ้น
ทั้งนี้ ยังต้องมีการผลักดันให้เกิดการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม ในทุกพื้นที่
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของภาคเอกชน ได้แก่
ตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไท ซึ่งเป็นการดาเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ไม่ได้เกิดจากการผลักดัน
จากหน่วยงานภาครัฐโดยตรง ถือว่าประสบความสาเร็จและสามารถพัฒนาขยายผลให้ประสบความสาเร็จ
ยิ่งขึ้นต่อไปได้ เนื่องจากมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การดาเนินงาน
ดังกล่าวของภาคเอกชนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศไทยได้
4.2.2 มิติด้านผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมาย
4.2.2.1 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ในการศึกษามิติด้านผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 1) เทคนิคในการมีส่วนร่วม 2) ความครอบคลุม
ผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เทคนิคในการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและ
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แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนที่ 12 ของประเทศไทย เป็นการดาเนินงานร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คณะทางานขับเคลื่อนขับเคลื่อนการดาเนินงานเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่ 12 ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานทั้งภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานในกระทรวงอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน มีการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลักและ
หน่วยงานสนับสนุนในแต่ละเป้าประสงค์ตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับในแต่ละ
เป้าประสงค์ และมีการรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในแต่ละเป้าประสงค์
ต่อที่ ประชุม ในการประชุ มคณะท างานฯ ซึ่ งส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะทางานฯ จะรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าวรายงาน
ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทุก 6 เดือน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เพื่อทราบต่อไป
สาหรับการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs เป็นการดาเนินงานตาม
นโยบายและแผนการบริห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ ซึ่ งคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ
ได้ ก าหนดให้ ก ารแก้ ไขปั ญ หาขยะมู ล ฝอยเป็ น วาระแห่ งชาติ และเมื่ อ ปี พ.ศ. 2557 และได้ มี ม ติ
เห็ น ชอบ Roadmap การจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย และได้ จั ด ท าเป็ น แผนแม่ บ ท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) และได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย
ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) และมอบหมายให้ มท. กากับดูแล
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าว โดยวางอยู่บนแนวคิด 3Rs ที่มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเน้นการลด การคัดแยก
และการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย Reduce (คิดก่อนใช้) Reuse
(การใช้ซ้า) และ Recycle (นากลับมาใช้ใหม่) นอกจากนี้ มท. ได้จัดทาแผนปฏิบัติการการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
โดยยึดแนวทางการดาเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564
ที่ได้กาหนดเป้าหมายไว้ ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ อย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งเป็นการดาเนินงานร่วมกันในระดับกระทรวงหรือระดับผู้กาหนดนโยบาย เป็นการ
มีส่วนร่วมโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางาน และเป็นการหารือร่วมกันระหว่างผู้แทน
ของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยมอบหมายให้ ห น่ วยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ของเป้ าประสงค์ ที่ 12.5
คือ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายรัฐ บาลและแผนแม่ บ ทการบริห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ ส่ วนการด าเนิ น งาน
ในระดับจังหวัดหรือการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 โดยตรง แต่เป็นการดาเนินงานด้านการจัดการ
ขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามนโยบาย
รัฐบาล ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการขยะ และมีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยสนับสนุนความรู้ด้านเทคนิคและวิชาการ
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 3 ที่ให้สัมภาษณ์ว่า “การดาเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป็นการดาเนินงาน
ร่วมกันภายใต้คณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ซึ่งเป็นกลไกหลัก
ในการขั บเคลื่ อนการด าเนิ นงาน ประกอบด้ วยหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งภายในกระทรวงทรั พยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม และหน่ วยงานภายนอกกระทรวง ส าหรับ เป้ าประสงค์ ที่ 12.5 ที่ เกี่ ยวกั บ
เรื่องการรีไซเคิล ก็จะสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศไทย มีกรมควบคุมมลพิษ
เป็ นหน่ วยงานรับผิ ดชอบหลั ก ซึ่ งก็ จะต้ องมี การด าเนิ นงานในเรื่องนี้ ร่วมกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ที่รับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการขยะของประเทศ”
นอกจากนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ
ส่งเสริมการสร้างวินัยคนในชาติในระดับจังหวัด ผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยดาเนินงานร่วมกับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ทั้ ง 76 จั งหวัด ส่ วนกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมจะเป็ นหน่วยงาน
ดาเนินการเพื่อให้มีการดาเนินการส่งเสริมการจัดการขยะครอบคลุมทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล
รวมทั้ งยั งมี ก ารบู รณาการการด าเนิ น งานด้ านการจั ด การขยะร่วมกั บ ภาคส่ วนต่ าง ๆ ทั้ งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1) ภาครัฐ ดาเนินโครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการจังหวัดสะอาดร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ภาคเอกชนจัดทาโครงการรวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก โดยดาเนินการ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ห้างสรรพสินค้า มีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้ง
โครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืนร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
3) ภาคประชาชน จัดทาโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ร่วมกับ
ชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ
ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานในระดับจังหวัด เป็นการดาเนินงานร่วมกัน
ในด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs เท่านั้น ไม่ มีการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 โดยตรง จากการศึกษาการดาเนินงานด้านการจัดการขยะของจังหวัดปทุมธานี
พบว่าจังหวัดปทุมธานีการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการ
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บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยการดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และนโยบายจังหวัดสะอาด
เป็นการดาเนินการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักประชารัฐ ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ภาคราชการ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและประชาชน รวมทั้งจังหวัดปทุมธานีมีการ
บริหารจัดการขยะที่ให้ความสาคัญกับการลด การคัดแยก และนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไข
ปัญหาขยะในพื้นที่ของจังหวัด
โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “จังหวัดปทุมธานี มีการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนวาระจังหวัดปทุมธานี ประเด็น ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง เมืองสะอาด ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึก การเก็บขยะบนถนนและแม่น้าลาคลอง การจัดกิจกรรม
5ส. เป็นการร่วมกันในการดาเนินงาน โดยยึดหลักประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและประชาชน”
และจากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 2 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
“จังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการจัดการมูลฝอยของจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สานักงาน
ท้ อ งถิ่ น จั งหวัด เป็ น ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ และด าเนิ น การร่วมกั บ ส านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยมีการดาเนินงานในระดับอาเภอ ตาบล และชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
การบริหารจัดการขยะของจังหวัดและนโยบายของประเทศ ซึ่งประสบความสาเร็จในหลายพื้นที่”
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านจัดการขยะ
ทั้งในระดับกระทรวงหรือระดับกรม และในระดับจังหวัดเป็นการดาเนินงานร่วมกันในรูปแบบของ
คณะกรรมการหรือคณะทางานที่ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังเป็นการ
ดาเนินงานร่วมกันเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลหลังจากการประกาศให้การจัดการขยะมูลฝอย
เป็นวาระแห่งชาติเมื่อปี 2557 และการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนหันมาร่วมจัดการขยะ
โดยการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง รวมทั้งได้จัดทา Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย และของเสีย
อันตราย และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) โดยการ
ดาเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของหน่วยงานภายใต้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “การดาเนินงานตาม Roadmap
ขยะ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ในโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ที่ ดูทั้งขยะสะสมและขยะเกิดขึ้นใหม่
ตามข้อ 1 ข้อ 2 ของ Roadmap แต่สานักงานฯ จะเน้นข้อ 3 และ ข้อ 4 เรื่องการสร้างวินัยคนในชาติ
การสร้างเครือ ข่ ายภาคประชาชนในการจั ด การขยะมู ล ฝอย ซึ่ งได้ รับ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน่วยงานเวลาทางานจะแยกไปตามงบประมาณที่สนับสนุนมา
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ไม่ใช่เอาเรื่องใหญ่ไปตั้งไว้เฉพาะเรื่อง สานักงานฯ เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดเราไม่ได้ทาโครงการ
ขึ้นไปเพื่อจะของบประมาณอยู่แล้ว จะมีนโยบายของกระทรวงฯ ของกรมต่าง ๆ ที่ส่งมาให้ สานักงานฯ
ดาเนินการในลักษณะพื้นที่ของจังหวัด เมื่อสิ้นปีงบประมาณเราก็ทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
รายงานต่อหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ”
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 6 ให้ข้อมูลว่า“ชุมชนที่เข้ามาร่วมโครงการกับเราเนี่ย
พอเขาเข้ามาแรก ๆ เขาทาได้เท่านี้ แล้วเราก็มี เวทีให้เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนที่เป็นต้นแบบ
พอเขาฟังแล้วเขากลับไปพัฒนา ความเข้มแข็งของชุมชนเขาก็จะสู งขึ้น จนหลาย ๆ ที่ ก็ได้ชนะเลิศ
เป็นต้นแบบได้ เราจัดประชุม จัดเวทีให้เขาได้เจอกัน ทาความเข้าใจการให้ความรู้การทาโครงการ
หรือที่เขาทากิจกรมอยู่เนี่ย และเราก็จะลงไปในพื้นที่ไปประเมิน ไปให้คาแนะนาเค้าจนพัฒนาไปเรื่อย ๆ
บางที่อาจจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกด้วย เขาไปหาด้วยตัวเอง ไม่ใช่หน่วยงานลงไป
หาเขานะ เขาพยามยามพัฒนาชุมชนของเขาเองก็มี”
สอดคล้องกับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 1 กล่าวว่า “มีการประสานงาน
การจั ดกิ จกรรมขั บเคลื่ อน การจั ดท าสื่ อ กิ จกรรมขั บเคลื่ อนที่ ท า ก็ เช่ น การอบรมกลุ่ มเครื อข่ าย
ที่มีความพร้อม หรือเป็นแกนนา ในการจัดการขยะ ในเรื่องของการลด คัดแยก ที่ต้นทาง เรียกเขามาอบรม
โดยเรียกเฉพาะกลุ่มแกนนามาอบรม พาไปศึกษาดูงาน ประมาณนี้ มีการสร้างแรงจูงใจ ส่วนใหญ่
ที่ เราเรี ย กมาอบรม ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เครื อ ข่ า ย ทสม ซึ่ ง เขาจะมี ค วามสนใจในเรื่ อ งการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอยู่แล้ว หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชน คือ เป็น ทสม. และมีความพร้อม
และเริ่มมีการดาเนินการบ้างแล้ว เพราะส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะทาได้ โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ ปี 25542555 เดิมจ้างมหาวิทยาลัยลัยทา ทาทั้งวัด โรงเรียน สถานศึกษา ตอนนี้เราทาเองหมด เราเหลือแค่
ชุมชน เพราะเราไม่สามารถทาได้ทั้งหมด เราให้ความรู้ เราไม่ได้ลงไปตามบ้าน โดยที่เราเรียกมาอบรม
เลือกคนมาอบรมผ่านเครือข่าย ทสม. เราประสานผ่านแกนนาระดับตาบล เรามีคนไปส่งของตามจุด
ที่เราบอก หลังจากนั้นเราจะไปติดตาม ปีแรกที่แจกอุปกรณ์คัดแยกขยะไปแล้วดูว่าเขาได้รับของรึเปล่า
และท าตามวัตถุป ระสงค์ ห รือ ไม่ ตอนนี้ มี คนอยากเข้าร่วมมากขึ้น ชุ มชนบาดสวายเขาถึงได้ถ าม
ว่าทาไมบางชุมชนไม่ได้ แต่พอได้ไปแล้วทาหรือเปล่า บางที่ให้ไปแล้วไม่ทา บางที่เราก็ไม่ได้ให้”
สอดคล้องกับ ผู้นาชุมชน ท่านที่ 1 ที่กล่าวว่า “สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด จะลงมาให้ความรู้กับเรา มาสนับสนุนอุปกรณ์ แจกตะแกรงคัดแยกขยะ และจะมา
ติดตามความเคลื่อนไหวเขาแจกตะแกรงมา เราเอามาใช้ประโยชน์จริง ๆ ตามวัตถุประสงค์ เอามา
คัดแยกขยะ ไม่ได้เอาไปเลี้ยงไก่ แล้วตะแกรงคัดแยกขยะที่ได้รับมาสนับสนุนในชุมชน นี้ก็จะเอามาไว้
ที่บ้านป้าก่อน ป้าจะดูว่าใครที่พร้อมที่จะทาจริง ๆ ป้าถึงจะให้ตะแกรงเขาไป เพื่อให้เอาไปคัดแยก
ขยะจริง ๆ หรือถ้าเขายังไม่มีความรู้ เราก็จะไปอบรมให้เขาก่อนเพื่อให้เขาพร้อมที่จะทาจริง ๆ”
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สาหรับภาคเอกชน จากการศึกษาการดาเนินโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนา
กลับมาใช้ใหม่ของตลาดสี่มุมเมือง ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการของภาครัฐ
โดยตรง เป็นการดาเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารของตลาด สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาคเอกชน ท่านที่ 4 ที่กล่าวว่า “ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมน้อย เป็นนโยบายของบริษัทโดยตรงเพราะ
จะลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมกับชุมชนรอบข้าง แต่ว่าตลาดสี่มุมเมืองจะมี
หน่วยงานราชการมาดูงานกันเยอะ”
ซึ่งการดาเนินโครงการของตลาดได้รับความร่วมมือจากพนักงานรถเข็นในการเก็บขยะ
เพื่ อ ส่ งเข้ า สู่ ก ระบวนการคั ด แยกขยะของตลาดเป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจากมี ม าตรการควบคุ ม ก ากั บ
ที่ชัดเจน
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 1 ที่กล่าวว่า “เราขอความร่วมมือ
แรงงานรถเข็นของตลาดทั้งหมด ประมาณ 1,800 คน ที่ลงทะเบียนกับเรา จะต้องเบิกถุงขยะเพื่อเก็บ
ขยะมาสู่กระบวนการคัดแยกขยะและนาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยพนักงานรถเข็น 1 คน
สามารถเบิกถุงขยะได้ครั้งละไม่เกิน 10 ถุงต่อเดือน และต้องคืนถุงพร้อมเก็บขยะมาส่ง ภายใน 7 วัน
หากถุงหายจะมีค่าปรับ ถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็จะมีการตักเตือน และอาจจะไม่ให้เข้ามาเข็นผักในตลาด”
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 4 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “ถ้าไม่เก็บ
ขยะ ต้องจ่ายค่าปรับ 200 บาท ต่อเดือน สามารถมาเบิกถุงได้ช่วงหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น และต้องเก็บ
ให้ได้ 5 ถุงต่อเดือน ถ้าคนมีอายุจะเก็บมากกว่าเดือนละ 5 ถุง วัยรุ่นจะไม่ค่อยเก็บ และจะโอนเงินให้
เดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน ขยะก็จะน้อย หน้าแล้งขยะเยอะ ผู้จัดการเคยให้แยกขยะแต่คนเก็บขยะ
ทาไม่ได้หรอก งานเขาเยอะ เลยมีแผนกคัดแยกขยะขึ้นมาโดยเฉพาะ ตอนนี้กาลังจะเปลี่ยนจาก 5 ถุง
เป็น 10 ถุง ยิ่งลาบากใจกว่าเดิม หนักใจกับรถเข็น ส่วนใหญ่คนเก็บก็บ่น เพราะหน้าที่หลักของเขาคือ
เข็นของ ข้างบนเขาก็รู้แต่เป็นนโยบายของผู้บริหาร ก็ต้องทา”
ในส่วนของพนักงานเข็นรถที่ต้องเก็บขยะ ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 7
ให้ข้อมูลว่า “ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเก็บ บางทีมันก็เหนื่อย ไม่มีเวลาที่จะมาเก็บ เหนื่อยแทบไม่อยาก
จะจับขยะ เบิก 5 ถุงต่อเดือน ถ้าน้าท่วมยิ่งลาบาก”
แต่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 6 ให้ข้อมูลว่า “โครงการนี้สาหรับลุงก็ดีนะ
ไม่ได้แย่งขยะกัน แต่ก็มีพนักงานของตลาดที่ เก็บขยะด้วย ขยะก็ไม่ค่อยมี โครงการนี้ก็ดี เก็บจริง ๆ
วันเดียวก็ได้”
สรุปได้ว่า เทคนิคการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานในลักษณะการประชุมหารือร่วมกันผ่านผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการส่งเสริม
ให้ ป ระชาชนเข้ ามามี ส่ วนร่วมในการดาเนิ น โครงการของภาครัฐ ส่วนใหญ่ จะเป็ น การจัดประชุ ม
ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและเข้ามาการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการของภาครัฐ
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ผ่านการประชุมสัมมนา ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้ องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ งแกนนาหรือผู้นาชุมชนและประชาชนที่สนใจมาเข้าร่วม และ
ในส่วนของภาคเอกชนไม่ได้มีส่วนร่วมกับการดาเนินโครงการของภาครัฐโดยตรง เป็นการดาเนิน
โครงการภายในของหน่วยงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี เนื่องจากมีมาตรการ
ในการควบคุมกากับที่ดี ทั้งนี้ ในภาพรวมของประเทศจะต้องศึกษาว่าการมีส่วนร่วมมีความครอบคลุม
ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ผู้นาชุมชนหรือประชาชนนพื้นที่ หรือไม่ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ความครอบคลุม ผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วมในการดาเนิ นโครงการของภาครัฐ
ในการส่งเสริมการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ซึ่งถูกแปลงมาจากนโยบายและแผนต่าง ๆ ของ
ประเทศ มาสู่การปฏิบัติผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง (3Rs)
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 6 ให้ข้อมูลว่า “การดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง 3Rs
เราถอดมาจากแผนต่าง ๆ ของประเทศ เรามีการให้ความรู้ เราทาในหลาย ๆ พื้นที่ ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม ถ้าภาพรวมของประเทศ เราจะเชิญให้เข้ามาร่วมโครงการ ผ่านสถาบันการศึกษา
เอกชน ชุมชน ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาดาเนินโครงการร่วมกัน และเมื่อเขาผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแล้ว
เราจะลงไปหาแบบเข้มข้นมากขึ้น เป็นการเข้าไปให้ความรู้ ให้เค้าเป็นต้นแบบ และพัฒนาเป็นศูนย์
เรียนรู้ และขยายผลต่อไป แต่กระจายได้ไม่ทุกจังหวัด ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละจังหวัดด้วย”
นอกจากนี้การดาเนินงานในระดับจังหวัด ภายใต้ โครงการประสานความร่วมมือการ
กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอัน ตราย โดยหน่วยงานระดับ
จังหวัดภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดาเนินงานในส่วนของการติดตาม
การดาเนินงานตามแผนขยะมูลฝอยของจังหวัด การประสานเครือข่ายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน ผู้นาชุมชน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในการ
ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การขยะให้ เป็ น ไปตามแผนแม่ บ ทบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ
การประสานงานการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดาเนินงาน การจัดทาสื่อกิจกรรม เช่น การอบรม
กลุ่มเครือข่ายที่มีความพร้อมในการจัดทาโครงการลด และคัดแยกขยะ หรือเป็นแกนนาในการจัดการ
ขยะที่เน้นในเรื่องของการลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง นอกจากนี้ยังมีการดาเนินงานภายใต้งบประมาณ
ของจั งหวัด ในโครงการส่ งเสริม การจั ด การขยะในชุ ม ชน โดยการอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชนชน
และการคัดเลือกชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะให้ กับ
ชุมชนที่มีความพร้อมที่จะดาเนินการ
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เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 3 ให้ข้อมูลว่า “จะมีสนับสนุนอุปกรณ์ให้ตาบล
ละหนึ่งแห่ง บางตาบลก็อาจจะขอเพิ่มได้ถ้าเค้ามีความพร้อมมาก อย่างบางตาบลที่ยังไม่พร้อมเราก็ยัง
ไม่ ให้ เราสนั บ สนุ น เป็ น ตะแกรงคั ด แยกขยะ ถั ง น้ าหมั ก ชี ว ภาพ และมี ก ารจั ด อบรมให้ ค วามรู้
มีวิทยากรมาบรรยาย แล้วก็จะมีวิทยากรที่เป็นสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ซึ่งจะมีแกนนาหลายคนที่มีศักยภาพที่สามารถสร้างเครือข่ายได้ สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้คนในกลุ่มได้ ให้เขากลับไปคัดแยกที่บ้านได้ และกลุ่มคนเหล่านี้สามารถให้ไปเป็นแกนนา
ในพื้ น ที่ ได้ ให้ เขาไปถ่ า ยทอดความรู้ ในพื้ น ที่ ในชุ ม ชนของตนเอง และจากการด าเนิ น โครงการ
ก็มีคนอยากเข้าร่วมมากขึ้น บางชุมชน เช่น ชุมชนลาดสวาย มีคาถามว่าทาไมบางชุมชนไม่ได้ ซึ่งเรา
ให้เฉพาะชุมชนที่มีความพร้อม บางที่ให้ไปแล้วไม่ทา เราก็ไม่ได้ให้”
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 3 ให้ข้อมูลว่า “สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ที่ 6 จะจัดท าหลั กสูตรฝึ กอบรมวิท ยากร การลดและคัดแยกขยะมู ลฝอยที่ ต้นทาง ใช้น้ อย ใช้ซ้ า
นากลับมาใช้ใหม่ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยดาเนินการ
ร่วมกับ ส านั ก งานสิ่ งแวดล้ อมจังหวัด และองค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น รวมทั้ งสถาบั น การศึก ษา
ในพื้นที่ เป็นการสนับสนุน แนะนาทางวิชาการต่าง ๆ ให้กับท้องถิ่น”
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะในระดับจังหวัดยังได้รับความร่วมมือ จากเครือข่าย
อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมหมู่ บ้ าน (ทสม.) เป็ น การร่วมรณรงค์ผ่ าน
เครือข่าย ทสม. ซึ่งเป็นการเผยแพร่จากชุมชนสู่ชุมชน ซึ่งอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อ มหมู่ บ้ าน คื อบุ ค คลที่ มี ความสนใจในการท างานด้านการอนุ รักษ์ และฟื้ น ฟู ท รัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า ทสม. มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Natural
Resources and Environmental Protection Volunteer และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า NEVเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยวัตถุประสงค์
ของการมี ทสม. และเครือข่าย ทสม. มีดังนี้
1) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง กระบวนการเรียนรู้และพึ่งตนเองของชุมชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2) เพื่อประสานงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างระดับนโยบายและระดับชุมชน
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ
ซึ่งอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจะเป็นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องการบริการ
จัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่หรือระดับชุมชน
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สองคล้ องกั บ เจ้ าหน้ าที่ ภ าครัฐส่ วนกลาง ท่ านที่ 6 ที่ ก ล่ าวว่า “ทสม. เป็ น เหมื อ น
ตัวแทนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ เข้าไปอยู่ในแผนจังหวัด เป็นตัวแทน
ภาคประชาชนไปช่วยชุมชนในระดับพื้นที่ได้ ในขณะเดียวกันเรามีผู้ประสานงาน ทสม. ในพื้นที่แต่ละ
จังหวัด เป็นคนของกรมทางานในพื้นที่ ไปทางานกับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด”
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เป็นการดาเนินงานเพื่อตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของจังหวัด โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 3 ให้ข้อมูลว่า “ได้รับนโยบายจากรัฐบาลก็มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการขยะจากเดิม ตอนนี้นโยบายเน้นขยะอินทรีย์ ต้องแยกขยะทุกประเภท
ตอนนี้เทศบาลจัดการขยะทุกประเภท ทุกชุมชนมีถังคัดแยกขยะ มี 84 ชุมชน ดาเนินการหมดแล้ว
ส่วนขยะรีไซเคิล มีร้านรับซื้อของเก่า 20 กว่าร้าน เทศบาลลงไปสอนชาวบ้านในการคัดแยก เพื่อให้ได้
มูลค่าในการขายเพิ่ มขึ้น ไปอบรมเพิ่มให้ชาวบ้าน พออบรมแล้วชาวบ้านก็จะไปขายตามร้านเอง
โรงเรียนสังกัดเทศบาล เราจะไปอบรมให้กับเด็กอนุบาล ทาน้าหมัก กิจกรรมจะแตกต่างกันไปในเด็ก
แต่ละระดับ เป้าหมายคือ Zero waste ตอนนี้โรงเรียนมัธยมก็ดาเนินการในเรื่อง Zero waste กับ
โรงเรียนปลอดขยะ เทศบาลจะทางานเป็นทีมในการลงพื้นที่อบรม จะแบ่งการสอนงานเป็นฐาน เช่น
น้าหมักชีวภาพ ไส้เดือน ปุ๋ยอินทรีย์”
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 4 ให้ข้อมูลว่า “เราทาเรื่องขยะมาตั้ง ปี 2552
โดยลงไปขอความร่วมมือกับชุมชน สร้างแนวร่วม ตั้งกลุ่มรีไซเคิลขึ้นมา มีการอบรม มีพาไปดูงาน
ที่ ไหนท าดี เราก็ พ าไปดู แ ล้ ว ให้ เขากลั บ มาท าให้ ได้ แล้ ว ก็ บ อกว่ า ถึ ง เวลาที่ ท่ า นต้ อ งช่ ว ยเราแล้ ว
มีโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนให้เขาเอามาขายที่เราเดือนละครั้ง สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เงินที่ได้
เขาเอาไปไหว้พระ 9 วัด แล้วก็มีโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล ซึ่งทาทุกปี ในวันแม่ จริงๆ ก็คล้าย ๆ กับ
ธนาคารขยะรีไซเคิล แต่เราปรับนิดนึง ให้เป็นการทาบุญไปด้วย คนก็มาร่วมกันเยอะ หลักการสาคัญ
คือ เราใช้กลยุทธ์ 4 ช. เพื่อความร่วมมือ ชอบ เชื่อ ช่วย ใช้เวลา คือ ถ้าเขาชอบเราเขาจะเชื่อ และ
อยากจะมาช่วย อยากจะมาร่วมกิจกรรม แล้วที่สาคัญทุกอย่างต้องใช้เวลา นอกจากคนในพื้นที่แล้ว
เราก็ทางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน วัด ” สอดคล้องกับ ประชาชน
ท่านที่ 12 ที่กล่าวว่า เขาให้ทาเราก็ต้องทา ก็ดีนะ ที่นี่เขาก็จัดการดี สะอาดดี”
แต่อย่างไรก็ตาม เทศบาลแต่ละแห่งจะมีนโยบายในการบริหารจัดการขยะที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของแต่จะพื้นที่ สอดคล้องกับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 6 ที่ให้ข้อมูลว่า
“บางทีชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ทาโครงการกับเทศบาลทามาต่อเนื่องมาตลอด แต่พอเปลี่ยนนายกฯ
นโยบายก็อาจจะเปลี่ยน อันนี้ก็เป็นปัญหาการเมืองท้องถิ่นที่มีให้เห็นอยู่เรื่อย ๆ มีบางพื้นที่ ที่เป็น
แบบนี้ ถ้าชุมชนเขาพึ่งท้องถิ่นไม่ได้ เขามาผ่านเรา ผ่านกรมส่งเสริมฯ เราก็ยินดีสนับสนุน เท่าที่เรา
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สนับสนุนได้ ในส่วนของสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เราก็ช่วยเขา ตามภารกิจกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทุกวันนี้ชุมชนเขาให้ความสาคัญกับเรื่องขยะมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะที่กรมฯ ทา กลายเป็นนโยบายของ
จังหวัดเองของท้องถิ่นเองที่ช่วยผลักดันด้วย บางทีท้องถิ่นไม่ได้มาร่วมกั บเรา แต่เขาก็ทาอยู่ในส่วน
ของเขาในพื้นที่เขา”
สอดคล้องกับ ผู้นาชุมชน ท่านที่ 2 ที่กล่าวว่า “เราทาโครงการธนาคารขยะร่วมกับ
เทศบาลเมื องลาสามแก้ว ท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้าหมักชีวภาพ เราพยายามส่งเสริมให้ ชาวบ้านท า
สร้ างแรงจู งใจให้ เขาเข้ ามาร่วมกิ จ กรรม มี จั ด อบรม มี ส อนเอาขยะมาแปรรูป เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์
ซองกาแฟให้เขาเก็บไว้ เอามาทากระเป๋าได้ ทาให้เขารู้สึกมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทาโครงการ
ทากิจกรรม อาจจะมีการแจกเสื้อ แสดงถึงการเป็นทีมเดียวกัน เขาก็จะภูมิใจและอยากมาร่วม”
สาหรับภาคเอกชน จากการศึกษาการดาเนินโครงการคัด แยกขยะที่ต้นทางเพื่อนา
กลับมาใช้ใหม่ของตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท พบว่า ตลาดสี่มุมเมือง มีขยะเกิดขึ้นประมาณ 200
ตันต่อวัน ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะเป็นจานวนมาก จึงได้มีการดาเนินโครงการเพื่อลดขยะ
ที่แหล่ งกาเนิ ด มี การคัดแยกขยะเพื่ อน ากลับ มาใช้ประโยชน์ เช่น น้ าหมักชีวภาพ เศษใบผักขาย
เป็นอาหารโคหรืออาหารปลา สามารถลดค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะ จากเดิมต้องเสียค่ากาจัดขยะ
จานวนมาก โครงการดังกล่าวเป็น การดาเนินโครงงานเพื่อแก้ ปัญหาขยะล้นตลาด โดยนโยบายของ
ผู้บ ริห ารตลาดที่ ให้ความสาคัญ กับ การลดขยะที่ต้น ทาง การคัดแยกขยะออกมาเพื่ อ ใช้ป ระโยชน์
เพื่อลดภาระการนาขยะไปฝังกลบ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีไม่มีบ่อฝังกลบในพื้นที่จังหวัด
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “เราทาเพราะเราเกิดปัญหา
เราไม่รู้หรอก ว่าตอบเป้าหมาย SDGs เราทาเพื่อลดขยะที่ต้นทาง เพื่อลดภาระในการกาจัดขยะเราทา
มา 3 ปีแล้ว แล้วพอดีว่าจังหวัดก็ให้ความสาคัญเรื่องนี้ด้วย เพราะตอนนี้ปทุมธานีไม่มีที่ฝังกลบขยะแล้ว
จะสร้างโรงไฟฟ้าก็ยังติดปัญหาหลายอย่าง เราก็ เลยมาคิดว่าต้องทาโครงการคัดแยกขยะที่ต้นแหล่ง
ให้เอามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ใบผักเอาไปขายเป็นอาหารปลาหรืออาหารโคได้ ขยะรีไซเคิลเราก็
เยอะก็จะมีถังแยกให้ ก็เอาไปขายเป็นรายได้ ซึ่งเราสร้างความเข้าใจให้พนักงานของเรา ก็ได้รับความ
ร่วมมือดี เรามีมาตรการที่ชัดเจน มีนโยบายที่พนักงานต้องทาตามในการเก็บขยะตามนโยบายของตลาด”
จะเห็นได้ว่า การดาเนินโครงการคัดแยกขยะของภาคเอกชน ไม่ได้เป็นการดาเนินงาน
เพื่อจะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยตรง หรือภาคเอกชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
กับภาครัฐโดยตรง แต่เป็นการดาเนินงานที่เกิดจากนโยบายผู้บริหารที่ใ ห้ความสาคัญกับการลดขยะ
ที่ต้นทางและการคัดแยกขยะเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ประกอบกับการเกิดปัญหาขยะที่มีปริมาณมาก
ในแต่ละวัน ซึ่งไม่สามารถนาไปกาจัดในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีได้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกาจัด
ขยะจานวนมาก โดยต้องนาขยะไปฝังกลบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเกิดแนวคิดที่จะดาเนิน
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางและนาไปใช้ประโยชน์ เช่น การขายขยะรีไซเคิล การทาน้าหมักชีวภาพ
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ใบผักนาไปขายเป็นอาหารปลาหรืออาหารโค โดยส่วนหนึ่งเป็นรายได้หรือสวัสดิการให้กับพนักงาน
ผลจากการดาเนินโครงการดังกล่าวคือสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะโดยการฝังกลบ
ของตลาดลงได้ และการดาเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของจังหวัดและของประเทศ ที่ให้ความสาคัญกับการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs และสามารถเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าประสงค์ที่ 12.5 ของประเทศไทยได้
หากมีการถอดบทเรียนจากการดาเนินงานของตลาดสี่มุมเมืองซึ่งประสบความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการและสามารถลดปริมาณขยะที่จะถูกนาไปกาจัดได้จริง เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในตลาดอื่น ๆ
ที่มีบริบทใกล้เคียง ก็จะสามารถลดปริมาณการเกิดขยะและลดปริมาณขยะที่จะถูกนาไปกาจัดโดยวิธี
ฝังกลบลงได้
นอกจากการดาเนินงานของภาคเอกชนที่เป็นไปตามหลักการของแผนบริหารจัดการ
ขยะมู ล ฝอยของจังหวัด และของประเทศ ที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs
และสามารถเป็ น ส่ วนหนึ่ งที่ จะน าไปสู่ก ารบรรลุเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน เป้ าประสงค์ที่ 12.5
ของประเทศไทยได้ แ ล้ ว การมี ส่ วนร่วมในการจัด การขยะของชุม ชนและภาคประชาชนโดยกลุ่ ม
ธนาคารขยะหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ความรู้แ ละอุ ป กรณ์ ในการด าเนิ น งานจากส านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ มจั งหวัด
เช่น เครื่องชั่งนาหนักขยะ ตระแกรงคัดแยกขยะ สมุดบัญ ชีสาหรับธนาคารขยะ รวมทั้งการอบรม
ให้ความรู้แก่ประชนชนในชุมชน เรื่องการลด และคัดแยกขยะเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ และมีการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินโครงการจากสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของชุมชน
ที่ได้รับการสนับสนุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอย่างแท้จริง นอกจากชุมชนตาบล
ลาดสวายจะได้รับการสนับสนุนจากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแล้ว ในชุมชน
ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยากมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการธนาคารขยะสามารถสมัครเข้าร่ วม
โครงการได้ นอกจากนั้น ยังมีการสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อนาไปใช้กับชุมชนของตนได้
เป็นการถ่ายทอดจาดชุมชนสู่ชมชน
ผู้นาชุมชน ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลการดาเนินโครงการธนาคารขยะว่า “ชุมชนเราทา เราทา
แบบเปิดกว้าง ใครจะมาร่วมก็ได้ เราเอากาไรจากธนาคารขยะ มาจัดกิจกรรมวันเด็ก มีรางวัลให้เด็ก ๆ
ท ามา 3-4 ปี แล้ ว ที่ เราท าได้ เพราะเรามี ที มงานที่ เข้ มแข็ ง ที่ ให้ ความร่วมมื อดี ที มงาน มี 15 คน
เป็นคณะทางาน และเรามีผู้เข้าร่วมอีกเต็มพื้นที่เลย กลุ่มธนาคารขยะหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตาบลลาดสวาย
เราตั้งคณะทางานขึ้นมาแต่ละคนมีหน้าที่ มีการวางแผน แบ่งหน้าที่แบ่งงานกันทา ช่วยกันประชาสัมพันธ์
กิจ กรรมของกลุ่ ม เรามี ก ารประชุม ที ม งานทุ ก เดื อ น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ปรึก ษาหารือ กั น วาง
แผนการทางานร่วมกัน เรามีข้อมูลมารายงานสมาชิกด้วยว่าผลการทากิจกรรมต่าง ๆ เราทาอะไร
ไปบ้างแล้วเราจะทาอะไรต่อไป แล้วก็ทารายงานการประชุมไว้ทุกครั้ง ทาแบบชาวบ้าน ให้ชาวบ้าน
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อ่านแล้วเข้าใจว่าท าอะไรไปบ้าง ทารายงาน 2 แบบ ทาแบบที่สามารถรายงานเทศบาล รายงาน
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้ด้วย เพราะสานักงานฯ ก็มาติดตามความ
เคลื่อนไหว เขาแจกตระแกรงคัดแยกขยะมา เราเอามาใช้ประโยชน์จริง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของเขา
เอามาคัดแยกขยะ ไม่ได้เอาไปเลี้ยงไก่”
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ได้ให้ข้อสังเกตว่า “ประเด็น 3Rs คือ
ทุกคนต้องรับรู้ สิ่งนี้จะทาให้คนมีจิตสานึก คนที่พร้อมให้ความร่วมมือก็มีเยอะ ถ้าออกไปซื้อของ
ลดถุงพลาสติกลงได้ไหม จาก 5 ใบ เหลือ 3 ใบ ได้หรือไม่ ประเทศเราใช้ถุงพลาสติกเยอะ บางประเทศ
ขายถุงแพง คนก็จะพกถุงไปเอง ประเทศไทยจะมีเวลาของมัน ต้องให้ค่อย ๆ เห็น ค่อย ๆ ซึม พอถึงเวลา
คนไทยจะทาเอง เดิมพูดถึงเรื่ องนี้ไม่ได้หรอก เรื่องขยะเนี่ย เราถูกปลูกฝังให้เข้ าใจผิดหลาย ๆ เรื่อง
อย่างเรื่องขยะอยู่ใน พ.ร.บ. สาธารณสุข ฯ ประชาชนก็มองว่าขยะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น มันไม่ใช่
หน้าที่ ประชาชน เขามีหน้าที่ จ่ายเงิน 30 บาท ค่าขยะ ต้องใช้เวลานานกว่าประชาชนจะรู้ว่าต้อง
ให้ความร่วมมือนะ เราเข้าใจผิดมานาน ท้องถิ่นก็คิดว่าต้องทาเองคนเดียว คนอื่นมายุ่งไม่ได้ มันต้อง
ร่วมมือกัน ประชาชนเห็นว่าหน้าบ้านสะอาด แต่รู้หรือไม่ว่า เทศบาลเก็บไปแล้ว เอาไปกองไว้ไหน
เคยพาประชาชนไปดูเพื่อให้เกิดจิตสานึกไหม ว่าไปกองเน่าอยู่ขนาดไหน ผู้ประกอบการก็บอกว่าเป็น
หน้าที่ของประชาชน ขวดน้าดื่มเป็นขยะ ใครจะเป็น คนรับผิดชอบ เทศบาล ประชาชน หรือแม่บ้าน
ต้องรับผิดชอบ ถ้าให้ท้ องถิ่นอย่างเดียว ทุกอย่างก็จะไปทะลัก อยู่ที่ท้องถิ่น ถ้าไม่ลดตั้งแต่ต้นทาง
ก็จะไปกองอยู่ตรงนั้น บรรจุภัณฑ์ถ้าผู้ประกอบการลดลง เราต้องตัดตอนบรรจุภัณฑ์ ตัดตอนพลาสติก
จากที่ ห้ างสรรพสิ นค้าออกไป เพื่ อเอาไปใช้ประโยชน์ พอไปถึ งบ่ อขยะจะจัดการอย่างไร เพื่ อให้ ไป
ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด บ้านเรามีที่ดินเยอะเลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องบ่อฝังกลบ แต่ในที่สุดที่ดินก็จะหมด
ที่ดินก็จะหายากขึ้น ก็ต้องมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นมาช่วย ต้องให้มีการบริหารจัดการที่ดีเข้ามาช่วย คนที่ทา
จริง ๆ กับคนกาหนดนโยบาย การส่งนโยบายและคนทาตามมีช่องว่างของมัน การสื่อสารนโยบาย
ต้องไปพร้อมเงินหรือไม่ ต้องไปพร้อมความรู้หรือไม่ ต้องทาให้เป็นต้องมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารนโยบายก็ต้องค่อย ๆ ขยับ ทาให้เขาเห็น ทุกอย่างมันยากหมด เตาเผาก็ยาก หมักปุ๋ยก็ยาก
เทศบาลมี ภ ารกิ จ หลายอย่ าง คนส่ งนโยบายก็ ส่ ง พอลงไปในพื้ น ที่ จ ริง ๆ ความไม่ พ ร้อ มของเขา
เราก็พยายามรณรงค์กับผู้ประกอบการให้มากขึ้น สร้างจิตสานึกให้มากขึ้น ให้ช่วยกันรับผิดชอบด้วย”
จึงสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ 12 ของประเทศไทย เป็ นการด าเนิ น งานร่วมกัน ของหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง ภายใต้คณะท างาน
ขับ เคลื่ อนขับเคลื่อนการดาเนิน งานเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ที่ 12 โดยเทคนิค การมี ส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานในลักษณะการประชุมหารือร่วมกัน
ผ่านผู้แทนของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนิน
โครงการของภาครัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดประชุมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและ
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เข้ามาการมี ส่วนร่วมในการดาเนิน โครงการของภาครัฐ ผ่านการประชุมสัมมนา ซึ่ งผู้เข้าร่วมการ
ประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
แกนนาหรือผู้นาชุมชนและประชาชนที่สนใจมาเข้าร่วม ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ในระดับจังหวัด เป็นการดาเนินงานร่วมกันในด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามนโยบายรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีการดาเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 โดยตรง สาหรับภาคเอกชน จากการศึกษาการดาเนิน
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ของตลาดสี่มุมเมือง ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินโครงการของภาครัฐโดยตรง เป็นการดาเนิน งานตามนโยบายของผู้บริหารของตลาด
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี เนื่องจากมีมาตรการในการควบคุมกากับที่ชัดเจน
ส่วนความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสี ยในการดาเนินโครงการของภาครัฐในการส่งเสริม
การจัดการขยะตามหลั กการ 3Rs ซึ่ งถูกแปลงมาจากนโยบายและแผนต่าง ๆ ของประเทศ มาสู่
การปฏิบัติผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ ผ่านการอบรม
ให้ความรู้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในหลายพื้นที่ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ชุมชน
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการของภาครัฐ และส่งเสริมให้เกิดการ
ดาเนินโครงการในชุมชนเอง โดยอาศัยความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้ นที่ และยังมีการ
ลงพื้นที่ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้เป็นชุมชนเป็นต้นแบบและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ และขยายผลต่อไป
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ยั ง ไม่ เกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มที่ ค รอบคลุ ม ในทุ ก ชุ ม ชนหรื อ ยั ง ไม่ ส ามารถกระจาย
ไปได้ทุ กจังหวัด ในส่ วนของการมี ส่วนร่วมในการดาเนิ น งานในระดั บ จังหวัด ซึ่ งจังหวัดปทุ ม ธานี
มีการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ เป็นการดาเนินการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักประชารัฐ ประกอบด้วยภาคส่วน
ต่าง ๆ ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและประชาชน
รวมทั้งในระดับจังหวัดและในชุมชนมีการดาเนินโครงการธนาคารขยะของชุมชน และยังได้รับความ
ร่วมมือจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เป็นการ
ร่วมรณรงค์ผ่านเครือข่าย ทสม. ซึ่ งเป็นการเผยแพร่การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการ
ขยะตามหลักการ 3Rs จากชุมชนสู่ชุมชนอีกด้วย โดยมีความครอบคลุมผู้ มีส่วนได้เสียในบางพื้นที่
เท่านั้น ยังมีบางพื้นที่หรือบางชุมชนที่ยังไม่สามารถขยายผลการดาเนินงานให้ครอบคลุมทั้งชุมชนได้
และในส่วนของภาคเอกชนในจังหวัดปทุมธานีก็มีการดาเนินโครงการเกี่ยวกับ การ
จัดการขยะตามหลักการ 3Rs ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดและมีส่วนสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามนโยบายของประเทศได้ แต่มี เพี ยงภาคเอกชนในบางพื้ น ที่ ให้ ความร่วมมือในการด าเนิ น งาน
ร่วมกับภาครัฐ ในบางพื้นที่เป็นการดาเนินงานของภาคเอกชนที่ไม่ได้เกิดจากการผลักดันของภาครัฐ
แต่เป็นการดาเนินงานภายในจากนโยบายของผู้บริหารของหน่วยงานเอง
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4.2.3 มิติด้านการบริหารจัดการ
4.2.3.1 นโยบาย แผนงาน โครงการ
จากการศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง พบว่า นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน เป้ าประสงค์ ที่ 12.5 การจั ดการของเสี ย โดยการป้ องกั น การลด
การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการนากลับมาใช้ซ้า ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูป
หลักที่ 1 เสริม สร้างระบบบริหารจัดการมลพิ ษที่แหล่งกาเนิดให้มีประสิทธิภาพ ยุท ธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ยุทศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) นอกจากนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กาหนดให้ การแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และเมื่อปี พ.ศ. 2557 และได้มีมติเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย และได้จัดทาเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559-2564) และได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หารือ
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) ภายใต้แผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
เป็นแนวทางเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) และมอบหมาย
ให้ มท. กากับดูแลจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว โดยวางอยู่บนแนวคิด 3R ที่มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
เน้นการลด การคัดแยก และการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย Reduce
(คิดก่อนใช้) Reuse (การใช้ซ้า) และ Recycle (นากลับมาใช้ใหม่) นอกจากนี้ มท. ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน โดยยึดแนวทางการดาเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัด การขยะมูล ฝอยของ
ประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ที่ได้กาหนดเป้าหมายไว้ ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
อย่างเป็นรูปธรรม และมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
คือ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560
และกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ตามแนวทางประชารัฐ ประจาปี พ.ศ. 2561 ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน
ให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
สอดคล้องกับนักวิชาการ ท่านที่ 2 ที่กล่าวว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs
ถือว่ามีผลต่อการดาเนินงานในประเทศพอสมควร จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป แผนด้าน
สิ่งแวดล้อม ก็ยึดตามหลักการของ SDGs ทั้งนั้นเลย เราใส่ไว้หมดแล้ว มีนโยบายกาหนดไว้หมดแล้ว
สาคัญคือการนาไปปฏิบัติ หรือจะขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริง ๆ ได้อย่างไร SDGs ถ้าเป็นนักวิชาการ
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รู้จักอยู่แล้วแหละ แต่คนทั่วไปหรือหน่วยงานในระดับท้องถิ่นอาจจะไม่รู้จัก เราต้องสร้างให้เขาเข้ามา
มีส่วนร่วมให้มากขึ้น เขาจะได้ร”ู้
สอดคล้องกับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 4 ที่กล่าวว่า “SDGs ก็พอรู้จัก
เพราะเคยศึกษามา แต่หน่วยงานท้องถิ่นส่วนใหญ่คงไม่รู้จักหรอก แต่การดาเนินงานเรื่องการจัดการ
ขยะตามหลักการ 3Rs เราทามาก่อนแล้ว ทามาตั้งแต่ ปี 2552 แล้วสิ่งที่ดาเนินการมา สามารถจะ
ตอบสนองต่อเป้าหมายของประเทศได้ ก็ถือเป็นสิ่งที่ด”ี
โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 7 ให้ข้อมูลว่า “จากนโยบาย แผนยุทธศาสตร์
ของประเทศดังกล่าวจะมีส่วนสนับสนุนหรือผลักดันการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ
3Rs ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะใช้เป็นแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
ลงสู่ชุมชนและประชาชน”
นอกจากนี้ คณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
ได้จัดทาแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2579 ระยะ 20 ปี (Sustainable
Consumption and Production Roadmap 2017-2036: SCP Roadmap) และได้ เผยแพร่เพื่ อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณาดาเนินการตามมาตรการภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ดังกล่าว
นอกจากนี้ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้จัดทาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ของประเทศไทย
(ระยะที่ 1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเตรียมการจัดทาโครงการต่อเนื่อง (ระยะที่ 2) ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ตั วชี้ วัด ที่ ต้ อ งได้ รับ การพั ฒ นา
เป็นอันดับแรก และการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนขับเคลื่อนฯ 20 ปี
ซึ่งสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 3 ที่ให้สัมภาษณ์ว่า “เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เรื่องการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าประสงค์ที่ 12.5 เกี่ยวกับ
เรื่อ งการจั ด การขยะโดยเน้ น หลั ก การ 3Rs ก็ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการบริห ารจั ด การขยะของ
ประเทศไทย ที่ให้ความสาคัญ กับการแก้ปัญ หาขยะโดยกกาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และมีการ
จัดทาแผนแม่บทแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559–2564 เพื่อเป็น
กรอบแนวทางการดาเนินการในการจัดการขยะของประเทศ”
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “เรื่องแผนแม่บท
ขยะเป็นเรื่องของข้อสั่งการพิเศษของรัฐบาล ให้ปัญ หาขยะเป็นวาระแห่งชาติ เราให้ความสาคัญ
เพื่อที่จะจัดการขยะในประเทศ ขยะตกค้าง ขยะเกิดใหม่ ต้องทาอย่างไร ต้องปรับปรุงกฎระเบียบ
อย่างไรต้องสร้างความตระหนัก สร้างวินัยคนในชาติเพื่อให้ออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งก็จะ
ผูกพันหน่วยงานให้นาไปปฏิบัติ เพราะภารกิจของกรมควบคุมมลพิษไม่ได้กาจัดขยะ ทางกระทรวง
มหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดูแลเรื่องขยะตาม พ.ร.บ. สาธารณะสุขฯ กระทรวง
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มหาดไทย มีหน้าที่ในการกาจัดขยะอยู่แล้ว ซึ่ง พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ ให้อานาจท้องถิ่นในการ
กาจัดขยะให้เทศบาลดาเนินการ ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พ.ร.บ. นี้ ในส่วนของกรมฯ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ จัดทาถ้อยแถลง
ของรัฐบาล เป็นถ้อยแถลงของรัฐบาลต่อสภาฯ เรื่องของนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะมูลฝอยให้ใช้ 3Rs นาการจัดการขยะ ซึ่งเรื่องนี้ก็จะปรากฏอยู่ในการแถลง
นโยบายรัฐ บาล ซึ่ งก็ จ ะถู ก ถ่ายทอดลงไปสู่ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12
แผนจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะเราก็ให้เน้นเรื่อง 3Rs นโยบายรัฐบาลก็คือภาพใหญ่
ว่าจะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ที่จะถูกถ่ายทอดออกมาสู่
หน่วยงานปฏิบัติ ถ้าเรื่องนโยบายเราส่งสัญญาณแบบนี้แล้ว ทุกหน่วยงานก็ต้ องเอานโยบายรัฐบาล
ไปปฏิบัติ แผนแม่บทขยะเป็นเรื่องของข้อสั่งการพิเศษ ขยะเป็นวาระแห่งชาติ เราให้ความสาคัญ
เพื่อที่จะจัดการขยะในประเทศ ขยะตกค้าง ขยะเกิดใหม่ ต้องทาอย่างไร ต้องปรับปรุงกฎระเบียบ
ต้ อ งสร้ างความตระหนั ก สร้ างวิ นั ย คนในชาติ เพื่ อ ให้ อ อกมาเป็ น มติ ค ณะรัฐ มนตรี ก็ จ ะผู ก พั น
หน่วยงานให้นาไปปฏิบัติ”
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 3 ที่กล่าวว่า “กระทรวงมหาดไทย
จะดาเนินการเรื่องการเก็บขยะ คือ ทา ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็น
หน่วยงานกากับ และหน่วยงานสนับสนุนทางด้านเทคนิค วิชาการให้กับท้องถิ่น มีการจัดทาคู่มือ
ธนาคารขยะ การอบรมหลักสูตรวิทายากร รวมทั้งข้อเสนอแนะในการทาระบบบ่อกาจัดขยะ ระบบ
แบบใดที่จะเหมาะสม”
จากนโยบายของประเทศที่ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการขยะถูกถ่ายทอดมาสู่
หน่วยงานผู้ปฏิบัติ นาไปสู่การดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ โดยกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีแผนระยะ 20 ปี รวมทั้งโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้าน
การจัดการขยะตามหลักการ 3Rs โดยโครงการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีดังนี้
1) โครงการชุมชนปบอดขยะ (Zero Waste) เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552
จนถึงปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิดชุมชนปลอดขยะและพัฒนาให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะในระดับชุมชน
2) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) เริ่มดาเนินการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปั จจุบัน ส่ งเสริมให้ เกิ ดโรงเรียนปลอดขยะและพั ฒนาให้ เป็ นต้นแบบถ่ายทอด
การเรียนรู้ และการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียน
3) โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างวินัยกับประชาชนในการลด และคัดแยกขยะ
นากลับมาใช้ประโยชน์
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4) โครงการรวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก โดยกรมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภาคธุรกิจเอกชน ห้างสรรพสินค้า ดาเนินการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 6 ที่ให้ข้อมูลว่า “เรื่องการจัดการขยะ
ที่เน้ นหลั กการ 3Rs เราถอดมาจากแผนต่าง ๆ ของประเทศ เช่น แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ
ฉบับที่ 12 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทขยะของประเทศ กรมส่งเสริมฯ มีการดาเนิน
โครงการ Zero Waste ในชุมชน ในโรงเรียน การสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้การจัดการขยะ
จะไปสอดแทรกอกอยู่ในโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น เมืองยั่งยืน Green Office Eco School ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ กิจกรมการของโรงเรียน การสร้างการรับรู้ผ่านสือออนไลน์ ให้เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด
เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ การให้ความรู้ เราทาในหลาย ๆ พื้นที่ ถ้าภาพรวมของประเทศ เราจะ
เชิญให้เข้ามาร่วมโครงการ ผ่านสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ชุมชน ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ทุกวันนี้ ชุม ชนเขาให้ความส าคัญ กับ เรื่องขยะมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะที่กรมฯ ทา กลายเป็ นนโยบาย
ของจังหวัดเอง ของท้องถิ่นเองที่ช่วยผลักดันด้วย บางทีท้องถิ่น ไม่ได้มาร่วมกับเรา แต่เขาก็ทาอยู่
ในส่วนของเขา ในพื้นทีข่ องเขา”
นอกจากการด าเนิ นงานขั บ เคลื่ อนในระดั บ กระทรวงหรื อระดั บ กรมแล้ ว จากการ
สั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ ภาครั ฐส่ วนภู มิ ภาค ท่ านที่ 1 พบว่ าจั งหวั ดปทุ มธานี มี การบริ หารจั ดการขยะ
ที่ให้ความสาคัญกับการลด การคัดแยก และนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ โดยได้ตั้งคณะกรรมการจัดการ
มูลฝอยของจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สานักงานท้องถิ่นจังหวัด ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ
และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทาหน้าที่เป็นกรรมการ ร่วมกันดาเนินการ
จัดการขยะของจังหวัด และมี การดาเนินงานในระดับอาเภอ ตาบล และชุมชน เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายการบริหารจัดการขยะของจังหวัดและนโยบายของประเทศ “การบริหารจัดการขยะตอนนี้
หลัก ๆ จะเป็นกระทรวงมหาดไทยแล้ว ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเน้น
ด าเนิ น การในเรื่ อ งของการควบคุ ม มลพิ ษ และการส่ ง เสริ ม ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด จะดาเนินงานภายใต้นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในส่วนของนโยบายจังหวัดสะอาดจะเป็นของท้องถิ่น เพราะองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งขึ้นตรง
กับ กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุ มธานีมีการคณะกรรมการมูลฝอยจังหวัด มีสานักงานท้องถิ่น
จังหวัดทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ส่วนสานักงานฯ ทาหน้าที่เป็นกรรมการและเราจะรายงานข้อมูล
ผลการดาเนินงาน ไปที่ ท้องถิ่นจังหวัดให้ทราบทุกเดือน จังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการจัดการมูลฝอย
ของจังหวัด มี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นประธาน มีการดาเนินงานในระดับอาเภอ ตาบล และชุมชน
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการขยะของจังหวัดและนโยบายของประเทศตามแผนแม่บท
ขยะมูลฝอยของประเทศ”
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จังหวัดปทุมธานีมีแผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
จังหวัดปทุมธานี ตามแนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศ สาหรับขยะที่เกิดขึ้นใหม่มีนโยบาย
หลักคือ การลดปริมาณขยะ โดยยึดหลัก 3Rs และกระจายนโยบายนี้ลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง เพื่อมุ่มสู่เป้าหมายของ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ภายใต้แนวทาง 3Rs
ประชารัฐ ได้มีการดาเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขจัดการกับขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ในระดับจังหวัด คือ โครงการ “เมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City)” ที่ดาเนินการมาแล้ว
อย่างต่อเนื่องหลายปี โดยมีกรมควบคุมมลพิษ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประสาน สนับสนุน และ
ดาเนินการในหน้าที่ต่าง ๆ ร่วมกับภาคประชาชน เพื่อเป้าหมายในการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิ่น และต้องการให้มีพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี
รวมถึงการมีพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมขยะหรือของเสียอันตราย เพื่อส่งกาจัดต่อไปด้วย
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลที่จดบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย การรวบรวมของเสีย
อันตรายของชุมชน และการมีรูปแบบการกาจัดขยะมูลฝอยที่ เหมาะสม อาทิ การใช้หลัก Reduce
Reuse และ Recycle (3Rs) หรือใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ ตามลาดับ เพื่อลดขยะที่ต้นทาง
การขนส่งขยะแบบแยกประเภท เป็นต้น
สอดคล้ อ งกั บ เจ้ าหน้ าที่ ภ าครั ฐ ส่ วนภู มิ ภ าค ท่ านที่ 1 ให้ ข้ อ มู ล ว่ า “โครงการของ
กรมควบคุมมลพิษ เมืองสวยใส ไร้มลพิษ เป็นงบประมาณสนับสนุนให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด มาดูในเรื่องของการจัดการขยะที่ต้นทาง อย่างกระทรวงฯ ก็เน้ นเรื่องลดการใช้
ถุงพลาสติก การจัดการขยะตกค้าง ในการดาเนินงานเราก็มาคิดว่า การจะจัดการขยะที่ตกค้างเนี่ ย
เราต้องไปลดขยะที่ต้นทาง ถึงจะไม่มีขยะตกค้าง เราก็ใช้การบูรณาการกันหลาย ๆ งบประมาณที่ได้รับ
การสนับสนุนมาจากหลาย ๆ ทาง เพราะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องหรือตอบได้หลาย ๆ ตัวชี้วัด เวลาที่จะ
รายงานผล ก็จะรายงานแต่ละโครงการแต่กิจกรรมอาจจะมีการดาเนินงานร่วมกันได้”
นอกจากนั้น ยังมีการดาเนินโครงการประสานความร่วมมือการกากับติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย โครงการ Zero Waste ชุ ม ชนและโรงเรี ย น
การประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และยังมีโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการของจังหวัด ในส่วนของ
เทศบาล มี นโยบายห้ ามน ากล่ องโฟมเข้ าพื้ นที่ ของส านั กงาน และรณรงค์ ให้ มี การลดใช้ กล่ องโฟม
ในตลาด ลดการใช้ขวดน้าพลาสติก และมีการดาเนินการร่วมกับห้างสรรพสินค้าโดยกาหนดให้มีการ
คัดแยกขยะของห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และลดภาระและค่าใช้จ่ายในการ
กาจัดขยะ ในระดับชุมชนมีการดาเนินโครงการธนาคารขยะ กิจกรรมผ้าป่า Recycle โดยการดาเนิน
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โครงการดังกล่าวจะสนับสนุนหรือส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าประสงค์ที่ 12.5
ภายใต้บริบทของประเทศไทยได้
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 2 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “การคัดแยก
ขยะที่ ต้ นทางเป็ นส่ วนหนึ่ งของโรดแมปการจั ดการขยะของจั งหวัดปทุ มธานี ที่ ต้ องเร่งด าเนิ นการ
ตามนโยบายของรัฐบาล มีการดาเนินโครงการจังหวัดสะอาด โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน
ส่วนราชการและสถานศึกษา มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนหรือชุมชนในการคัดแยกขยะ
โครงการก็ มี ม าหลายทาง ทั้ งจากกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ก็ จะมี น โยบาย
ให้ดาเนินการตามนโยบายจัดการขยะของกระทรวงฯ เรื่องของการติดตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. 2560-2564 กรมควบคุ ม มลพิ ษ จะท าแผน และแต่ ละจั งหวั ด จะต้ องส่ งข้ อมู ล
เข้าไปให้กรมฯ”
และเจ้าหน้าที่ ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 3 ให้ข้อมูลว่า “เวลาคุยเรื่องขยะกั บห้างฯ
ต้องคุยให้จบ ว่าคัดแยกแล้ว เก็บแล้ว เอาไปไหน จะทาให้การมีส่วนร่วมมากขึ้น พอเห็นช่องทางของขยะ
แต่ละประเภทก็จะเกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น ภาคเอกชนพวกห้างฯ ก็ให้ความร่วมมือดี มันคือภาพลักษณ์
ของเขา ถ้าเขาลด คัดแยกขยะได้ ค่าใช้จ่ายก็จะลดลงด้วย”
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 6 ให้ข้อสังเกตว่า “ถ้าเค้าคัดแยกขยะ
ได้แล้วเนี่ย ถ้าขยะลดลง การจัดการก็น้อยลง ค่าใช้จ่ายในการกาจัดของเทศบาลก็ลดลง ทางเทศบาล
เขาก็ยินดีที่จะไปสนับสนุนการดาเนินงานตรงนี้ด้วย ก็จะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน แต่ก็แล้วแต่
นโยบายของแต่ละเทศบาลด้วย”
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “หน่วยงานท้องถิ่น
จังหวัด จะเป็นหน่วยที่ส่งเสริมการดาเนินการดังกล่าว จะไม่ได้เป็นหน่วยงานปฏิบัติ และดาเนินการ
เผยแพร่ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปปฏิบัติ”
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 4 ที่กล่าวว่า “หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัด
จะเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล เร่งดาเนินการ แล้วก็ให้รายงานผลไปที่ท้องถิ่น
จังหวัด จะได้ ไปรายงานกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่นได้ อยากได้ข้อมู ลเราก็รายงานได้ แต่บาง
หน่วยงาน อย่าง อบต. เล็ก ๆ เขาก็อาจจะทาไม่ได้ ”
และนอกจากการด าเนิ นโครงการของหน่ วยงานภาครั ฐแล้ ว ภาคเอกชนในจั งหวั ด
ปทุมธานี ก็มี การดาเนิ นโครงการด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ได้แก่ โครงการจัดการขยะ
ของตลาดสี่ มุ มเมื อง ซึ่ งเป็ นการด าเนิ นงานตามนโยบายของบริ ษั ทเอง เพื่ อแก้ ปั ญ หาขยะในตลาด
และจะลดค่ าใช้ จ่ ายในก าจั ดการขยะ รวมทั้ งสามารถรักษาสิ่ งแวดล้ อมกั บ ชุ มชนตลาดได้ อี กด้ วย
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ซึ่งโครงการจัดการขยะในตลาดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองการจัดการขยะตามหลักการ
3Rs และตามนโยบายของรัฐบาลได้
โดยเจ้าหน้าภาคเอกชน ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “ตลาดสี่มุมเมืองมีโครงการจัดการขยะ
ในตลาดสี่มุมเมือง เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น อาหารโค น้าหมักชีวภาพ เป็นนโยบายของบริษัท
โดยตรง เพราะจะลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมกับชุมชนรอบข้าง”
การดาเนินงานในระดับชุมชน มีการดาเนินโครงการจัดตั้งธนาคารขยะและการแปรรูป
ขยะให้เป็นมูลค่า เพื่อส่งเสริมให้มีการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง โดยการคัดแยกขยะตั้งแต่ภาคครัวเรือน
โดยผู้นาชุมชน ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “โครงการธนาคารขยะ ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา เริ่มทา
ตั้ งแต่ ปี 2554 ท ากั น เองท าโครงการนี้ เพื่ อ น้ อ ง ๆ ในชุ ม ชน เพื่ อ ปลู ก ฝั งจิ ต ใต้ ส านึ ก เด็ ก ให้ รู้จั ก
คัดแยกขยะ รู้จักออม ให้รู้ว่าขยะสามารถแปลงเป็นเงินได้ เป็นการสร้างแรงจูงใจและช่วยแก้ปัญหา
ขยะได้ เราเชิญผู้ใหญ่บ้านมาดู เค้าไม่เห็นด้วย เค้าไม่พร้อม เราเลยชวนเด็ก ๆ สอนให้เขาเอาขยะ
มาออมกัน ไม่จาเป็ นต้องออมเป็นเงินเปิดบัญ ชีให้เขา พ่อแม่เอาขยะมาออมก็ได้ แต่ต้องเปิดบัญ ชี
เป็นชื่อลูก เราจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้เด็ก เก็บขยะเป็นตั๋วเข้าร่วมงาน แต่งตัวด้วยวัสดุ รีไซเคิล มีการ
ประกวดมีรางวัลให้ แล้วก็จะมีโครงการของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ มาที่หมู่บ้าน มาสนับสนุน
แล้วก็มาติดตามตรวจสอบ มาประเมินผล”
สรุปได้ว่า ประเทศไทยมี นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น เป้ าประสงค์ ที่ 12.5 การจั ดการของเสี ย โดยการป้ องกั น การลด การแปรรู ป
เพื่ อน ากลั บ มาใช้ ใหม่ โดยมี การก าหนดไว้ ในแผนระดั บชาติ และแผนรายสาขาดที่ เกี่ ยวข้ อง และ
ได้กาหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และเมื่อปี พ.ศ. 2557 และได้มีมติเห็นชอบ
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และได้จัดทาเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมู ลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) และได้ จั ดท าแผนปฏิ บั ติ การ “ประเทศไทยไร้ ขยะ”
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) ภายใต้แผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ เป็ นแนวทางเพื่ อขั บเคลื่ อนประเทศไทยไปสู่ สั งคมปลอดขยะ (Zero Waste Society)
ซึ่งนโยบายและแผนการบริหารจัดการของประเทศดังกล่าวจะมีส่วนสนับสนุนหรือผลักดันการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อน
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ลงสู่ชุมชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่ เช่น โครงการ เมืองสวยใส ไร้มลพิ ษ
(Clean and Green City) โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero
waste school) โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
โครงการรวมพลังสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก
จังหวัดปทุมธานี มีนโยบายการบริหารจัดการขยะที่สอดคล้องกับการดาเนินงานตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 12.5 มีการบริหารจัดการขยะที่ให้ความสาคัญกับการลด
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การคั ด แยก และน าขยะกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ โดยได้ ตั้ งคณะกรรมการจั ดการมู ลฝอยของจั งหวั ด
ดาเนินการจัดการขยะของจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศ สาหรับขยะที่เกิดขึ้น
ใหม่มี นโยบายหลัก คือ การลดปริมาณขยะ โดยยึดหลัก 3Rs และกระจายนโยบายนี้ลงไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง และมีการดาเนินงานในระดับอาเภอ ตาบล และ
ชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการขยะของจังหวัดและนโยบายของประเทศ
4.2.3.2 การนาไปปฏิบัติ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จากการศึกษาพบว่า ในระดับประเทศมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
และได้แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยมีสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งที่ประชุมคณะทางานฯ มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงาน
รับ ผิ ด ชอบหลั ก ในการด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นเป้ าประสงค์ ที่ 12.5 ซึ่ งต้ อ งด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ ง
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และผลักดันการดาเนินงานของ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งตามนโยบายและแผนแม่ บ ทการจัด การขยะมู ลฝอยของประเทศ และต้ อ ง
รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานต่อคณะทางานฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (กพย.) เพื่อทราบ ต่อไป
สาหรับการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
หน่วยงานที่ รับผิ ดชอบในการดาเนินงานประกอบด้วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ ดาเนินงานในส่วนของการสนับสนุน
ความรู้ด้านเทคนิควิชาการในการจัดการขยะที่เน้นการดาเนินงานตามหลักการ 3Rs และมีการพัฒนา
แนวทาง คู่มือ หรือกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน
สามารถนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้
สอดคล้องกับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ที่ให้ข้อมูลว่า “กรมทาโครงการ
ในเรื่องของ 3Rs โดยเน้นไปทางเทคนิควิชาการมากกว่า นอกจากนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่ ไปให้ความรู้
ให้ข้อคิดเห็น ต่าง ๆ ในการดาเนินโครงการ หน่วยงานเขาจะขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือ
ให้เราไปดูให้ บางทีชาวบ้านประท้วง เราก็ไปดู ไปช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงเราเป็นหน่วยงานทางวิชาการ
จะออกเป็นคู่มือ เป็นกฎระเบียบ ซึ่งเราก็พัฒ นามาจากเอกสารวิชาการต่างประเทศ เป็นแนวทาง
ให้ ท้ อ งถิ่ น ประกอบการด าเนิ น งาน งานของกรมควบคุ ม มลพิ ษ จะเน้ น วิ ช าการ ซึ่ ง จะต่ า งจาก
กรมส่ งเสริม คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม ที่ จ ะเน้ น การลงไปส่ งเสริม ในพื้ น ที่ ในชุ ม ชน ในจังหวัด ให้ มี ก าร
ดาเนินงาน มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มากกว่า ถ้าถามว่าการดาเนินงานของกรมสนับสนุนเป้าตรงนี้
หรือไม่ คือเราไม่สามารถกาจัดขยะได้ แต่เราไปช่วยเขาทาได้ ช่วยให้ความรู้ในการจัดการขยะได้
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เราผลักดันให้ความรู้ชาวบ้าน สอนชาวบ้าน พื้นที่นาร่อง ขยะอินทรีย์ทายังไง ขยะรีไซเคิล แยกออกไปขาย
อย่างไร สอนให้รู้จักการใช้ประโยชน์”
นอกจากการดาเนินงานด้านการจัดการขยะของกรมควบคุมมลพิษที่เน้นเรื่องเทคนิค
วิชาการ การพัฒ นาคู่มือ แนวทางปฏิบัติต่างๆ สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 7 ให้ข้อมูลว่า
“กรมส่ ง เสริ ม ฯ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและ
สร้างจิตสานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกาเนิด
หรือภายหลังจากการบริโภค ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา
สถานประกอบการ และภาคประชาชนเอกงก็มีส่วนร่วมมีจิตสานึกในการลด คัดแยก และนาขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายการจัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาล เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และมีการนาขยะกลับมาใช้ใหม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ทั้งนี้ เป็นการ
ดาเนินงานร่วมกันเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงมหาดไทย
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอนามัย เป็นต้น ที่ร่วมกันดาเนินงาน ลด ปริมาณขยะ การใช้ซ้า
และการนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งกรมฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างค่านิยมลด คัดแยกขยะต้นทาง ให้เกิดขึ้นกับ
ประชาชน โดยปรับแนวคิด ขยะเป็นทรัพยากร เพื่อนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ลดปริมาณขยะ
ที่ต้องส่งไปกาจัด เพื่อลดงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะของประเทศให้ลดลง และส่งเสริม
แนวทางการบริหารจัดการขยะในแต่ละพื้นที่ให้มีการจัดการขยะของถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และกรมฯ มีการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า 16 บริษัท โครงการรวมพลังสร้างวินัย ลดใช้
ถุงพลาสติก และร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่ร่วมดาเนินโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน”
และเจ้าหน้ าที่ ภาครัฐส่วนกลาง ท่ านที่ 6 ให้ ข้ อมู ลว่า “ในส่ วนของนโยบายเนี่ ย เป็ น
ส่วนหนึ่ง ที่ จะช่วยให้ห น่วยงานปฏิบัติเข้มแข็งมากขึ้น และขยายผลมากขึ้น แต่ถ้าด้วยตัวเขาเอง
ถ้าเขาไม่เข้มแข็ง และไม่ดึงชุมชนเข้ามาร่วมก็จะไม่สาเร็จ ไม่ยั่งยืน เพราะจะมีให้เห็นอยู่หลายพื้นที่
ที่อาจจะทาแค่ช่วงแรก ๆ ที่เราลงไปส่งเสริม ต่อไปถ้าเขาไม่เข้มแข็งพอก็จะลดระดับลง แต่บางพื้นที่
ก็พัฒนาจนเป็นศูนย์เรียนรู้ได้”
ในส่ วนของส านั กงานสิ่ งแวดล้ อมภาคมี การด าเนิ นการร่ วมกั บส านั กงานทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และเครือข่ายอาสาสมัครพิ ทักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
หมู่บ้าน ร่วมกันดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทการ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น คือ โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and
Green City) โครงการประสานความร่วมมือการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย โครงการ Zero Waste ชุมชนและโรงเรียนการประกวดชุมชนและโรงเรียน
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ปลอดขยะซึ่ งเป็ นโครงการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบขยะมูลฝอย
ชุมชน และเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อปท.) ในการจัดการ
ขยะมู ล ฝอยให้เป็น ไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และแนวทางที่ เหมาะสมเป็น พั นธกิจและ
ภารกิจในการจัดทาแผนปฏิบัติการขั บเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของทั้งจังหวัดและ อปท.
ให้ ส อดคล้ องกับ สภาพปั ญ หาและสามารถดาเนิ น การจั ดการขยะมู ลฝอยได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
ซึ่งจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องการถ่ายทอดนโยบายหลัก การกากับ ติดตาม เร่งรัดการดาเนินการ
ด้านการจัดการขยะมู ล ฝอยในภาพรวมของพื้ น ที่ สาหรับ การบริห ารจัดการขยะในระดับ จังหวัด
ให้เป็นไปตามเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
ในระดับ จังหวัดมี สานักงานท้ องถิ่นจังหวัด ดาเนิ นการโดยอาศัยความร่วมมือจาก
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในส่วนของการรณรงค์ให้ความรู้ การสร้าง
จิตสานึกในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “จังหวัด
ปทุมธานี กาหนดวาระจังหวัด ประเด็น ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวงเมืองสะอาด (Pathum thani City of
Royal Lotus) มีการกาหนดเป้าประสงค์เรื่อง ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น มีการนากลับมาใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น การขับเคลื่อนวาระจังหวัดปทุมธานี ประเด็น ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง เมืองสะอาด ส่งเสริมการ
ประชาสั ม พั น ธ์ การจั ดกิ จกรรม โครงการรณรงค์ สร้างจิต สานึ กการเก็ บ ขยะบนถนนและแม่ น้ า
ลาคลอง การจัดกิจกรรม 5ส.”
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 2 ที่ให้ข้อมูลว่า “การจัดการขยะ
ดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย หรือสานักงานท้องถิ่นจังหวัด และมีสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด สนับสนุนการให้ความรู้ หรือร่วมรณรงค์ในการลด คัดแยก และนากลับมา
ใช้ใหม่ ให้แก่ประชาชน นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูบ้าน (ทสม.) ร่วมรณรงค์ผ่านเครือข่าย ทสม. เป็นการเผยแพร่ความรู้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องของการจัดการขยะจากชุมชนสู่ชุมชนอีกด้วย”
การจัดการขยะในส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาล จะอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น หลั ก ซึ่ ง แต่ ล ะพื้ น ที่ ห รื อ แต่ ล ะเทศบาลก็ จ ะมี น โยบายและการด าเนิ น งาน
ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เทศบาลนครรังสิตที่มีการออกเทศบัญญัติค่ากาจัดขยะ 40 บาทต่อเดือน
ต่อครัวเรือน โดยต้องมีปริมาณขยะไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน เป็นการส่งเสริมให้เกิดจิตสานึกให้ประชาชน
ในการลดขยะ และมีการขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ให้ดาเนินการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดภาระค่ากาจัดขยะ และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคเอกชนอีกด้วย
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โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 3 ให้ข้อมูลว่า “เทศบาลนครรังสิต เมื่อได้รับ
นโยบายจากรัฐบาลก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการขยะ ซึ่งตอนนี้นโยบายเน้นเรื่องขยะอินทรีย์
ต้องแยกขยะทุกประเภท ตอนนี้เทศบาลจัดการขยะทุกประเภท ทุกชุมชนมีถังคัดแยกขยะมี 84 ชุมชน
ดาเนินการหมดแล้ว ท้องถิ่นมีอานาจอนุญาต เก็บขนขยะ ตามค่าธรรมเนียมที่กาหนด เราใช้เทศบัญญัติ
กากับดูแล ใช้ค่าธรรมเนียมช่วยกระตุ้น ตรงนี้ช่วยได้เยอะ โดยกาหนดค่ากาจัดขยะ 40 บาทต่อเดือน
ต่อครัวเรือน โดยต้องมีปริมาณขยะไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน ถ้าปริมาณขยะมากกว่า 20 ลิตร จะคิด
บริการเพิ่ม เราเก็บค่าธรรมเนียม ถ้าประชาชนอยากประหยัด ไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขยะเยอะ
ก็ต้องสร้างขยะให้น้อยลง ลดขยะลงจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย เราใช้ค่าธรรมเนียมเป็นตัวบั งคับ
สถานประกอบการขนาดใหญ่ ก็ต้องทาแผนการจัดการขยะมาให้เราดูก่อน เทศบาลถึงจะออกหนังสือ
อนุญาตให้สร้างได้ ในโรงเรียน ก็ส่งเสริมให้มีการแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับขยะเข้าไป เป็นกิจกรรมเสริม
ในหลักสูตร สอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ สอนคานวณปริมาณขยะ ในวิชา
คณิตศาสตร์ เป็นต้น”
ในส่วนของภาคเอกชน ตลาดสี่มุมเมือง มีหน่วยงานรับผิดชอบการดาเนินงานในเรื่อง
การจัดการขยะ โดยมีการจัดตั้งฝ่ายวัสดุรีไซเคิล และแยกเป็นแผนกคัดแยก แผนกรับซื้อ แผนกผลิต
และจาหน่ายเศษอินทรีย์ เพื่อบริหารจัดการขยะที่มีปริมาณมากในแต่ละวันของตลาด ซึ่งเป็นตลาดสด
ผู้นาการค้าส่งผักและผลไม้อันดับต้นของประเทศไทยซึ่งมีขยะเกิดขึ้นเฉลี่ย 200 ตันต่อวัน และมีการ
บริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษผักผลไม้ เศษอาหาร
สัดส่วนมากถึงร้อยละ 80 ขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง
อลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 8 และที่เหลือเป็นขยะทั่วไป เช่น เศษผ้า โฟม ถุง
อาหาร อื่น ๆ สัดส่วนประมาณร้อยละ 12 โดยมีการคัดแยกขยะดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ให้มากได้ที่สุด
มี ก ารรณรงค์ ให้ ผู้ ค้ า แรงงาน ผู้ ซื้ อ และคนในชุ ม ชนร่ ว มกั น คั ด แยกขยะ โดยขยะที่ คั ด แยกได้
ถู ก น าไปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ งขยะอิ น ทรีย์ น าไปผลิ ต อาหารสั ต ว์ ขยะรีไซเคิ ล น าไปขายเป็ น สวัส ดิ ก าร
พนักงาน เหลื อเพี ยงขยะทั่ วไปที่ ให้ บ ริษัท สัมปทานที่ นาไปกาจัด เพี ยงร้อยละ 12 ซึ่ งการบริห าร
จัดการขยะในตลาดสี่มุมเมืองสามารถช่วยลดปริมาณขยะที่จังหวัดปทุมธานี จะต้องรับไปกาจัดลงได้
จานวนมาก นับเป็นตัวอย่างความสาเร็จ ที่สามรถถอดบทเรียน เพื่อนาไปประยุกต์ ใช้กับตลาดอื่น ๆ
หรือสถานประกอบการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการลดปริมาณขยะ โดยการคัดแยกเพื่อนากลับ ไป
ใช้ประโยชน์ก่อนที่จะถูกส่งไปกาจัดได้
ผู้ ที่ มี ส่ วนส าคั ญ ในการด าเนิ น งานของตลาด คื อ แรงงานรถเข็ น ของตลาดทั้ งหมด
ประมาณ 1,800 คน ซึ่งจะต้องเบิกถุงขยะเพื่อเก็ บขยะมาสู่กระบวนการคัดแยกขยะและนาไปใช้
ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยพนักงานรถเข็น 1 คน สามารถเบิกถุงขยะได้ครั้งละไม่เกิน 10 ถุงต่อเดือน
และต้องคืนถุงพร้อมเก็บขยะมาส่ง ภายใน 7 วัน หากถุงหายจะมีค่าปรับ กรณีที่จะถุงเบิกใหม่ต้องมี
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การคืนถุงทั้งหมดที่เบิกไปก่อน ถ้าไม่คืนถุงภายใน 7 วัน จะเสียค่าปรับตามอัตรา คือ ถ้าไม่คืนภายใน
7-15 วัน ปรับถุงละ 50 บาท ถ้าไม่คืนภายใน 15 วันขึ้นไป ปรับถุงละ 100 บาท โดยผลตอบแทน
ที่แรงงานรถข็นจะได้รับจากการเก็บขยะ คือ ถ้าเก็บได้เต็มถุง ได้ถุงละ 10 บาท ถ้าได้ครึ่งถุง ได้ถุงละ
5 บาท จะต้องเก็บให้ได้คนละ 5 ถุงต่อเดือน ถ้าไม่เก็บเลยจะต้องเสียค่าปรับ 200 บาท ต่อเดือน
ซึ่งงานรถเข็นของตลาดทั้งหมด ประมาณ 1,800 คน ถือเป็นกลไกสาคัญที่นาขยะเข้าสู่ระบบ การคัดแยก
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
สอดคล้องกับ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชนท่านที่ 5 ที่ให้ข้อมูลว่า “จะแรงมีงาน
รถเข็ น ของตลาดทั้ งหมด ประมาณ 1,800 คน จะต้อ งเบิ กถุ งเก็ บ ขยะ จะมี บั ต รประจาตัวรถเข็ น
โดยตรงจะมีชื่อ ที่อยู่ รหัสประจาตัว รหัสเสื้อคนเข็น จะมีการแบ่งสีเขียว สีชมพู สีแดง สีเหลือง สีแดง
เข็นผัก เขียวเข็นผลไม้ ให้เก็บขยะกลับมา ถ้าเก็บได้เต็มถุง ได้ถุงละ 10 บาท ถ้าได้ครึ่งถุง ได้ถุงละ
5 บาท จะต้องเก็บให้ได้คนละ 5 ถุงต่อเดือน ถ้าไม่ได้ ก็จะต้องเสียค่าปรับ ซึ่งจะเก็บเป็นขยะประเภทใด
ก็ได้ ขยะที่รีไซเคิล หรืออะไรก็ได้รวมมาเลย แล้วจะมีพนักงานคัดแยกอีกที โดยจะมีรถมาเก็บ 3 เวลา
เช้า บ่ายโมง และห้าโมงเย็น
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 4 ที่ให้ข้อมูลว่า “ถ้าไม่เก็บขยะต้องจ่าย
ค่าปรับ 200 ต่อเดือน สามารถมาเบิกถุงได้ช่วงหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น และต้องเก็บให้ได้ 5 ถุงต่อเดือน
ถ้าคนมี อายุจะเก็บมากกว่าเดือนละ 5 ถุง วัยรุ่นจะไม่ค่อยเก็ บ และจะโอนเงินให้คนเข็นเดือนละ
1 ครั้ง ช่วงฤดูฝน ขยะก็จะน้อย หน้าแล้งขยะเยอะ ผู้จัดการเคยให้แยกขยะ แต่คนเก็บขยะทาไม่ได้หรอก
งานเขาเยอะ เลยมีแผนกคัดแยกขยะ ตอนนี้จะเปลี่ยนจาก 5 ถุงเป็น 10 ถุง ยิ่งลาบากใจกว่าเดิม
หนักใจกับรถเข็น ส่ว นใหญ่คนเก็บก็บ่น เพราะหน้าที่หลักของเขาคือเข็นของ ข้างบนเขาก็รู้แต่เป็น
นโยบายของผู้บริหาร ก็ต้องทา”
ซึ่งเจ้าหน้าที่ ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 3 ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า “เอกชนเขา
พร้อมทาอยู่แล้ว เพื่อภาพลักษณ์ ขยะต้องมองตั้งแต่ต้นทาง ใครผลิตอะไร ต้องเรียกซากกลับคืนไป
ผลิตมาแล้ว ต้องไม่เป็นปัญหากับผู้บริโภค ขยะออกมาจากหน่วยงานไหน ก็ให้หน่วยงานนั้นจัดการ”
ในส่วนของภาคประชาชนเป็นการดาเนินงานโดยชุมชน โดยผู้นาชุมชนเป็นผู้ริเริ่มเอง
และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งเป็นงบประมาณสาหรับดาเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล เรื่องติดตามการดาเนิ นงานตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
โครงการประสานความร่วมมื อการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “จะเป็นโครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะในชุมชน อันนี้คืองบจังหวัด อบรมให้ความรู้หาชุมชนต้นแบบ สนับสนุนตาบลละหนึ่งแห่ง
บางตาบลก็อาจจะขอเพิ่มได้ถ้าเค้ามีความพร้อมมาก อย่างบางตาบลที่ยังไม่พร้อมก็ยังไม่ให้ ตะแกรง
คัดแยกขยะ ถังน้าหมักชีวภาพ และก็จะมีการอบรมให้ความรู้”

141
สอดคล้องกับผู้นาชุมชน ท่านที่ 1 ที่ให้สัมภาษณ์ว่า “ชุมชนทาโครงการธนาคารขยะ
เริ่มปี 2554 ทากันเอง เราเชิญผู้ใหญ่บ้านมาดู เขาไม่เห็นด้วย เขาไม่พร้อม เราเลยชวนเด็ก ๆ สอนให้
เขาเอาขยะมาออมกัน ไม่จาเป็นต้องออมเป็นเงิน เปิดบัญชีให้ พ่อแม่เอาขยะมาออมก็ได้ แต่ต้องเปิด
บัญชีเป็นชื่อลูก และมีสานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ เข้ามาสนับสนุน เอากิโลชั่งขยะมาให้ เอาตระแกรง
คัดแยกขยะมาให้ เอาสมุดบัญชีมาให้ โครงการมาที่หมู่บ้าน มาสนับสนุน แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาติดตาม
ตรวจสอบ มาประเมินผล” และเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่นท่านที่ 4 ยังให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันอีก
ว่า “ชุมชนลาดสวาย ที่เขาทาโครงการประสบความสาเร็จ เพราะชุมชนเขาเข้มแข็งนะ ไม่ได้เกิดจาก
ท้องถิ่นนะ เขาทากันเอง ทาได้เอง”
สรุปได้ว่า ในระดับประเทศมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 กรมควบคุมมลพิษ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าประสงค์ที่ 12.5 ซึ่งต้องผลักดันการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ โดยการสนับสนุนความรู้ด้านเทคนิควิชาการในการจัดการขยะที่เน้นการดาเนินงานตาม
หลักการ 3Rs มีการพัฒนาแนวทาง คู่มือ หรือกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องหรือชุมชนสามารถนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ นอกจากนี้ในระดับจังหวัดมีกระทรวง
มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบขยะมูลฝอยชุมชนและเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลจังหวัดและ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การขยะมู ล ฝอยให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและแผนแม่ บ ท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
ในระดับจังหวัดมีสานักงานท้องถิ่นจังหวัดดาเนินการโดยอาศัยความร่วมมือจากสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในส่วนของการรณรงค์ให้ความรู้ การสร้างจิตสานึกในการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง และมีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูบ้าน
(ทสม.) ร่วมรณรงค์ผ่านเครือข่าย ทสม. เป็นการเผยแพร่ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่อง
ของการจัดการขยะจากชุมชนสู่ชุมชนด้วย รวมทั้งภาคเอกชนที่ผู้บริหารให้ ความสาคัญกับการจัดการ
ขยะตามหลักการ 3Rs เพื่อแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจานวนมาก มีการดาเนินงานและกาหนดหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน
4.2.3.3 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
จากการศึกษาพบว่า เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย และมีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานทั้ง 17 เป้าหมาย ซึ่งมี
หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่ว ยงานสนับสนุนภายใต้กระทรวงต่าง ๆ ในการดาเนินงานเพื่อให้
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บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง กพย. ได้กาหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเป้าประสงค์
และจัดทารายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานขับเคลื่อนรายเป้าประสงค์ทุก 6 เดือน ครอบคลุม
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน ข้อมูลตามตัวชี้วัด ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ และ
มีการจัดทารายงานการทบทวนผลการดาเนิ นการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและความท้าทายของประเทศต่าง ๆ และยังเป็นโอกาสให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเป้าหมายได้ท บทวนสถานะปัจจุบัน การดาเนินงานและแผนการที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนเป็นโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้ แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม
ชุมชน และภาควิชาการ เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วน
เหล่านั้นว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสาคัญต่อพวกเขาอย่างไร มีความต้องการและสามารถ
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง
องค์การสหประชาชาติมีกลไกในการติดตามประเมินผล ซึ่งแต่ละประเทศจะต้อง
นาเสนอรายงานผลการดาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับชาติโดยสมัครใจ
(Voluntary National Review: VNR) ต่อเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่ งจะมี ส่ วนส าคั ญ ในการผลั ก ดัน การดาเนิ น งานในประเทศไทยให้ มี ความก้าวหน้ าและสามารถ
รายงานผลการดาเนินงานต่อสหประชาชาติได้ ซึ่งการเข้าร่วมนาเสนอผลการดาเนินการตามวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ถือเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ และขอสนับสนุนให้ทุกประเทศได้เข้าร่วมกระบวนการ
นาเสนอนี้เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของตนต่อไป ซึ่งในปี พ.ศ. 2560
ประเทศไทยเป็น 1 ใน 44 ประเทศจากทั่วโลกที่เข้าร่วมการรายงานความคืบหน้าการดาเนินงาน
ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR)
ในการประชุมในเวทีการหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political
Forum on Sustainable Development: HLPF) ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา เป็นรายงานผลการทบทวนการดาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
ระดับชาติโดยสมัครใจของประเทศไทย ปี 2560 จัดทาโดยคณะทางานจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งประเทศไทยให้ความสาคัญ กับการพัฒ นาที่ยั่งยืนมาอย่างยาวนาน โดยได้น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาประเทศ มาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ตลอดจนได้เป็นพื้นฐานสาคัญ
ส าหรั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 และกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
ซึ่งก็ได้ผนวกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เข้าไว้ด้วย
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โดยอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ กล่าวในหัวข้อ Post Review: ไทยกับ
การเข้ าร่วมติ ด ตามและทบทวนผลการอนุ วัติ วาระการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ค.ศ. 2030 ในระดั บ ชาติ
โดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) (ไทยพับลิก้า, 2560) “สิ่งที่จะพูดถึงคือรายงาน
ของประเทศไทย เป็ น รายงานโดยสมั ครใจต่อการปฎิ บั ติตาม SDGs ในช่วงที่ ผ่านมา ตั้งแต่เดื อน
กันยายน 2015 จนถึงปัจจุบัน คือปี 2560 ซึ่ง (Voluntary National Review: VNR) เป็นกระบวนการ
ระดับโลกที่ยูเอ็นได้กาหนดไว้ว่า เมื่อผู้นาได้รับรอง SDGs เมื่อเดือนกันยายน 2015 แต่ละประเทศ
ก็ไปทากันเองตามแต่สมัครใจ ซึ่งในหลายประเทศก็จะมีคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือทาในระดับ
ภูมิภาค หรืออนุภูมิภาค อย่างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะมีการประชุมทุก ๆ ปี ซึ่งน่าชื่นใจว่าภูมิภาค
เอเชี ย แปซิ ฟิ ก คื บ หน้ าค่ อ นข้ างมาก เพราะเรามี ก ารประชุ ม Asia-Pacific Forum on Sustainable
Development ไปแล้วถึง 4 ครั้ง สาหรับ VNR เป็นกระบวนการที่ให้ประเทศต่าง ๆ สามารถไปนาเสนอ
รายงานการขับเคลื่อน SDGs ภายในประเทศตนเองได้โดยสมัครใจ”
สาหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค
และผลิตที่ยั่งยืน ประเทศไทยรายงานถึงแนวคิดด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งให้ความสาคัญกับวิถีชีวิตที่สมดุล มีการเติบโตที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประเทศไทยได้จัดทาแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560–2579
เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงได้ดาเนินงานตามแผนและ
ยุทธศาสตร์ ระยะกลางและระยะยาวในด้ านอุตสาหกรรมสีเขียวการจัดการของเสียและสารเคมี
การจัดการสิ่งแวดล้อมกระบวนการผลิตสีเขียว รวมทั้งโครงการฉลากมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
นอกจากนี้ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 และ
การติดตามผลการดาเนินงาน สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงาน
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ที่ 12 เพื่ อ เป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานและติ ด ตาม
ประเมิ น ผล โดยมี ก ารมอบหมายหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก และหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ในแต่ ล ะ
เป้าประสงค์ตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับในแต่ละเป้าประสงค์และมีการ
รายงานความก้าวหน้ าในการขับ เคลื่อ นการดาเนิ น งานในแต่ละเป้ าประสงค์ต่อที่ ป ระชุม ในการ
ประชุมคณะทางานฯ ซึ่งสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของคณะทางานฯ จะนาไปรายงานความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานต่อคณะอนุกรรมการ
ขับ เคลื่ อ นเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ทุ ก 6 เดื อน เพื่ อน าเสนอคณะกรรมการเพื่ อการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืน (กพย.) เพื่อรวบรวมจัดทาเป็น รายงานผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ของประเทศไทย โดยคณะทางานจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ กพย. ประกอบด้วย
ผู้แ ทนจากหน่ วยงานหลั ก ในการขั บ เคลื่ อนแต่ ล ะเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน และมี อ ธิบ ดี กรม
องค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะทางาน โดยมีหน้าที่ในการ
ประเมินความคืบหน้าในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยเพื่อจัดทา
เป็นรายงานผลการทบทวนการดาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดย
สมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ของไทย พุทธศักราช 2560 ขึ้นเพื่อนาเสนอต่อ เวที
หารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable
Development: HLPF) ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and
Social Council: ECOSOC)
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีการติดตาม
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งตามแผนขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต และการบริ โภคที่ ยั่ ง ยื น
พ.ศ. 2560-2579 ระยะ 20 ปี (Sustainable Consumption and Production Roadmap 2017-2036:
SCP Roadmap) โดยจัดท าโครงการการจัดทาระบบจัดเก็บ ข้อมูลและระบบติดตามประเมิน ผล
การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย (ระยะที่ 1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และเตรี ย มการด าเนิ น โครกงการต่ อ เนื่ อ งในระยะที่ 2 ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้
ความสาคัญ กับการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ ต้องได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกและการดาเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนขับเคลื่อนฯ 20 ปี
นอกจากการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานและกลไกการติ ด ตามประเมิ น ผลตาม
เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน แล้ ว ในการด าเนิ น งานด้ านการจัด การขยะตามหลั กการ 3Rs ตาม
นโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ได้กาหนดให้การแก้ไขปั ญ หาขยะมูลฝอยเป็ นวาระแห่ งชาติ และเมื่อปี พ.ศ. 2557 และได้มีม ติ
เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมู ล ฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559–2564 มีก ลไกการติดตามประเมิ น ผลการดาเนิ น งานผ่ าน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และ
โครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการประสานความร่วมมือการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผน
จั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย ที่ ด าเนิ น การโดยส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนขยะมูล ฝอยของจังหวัด และสนับสนุ นการดาเนิ นงานในการขับเคลื่อนการจัดการขยะ
ให้เป็นไปตามแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และในระดับกรมมีกลุ่มงานติดตาม
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ตรวจสอบและประเมินผล ร่วมทั้งมีการจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก มาประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ กิจกรรม ตามนโยบาย แผนงาน ของกรม ซึ่งในขยะนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่ติดตามประเมินผล
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ส่ ว นกลาง ท่ า นที่ 4 ให้ ข้ อ มู ล ว่ า “กรมร่ ว มกั บ กระทรวง
มหาดไทย เรามีคณะกรรมการติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทขยะ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ เป็นฝ่าย
เลขานุการฯ กรมฯ ต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีตลอด โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการดาเนินงาน หรือปัญหาอุปสรรค ต่าง ๆ รายงานผลไป”
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า“หลัก ๆ ที่เราทาก็
จะเป็นการติดตามการดาเนินงานตามแผนขยะมูลฝอยของจังหวัด แล้วก็ในเรื่องของการประสาน
เครือข่ายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน ผู้นาชุมชน
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในการขับเคลื่อนการจัดการขยะ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทบริหารจัดการ
ขยะมู ล ฝอยของประเทศ โครงการที่สานั กงานท าอยู่ มี มาหลายทาง ถ้าจากกระทรวงทรัพ ยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ก็ จ ะมี น โยบายให้ ด าเนิ น การตามนโยบายจั ด การขยะของกระทรวง
เรื่ อ งของการติ ด ตามแผนบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ กรมควบคุ ม มลพิ ษ ท าแผน
แล้วแต่ละจังหวัดส่งข้อมูลผลการดาเนินงานเข้าไปให้กรมฯ ”
ซึ่งกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 3 ที่ให้ข้อมูลว่า “แต่การติดตามเราไม่ได้
ติดตามเป็นโครงการชัดเจน เราจะลงไปตามแกนนาที่เราไปติดตามเป็นประจา ปีนึงเราสนับสนุน
65 แห่ง เป็นไปได้ยากที่เราจะติดตามได้ทั้งหมด บางครั้งเรามีการกระตุ้นซ้า มาอบรมซ้า เพื่อกระตุ้น
ว่าเราให้ อุ ป กรณ์ คั ด แยกขยะเขาไปแล้ ว แล้ วเขามี ก ารด าเนิ น การหรือ ไม่ และเราก็ จ ะปรับ ปรุง
โครงการของเราให้ เป็ น ลั ก ษณะการให้ รวมกลุ่ ม กั น ท า บางที ก็ จ ะเอาไปตั้ งเฉพาะที่ บ้ านตนเอง
แต่ไม่ได้ทาแบบรวมกลุ่ม เราจะมีให้ 5 ตะแกรง บางทีเขาไม่สามารถทาแบบรวมกลุ่มได้ เขาก็แบ่ง ๆ
ไปตั้งตามบ้านต่าง ๆ อยากให้เขาทารวมกลุ่มมากกว่า เขาจะได้สอนต่อกันว่าขยะแบบนี้ต้องแยกยังไง
ถ้าไปแยกเองในบ้านเขาอาจจะไม่รู้ การทาแบบรวมกลุ่ มจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน จะได้ผลมากกว่า
แต่ บ างที่ ก็ จ ะไม่ ท าแบบรวมกลุ่ ม ” สอดคล้ อ งกั บ ผู้ น าชุ ม ชน ท่ านที่ 1 ที่ ให้ ข้ อ มู ล ว่า “ชุ ม ชนท า
โครงการธนาคารขยะ มี ส านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ ฯ เข้ ามาสนั บ สนุ น เอากิ โลชั่ งขยะมาให้
เอาตระแกรงคัดแยกขยะมาให้ เอาสมุ ดบัญ ชีมาให้ โครงการมาที่ หมู่ บ้าน มาสนั บ สนุน แล้วก็มี
เจ้าหน้าที่มาติดตามตรวจสอบ มาประเมินผล”
ในส่วนการดาเนินงานของภาคเอกชน โดยโครงการจัดการขยะของตลาดสี่มุมเมือง
มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานจากปริ ม าณขยะที่ ส ามารถน ากลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ได้
ในปริมาณที่มากขึ้น โดยกาหนดเป้าหมายว่าจะต้องลดปริมาณขยะที่จะถูกส่งไปกาจัดให้ได้มากที่สุด
จนกระทั่งเหลือเป็นศูนย์ ซึ่งในปัจจุบันสามารถนาขยะที่คัดแยกไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ประมาณ
100 ตันต่อวัน จากปริม าณขยะทั้ งหมดที่เกิดขึ้นประมาณ 200 ตันต่อวัน แบ่ งเป็ น ขยะอินทรีย์
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ที่เกิดขึ้นมีปริมาณ 80-100 ตันต่อวัน นาไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณขยะ 80-100 ตันต่อวัน โดยการ
นาไปเป็นอาหารปลา อาหารโค น้าหมักชีวภาพ และขยะรีไซเคิล มีปริมาณ 8 ตันต่อวัน สามารถ
คั ด แยกและน าไปจ าหน่ ายให้ กั บ โรงงานที่ น าขยะรีไซเคิ ลไปผลิ ต เป็ น วัต ถุ ดิ บ ใหม่ ได้ ทั้ งหมด คื อ
ประมาณ 8 ตันต่อวัน
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 2 ให้ข้อมูลว่า “ที่นี่แบ่งกลุ่มงานเป็น 2
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มีหน้าที่แยกอินทรีย์ให้มากที่สุด และส่วนที่ 2 ใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ให้ได้
มากที่ สุ ด ซึ่ ง ทุ ก วัน นี้ ยังส่ งไปฝั งกลบ 150 ตั น ต่ อ วัน เป้ าหมายคื อ ไม่ อ ยากส่ งไปฝั งกลบเลย แต่
เป้ า หมายเบื้ อ งต้ น คื อ ส่ งไปไม่ เกิ น 100 ตั น ต่ อ วั น และระยะต่ อ ไป ในส่ ว นของ 100 ตั น ต่ อ วั น
จะแยกเป็นขยะแห้งกับขยะเปียก โดยจะนาไปทาเชื้อเพลิงจากขยะและไบโอแก๊ส”
จากผลการดาเนินงานของตลาดและปริมาณขยะที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้
ที่มีมากขึ้น และยังสามารถลดภาระค่ากาจัดขยะของตลาดลงได้ นาไปสู่การพัฒ นาหรือปรับปรุง
กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตลาดมีนโยบายที่จะเพิ่มปริมาณขยะที่พนักงาน
เข็ น รถของตลาดจะต้ อ งเก็ บ ขยะในตลาดให้ ได้ จากเดิ ม เดือ นละ 5 ถุง เพิ่ ม เป็ น เดื อนละ 10 ถุ ง
ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้เก็บขยะแล้วยังเป็นการเพิ่มปริมาณขยะที่จะถูกส่งเข้าระบบ
การคัดแยกของตลาดให้มากขึ้นอีกด้วย
แต่ อ ย่ างไรก็ ต าม ระบบการติ ด ตามผลการด าเนิ น โครงการต่ าง ๆ ตามนโยบาย
ของรั ฐ บาล ยั ง ไม่ มี ม าตรฐานและไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร แต่ ล ะหน่ ว ยงานรายงานข้ อ มู ล
ในลักษณะที่แตกต่างกัน ข้อมูลปริมาณขยะของบางหน่วยงานเป็นข้อมูลที่เกิดจากการประมาณการ
และระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ไม่ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล ซึ่ ง เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การรายงานผลการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อองค์กรสหประชาชาติ
สอดคล้ อ งกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท่ า นที่ 4 ที่ ก ล่ า วว่ า “เรามี ห น้ า ที่
ดาเนินงาน แล้วก็รายงานผล รายงานตัวเลขไปที่จังหวัด เพื่อที่จังหวัดจะได้ไปรายงานกรมฯ ได้
บางหน่วยงานทาจริงหรือ เปล่าก็ไม่รู้ แต่อยากให้รายงานก็ รายงานได้” และเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วน
ภูมิภาค ท่านที่ 3 ให้ข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกว่า “แต่ละหน่วยงาน เก็บข้อมูล รายงาน
ข้อมูล ยังไม่ตรงกันเลย ระบบแต่ละที่ วิธีการเก็บข้อมูลอาจจะแตกต่างกัน”
สอดคล้องกับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 3 ที่กล่าวว่า “ท้องถิ่นใช้วิธีเก็บ
ข้อมูลปริมาณขยะ โดยการชั่งน้าหนักขยะที่อยู่ในรถขยะ แต่ในรถขยะไม่ใช่ปริมาณขยะทั้งหมด
ในพื้ น ที่ ยั งมี ข ยะที่ ไม่ ได้ เก็ บ ขึ้ น รถขยะ เป็ น ขยะตกค้ า งอยู่ ในพื้ น ที่ เวลาคิ ด อั ต ราการน ามาใช้
ประโยชน์จะคิดเฉพาะจากขยะที่อยู่ในรถขยะ ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง ในส่วนของกรมควบคุม
มลพิษจะบอกว่า ให้เก็บโดยการประมาณการจากจานวนประชากร ประมาณการต่อคน ซึ่งจะตรง
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ตามความเป็นจริงมากกว่า เราก็ไปให้ความรู้ท้องถิ่นว่าต้องเก็บข้อมูลแบบนี้ เขาก็เริ่มปรับเปลี่ยนวิธี
เริ่มเข้าใจมากขึ้น ”
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 3 กล่าวอีกว่า “ประเทศไทย ยังไม่มีระบบ
จัดเก็บข้อมูลที่ เป็นมาตรฐานสากล อย่างปริมาณขยะ อาจจะมาจากการประมาณการ ถ้าเราจะ
รายงานผลต่อองค์การสหประชาติ เราอาจจะต้องมีการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลของประเทศ ให้มี
มาตรฐานกว่านี”้
สรุป ได้ว่า การดาเนิ น งานเพื่ อให้ บ รรลุเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ได้ก าหนดให้
หน่ วยงานรับ ผิ ด ชอบหลั ก ในแต่ ล ะเป้ าประสงค์ จัดท ารายงานความก้ าวหน้ าผลการด าเนิ น งาน
ขับ เคลื่อนรายเป้าประสงค์ ทุ ก 6 เดือน ครอบคลุมความก้าวหน้าผลการดาเนิน งาน ข้อมูลตาม
ตัวชี้วัด ตลอดจนปัญ หาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ และมีการจัดทารายงานการทบทวนผลการ
ดาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ซึ่งองค์การสหประชาชาติมีกลไกในการติดตาม
ประเมินผล ซึ่งแต่ละประเทศจะต้องนาเสนอรายงานผลการดาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. 2030 ในระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ต่อเวทีหารือทางการเมือง
ระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะมีส่วนสาคัญในการผลักดันการดาเนินงานในประเทศไทย
ให้มีความก้าวหน้าและสามารถรายงานผลการดาเนินงานต่อสหประชาชาติได้ ซึ่งในปี พ.ศ. 2560
ประเทศไทยเป็น 1 ใน 44 ประเทศจากทั่วโลกที่เข้าร่วมการรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตาม
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับชาติโดยสมัครใจ ในการประชุมในเวทีการหารือทางการเมือง
ระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development:
HLPF) ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างยาวนาน โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ
สาหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 มีการติดตามการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามแผนขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต และการบริ โภคที่ ยั่ งยื น พ.ศ. 2560-2579 ระยะ 20 ปี
(Sustainable Consumption and Production Roadmap 2017-2036: SCP Roadmap) โดยจั ดท า
โครงการการจัดทาระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่ ยั่งยืนของประเทศไทย (ระยะที่ 1) และเป็นการติดตามการดาเนินงานด้ านการบริหาร
จัดการขยะตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ที่ให้ความสาคัญกับการจัดการ
ขยะตามหลั ก การ 3Rs ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เป้ า ประสงค์ ดั ง กล่ า ว มี ก ลไกการติ ด ตามประเมิ น ผล
การดาเนินงานผ่านคณะกรรมการติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ และโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการประสานความร่วมมือการกากับติดตามการดาเนินงาน
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ตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่ดาเนินการโดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อติดตามการดาเนินงานตามแผนขยะมูลฝอยของจังหวัด
ในส่วนของการดาเนินงานในชุมชนก็มีการประเมินผลโดยชุมชนเองและการติดตาม
จากหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนความรู้รวมทั้งอุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง สาหรับภาคเอกชนก็มีการติดตามประเมินผลจากปริมาณขยะที่สามารถนา
กลับมาใช้ประโยชน์ได้และมีการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่อย่างไรก็ตาม ระบบการติดตามผลการดาเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของ
รัฐ บาล ยังไม่ มี ม าตรฐานเท่ าที่ ค วรและระบบจัดเก็บ ข้อ มูลไม่ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล ข้อมู ล
ปริมาณขยะของบางหน่วยงานเป็นข้อมูลจากการประมาณการ ซึ่ งจะเป็นอุปสรรคต่อการรายงานผล
การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อองค์กรสหประชาชาติ
4.2.3.4 การปรับปรุงการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย ผ่านกลไกต่าง ๆ และมีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานทั้ง
17 เป้าหมาย ซึ่งกาหนดให้มีจัดทารายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานขับเคลื่อนรายเป้าประสงค์
ทุก 6 เดือน เพื่อเป็นกลไกการติดตามผลการดาเนินงานในแต่ละเป้าประสงค์ ครอบคลุมความก้าวหน้า
ผลการดาเนินงาน ข้อมูลตามตัวชี้วัด ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ และมีการจัดทา
รายงานการทบทวนผลการดาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ซึ่งจะต้องนาเสนอ
รายงานผลการด าเนิ น การตามวาระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ค.ศ. 2030 ในระดั บ ชาติ โดยสมั ค รใจ
(Voluntary National Review: VNR) ต่อเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่ งจะมี ส่ วนส าคั ญ ในการผลั ก ดัน การดาเนิ น งานในประเทศไทยให้ มี ความก้าวหน้ าและสามารถ
รายงานผลการดาเนินงานต่อองค์การสหประชาชาติได้ และนาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทางาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งกลไกการติดตามประเมินผลการดาเนินงานในปัจจุบัน อยู่ในช่วงระยะแรกของการ
ดาเนินงาน การติดตามประเมินผลจึงเป็นการติดตามและมีการรายงานการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของแต่ละเป้าประสงค์ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ในช่วงระยะแรกว่า ประเทศไทยมีการดาเนินงานในปัจจุบันที่สามารถขับเคลื่อนหรือนาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร และยังต้องพัฒนาการดาเนินงานในเรื่องใดต่อไป เพื่อให้สามารถ
นาไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย
สาหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค
และผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยให้ความสาคัญกับวิถีชีวิตที่สมดุล มีการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ประเทศไทยได้จัดทาแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2579 เพื่อส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในภาคส่วนต่าง ๆ และมีการติดตามผลการดาเนินงานผ่าคณะทางาน
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนที่ 12 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละเป้าประสงค์ จะรายงาน
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดาเนินงานในเป้าประสงค์ที่ 12.5 เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ ซึ่งแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564)
ที่มีกรอบแนวคิดหลัก คือ มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด การนาของเสียกลับมา
ใช้ซ้าและใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลักการ 3Rs การกาจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และการมีส่วนร่วม
ของทุ กภาคส่ วนเพื่ อแก้ไขปั ญ หาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลที่กาหนดให้การแก้ปัญ หาขยะ
เป็นวาระแห่งชาติ โดยเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ กาหนดว่า
ขยะมูลฝอยชุมชนจะต้องได้ รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ปริม าณขยะมู ล ฝอยที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในปี พ.ศ. 2564 และก าหนดอั ตราการน าขยะมู ลฝอยกลั บมา
ใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
จากการจัดทาระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย (ระยะที่ 1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ความสาคัญ
กับการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก และการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามแผนขั บ เคลื่ อ นฯ 20 ปี เป็ น การติ ด ตามที ล ะเป้ าประสงค์ ซึ่ งในปั จ จุ บั น ยั งไม่ ได้
ดาเนินการในเป้าประสงค์ที่ 12.5 โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 2 ให้ข้อมูลว่า “โครงการ
ติดตามแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ในปีนี้ทาเป้าประสงค์ ที่ 12.3 และ 12.6 ซึ่งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะรายงานว่ามี การดาเนิ นงานอะไรบ้างที่ จะสามารถน ามาตอบตัวชี้วัดนี้ได้บ้ าง และ
อยู่ระหว่างเตรียมการโครงการต่อเนื่องในระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
นอกจากนี้การติดตามการดาเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ ก็มีกลไกในการติตตามประเมินผลและสามารถนาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทางานได้
โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ให้ข้อมูลว่า “กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
เรามีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนแม่บทขยะของประเทศ กรมฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ
เราต้องรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีตลอด จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ต่าง ๆ ในการ
ดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น หรือปรับกระบวนการทางานให้ดีขึ้น”
จากการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2560
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยต่าง ๆ ประมาณ 27.37 ล้านตัน หรือ
ประมาณ 74,998 ตัน ต่อวัน ซึ่ งมี ป ริมาณขยะมูลฝอยเพิ่ มมากขึ้นกว่าปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่ องจาก
การเพิ่มขึ้นของประชากร การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของชุมชนเมือง และการปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมืองในหลายพื้นที่ แต่เมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
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พบว่า มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย เหลือเพียง 1.13 กิโลกรัมต่อคน
ต่อวัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากประชาชนเริ่ มตระหนักในกระบวนการ 3Rs และการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีกระบวนการใช้ซ้าและการนากลับมาใช้ใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม รวมทั้งหน่วยงานในระดับจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปจนถึงระดับชุมชนต้องมีการปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อให้ปริมาณขยะลดลง จากการลดและ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง และส่งเสริมให้มีการนาขยะกลั บมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น สามารถลดปริมาณ
ขยะที่ จ ะถู ก ส่ งไปก าหนดให้ น้ อ ยลง และจากการประเมิ น ผลการด าเนิ น โครงการและกิ จ กรรม
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs เช่น 1) โครงการชุมชนปลอดขยะ
(Zero Waste) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนปลอดขยะและพัฒนาให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะในระดับ
ชุมชน 2) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนปลอดขยะ
และพัฒนาให้เป็นต้นแบบถ่ายทอด การเรียนรู้และการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียน
3) โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างวินั ยกับประชาชนในการลดและคัดแยกขยะนากลับมาใช้
ประโยชน์ 4) โครงการรวมพลั ง สร้ า งวิ นั ย ลดใช้ ถุ งพลาสติ ก โดยกรมฯ ร่ ว มกั บ ภาคี เครื อ ข่ า ย
ภาคธุรกิจเอกชน ห้างสรรพสินค้า ดาเนินการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก นาไปสู่การปรับปรุงเกณฑ์
การประเมินชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 7 ให้ข้อมูลว่า “มีการพัฒ นาเกณฑ์ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนไปประเมินเราก็
จะลงไปร่วมกันหลาย ๆ หน่วยงาน โดยมี 6 เกณฑ์ในการประเมิน ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย 2) ความรู้
ความเข้าใจ 3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 4) กิจกรรมที่เขาทามีการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
อย่างไร ทาอย่างไร เขาลดขยะอย่างไร ใช้ประโยชน์อย่างไร 5) ผลสาเร็จ ดูว่าเขาทากิจกรรมแล้ว
เกิดผลอย่างไร ขยะลดลงหรือไม่ 6) สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง ในบางพื้นที่ทากันเอง และ
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุน หรือถ้าในพื้นที่มีสถาบันการศึกษา มีวัด มีภาคเอกชน
เขาก็จะดึงเข้ามามีส่วนร่วม ช่วย ๆ กัน”
และเจ้าหน้าที่ ภ าครัฐส่วนกลาง ท่ านที่ 6 ให้ ข้อมู ลที่ สอดคล้อ งกัน อีกว่า “ชุม ชน
ที่เข้ามาร่วมโครงการกับกรมฯ เนี่ย พอเค้าเข้ามาแรก ๆ ทาได้เท่านี้ แล้วเราก็มเี วทีให้เขามาแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้กั บ คนที่ เป็ น ต้ น แบบ พอเขาฟั งแล้ วกลั บ ไปพั ฒ นาความเข้ม แข็งของชุ มชนเขาก็ จะสู งขึ้ น
จนหลาย ๆ ที่ ก็ได้ชนะเลิศ เป็นต้นแบบได้ เราจัดเวทีให้เขาได้เจอกัน ได้ทาความเข้าใจการให้ความรู้
การทาโครงการ หรือที่เขาทากิจกรรมอยู่เนี่ย และเราก็จะลงไปในพื้นที่ไปประเมิน ไปให้คาแนะนา
เขาจนพัฒนาไปเรื่อย ๆ บางที่อาจจะได้รับการสนั บสนุนจากหน่วยงานภายนอกด้วย เขาไปหาการ
สนับสนุนด้วยตัวเขาเอง ไม่ใช่หน่วยงานลงไปหาเขานะ เขาพยามยามพัฒนาชุมชนของเขาเองก็ม”ี
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เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ให้ข้อมูลอีกว่า “กรมควบคุมมลพิษ ต้องการส่ง
ทิศทางว่าใครก็ตามที่ทาเรื่องนี้ เรียกว่า 3Rs ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจตรงกัน ซึ่งการจัดการ
ขยะปัจจุบันต้องเป็นเรื่องของด้านวิศวกรรม ไม่ใช่ด้านสุขภิบาลแล้ว ต้องใช้เทคโนโลยีในการกาจัด
ขยะอย่างไร ต้องปรับปรุงกระบวนการทางาน เพราะองค์ประกอบขยะปัจจุบันเปลี่ยนไปเรามีขยะ
ที่กาจัดไม่ได้มากขึ้น เช่น กระดาษทิชชู่เปียก ผ้าอ้อมผู้สูงอายุมีมากขึ้น จะมีวิธีกาจัดหรือดาเนินการ
อย่างไร และทางกระทรวงฯ จะห้ามใช้ถุงพลาสติก ให้ซื้อถุงพลาสติก เราอยากได้กฎหมายจะได้ไป
บอกประชาชนได้ เหมือนเรื่องขายเหล้าบอกว่าเป็นกฎหมาย ทุกคนก็ทาตาม แต่ถ้าทาเรื่องถุง ถ้าต้อง
ซื้อถุง ลูกค้าก็จะหาย การผลิตและการบริโภคบางครั้งก็จะเป็นของเสีย จะทาอย่างไร ถ้าใช้ได้ ก็ต้อง
เอาไปใช้ซ้าได้ ถ้าใช้ซ้าไม่ได้ ก็ต้องเอาไปรีไซเคิล ถ้ารีไซเคิลไม่ได้ ก็เอาไปเป็นพลังงานให้ได้ อย่าให้
เป็นภาระกับบ่อฝังกลบขยะ ต้องมีทางเลือกในการออกแบบ ทางยุโรป จะให้เป็นหน้าที่ผู้ประกอบการ
ให้มีการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ ถ้าไม่เรียกคืนก็จ้างคนอื่นทามาดาเนินการ ถ้าไม่ทาก็ผิดกฎหมาย เราไม่
มีกฎหมายไปบังคับผู้ประกอบการ ถ้ามีกฎหมายทุกคนก็จะต้องทา ตอนนี้ใช้แบบ CSR ก็แล้วแต่
งบประมาณแต่ละที่ อย่างถุงพลาสติกเราสู้กันมาตั้งแต่ปี 2547 แต่สถานการณ์เปลี่ยน สังคมเริ่มเห็น
ถึงผลกระทบ ถึงเวลาที่จะหยุดแล้วนะ ตอนนี้เริ่มมีคนไม่เอาถุง มีการใช้ถุงผ้ามากขึ้น เริ่มเห็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลง เห็นปลาตาย เต่าตาย คนก็เริ่มตระหนักมากขึ้น”
การดาเนินโครงการด้านการจัดการขยะในระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมการจัดการ
ขยะในชุมชน มีการสนับสนุนอุปกรณ์คัดแยกขยะให้กับชุมชนต้นแบบ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของชุมชนที่รับการสนับสนุน และเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สานักงานฯ จะสนับสนุนให้เฉพาะชุมชนหรือพื้นที่ที่มีความพร้อม
ที่จะดาเนินการเท่านั้น และจะทาโครงการในลักษณะการให้รวมกลุ่มกันทา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันในชุมชน
โดยเจ้ าหน้ าที่ ภ าครัฐ ส่ วนภู มิ ภ าค ท่ านที่ 1 ให้ ข้ อ มู ล ว่ า “มี ก ารอบรมให้ ค วามรู้
หาชุมชนต้นแบบ สนับสนุนตาบลละหนึ่งแห่ง บางตาบลก็อาจจะขอเพิ่มได้ถ้าเขามีความพร้อมมาก
อย่างเช่นบางตาบลที่ยังไม่พร้อม เราก็ยังไม่ให้ตะแกรงคัดแยกขยะ ถังน้าหมักชีวภาพ เราไปอบรม
ให้ความรู้ที่โรงแรม โดยการจ้างวิทยากรบรรยาย และมีวิทยากรที่เป็น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ก็จะมีแกนนาของอาสาสมัครฯ หลายคนที่มีศักยภาพที่สามารถ
สร้างเครือข่ายได้ ให้เขากลับไปคัดแยกขยะที่บ้านได้ และกลุ่มคนนพวกนี้สามารถให้ไปเป็นแกนนา
ในพื้นที่ได้ ให้เขาไปให้ความรู้ในพื้นที่ของเขาเอง”
และเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ส่ ว นภู มิ ภ าค ท่ า นที่ 3 ให้ ข้ อ มู ล อี ก ว่ า “การติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินโครงการ ซึ่งเราไม่ได้ติดตามเป็นโครงการชัดเจน บางครั้งเรามีการกระตุ้นซ้า
มาอบรมซ้า เพื่อกระตุ้นว่าเราสนับสนุนอุปกรณ์ให้เขาไปแล้ว แล้วเขามีการดาเนินการหรือไม่ และ
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เราก็จะปรับปรุงโครงการของเราให้เป็น ลักษณะการให้รวมกลุ่มกันทา บางที ก็จะเอาไปตั้งเฉพาะ
ที่บ้านตนเองแต่ไม่ได้ทาแบบรวมกลุ่ม เราจะมีให้ 5 ตะแกรง บางทีเขาไม่สามารถทาแบบรวมกลุ่มได้
เขาก็แบ่ง ๆ ไปตั้งตามบ้านต่าง ๆ อยากให้เขาทารวมกลุ่มมากกว่า เขาจะได้สอนต่อกันว่าขยะแบบนี้
ต้องแยกยังไง ถ้าไปแยกเองในบ้านเขาอาจจะไม่รู้ การทาแบบรวมกลุ่มจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
จะได้ผลมากกว่า แต่บางที่ก็จะไม่ทาแบบรวมกลุ่ม และมีคนอยากเข้าร่วมมากขึ้น ชุมชนบาดสวาย
ถามเราว่าทาไมบางชุมชนไม่ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าพอได้ไปแล้วทารึเปล่า บางที่ให้ไปแล้วไม่ทา เราก็ไม่ได้ให้
แต่เค้าก็มีศักยภาพเขาก็ทา”
สอดคล้องกับผู้นาชุมชน ท่านที่ 1 ที่ให้ข้อมูลว่า “สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด จะมาติดตามความเคลื่อนไหวเขาแจกตะแกรงมา เราเอามา ใช้ประโยชน์จริง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ เอามาคัดแยกขยะ ไม่ได้เอาไปเลี้ยงไก่ แล้วตะแกรงคัดแยกขยะที่ได้รับมาสนับสนุน
ในชุมชนนี้ก็จะเอามาไว้ที่ป้าก่อน ป้าจะดูว่าใครที่พร้อมที่จะทาจริง ๆ ป้าถึงจะให้ตะแกรงเขาไป
เพื่อให้เอาไปคัดแยกขยะจริง ๆ หรือถ้าเขายังไม่มีความรู้ เราก็จะไปอบรมให้เขาก่อนเพื่อให้เขาพร้อม
ที่จะทาจริง ๆ”
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกว่า “ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
องค์ประกอบขยะเปลี่ยน เทคโนโลยีเดิมใช้ไม่ได้ จอคอมพิวเตอร์เก่า ๆ ถูกแทนด้วยจอใหญ่ ๆ พอขยะ
เกิดขึ้นเยอะ ๆ ก็ต้องมาดูความสามารถของท้องถิ่น จัดการกาจัดอย่างไร มีงบประมาณเพียงพอ
หรือไม่ มีรถเก็บ มีคนพอหรือไม่ คนมีความรู้เพียงพอหรือไม่ ท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่กี่คนจะทาอย่างไร
ชาวบ้านรู้หรือไม่ว่าอะไรที่แยกขายได้ ถ้าบอกให้ประชาชนแยกขยะ แล้วเทศบาลเก็บขยะแบบแยก
วันหรือไม่ รถขนขยะเพียงพอที่จะแยกขยะหรือเก็บเป็นวันหรือไม่ ขยะเปลี่ยนคนจัดการก็ต้องเปลี่ยน
แต่ ล ะท้ อ งที่ ก็ ไม่ เหมื อ นกั น ผู้ บ ริ ห ารก็ ไม่ เหมื อ นกั น เน้ น กั น คนละเรื่ อ งให้ ค วามส าคั ญ ต่ า งกั น
การร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน กับรัฐ ก็เป็นไปได้ เทศบาลเคยเก็บขยะรถวันละ 2-3 รอบ
ก็ให้เหลือ 1 รอบครึ่ง ได้หรือไม่ ให้ความรู้ประชาชน ลดขยะ คู่มือประชาชน คู่มือเทศบาล เว็บไซต์
ส่วนข้างบนระดับกรมเราก็ร่วมมือกับผู้ประกอบการ ทาให้ผู้บริหารเห็น ให้ช่วยผลักดัน ช่วยรณรงค์
ทาให้ผู้บริหารเห็น จะได้ช่วยกันผลักดันด้วย”
ในส่วนของการดาเนินงานในระดับท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 2
กล่าวว่า “ปัจจุบันเทศบาลเมืองคูคต สามารถจัดการกับขยะได้ โดยที่ไม่ถือว่าเป็นปัญหาของพื้นที่
เพราะเราจัดการได้ห มด เรามีงบประมาณมีสถานที่กาจัดที่เราส่งไปทิ้ง วันละ 13 เที่ยว เที่ยวละ
700 บาท เราก็ให้ให้พนักงานเก็บขยะท้ายรถ และปัจจุบันมีการสารวจปริมาณขยะ ในแต่ละเดือน
เพราะมี การขอความร่วมมื อจากทางจังหวัด เป็ นบั น ทึ กขอความร่วมมือให้ ลดปริมาณขยะให้ ได้
ร้อ ยละ 30 ต่ อวัน เราก็เลยเริ่ม มี ก ารเก็บ ข้ อมูล ปริม าณขยะแต่ล ะวัน ก่อน ส่วนของขยะรีไซเคิ ล
คัดแยกโดยพนักงานเก็บขยะเป็นรายได้เสริมของพนักงาน ได้ประมาณ 500 กิโลกรัม ต่อคันต่อวัน”
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และในส่วนของเทศบาลที่มีการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
ที่ชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 3 กล่าวว่า “เทศบาลนครรังสิต เมื่อได้รับนโยบาย
จากรัฐบาลก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการขยะ ซึ่งตอนนี้นโยบายเน้นเรื่องขยะอินทรีย์ และ
ต้อ งแยกขยะทุ กประเภทเราผลั ก ดัน จากภาคประชาชน ผู้น าชุ มชน ท าโครงการ Green Office
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ในพื้นที่ ก็มีการคัดแยกอยู่แล้ว เอกชนเขาพร้อมทาอยู่แล้ว เพื่อภาพลักษณ์
ขยะต้องมองตั้งแต่ต้นทาง ใครผลิตอะไร ต้องเรียกซากกลับคืนไป ผลิตมาแล้วต้องไม่เป็นปัญหากับ
ผู้บริโภค เราใช้ค่าธรรมเนียมเป็นตัวบังคับ สถานประกอบการขนาดใหญ่ ต้องทาแผนการจัดการขยะ
มาให้เราดูก่อน เทศบาลถึงจะออกหนังสืออนุญาตให้สร้างได้”
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 4 “เราลงพื้นที่ตลอด ทาเหมือนชาวบ้านเป็น
ญาติของเรา สอบถามปัญหา แล้วเราก็จะได้มาปรับวิธีการทางานของเรา”
จากผลการดาเนิ นงานด้านการจัดการขยะตามหลัก การ 3Rs ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ส่วนกลาง ท่านที่ 4 กล่าวว่า “ตอนนี้คนก็รู้จัก 3Rs มากขึ้น คนพูดถึงมากขึ้นก็ถือว่ามาได้ระดับหนึ่งแล้ว
ถ้าทุกเทศบาลทาได้ร้อยละ 30 มันก็ได้ แต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกัน บางที่ทาได้บางที่ก็ทาไม่ได้
เราเคยท าโครงการ แจกถั งขยะสี ต่ าง ๆ ให้ เทศบาล แต่ พ อแจกไปแล้ วก็ เป็ น เรื่อ งของเทศบาล
ไปบริหารต่อ การให้ความรู้เทศบาล เขาก็อยากให้นักวิชาการลงไปให้ความรู้ จะน่าเชื่อถือมากกว่า
ส่วนหน่วยงานรัฐ ก็เริ่มจากจัดโปรแกรม Green meeting ลดซองกาแฟ ลดบรรจุภัณฑ์ เริ่มทาให้มี
ความตระหนักมาก ให้รู้สึกเขิน ๆ เวลาถือถุงพลาสติกขึ้นมา ก็จะดี เริ่มจากกระทรวงหลัก ๆ ก่อน
ทาให้เป็นต้นแบบก่อน แล้วค่อยไปบอกประชาชน ถ้าคนเดียวเอาไม่อยู่ก็ต้องไปตั้งคณะทางานขึ้นมา
ดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วย”
ในส่วนของเอกชนที่มีการดาเนินงานและติดตามประเมินผล โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาคเอกชน ท่านที่ 2 ให้ข้อมูลว่า “เราปรับปรุงการทางานมาเรื่อย ๆ เริ่มจากโครงการแยกขยะใส่ถุง
เพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา โดยเริ่ม ทากับแม่ค้า มีการรณรงค์ให้ความรู้ แจกถุงในการคัดแยกขยะแห้ง
มีการให้รางวัล ปรากฏว่ายอดไม่เท่าไหร่ ได้วันละตัน เลยเห็นว่าความร่วมมือไม่ค่อยเท่าไหร่ และ
พบว่าแผงค้าที่เราไปทามันไม่ใช่จุดที่มีขยะเยอะ เลยเปลี่ยนไปที่พื้นที่ในร้านค้าที่อยู่นอกอาคารและ
เห็นว่ามีแรงงานรถเข็นเสื้อแดงที่เข็นผักเป็นพันแปดร้อยคน เลยทากิจกรรมกับกลุ่มนี้ โดยให้เก็บขยะ
รีไซเคิลใส่ถุง และก็ได้ผลดี มี มาตรการจูงใจ ลงโทษ ครั้งแรก เต็มถุง เราให้ 5 บาท ครึ่งถุง 3 บาท
และปรับมาเป็นเต็มถุง เราให้ 10 บาท ครึ่งถุง 5 บาท”
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 5 ให้ข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อีกว่า “ก่อนหน้านี้ขยะจะส่ งไปพื้ น ที่ฝังกลบ บางส่วนฝัง ที่ นี่ บางส่วนไปข้างนอก จนบ่ อที่ นี่ เต็ม
จากนั้นมีการคัดแยกขยะ แต่ยังไม่นามาทาประโยชน์ ส่วนที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกขวดพลาสติก
ปัจจุบันเศษผักส่งไปเป็นอาหารโคทุกวัน มีขอเพิ่ มด้วยซ้าแต่รถไม่พอขนส่ง ตลาดมีแรงงานรถเข็น
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ของตลาดทั้งหมด ประมาณ 1,800 คน จะต้องเบิกถุงเก็บขยะ และให้เก็บขยะกลับมา ถ้าเก็บได้เต็ม
ถุง จะได้ถุงละ 10 บาท ถ้าได้ครึ่งถุง ได้ถุงละ 5 บาท จะต้องเก็บให้ได้คนละ 5 ถุงต่อเดือน ถ้าไม่ได้
ก็จะต้องเสียค่าปรับ ซึ่งจะเก็บเป็นขยะประเภทใดก็ได้ ขยะที่รีไซเคิลหรืออะไรก็ได้รวมมาเลย แล้วจะ
มีพนักงานคัดแยกอีกที ทางตลาดก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ เพื่อปรับปรุงแก้ไข และกาลังจะมีนโยบาย
ให้เก็บเพิ่ม จากเดิมคนละ 5 ถุงต่อ เดือน เพิ่มเป็นคนละ 10 ถุงต่อเดือน เพื่อเพิ่มปริมาณขยะที่จะ
ถูกคัดแยกและนาไปใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น”
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 4 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “ถ้าไม่
เก็บขยะ ต้องจ่ายค่าปรับ 200 บาท ต่อเดือน สามารถมาเบิกถุงได้ช่วงหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น และ
ต้องเก็บให้ได้ 5 ถุงต่อเดือน ถ้าคนมีอายุจะเก็บมากกว่าเดือนละ 5 ถุง วัยรุ่นจะไม่ค่อยเก็บ และจะ
โอนเงินให้คนเข็นเดือนละ 1 ครั้ง ช่วงฤดูฝน ขยะก็จะน้อย หน้าแล้งขยะเยอะ ผู้จัดการเคยให้แยก
ขยะ แต่คนเก็บขยะทาไม่ได้หรอก งานเขาเยอะ เลยมีแผนกคัดแยกขยะ ตอนนี้ จะเปลี่ยนจาก 5 ถุง
เป็น 10 ถุง ยิ่งลาบากใจกว่าเดิม หนักใจกับรถเข็น ส่วนใหญ่คนเก็บก็บ่น เพราะหน้าที่หนักของเค้า
คือเข็นของ ข้างบนเขาก็รู้แต่เป็นนโยบายของผู้บริหาร ก็ต้องทา
ในส่วนของพนักงานเข็นรถที่ต้องเก็บขยะ ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 7
ให้ข้อมูลว่า “ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเก็บ บางทีมั นก็เหนื่อย ไม่มีเวลาที่จะมาเก็บ เหนื่ อย แทบไม่
อยากจะจับขยะ เบิก 5 ถุงต่อเดือน ถ้าน้าท่วมยิ่งลาบาก”
แต่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 6 ให้ข้อมูลว่า “โครงการนี้สาหรับลุงก็ดีนะ
ไม่ได้แย่งขยะกัน แต่ก็ มีพนักงานของตลาดที่เก็บขยะด้วยขยะก็ไม่ค่อยมี โครงการนี้ก็ดี เก็บจริง ๆ
วันเดียวก็ได้”
ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 กล่าวว่า เราต้องการรีไซเคิลให้ได้ร้อยละ 30
แต่ก็ต้องมีหลายเครื่องมือ เรื่องการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ กฎหมายกฎระเบียบ
ก็ต้องช่วย ๆ กัน ต้องให้ความรู้ ความตระหนักเขา แล้วก็ให้เขาเข้ามาทากิจกรรม ถ้าเขารู้ว่าถ้าทา
ตรงนี้ ส ามารถท าได้น ะ ถ้ารู้แ ล้ วไม่ให้ เขาท าก็ไม่ มีป ระโยชน์ แล้วก็อาจจะอยากท าแต่ไม่รู้ จ ะท า
อย่างไร ทางนโยบายก็ต้องพยามศึกษาว่าจะเป็นไปอย่างไร ทางเราก็จะทานโยบายต่อไป ก็หวังว่าจะ
ดีขึ้น แต่ตัวเลขมั นอยู่ ตรงนี้ม าประมาณนี้ มานานแล้ว ร้อยละ 23-25 จนกว่าจะมีอะไรที่ ใหญ่ ๆ
หรือจนกว่าจะมีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น โรงหมักปุ๋ยใหญ่ ๆ Waste to energy ขึ้นมาในแต่ละภาค
ก็จะมีการดึงขยะเข้าไป มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมาช่วย แต่ถ้ายังมีแค่การซื้อขายของเก่า เลี้ยงไส้เดือน
เท่านี้ ตัวเลขก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ
จึงสรุปได้ว่าจากการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย มีกลไกการติดตามผลการดาเนินงานในแต่ละเป้าประสงค์
ครอบคลุมความก้าวหน้าผลการดาเนินงานข้อมูลตามตัวชี้วัด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
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ซึ่งจะมีส่วนสาคัญในการผลักดันการดาเนินงานในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้านาไปสู่การปรับปรุง
กระบวนการท างานของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง แต่ ก ลไกการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ในปั จจุบั น เป็ น การรายงานการด าเนิ น งานของหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้ องในปั จจุบั น ที่ ส อดคล้ องกั บ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของแต่ละเป้าประสงค์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยมีการดาเนินงาน
ในปัจจุบันที่สามารถขับเคลื่อนหรือนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร และยังต้อง
พั ฒ นาการดาเนิน งานในเรื่องใดต่อไป เพื่ อให้ สามารถน าไปสู่การบรรลุตามเป้ าหมายการพั ฒนา
ที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย
และจากการประเมินผลการดาเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs นาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินชุมชนปลอด
ขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาหรับการดาเนินโครงการด้านการ
จัดการขยะในระดับจังหวัด ซึ่งมีการสนับสนุนอุปกรณ์คัดแยกขยะให้กับชุมชนต้นแบบ และมีการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของชุมชนที่รับการสนับสนุน ซึ่งจะสนับสนุนให้เฉพาะชุมชนหรือ
พื้นที่ ที่มีความพร้อมที่ จะดาเนินการเท่านั้น และจะทาโครงการในลักษณะการให้รวมกลุ่มกันทา
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ในส่วนของภาคเอกชนก็มีก ารปรับปรุงการดาเนินโครงการ
คัดแยกขยะ มีการปรับวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากขึ้น
4.2.4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
4.2.4.1 การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในการศึกษาด้านการเรียนรู้และการพัฒนาหรือการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้ศึกษาใน 2 ประเด็นย่อย โดยแบ่งเป็น 1) การเรียนรู้และการพัฒนา
ความรู้ค วามสามารถของบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ งาน 2) การพั ฒ นาความรู้ ให้ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
การเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ งานเพื่ อ ให้
ประเทศไทยมีการดาเนินงานที่นาไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น จาเป็นต้องอาศัย
การพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะ
เป้าประสงค์ หรือที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ซึ่งแต่ละภาคส่วนต้องร่วมกัน ขับเคลื่อนการดาเนินงานและรายงานผลมายังหน่วยงาน
รับผิดชอบ ซึ่งจะสะท้อนออกมาเป็นผลการดาเนินงานมาในภาพรวมของประเทศ ในการดาเนินงาน
ตามเป้าประสงค์ที่ 12.5 ที่กาหนดเป้าหมายว่าจะต้องบรรลุการจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด
การแปรรูป เพื่ อนากลั บมาใช้ใหม่ และการนากลับมาใช้ซ้า ภายในปี พ.ศ. 2573 สอดคล้องกับการ
บริหารจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
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ในส่วนของการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่ งเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การให้ ค วามรู้แ ก่
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs โดยกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอย ณ กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุ มธานี ให้กับผู้แทน
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูบ้านที่มีประสบการณ์และผลงาน
ดีเด่นด้านการจัดการขยะมูลฝอยจากทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาท และ
เทคนิคกระบวนการเป็นวิทยากรแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้กับเครือข่ายฯ เพื่อให้เกิด
ทักษะการเป็นวิทยากร ในการจัดการขยะมูลฝอยและสามารถนาไปถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
นอกจากการจัดอบรมให้ กับบุ คคลภายนอกแล้ว กรมส่งเสริมคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม
ก็มีบุคลากรของกรมฯ ที่มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนิ นงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
ในระดับแนวหน้าของประเทศ ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดแผนงาน นโยบาย ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการขยะ
ของประเทศมีความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างวินัยให้กับประชาชนในการลด
และคัดแยกขยะ ซึ่งหน่วยงานในส่วนภูมิภาคอาจมีไ ม่เพียงพอหรือขาดความชานาญ รวมทั้งมีการ
พัฒนาความสามารถของบุคลกรผู้ ปฏิบั ติงานอยู่เสมอ โดยการอบรมพั ฒนาบุคลกรและการจัดให้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจาปี
สอดคล้องกับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 6 ให้ข้อมูลว่า “มีสถาบันฝึกอบรม
ที่คลองห้า เราอบรมทั้งบุคลากรในกระทรวงและทุกภาคส่วน ก็จะมีหัวข้อการอบรม ทั้งเรื่องขยะ
โดยตรง เรื่องกฎหมาย เรื่องการเป็นวิทยากร เรื่องการสื่อสาร ถ้าเราไม่อบรม เราทาไม่ไหว เราต้อง
ขยายคนที่จะไปให้ความรู้”
และในระดับภูมิภาคก็มีการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่น
เพื่อให้มีความรู้ในด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ซึ่งเจ้าหน้าที่ ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 3
ให้ข้อมูลว่า “สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค เราเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการ แนะนากิจกรรม
ให้กับท้องถิ่น จัดทาคู่มือธนาคารขยะ เป็นวิทยากรไปส่งเสริมให้ท้องถิ่นทา ให้ชาวบ้านทา ซึ่งเจ้าหน้าที่
ของเราต้องมีความรู้ ต้องเป็นวิทยากรได้ เรามีการส่งเจ้าหน้าที่เราไปอบรมเพิ่มเติมด้วย”
ในการดาเนินโครงการธนาคารขยะของชุมชน ก็มีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคน
ในชุมชนมีการสอนให้นาขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยผู้นาชุมชน
ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “ทาตัวไม่ให้เป็นน้าเต็มแก้ว ไปไหนก็ไปเก็บตั วอย่างจากเขามาทดลอง มาบอก
น้อง ๆ ในทีมงาน ฝึกทาให้เป็นให้ได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องไปจ้างใครมาเป็นวิทยากร ฝึกด้วยตัวเอง ไม่เคย
ไปเรียนที่ไหน เรียนรู้ให้เป็นแล้วสอนเพื่อน เรารู้จักคนเยอะ เหมือนญาติพี่น้องกัน ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต
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แล้วเล่าให้เขาฟัง บางคนเปิดไม่เป็น เราก็เปิดดูแล้วเขียนขึ้นกระดานไว้ ให้เขาเดินมาดูวิธีการ ส่วนของ
วิทยากรก็ให้กลุ่มตัวเองหมดเลย สอนเอง ฝึกทา สอนเองไม่ได้จ้างใครมาสอนนะ ถ้าไปจ้างเขา เขาก็
ได้เงิน ถ้าเราสอนเองเราจะได้เงินเองนะ” และประชาชน ท่านที่ 5 กล่าวว่า “เราเก็บซองกาแฟไว้
เห็นมันสวยดีก็เลยล้างเก็บไว้ แล้วพอเขามีสอนเอามาทากระเป๋า เราก็มาเรียน ดีกว่าอยู่ว่าง ๆ”
และผู้นาชุมชน ท่านที่ 2 ให้ข้อมูลอีกว่า “จะมีเทศบาลมาสอนชาวบ้าน ทาน้าหมัก
ชีวภาพ สอนเรื่องการคัดแยก ก็จะมีคนสูงอายุ คัดแยกขวด แยกประป๋องไว้ให้ต่างหาก ตอนนี้เรามี
โครงการรับบริจากกระป๋องกาแฟ จะเอามาทาแท่นพิธีกรทาโต๊ะรับแขก จะมี ทสม. พาเราไปดูงานที่เขา
ทาได้ ”
การพัฒนาความรู้ ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการอบรม
ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะแก่ชุมชน เพื่อให้พัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ
สอดคล้องกับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 6 ให้ข้อมูลว่า “ชุมชนที่เข้ามาร่วม
โครงการกับเราเนี่ย พอเขาเข้ามาแรก ๆ เขาทาได้เท่านี้ แล้วเราก็มี เวทีให้เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
คนที่เป็นต้นแบบพอเค้าฟังแล้วเค้ากลับไปพัฒนา ความเข้มแข็งของชุมชนเขาก็จะสูงขึ้น จนหลายที่
ก็ ได้ ช นะเลิ ศ เป็ น ต้ น แบบได้ เราจั ด ประชุ ม จั ด เวที ให้ เขาได้ เจอกั น ท าความเข้ าใจการให้ ค วามรู้
การทาโครงการหรือที่เค้าทากิจกรรมอยู่เนี่ย และเราก็จะลงไปในพื้นที่ไปประเมิน ไปให้คาแนะนาเขา
จนพัฒนาไปเรื่อย ๆ บางที่อาจจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกด้วย เขาไปหาด้วยตัวเอง
ไม่ใช่หน่วยงานลงไปหาเขานะ เขาพยามยามพัฒนาชุมชนของเขาเองก็มี”
และยังสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 1 กล่าวว่า “มีการประสานงาน
การจัดกิจกรรมขับเคลื่ อน การจัดท าสื่อ กิจกรรมขับ เคลื่อนที่ท า ก็เช่น การอบรมกลุ่มเครือข่าย
ที่มีความพร้อม หรือเป็นแกนนา ในการจัดการขยะ ในเรื่องของการลด คัดแยกที่ต้นทาง เรียกเขามา
อบรม โดยเรียกเฉพาะกลุ่ ม แกนน ามาอบรม พาไปศึ ก ษาดู งาน ประมาณนี้ มี ก ารสร้างแรงจูงใจ
ส่วนใหญ่ที่เราแรกมาอบรม ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่าย ทสม ซึ่งเค้าจะมีความสนใจในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอยู่แล้ว หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชน คือ เป็น ทสม. และมีความพร้อม
และเริ่มมีการดาเนินการบ้างแล้ว เพราะส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะทาได้ โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ ปี 2554-2555
เดิมจ้างมหาวิทยาลัยลัยทา ทาทั้งวัด โรงเรียน สถานศึกษา ตอนนี้เราทาเอง เราเหลือแค่ชุมชน เพราะ
เราไม่สามารถทาได้ทั้งหมด เราให้ความรู้ เราไม่ได้ลงไปตามบ้าน โดยที่เราเรียกมาอบรม เลือกคนมา
อบรมผ่านเครือข่าย ทสม. เราประสานผ่านแกนนาระดับตาบล เรามีคนไปส่งของตามจุดที่เราบอก
หลักจากนั้นเราจะไปติดตาม ปีแรกที่แจกอุปกรณ์คัดแยกขยะไปแล้วดูว่าเขาได้รับของรึเปล่า และ
ทาตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ตอนนี้มีคนอยากเข้าร่วมมากขึ้น ชุมชนบาดสวายเขาถึงได้ถาม ว่าทาไม
บางชุมชนไม่ได้ แต่พอได้ไปแล้วทาหรือเปล่าบางที่ให้ไปแล้วไม่ทา บางที่เราก็ไม่ได้ให้”
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สอดคล้ องกับ ผู้ นาชุมชน ท่ านที่ 1 ที่ กล่าวว่า “สานั กงานทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด จะลงมาให้ความรู้กับเรา มาสนับสนุนอุปกรณ์ แจกตะแกรงคัดแยกขยะ และจะมา
ติดตามความเคลื่อนไหวเขาแจกตะแกรงมา เราเอามาใช้ประโยชน์จริง ๆ ตามวัตถุประสงค์ เอามา
คัดแยกขยะ ไม่ได้เอาไปเลี้ยงไก่ แล้วตะแกรงคัดแยกขยะที่ได้รับมาสนับสนุนในชุมชน นี้ก็จะเอามาไว้
ที่บ้านป้าก่อน ป้าจะดูว่าใครที่พร้อมที่จะทาจริง ๆ ป้าถึงจะให้ตะแกรงเขาไป เพื่อให้เอาไปคัดแยกขยะ
จริง ๆ หรือถ้าเขายังไม่มีความรู้ เราก็จะไปอบรมให้เขาก่อนเพื่อให้เขาพร้อมที่จะทาจริง ๆ”
นอกจากนี้ เจ้ าหน้ าที่ ภาครัฐส่ วนกลาง ท่ านที่ 7 ยั งให้ ข้ อมู ลอี กว่า “การให้ ความรู้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทาในหลาย ๆ พื้นที่ ถ้าภาพรวมของประเทศ เราจะเชิญให้เข้ามาร่วม
โครงการ ผ่านสถาบัน การศึกษา เอกชน ชุมชนภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามา และเมื่อเขาผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
ของกรมฯ แล้ว เราจะลงไปหาแบบเข้มข้นมากขึ้น เป็นการเข้าไปให้ความรู้ ให้ เป็น พื้ นที่ ต้นแบบ
และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ และขยายผลต่อไปแต่กระจายได้ไม่ทุ กจังหวัด ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
แต่ละจังหวัดด้วย”
หน่วยงานในระดับจังหวัด ก็มีการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยการจัดอบรม
ให้ความรู้ในเรื่องการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง รวมทั้งการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์
และมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์จากชุม ชนสู่ชุม ชนผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพิ ทั กษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ มหมู่ บ้ าน (ทสม.) ซึ่ งเป็ น ต้ น แบบในการคั ด แยกขยะในครัวเรือ นให้ กั บ เพื่ อ นบ้ าน
และเป็นการส่งเสริมทางานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับคนในชุมชน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐกลาง ท่านที่ 3 ให้สัมภาษณ์ว่า “มีการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในชุมชน ในระดับตาบล มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลด การคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้
ประโยชน์มีการอบรมให้ความรู้ในทุกอาเภอ มีการแจงตะแกรงรวบรวมขยะรีไซเคิล เพื่อรวบรวมและ
นาไปขายหรือนาไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งให้ความรู้ในการทาน้าหมักชีวภาพจากขยะ”
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 1 ที่ให้ข้อมูลว่า “มีการส่งเสริมการ
จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่องบุคลกรน้อยก็เป็น
ทุกหน่วยงาน อย่างท้องถิ่นจังหวัดก็มีคนน้อย มันอยู่ที่ว่าเราประสานงานยังไงมากกว่า”
และเจ้ าหน้ าที่ ภาครั ฐส่ วนกลาง ท่ านที่ 4 กล่ าวว่ า “เราผลั กดั นให้ ความรู้ ชาวบ้ าน
สอนชาวบ้าน ในพื้นที่นาร่อง ขยะอินทรีย์ทายังไง ขยะรีไซเคิล แยกออกไปขายอย่างไร สอนให้รู้จัก
การใช้ประโยชน์ ให้ความรู้ประชาชน ลดขยะ คู่มือประชาชน คู่มือเทศบาล เวปไซต์ ชุมชนต้องเป็น
ชุมชนต้นแบบ ดึงชุมชนอื่นให้ทาตามได้ ถ้าเทศบาลเข้มแข็ง ชุมชนก็จะเข้าแข็งไปด้วย บางชุมชน
แทบไม่มีขยะเหลือเลย เราเคยทาโครงการ แจกถังขยะสีต่าง ๆ ให้เทศบาล แต่พอแจกไปแล้วก็เป็น
เรื่องของเทศบาลไปบริหารต่อ และการให้ความรู้เทศบาล เขาก็ อยากให้นักวิชาการลงไปให้ความรู้
จะน่าเชื่อถือมากกว่า”
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ในส่ วนของการส่ งเสริม ความรู้แ ก่ ป ระชาชนในระดั บ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 4 ให้ข้อมูลว่า “เราตั้งกลุ่มรีไซเคิล เราจัดอบรมพาเขาไปดูงาน
ให้ เขากลั บ มาท าเองให้ ได้ บอกเขาว่าถึงเวลาที่ ต้อ งช่ วยเราแล้ วแหละ เวลาเขาเอาขยะมาส่งเข้ า
ธนาคารขยะ แล้วถ้าไปแยกมา เราก็จะบอกว่า เห็นไหมว่า ถ้าไม่แยกมา มันก็จัดการยาก ถ้าแยกมา
มันก็ง่าย คือเราค่อย ๆ สอนชาวบ้าน Learning By Doing แล้วก็จะผนวกกิจกรรมเรื่องสุขภาพเข้าไปด้วย
คนก็จะมาร่วมเยอะขึ้น คือจะดีกว่าทากิจกรรมเดี่ยว ๆ เพราะจะทาลาบากกว่าไม่ค่อยยั่งยืน ถ้ามี
หลาย ๆ อย่าง ให้เกิดแรงจูงใจ ก็บูรณาการร่วมกันไป”
ในส่วนของภาคเอกชน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บขยะแก่พนักงาน รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้า พนักงานของตลาดและในหมู่บ้านทราบเกี่ยวกับการทาโครงการขยะรีไซเคิล
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น โครงการคั ด แยกขยะเพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ให้ ม ากขึ้ น
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 5 กล่าวว่า “ต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ จากครอบครัว ให้ความรู้
คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องฝึกลูกก่อน ถึงจะขยายออกไปเป็นวงกว้างได้ การจะจัดการ ขยะได้ต้องใช้เวลา”
จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ประเทศไทย
มีการดาเนินงานที่นาไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น จาเป็นต้องอาศัยการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเป้าประสงค์ ในการ
ดาเนิ น งานตามเป้ าประสงค์ ที่ 12.5 ที่ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การบริห ารจัด การขยะตามหลักการ 3Rs
ในส่วนของการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน การให้ความรู้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอย ให้กับผู้แทนเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูบ้านที่มีประสบการณ์และผลงานดีเด่นด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยจากทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาท และเทคนิคกระบวนการเป็น
วิทยากรแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้กับเครือข่ายฯ เพื่อให้เกิดทักษะการเป็นวิทยากร
ในการจัด การขยะมู ล ฝอยและสามารถน าไปถ่ ายทอดหรือ ประยุ กต์ ใช้ ในการจัด การขยะมู ล ฝอย
ในระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และในชุมชนเองก็มีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนมีการ
สอนให้นาขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งภาคเอกชนก็มีการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บขยะและความรู้ในการคัดแยกขยะแก่พนักงานด้วย
ในการพัฒนาความรู้ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการอบรม
ให้ ความรู้ในการคัดแยกขยะแก่ชุมชน เพื่ อให้พั ฒ นาเป็ นชุมชนต้น แบบด้านการจัดการขยะ และ
ในระดับจังหวัดก็มีการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชน การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการลดปริมาณ
ขยะที่ต้นทาง รวมทั้งการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ และมีการประชาสัมพันธ์จากชุมชน
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สู่ชุมชนผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ซึ่งเป็น
ต้นแบบในการคัดแยกขยะในครัวเรือนให้กับเพื่อนบ้านและเป็นการส่งเสริมทางานด้านสิ่งแวดล้อม
ร่วมกั บ คนในชุ ม ชน และในระดั บ ภู มิ ภ าคมี ส านั ก งานสิ่ งแวดล้ อ มภาค และส านั ก งานทรัพ ยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มจังหวัด เป็ น หน่ วยงานสนั บ สนุ น ความรู้ให้ แ ก่ ป ระชาชนและหน่ วยงาน
ในระดับท้องถิ่นในการดาเนินโครงการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
ทั้ งนี้ ถื อ ได้ ว่ า หน่ ว ยงานในระดั บ จั งหวั ด หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง
ในชุมชนมีการเรียนรู้และพัฒนาในการคัดแยกขยะ หรือได้รับการส่งเสริมมีความรู้ในการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs ที่ดี แต่การเรียนรู้ในบางครั้ง ไม่ได้นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรมในการลด และ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง ตั้งแต่ครัวเรือน ส่งผลให้ในภาพรวมของประเทศยังไม่ประสบความสาเร็จในการ
จัด การขยะตามหลั ก การ 3Rs เท่ าที่ ค วร นอกจากนี้ การขั บ เคลื่ อ นเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
เป้ าประสงค์ ที่ 12.5 สามารถผลั ก ดั น การด าเนิ น งานของหน่ วยงานในระดั บ กระทรวงหรือ ระดั บ
กระทรวงเท่านั้น ในระดับจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับชุมชน รวมทั้งภาคเอกชน
ยังไม่ทราบว่าการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs สามารถเชื่อมโยงไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 12.5 ได้ ดังนั้น จึงควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อผู้มีส่วนได้
เสี ยที่ เกี่ ยวข้อ งทั้ งหมดทราบความเชื่อ มโยงการด าเนิ น งานในปั จ จุบั น ที่ ส อดคล้อ งเป้ าหมายของ
องค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้การดาเนินงานในประเทศประสบความสาเร็จยิ่งขึ้น

4.3 การวิเคราะห์การดาเนินงานจากสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
จากการศึกษาการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้
บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้ SWOT Analysis
ได้ดังนี้

4.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายในของการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5
ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา
จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 1) ระบบการบริหารจัดการ 2) นโยบาย/แผนงาน/โครงการ 3) งบประมาณ
4) การเรียนรู้และการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้
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ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านระบบการบริหารจัดการ
ประเมิน
ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง
1. ประเทศไทยมี ค ณะกรรมการเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ซึ่ งมี น ายกรั ฐ มนตรี
(Strengths) เป็นประธาน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย
2. มีกลไกการติดตามประเมินผล และจัดทารายงานผลการทบทวนการดาเนินงาน
ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของประเทศไทย
โดยคณะทางานภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ในระดับประเทศมีการดาเนินงานภายใต้คณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ประกอบด้วยหน่วยงานในระดับกรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกิดการบูรณาร่วมกัน
4. มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบขยะมูลฝอยชุมชน และ
กากับดูแลจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอยให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และแนวทางที่เหมาะสม และมีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานสนับสนุนความรู้ทางด้านเทคนิค
และวิชาการด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
5. จังหวัดปทุ มธานี มี การกาหนดวาระจั งหวัด ประเด็ น ปทุ มธานี ถิ่ นบั วหลวง
เมื องสะอาด (Pathum thani City of Royal Lotus) ก าหนดเป้ าประสงค์ เรื่อง
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นมีการนากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
จุดอ่อน
1. ไม่มีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร
(Weakness) 2. จังหวัดปทุมธานีไม่มีที่ฝังกลบขยะในพื้นที่จังหวัด
3. หน่วยงานในระดับท้องถิ่น แต่ละแห่งจะมีนโยบายในการบริหารจัดการขยะ
ที่แตกต่างกัน โดยจะขึ้นอยู่กับผู้บริหารของแต่จะพื้นที่เป็นหลัก
4. ระบบติดตามประเมินผลหรือการรายงานข้อมูลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ
ประเมิน
ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง
1. ประเทศไทยมี น โยบายด้ า นการจั ด การขยะของประเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ
(Strengths) การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5
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ประเมิน

ผลการวิเคราะห์
2. มีแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)
ที่มีกรอบแนวคิดหลัก คือ มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด
การนาของเสียกลับมาใช้ซ้าและใช้ประโยชน์ใหม่ ตามหลักการ 3Rs
3. หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีมีการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่สนองต่อนโยบายจากรัฐบาลส่วนกลาง
4. จังหวัดปทุมธานีมี แผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย จังหวัดปทุมธานี และนาไปสู่โครงการที่ให้ความสาคัญกับการลด และ
คัดแยกขยะจากต้นทางตั้งแต่ครัวเรือนที่มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่าง ๆ
5. ภาคเอกชนในจังหวัดปทุ มธานี โดยตลาดสี่มุมเมือง ซึ่ งเป็ นตลาดขนาดใหญ่
ในจังหวัด มีการดาเนินโครงการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นในตลาดเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
6. จังหวัดปทุมธานีมีชุมชนที่ดาเนินโครงการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อนาขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ มีการดาเนินโครงการธนาคารขยะของชุมชน โครงการผ้าป่า
ขยะรีไซเคิล โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ และถนนปลอดถังขยะในพื้นที่นาร่อง

จุดอ่อน
1. การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Weakness) และชุมชนบางแห่งยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. บริบทของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การดาเนินโครงการหรือบางกิจกรรม
ไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านงบประมาณ
ประเมิน
ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง
1. การดาเนินงานในระดับจังหวัดมีงบประมาณสนับสนุนทั้งจากกระทรวงทรัพยากร
(Strengths) ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณของจังหวัด และหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถิ่นก็มีงบประมาณสาหรับดาเนินการด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี งบประมาณประจาปีสาหรับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย
3. เทศบาลมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาล
ซึ่งสามารถนาไปดาเนินโครงการด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ได้
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ประเมิน
ผลการวิเคราะห์
จุดอ่อน
1. งบประมาณไม่เป็นงบประมาณที่บูรณาการร่วมกัน เป็นงบประมาณของแต่ละ
(Weakness) หน่วยงานซึ่งอาจมีการดาเนินโครงการที่มีความซ้าซ้อน
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการเรียนรู้และพัฒนา
ประเมิน
ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง
1. มีการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs โดย
(Strengths) การอบรมพัฒนาบุคลกร มีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจาปี รวมทั้งจัด
อบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอยเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ บทบาท และเทคนิคกระบวนการเป็นวิทยากร แบบมีส่วนร่วมด้านการ
จัด การขยะมู ล ฝอยให้ กั บ เครือ ข่ ายเพื่ อ ให้ เกิ ด ทั ก ษะการเป็ น วิท ยากรในการ
จัดการขยะมูลฝอย และสามารถนาไปถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
2. หน่วยงานภาครัฐ ในระดับภูมิภาคและระดับ จังหวัดมีการลงพื้นที่ให้ความรู้
แก่ ป ระชาชน มี ก ารจั ด อบรมให้ ค วามรู้ในเรื่ อ งการลดปริม าณขยะที่ ต้ น ทาง
รวมทั้งความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์
3. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากชุ ม ชนสู่ ชุ ม ชนผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อาสาสมัครพิ ทั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ซึ่งเป็ นต้นแบบ
ในการคัดแยกขยะในครัวเรือนให้กับเพื่อนบ้าน
จุดอ่อน
1. บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะที่สามารถถ่ายทอด
(Weakness) องค์ความรู้ให้กับประชาชนได้ยังมีไม่เพียงพอ
2. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบทาให้ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
ตามนโยบายหรือแผนงานที่กาหนดไว้
3. การพัฒนาองค์ความรู้ไม่ได้นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
ในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางจากครัวเรือน
4.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายนอกของการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5
ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา
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จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 1) กฎหมายและนโยบายของรัฐ 2) สังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
3) ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 4) แรงกดดันจากต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐ
ประเมิน
ผลการวิเคราะห์
โอกาส
1. ประเทศไทยให้ความสาคัญกับการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
(Opportunities) ที่ย่ังยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 โดยได้บูรณาการไว้ในแผนระดับชาติ และ
แผนรายสาขาที่ เกี่ยวข้อง และมีน โยบายของรัฐ ที่ ให้ ค วามสาคัญ กับ การ
แก้ปัญ หาขยะมูลฝอยที่วางอยู่บนแนวคิด 3Rs ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนดังกล่าว
2. จั งหวัด ปทุ ม ธานี เป็ น หนึ่ งใน 6 จังหวัด ที่ มี ข ยะตกค้ างสะสมและต้ อ ง
เร่งดาเนินการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล
อุปสรรค
(Threats)

1. การดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนเป็นการดาเนินงาน
โดยสมัครใจหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่มีการ
กาหนดเป็นกฎระเบียบหรือข้อบังคับโดยตรง
2. ประเทศไทยไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่จะใช้บังคับในด้านการบริหาร
จัดการขยะตามหลักการ 3Rs โดยตรง และกฎหมายด้านการจัดการขยะที่มี
อยู่ในปัจจุบันขาดความเป็นเอกภาพและขาดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประเมิน
ผลการวิเคราะห์
โอกาส
1. กระแสสั งคมในปั จ จุ บั น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ มมากขึ้ น
(Opportunities) เพราะประชาชนหลายภาคส่วนเริ่มสนใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการ
ด าเนิ น โครงการลดปริม าณขยะ มี ก ารลดและคั ด แยกขยะที่ ต้ น ทางเพื่ อ
นากลับมาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ มากขึ้น
2. มีชุมชนที่การดาเนินโครงการคั ดแยกขยะในชุมชน โดยผู้นาชุมชนที่ให้
ความสาคัญและขับเคลื่อนการดาเนินงานในชุมชน และได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการจากภาครัฐ เป็นการส่งเสริมให้มีกาดาเนินงาน
และขยายผลต่อไปในระยะยาวได้
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ประเมิน
อุปสรรค
(Threats)

ผลการวิเคราะห์
1. บริบทของสังคมไทย ยังไม่ให้ความสาคัฐกับการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
เท่าที่ควร เนื่องจากมีเทศบาลรับผิดชอบเก็บขยะ ประชาชนจึงไม่เกิดความ
ตระหนักที่จะลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางเท่าที่ควร จึงมีบางชุมชนเท่านั้น
ที่มีการดาเนินโครงการลดและคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์
2. การมีส่วนร่วมไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และส่วนใหญ่ยัง ขาด
ความร่วมมือจากประชาชนและชุมชนในการจัดการขยะ

ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
ประเมิน
ผลการวิเคราะห์
โอกาส
1. การมี ส่ ว นร่ วมในการด าเนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเป้ าหมายการพั ฒ นา
(Opportunities) ที่ ย่ั ง ยื น ที่ 12 ภายใต้ ค ณะท างานขั บ เคลื่ อ นขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ 12 ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยงานทั้ ง ภายใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในกระทรวง
อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะการถ่ายทอดนโยบาย
ไปสู่หน่วยงานปฎิบัติภายใต้กระทรวงต่าง ๆ ได้
2. การด าเนิ น งานตามนโยบายและแผนการบริห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย
ของประเทศ โดยคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ได้ ก าหนดให้ ก ารแก้ ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติและได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงาน
กากับดูแลจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยวางอยู่บนแนวคิด 3Rs
อุปสรรค
(Threats)

1. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานภายใต้คณะทางานขับเคลื่อนขับเคลื่อน
การดาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป็นการดาเนินงาน
ในระดับกระทรวงหรือระดับกรมเท่านั้น ส่วนการดาเนินงานในระดับจังหวัด
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 โดยตรง แต่เป็นการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามนโยบายรัฐบาล

166
ประเมิน

ผลการวิเคราะห์
2. การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของภาครัฐ
ยังไม่มีการเชื่อมโยงการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานผู้กาหนดนโยบายและ
หน่วยงานผู้ปฏิบัติเท่าที่ควร
3. การดาเนินโครงการคัดแยกขยะของภาคเอกชน ไม่ได้เป็นการดาเนินงาน
เพื่อจะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยตรง แต่เป็นนโยบายผู้บริหาร
ที่ให้ความสาคัญกับการลดขยะที่ต้นทางและการคั ดแยกขยะเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะและเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับองค์กร

ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านแรงกดดันจากต่างประเทศ
ประเมิน
ผลการวิเคราะห์
โอกาส
1. การรายงานผลการดาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
(Opportunities) ในระดั บ ชาติ โดยสมั ครใจ จะมี ส่ วนส าคั ญ ในการผลั กดั น การด าเนิ น งาน
ในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและสามารถรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อองค์การสหประชาชาติได้
อุปสรรค
(Threats)

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลในประเทศ ยังไม่เป็นมาตรฐานสากล จึงเป็นอุปสรรค
ในการรายงานผลการดาเนินงานหรือการตอบตัวชี้วัด SDGs ของประเทศไทย
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยใช้ SWOT Analysis
สามารถสรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
S1 ประเทศไทยมีนโยบายด้านการจัดการขยะของประเทศ
ที่สอดคล้องกับการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5
S2 หน่ ว ยงานภาครั ฐ ส่ ว นภู มิ ภ าคและส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในจังหวัดปทุมธานีมีการดาเนินงานที่สนองต่อนโยบาย
จากรัฐบาลส่วนกลาง
S3 องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นมีงบประมาณประจาปี
สาหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
S4 ภาคเอกชนในจังหวัดปทุมธานี มีการดาเนินโครงการ
คัดแยกขยะที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปใช้ประโยชน์

จุดอ่อน (Weakness)
W1 การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร และไม่มีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
W2 ผู้ บ ริ ห ารแต่ ละหน่ วยงานมี น โยบายในการบริ ห าร
จัดการขยะที่แตกต่างกัน
W3 ระบบติ ด ตามประเมิ น ผลหรื อ การรายงานข้ อ มู ล
ของแต่ละหน่วยงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
W4 การพัฒนาองค์ความรู้ไม่ได้นาไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมของประชาชนในการลดและคั ด แยกขยะ
ที่ต้นทางจากครัวเรือน

โอกาส (Opportunities)
O1 ประเทศไทยมีนโยบายบริหารจัดการขยะที่วางอยู่บน
แนวคิด 3Rs นาไปสู่โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยก
ขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
O2 กระแสสังคมในปัจจุบันให้ความสาคัญกับการลดและ
คัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์มากขึ้น
O3 การรายงานผลการด าเนิ นการตามวาระการพั ฒ นา
ที่ ยั่ ง ยื น ค.ศ. 2030 ในระดั บ ชาติ โดยสมั ค รใจ มี ส่ ว น
สาคัญในการผลักดันการดาเนินงานในประเทศให้มีความ
ก้าวหน้าและสามารถรายงานผลการดาเนินงานต่องค์การ
สหประชาชาติได้
O4 ภาคเอกชนมี ก ารด าเนิ น โครงการจั ด การขยะตาม
หลักการ 3Rs

อุปสรรค (Threats)
T1 ขาดความร่วมมือและความตระหนักจากประชาชนและ
ผู้ประกอบการในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
ต้นทาง รวมถึงการใช้สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่กาจัดยาก
หรือย่อยสลายยาก
T2 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่จะใช้บังคับ
ในด้านการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 3Rs โดยตรง
T3 บริ บ ทของสั ง คมไทยยั ง ไม่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
คัดแยกขยะที่ต้นทางเท่าที่ควร เนื่องจากมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบเก็บขยะ
T4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่มีระบบเก็บ
รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทเพื่อรองรับ
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ภาพที่ 4.2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis)
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4.4 การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการการดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย และ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
การวิ เคราะห์ ท างเลื อ กเชิ ง กลยุ ท ธ์ โดยใช้ เทคนิ ค TOWS Matrix เป็ น การท าเพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix
ปัจัยภานใน
ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง (Strengths)

โอกาส
S1O4 แปลงนโยบายด้านการจัดการ
(Opportunities) ขยะตามหลักการ 3Rs ไปสู่การปฏิบัติ
ทั้งในระดับจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน
รวมทั้ งส่งเสริมให้ภ าคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการของ
ภาครัฐมากขึ้น
อุปสรรค
(Threats)

S3T4 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ต้ อ งพั ฒ นาระบบเก็ บ รวบรวมและ
ขนส่งขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
เพื่อรองรับการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
S4T1 ผู้ประกอบการและประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือในการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รวมถึง
ลดการใช้สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่กาจัด
ยากหรือย่อยสลายยาก

จุดอ่อน (Weakness)
W3O3 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
และเป็นมาตรฐานสากล
W4O2 ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการลดและ
คัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนากลับมา
ใช้ประโยชน์มากขึ้น
W1T2 กาหนดให้มีกฎหมายด้านการ
จัดการขยะตามหลักการ 3Rs โดยตรง
W4T1 ประชาชนและผู้ประกอบการ
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
และใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อมและให้ เกิ ด ของเสี ย น้ อ ย
ที่สุด
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4.5 ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์
ที่ 12.5 ภายใต้ บ ริ บ ทของประเทศไทย และการด าเนิ นงานด้ านการจั ดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
จากการศึกษาจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ให้ข้อมูล
หลักที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณี ศึกษา จังหวัดปทุมธานี ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว พบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลต่อการดาเนินงานและสามารถ
แยกประเด็นการพิจารณาได้ดังนี้
4.5.1 มิติด้านประสิทธิผล
จากการศึกษาพบว่า การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5
และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งมีการกาหนดว่าขยะมูลฝอยชุมชนต้องได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 โดยมีอัตราการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ประโยชน์
(Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากการศึกษาพบว่าปัญหาอุปสรรคด้านประสิทธิผล คือ ความพร้อม
ของแต่ ล ะพื้ น ที่ รวมทั้ ง นโยบายของหน่ วยงานหรือ ผู้ บ ริห ารแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ที่ แ ตกต่ างกั น ส่ งผลให้
ในบางพื้นที่ยังไม่มีการดาเนินโครงการด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ดังนั้น แม้อัตราการนา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ในภาพรวมทั้งประเทศจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ
ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 31 แต่หาพิจารณาในแต่ละ
พื้นที่จากกรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2559 จานวน 1,676 ตันต่อวัน
มีการนาไปใช้ประโยชน์ 218 ตันต่อวัน (ร้อยละ 13) ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 1,622
ตันต่อวัน มีการนาไปใช้ประโยชน์ 367 ตันต่อวัน (ร้อยละ 22.63) และในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้น 1,676 ตันต่อวัน มีการนาไปใช้ประโยชน์ 494 ตันต่อวัน (ร้อยละ 29.47) ซึ่งยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ กาหนดไว้ร้อยละ 30 แต่อย่างไรก็ตาม จากปริมาณขยะของจังหวัดปทุมธานีที่เกิดขึ้น
ในช่วง 3 ปี ประมาณ 1,600 ตันต่อวัน สามารถนาไปใช้ประโยชน์มีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ที่ให้ข้อมูลว่า “ปัจจุบันสามารถนาขยะ
กลับ มาใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 25-26 แต่บ างพื้ น ที่ก็ท าได้ถึง ร้อยละ 50 บางพื้ น ที่ท าได้ บ างพื้ น ที่
ก็ทาไม่ได้เลย ขึ้นอยู่กับความพร้อมความสามารถของแต่ละพื้นที่ด้วย” และผู้นาชุมชน ท่านที่ 1
ยังให้ข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกว่า “ถ้าถามว่าโครงการธนาคารขยะของชุมชนเราประสบ
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ความสาเร็จหรือไม่ ก็ยังถือว่าไม่ประสบความสาเร็จเท่าไหร่ เขายังทาได้ไม่ถึงครึ่ง บ้านข้าง ๆ กันแท้ ๆ
ยังไม่สนใจเลย ทาเฉพาะกลุ่มมากกว่าคนที่สนใจ คนที่พร้อมเขาก็ทา”
ในส่ วนของการด าเนิ น งานของหน่ วยงานราชการส่วนท้ อ งถิ่น แม้จะมี บ างพื้ น ที่ ที่ ดาเนิ น
โครงการลดและคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ แต่ก็ ยังมีบางเทศบาลที่ยังไม่มีการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs เนื่องจากยังไม่เกิดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ และในปัจจุบัน
เทศบาลยังสามารถจัดการกั บขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ โดยขยะที่เกิดขึ้ นทั้งหมดถูกส่งไปกาจัดโดย
วิธีการฝังกลบที่บ่อฝังกลบขยะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเจ้ าหน้ า ที่ ภ าครั ฐ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท่ า นที่ 2 ให้ ข้ อ มู ล ว่า “เพราะเราจั ด การขยะได้ ห มด
แต่ในส่วนของขยะรีไซเคิล ปัจจุบันเป็นการคัดแยกโดยพนักงานเก็บขยะท้ายรถ ซึ่งจะเป็นรายได้เสริม
ของพนักงาน” ซึ่งการจัดการขยะดังกล่าวเป็นการดาเนินการที่ปลายเหตุ ไม่ได้ เป็นการส่งเสริมให้มี
การลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เนื่องจากยังไม่เป็นปัญหาในพื้นที่
นอกจากนี้ องค์ ป ระกอบของขยะในปั จ จุ บั น ที่ เปลี่ ย นไปจากเดิ ม มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ
ที่ ย่ อ ยสลายยากมี ม ากขึ้ น เช่ น กระดาษทิ ช ชู่ เปี ย ก ผ้ าอ้ อ มผู้ ใหญ่ เนื่ อ งจากเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นขยะที่กาจัดได้ยากขึ้น หรือเป็นขยะที่ไม่สามารถนามาใช้ซ้าหรือไม่สามารถนา
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ และมีปริมาณมากขึ้นส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะในปัจจุบัน ซึ่งเจ้าหน้าที่
ภาครั ฐ ส่ ว นกลาง ท่ า นที่ 4 ให้ ข้ อ มู ล ว่ า “ปั ญ หาคื อ ตั ว ขยะเอง คื อ ปริ ม าณและองค์ ป ระกอบ
มัน เปลี่ ยนไป ขยะพลาสติ ก แผ่ น ฟิ ล์ ม โฟม ผ้าอ้อมผู้สูงอายุ อะไรพวกนี้ เดิ มยังมีการห่ อใบตอง
ห่ออาหาร ขยะก็ไม่ เยอะขนาดนี้ สามารถกาจัดที่ บ้านได้ แต่ ขยะปั จจุบั น การกาจัดต้องมีการเผา
มี เ ตาเผาก็ ต้ อ งมี พื้ น ที่ เมื่ อ ปริ ม าณขยะเพิ่ ม ขึ้ น องค์ ป ระกอบเปลี่ ย น เทคโนโลยี เ ดิ ม ใช้ ไ ม่ ไ ด้
เจอคอมพิวเตอร์เก่า ๆ ถูกแทนด้วยเจอใหญ่ ๆ ขยะเปลี่ยน คนจัดการก็ต้องเปลี่ยน แต่ละท้องถิ่น
ก็ ไม่ เหมื อ นกั น ผู้ บ ริห ารก็ ไม่ เหมื อ นกั น เน้ น กั น คนละเรื่ อ งให้ ค วามส าคั ญ ต่ างกั น บางที ก็ เอาไว้
ของบประมาณ” ประกอบกับ การที่ จังหวัดปทุมธานีไม่มีที่ ฝังกลบขยะที่ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ในพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งถูกมองว่าเป็นปัญหาของจังหวัด ทาให้เกิดขยะตกค้างมากขึ้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 5 กล่าวว่า “ผมมองที่การกาจัดขยะมากกว่า ถ้าเราไม่
มีโรงเผาหรือโรงกาจัด ต่อไปเราจะทาอย่างไร เรื่องคัดแยกทุกคนรู้หมดแล้วว่าต้องคัดแยก ชาวบ้าน
รู้หมดแล้วว่าแยกขยะแล้วได้ตังค์ แต่ขยะที่ต้องกาจัดจะทาอย่างไร ตอนนี้ขยะปทุมธานีเป็นขยะ
ส่งออก ส่งออกไปแล้วเสียตังค์ด้วย ส่งออกไปทิ้งนอกจังหวัด ถ้าเขาไม่ให้เ อาไปทิ้งจังหวัดเขา แล้วจะ
ไปทิ้งตรงไหน อันนี้ ปั ญหาใหญ่ เข้าขั้นวิกฤตินะ บางที เหมื อนไม่เห็ นโลงศพ รู้ว่าเป็ นปั ญหา แต่ไม่ ท า
เราเป็นชุมชนเมืองขยะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าเอาขยะไปทิ้งไกล ๆ คุ้มกับงบประมาณไหม ยังไงเราก็ต้อง
มีโรงขยะอย่างน้อยจังหวัดละ 1 โรง ก็ยังดี แต่คงไม่พอหรอก”
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อย่ า งไรก็ ต าม จากปั ญ หาดั ง กล่ า วหากมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารด าเนิ น การจั ด การขยะ
ตามหลักการ 3Rs ของจังหวัดมากขึ้น ก็จะถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะส่งเสริมให้ป ระชาชนในจังหวัด
ปทุมธานีหันมาแก้ปัญ หาที่ต้ นทาง โดยการลดปริมาณขยะที่ต้นทางตั้งแต่ครัวเรือน และขยายผล
สู่ชุมชนปลอดขยะต่อไปได้
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 4 ที่กล่าวว่า “ก็ต้องกลับมาที่การลดขยะ
ที่ต้นทางแต่ต้องทาให้ครอบคลุมมากขึ้น ตอนนี้ยังไม่ครอบคลุมไง ถ้าทุกบ้านคัดแยกได้ นั่น คือสาเร็จ
แต่ตอนนี้ยังมีแยกบ้างไม่แยกบ้าง และการที่ไม่มีที่ทิ้ งขยะในจังหวัด เราก็สามารถเอาตรงนี้ไปพูดกับ
ผู้ใหญ่กับผู้บริหารได้ว่าต้องหันกลับมาลดขยะที่ต้นทาง ต้องคัดแยกเอาไปใช้ประโยชน์นะขยะจะได้
ไม่ล้นเมือง”
ในส่ ว นของภาคเอกชนเองก็ จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว เนื่ อ งจากเสี ย ค่ า ก าจั ด ขยะจ านวนมาก
จึงนาไปสู่การดาเนินโครงการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนาไปใช้ประโยชน์เป็นรายได้ขององค์กร
และสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะได้ด้วย
จึงสรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคที่ทาให้อัตราการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ ในภาพรวม
ของทั้งประเทศยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรณีศึกษา เกิดจากความพร้อมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้ง
นโยบายหน่วยงานหรือผู้บริหารแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ทาให้มีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่ประสบความสาเร็จ
ในการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ประกอบกับองค์ประกอบของขยะในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป
จากเดิม ขยะบางประเภทเกิดจากความต้องการใช้ของผู้บริโภคที่มากขึ้น และขยะดังกล่าวไม่สามารถ
นากลับมาใช้ประโยชน์ได้จึงเป็นภาระกับบ่อฝังกลบขยะ
4.5.2 มิตดิ ้านผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมาย
จากการศึกษาพบว่า การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5
และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี มีปัญหาอุปสรรค
ด้านผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมาย คือ ไม่สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากเป็นการดาเนินงาน
ภายใต้คณะทางานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ซึ่งหน่วยงานหลักภายใต้คณะทางานฯ
เป็นหน่ วยงานในระดับกระทรวงหรือระดับกรมทาให้เกิด การมีส่วนร่วมเฉพาะในระดับหน่วยงาน
ผู้กาหนดนโยบายเป็นหลักเท่านั้น
สอดคล้ องกับเจ้าหน้าที่ ภาครัฐส่วนกลางทางที่ 2 ให้ ข้อมูลว่า “เราต้องคณะท างาน ก็จะมี
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแต่ละกรมร่วมเป็นคณะทางาน แล้วก็จะไปผลักดันการดาเนินงานของแต่ละกรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” ซึ่งอาจไม่สามารถผลักดันลงไปสู่หน่วยงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากการดาเนินงานตามเป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่งยืนที่ 12 เป้ าประสงค์ที่ 12.5 แล้ว
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ก็จาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่เช่นกัน แต่ปัญหาคือจังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นสังคมเมือง จึงอาจไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในชุมชนเมืองเท่าที่ควร เนื่องจากมีนิติบุคคลดูแลเรื่องขยะและมีเทศบาลรับผิดชอบกาจัดขยะ
ประชาชนมีหน้าที่จ่ายค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดเท่านั้น
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 1 ที่กล่าวว่า “ปทุมธานีเป็นสังคมเมือง
เป็นการขยายทางแนวตั้งด้วย ขยะอินทรีย์ พวกที่อยู่แนวตั้งการจัดการยังไม่ชัดเจน ยกเว้นจะมีนิติบุคคล
ที่เข้มแข็งเขาก็จะทา ถ้าไม่ทาก็กลายเป็นภาระให้เทศบาลเอาไปกาจัด ” รวมทั้งการไม่มีกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่ชัดเจน ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจึงไม่ให้ความสาคัญกับการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง
เพื่อนามาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร
และยังสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 2 ที่กล่าวว่า “ต้องให้ประชาชน
คัดแยกให้ได้ และต้องดูนโยบายของประเทศเป็นหลัก ตราบใดที่ยังทิ้งขยะข้ามเขตจังหวัดได้ ก็ยัง
ไม่เป็นปัญหาสาหรับเรา ตราบได้ที่ยังไม่มีการบังคับ ประชาชนก็ไม่เกิดความตระหนัก เราไม่เหมื อน
เอกชน เช่น ตลาดสี่มุมเมือง เขาจัดการได้ เขามีกฎ ถ้าไม่ทาตามเขาก็ไม่ให้มาทาในพื้นที่ เขา เราไม่
เหมือนเอกชน”
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “การสร้างแบบนี้ต่อคน
ต้องใช้เวลาใช้คนเยอะ บางที่เขาก็อยากจะได้กฎหมาย จะได้ไม่ลักลั่นกัน เขาทาแต่ที่อื่นไม่ทาอะไรแบบนี้
ห้างฯ แจกถุง ถ้าไม่แจกก็จะเสียลูกค้า แต่ถ้ามีประกาศออกมาบังคับ ทุกคนจะทาเหมือนกัน ตอนนี้ก็
ได้แค่ทาความเข้าใจ ขอความร่วมมือไปก่อน กฎหมายเรา 10 ปีไม่รู้จะออกได้ไหม”
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 7 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “กรมฯ ไม่มีหน่วยงานระดับจังหวัด
หรือระดับ พื้ น ที่ เป็ น หน่ วยงานส่ วนกลางการเข้าถึงทุ กพื้ น ที่ ท าได้ไม่เต็ม ประสิท ธิภ าพ เนื่ องจาก
บุคลากรไม่เพียงพอ แม้มีการถ่ายโอนงบประมาณไปยังสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด แต่บางจังหวัดก็ดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญ”
สาหรับการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของภาคเอกชน ก็ต้องอาศัยความร่วมมื อ
จากพนักงาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความเคยชินและจะให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ท่านที่ 5 กล่าวว่า “ช่วงแรกที่มีกฎระเบียบ
ก็มีปัญ หา แต่ก่อนที่ มีการคัดแยกขยะเปียกขยะแห้งก็มีการต่อต้าน แต่หลัง ๆ ก็เกิดความเคยชิน
ในการคั ด แยก” และเจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานภาคเอกชน ท่ า นที่ 6 ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม อี ก ว่ า “มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและพนักงานของตลาดและในคนหมู่บ้านทราบเกี่ยวกับการรีไซเคิล เขาก็ให้
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ความร่วมมื อ ระดั บ หนึ่ ง แต่ ผู้ ค้ าก็ ให้ ค วามร่ วมมื อ น้ อ ย เพราะหลั ก ๆ เขาคื อ ขายของ เรามี ก าร
ประชาสัมพันธ์ โดยลงพื้นที่แจกเอกสาร รถประชาสัมพันธ์และมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พูดคุย”
ในการดาเนิ นงานโครงการธนาคารขยะของชุมชนเองก็ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชนได้อย่างครอบคลุม มีเพียงบางครัวเรือนเท่านั้นที่เห็ นความสาคัญและมาเข้าร่วมโครงการ
แม้จะอยู่ในชุมชนเดียวกันก็ตาม ซึ่งผู้นาชุมชน ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “คนที่ไม่มาเข้าร่วมเขาก็ไม่รู้ว่า
พวกเราทาอะไร แล้วก็ไปบอกว่าถ้าไม่ได้ตังค์ เราคงไม่ทาหรอก มีการไปร้องเรียนว่าเราสร้างภาพ
ร้องเรียนว่าเราไม่ได้ทาอะไรเลย ป้าเป็นจิตอาสาที่โดนร้องเรียน แต่ทุกวันนี้ไม่มี แล้ว” หรืออาจมีการ
มาร่วมโครงการ มาฟังการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแต่ไม่สามรถกลับไปคัดแยกขยะ
ที่บ้านของตนได้ ซึ่งผู้น าชุม ชน ท่ านที่ 4 ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า “ชวนมาร่วมกิจกรรมก็มาร่วมกัน ดี
กลับไปก็ไปแยกเฉพาะที่เห็นเงิน ซื้อง่ายขายคล่องมากกว่า แต่ขยะอินทรีย์ ต้องใช้เวลา เขาบอกว่าเขา
แยกแล้วใส่ถุงแล้ว แต่ก็ใส่ลงไปในถังขยะรวมอยู่ด”ี
การมีประชากรแฝงในพื้ นที่จานวนมาก ก็ ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ เช่นกัน
โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 3 ให้ข้อมูลว่า “ประชากรแฝงมีผลต่อจานวนขยะ ถ้ารู้จานวน
ประชากรแฝงก็จะบริหารงานได้ดี จะเห็นภาพมากขึ้น”
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 7 ให้ข้อมูลวี่กว่า “ประชาชนมองว่าการจัดการไม่ใช่หน้าที่
ของตน โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยว เขตเมืองที่มีความเจริญ ประชาชนมองเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการ
ทามาหากินและรายได้เป็นหลัก เรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องรองลงมา”
จึงสรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถขับเคลื่อนดาเนินการดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมทั้งหมด และแต่ละหน่วยงาน
ก็จะมีการดาเนินงานที่แตกต่างกันไปตามนโยบายของผู้บริหาร สาหรับการดาเนินงานด้านการจัดการ
ขยะตามหลักการ 3Rs ปัญ หาหลัก คือการเป็นสังคมเมืองและมีประชากรแฝงในพื้นที่จานวนมาก
ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ประกอบกับประชาชนมองว่ามีเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การกาจัดขยะ จึงไม่ เกิดความร่วมมือที่ จะลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ ต้น ทาง และบางพื้ น ที่ ยังไม่ มี
กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ให้ ป ระชาชนมี ก ารลดและคั ด แยกขยะเพื่ อ น าขยะกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์
ที่ชัดเจนทาให้ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐที่เท่าที่ควร โดยการที่จะให้กลุ่มเป้าหมายหรือ
ผู้มีส่วนได้เสี ยเข้ามามี ส่วนร่วมอย่างครอบคลุมและทั่วถึงนั้น ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เกิดความเคยชินด้วย
4.5.3 มิตดิ ้านการบริหารจัดการ
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรด้านการบริหารจัดการในการดาเนินงานตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
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กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี คือ การแปลงนโยบายไปสู่การปฎิบัติในระดับจังหวัดหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากบริบทของแต่ละพื้นที่และนโยบายของ
ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน โดยผู้บริหารแต่ละพื้นที่จะให้ความสาคัญ
หรือมุ่งเน้นการดาเนินงานในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกัน แม้นโยบายของรัฐบาลจะให้ความสาคัญการกับ
การจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ประกอบกับการต้องขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ยังขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ บริบทของพื้นที่ และความพร้อมของประชาชน รวมทั้ง
นโยบายของผู้บริหารแต่ละพื้นที่เป็นสาคัญ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ให้ข้อมูลว่า “นโยบายบอกว่า ต้องมาในแนว 3Rs ก็ใช่
แต่วิธีการจะทาอย่างไร แต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกัน ผู้บริการท้องถิ่นก็แตกต่างกันไปอีก นโยบายบรรจุแล้ว
และแผนต่าง ๆ ก็มีแล้ว แต่อยู่ที่ว่าจะเอาไปดาเนินงานอย่างไร ตอนนี้ ก็กาลังจะมียุทธศาสตร์ชาติแล้ว
เรื่องนี้ก็จะไปอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ ใครไม่ทาตามก็ถือว่าผิดกฎหมาย แต่ How to นี่สาคัญ อย่างบางที
ไปดูงานมา แล้วก็หยิบเอาโครงการมาเลย ก็ทาไม่ได้เพราะแต่ละพื้นที่ต่างกัน วิธีการก็คือต้องศึกษา
องค์ประกอบขยะว่าเราจะขจัดตรงนี้อย่างไรบ้าง จะหมักปุ๋ย หรือขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการหรือ
ทาอย่างไร”
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 5 ให้ข้อมูลอีกว่า “ท้องถิ่นส่วนใหญ่เน้นเรื่อง บาบัดทุกข์
บารุงสุข ก็ไม่เน้นขยะเท่าไหร่ คนที่ทาจริง ๆ กับคนกาหนดนโยบาย การส่งนโยบายและคนทาตาม
มีช่องว่างของมัน การสื่อสารนโยบายต้องไปพร้อมเงินหรือไม่ ต้องไปพร้อมความรู้ไหม ต้องทาให้เป็น
ต้องมี ความรู้ ในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารนโยบาย ก็ต้องค่อย ๆ ขยับ ทาให้เขาเห็น ทุกอย่าง
มันยากหมด เตาเผาก็ยาก หมักปุ๋ยก็ยาก เทศบาลมีภารกิจหลายอย่าง คนส่งนโยบายก็ส่งพอลงไป
ในพื้นที่จริง ๆ ความไม่พร้อมของเขา เขาก็ทาไม่ได้”
ทั้ งนี้ เจ้ า หน้ าที่ ภ าครัฐ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท่ า นที่ 4 กล่ าวว่ า “การน านโยบายมาสู่ ก ารปฎิ บั ติ
ซึ่ งนโยบายมากจากรัฐบาล ส่ งต่ อ มาทางกระทรวง ส่ งมากรม ต่ อ มาถึงจังหวัด และมาถึ งท้ องถิ่ น
ซึ่งเขาไม่ได้สัมผัสกับท้องถิ่นจริง ๆ ต้องมาสัมผัสกับท้องถิ่นจริง ๆ บ้าง จะได้เอาไปกาหนดนโยบาย
ให้สามารถปฏิบัติได้จริง อานาจอยู่ที่กรม ต้องมีประกาศมีระเบียบออกมาให้ชัด บางทีประกาศมา
ไม่ ดู ว่าอ านาจหน้ าที่ ข องท้ องถิ่ น ท าได้ ห รือ ไม่ บางที บ างอย่างเราท าไม่ ได้ เกิ น กว่าหน้ าที่ ข องเรา
ต้องออกนโยบายให้ชัดเจน ให้ทาได้ ต้องปฏิบัติได้จริง ต้องสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ด้วย ”
นอกจากการแปลงนโยบายไปสู่การปฎิบัติในระดับจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแล้ว ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
ตามหลั ก การ 3Rs ที่ ใช้ บั งคั บ โดยตรง ซึ่ งเจ้ าหน้ าที่ ภ าครัฐ ส่ วนกลาง ท่ านที่ 4 กล่ าวว่า “เราไม่ ม
กฎหมายไปบังคับเขา ปัญหาขยะในปัจจุบัน มันไกลเกินกว่า พ.ร.บ. ในปัจจุบัน ที่จะควบคุม เกินกว่า
ที่ จะจัด การได้ ด้ วย พ.ร.บ. สาธารณสุ ข ถ้ามี ก ฎหมายทุ ก คนก็ จ ะท า อั น นี้ ใช้ แ บบ CSR ก็ แล้ วแต่
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งบประมาณของแต่ ล ะที่ หลั ก ๆ เราก็ ร่ างกฎหมาย กฎระเบี ย บ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ ส านั ก งานกฤษฎี ก า
เราผลักดัน พ.ร.บ. ส่งเสริมการนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเขาหยิบขึ้นมาพิจารณา ก็จะออกมาได้”
และการบริก ารจัดการขยะขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่ งไม่ให้ ความสาคั ญ กับ การ
จัดการขยะตามหลักการ 3Rs เท่ าที่ควร มีเพียงบางเทศบาลเท่านั้นที่ดาเนินโครงการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs และอานาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่อาจมีความซ้าซ้อนหรืออาจมีช่องว่าง
ระหว่างอ านาจหน้ าที่ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงาน รวมทั้ งการมอบหมายหน้ าที่ ที่ ไม่ ต รงกั บ ภารกิ จ ของ
หน่วยงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ให้ข้อมูลว่า “เราถูกปลูกฝังให้เข้าใจผิดหลาย ๆ
เรื่อง อย่างเรื่องขยะอยู่ใน พ.ร.บ. สาธารณะสุข ชาวบ้านก็คิดว่าเป็นหน้าที่ท้องถิ่น มันไม่ใช่ หน้าที่ฉัน
ฉันมีหน้าที่จ่ายตังค์ 30 บาท นานไหมกว่าประชาชนจะรู้ว่าต้องให้ความร่วมมือ เราเข้าใจผิด มานาน
ท้องถิ่นก็คิดว่าต้องทาเองคนเดียว คนอื่นมายุ่งไม่ได้ ซึ่งมันต้องร่วมมือกัน ถ้าให้ท้องถิ่น อย่างเดียว
ทุ ก อย่ า งก็ จ ะไปทะลั ก อยู่ ที่ ท้ อ งถิ่ น ถ้ า ไม่ ล ดตั้ ง แต่ ต้ น ทาง ก็ จ ะไปกองอยู่ ต รงนั้ น บรรจุ ภั ณ ฑ์
ผู้ประกอบการต้องลดลง เราต้องตัดตอนบรรจุภัณฑ์ ตัดตอนพลาสติกจากที่ห้างสรรพสินค้าออกไป”
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการขยะในปัจจุบันเป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ให้ข้อมูลว่า “กฎหมายการจัดการขยะ
หรือกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายท่อทั้งนั้นเลย พอเราทากฎหมาย 3Rs เข้าไป
ก็บอกว่า มีอยู่แล้ว ซ้าซ้อนกับกระทรวงอื่น ถ้ารัฐมนตรีของเราจะผลักดัน ก็อาจจะดันไปได้ เราไม่ค่อย
มีอานาจมากเราก็ถอยกลับมา แล้วก็มาบอกว่าเราต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รณรงค์มาตั้งแต่เปิดกรม
แล้วครับ ภาคธุรกิจเข้มแข็งมาก เราก็ทาอะไรเขาไม่ได้ ถ้าบอกว่าจะเก็บภาษี ก็จะบอกว่ารัฐบาล
ถังแตก เลยพู ดคานี้ไม่ ได้ กฎหมายบางทีเป็น 10 ปี บางทีไม่หยิบขึ้นมาพิ จารณาเลย รัฐบาลก็ยัง
ไปเน้น Waste to energy อยู่ บางทีประชาชนก็ไม่เห็นภาพ เพราะขยะหน้าบ้านก็ยังมีรถมาเก็บอยู่
เขาก็ไม่รู้ จนกว่าขยะจะล้นเมือง และอย่างหนึ่งคือผู้ประกอบการเนี่ยแหละ ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้ผลิตขยะ
คิดว่าขยะคือเรื่องของประชาชน คิดว่ามีหน้าที่ผลิต เขาก็จะไม่คิดที่จะลด ถ้าคิดเรื่อง Eco-Design
ต่ าง ๆ เรื่อ งการตลาด ผู้ ป ระกอบการซื้ อ ถุ งปี นึ ง หลาย 10 ล้ าน อย่ างพลาสติ ก หุ้ ม ผ้ าขวดน้ าดื่ ม
หรือ Cap Seal เนี่ย กฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าห้ามแต่ตอนคุณสร้างแบรนด์ คุณก็ลดได้ ไม่ต้องมีก็ได้”
และสอดคล้องกับนักวิชาการ ท่านที่ 3 ที่กล่าวว่า “ภาคเอกชน หรือภาคธุ รกิจเขาเข้มแข็ง
แล้ ว บางที ท าแต่ ธุ ร กิ จ ไม่ ใส่ ใจสิ่ งแวดล้ อ ม เพราะฉะนั้ น ต้ อ งมี ห น่ ว ยงานรั ฐ เป็ น หน่ ว ยงานลาง
เชื่อมระหว่างภาคเอกชน และประชาชน ต้องมีกฎหมายบังคั บให้ชัดเจน ท าไมประเทศจีน ไม่ใช้
ถุงพลาสติก ท าไมต้องซื้อถุง เขาก็พกกันไปเอง แล้วบ้านเราทาไมไม่บังคับไปเลย ถ้าเริ่มผลักจาก
ประชาชนจะช้า รัฐต้องบังคับมา ผู้นาต้องบังคับลงมา”
หน่วยงานระดับท้องถิ่นบางพื้นที่ยังไม่ให้ความสาคัญในการจัดการขยะที่ต้นทาง และการ
คัดแยกขยะเท่าที่ควร มีเพียงการจัดเก็บและนาไปกาจัดหรือการจ้างเอกชนกาจัด ไม่มีการส่งเสริมให้
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ประชาชนมี ก ารจั ด การขยะตามหลั ก 3Rs ประกอบกั บ ประชาชนในบางพื้ น ที่ ยั งไม่ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญ ในการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs และมองว่าการจัดการขยะเป็นหน้ าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีชุมชนที่ดาเนินการจัดการขยะที่ต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพในบางพื้นที่
เท่ านั้ น สอดคล้ อ งกั บ เจ้ าหน้ า ที่ ภ าครัฐ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท่ านที่ 2 ที่ ก ล่ าวว่ า “ประชาชน ไม่ มี ค วาม
ตระหนักในการคัดแยกขยะ เราเคยให้ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้ผล ก็ทิ้งรวมอยู่ดี และ
ประชาชนมองว่า เป็ นหน้าที่ ของเทศบาล แม้ผู้นาชุมชนจะพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจแต่ก็
ไม่ได้ผล” และผู้นาชุมชน ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “ที่เกิดขยะเยอะ เพราะเรามีถังขยะ มีทางเดียว
ถ้ าเราลดได้ เราก็ ล ด การให้ ถั งขยะสวนทางกั บ นโยบายเหมื อ นกั น แต่ ช าวบ้ านไม่ เข้ าใจค านี้ น ะ
มันต้องปรับอีกเยอะ พฤติกรรม ทัศนะ อะไรอีกเยอะ ให้เขาไม่เข้าใจ”
บริบทของพื้นที่ก็ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วน
ท้องถิ่น ท่านที่ 1 ที่ให้ข้อมูลว่า “จังหวัดปทุมธานีมีสภาพเป็นสังคมเมือง มีหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด
เป็นจานวนมาก เป็นอุปสรรค อย่างหนึ่งในการดาเนินการ” และเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 3
ให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันอีกว่า “ขยะอินทรีย์จะมีปัญหาในตอนทาปุ๋ยหมัก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ปูน ชุมชนเมืองไม่มีพื้นดิน ทาไม่ได้ บริบทของชุมชนเมือง ไม่สามารถบริหารจัดการให้จบ
ในพื้นที่ได้ และตอนนี้เกิดปัญหาขาดแคลนคนเก็บขยะ คนไทยไม่ค่อยมีต้องจ้างคนพม่ามาทา”
จึงสรุปได้ว่า การบริหารจัดการหรือการแปลงนโยบายไปสู่การปฎิบัติในระดับจังหวัดหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การไม่มีกฎหมายบังคับใช้โดยตรงและ
กฎหมายในปัจจุบันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจยังไม่ให้ความสาคัญกับ
การลดบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จาเป็น เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการตลาด นอกจากนี้บริบทของพื้นที่ก็ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการขยะ การเป็นชุมชนเมืองมีพื้นที่จากัด สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมไม่สามารถดาเนิน
กิจกรรมบางอย่างได้ และผู้บริการหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีนโยบายแตกต่างกัน หน่วยงานระดับ
ท้ องถิ่นบางพื้ นที่ ยั งไม่ ให้ ความส าคั ญ ในการจัดการขยะต้นทางและการคั ดแยกขยะเพื่ อน ากลั บมา
ใช้ประโยชน์ ประกอบกับประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง
เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควรเนื่องจากยังไม่ประสบปัญหาในพื้นที่ที่ชัดเจน
4.5.4 มิตดิ ้านการเรียนรู้และการพัฒนา
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรด้านการเรียนรู้และการพัฒนาสาหรับการดาเนินงานตาม
เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ที่ 12 เป้ าประสงค์ ที่ 12.5 และการด าเนิ น งานด้ านการจั ด การขยะ
ตามหลักการ 3Rs กรณี ศึกษา จังหวัดปทุมธานี คือ บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการลดและ
คัดแยกขยะที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนได้ยังมีไม่เพียงพอ และการเรียนรู้ไม่ได้
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ลดและคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์
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เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ให้ข้อมูลว่า “เราเคยทาโครงการ แจกถังขยะสีต่าง ๆ
ให้ เทศบาล แต่ พ อแจกไปแล้ ว ก็ เป็ น เรื่อ งของเทศบาลไปบริ ห ารต่ อ การให้ ค วามรู้กั บ ประชาชน
บางเทศบาลเขาก็อยากให้นักวิชาการลงไปให้ความรู้ จะน่าเชื่อถือมากกว่า”
สอดคล้ องกับ เจ้าหน้ าที่ ภ าครัฐส่วนท้ องถิ่น ท่ านที่ 1 “บุ คลากรมี ความรู้ในเรื่องของการ
บริหารงานตามนโยบาย แต่ความรู้เรื่องของทางเทคนิคและวิชาการเกี่ยวกับการจัดการขยะยังไม่ค่อย
ชัดเจน”
และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบท าให้ ข าดความต่ อ เนื่ อ งในการด าเนิ น งาน
ของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะ และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนได้ยังมีไม่เพียงพอ รวมทั้งการนาความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปปฏิบัติจริงก็มีปัญหาหรืออุปสรรคเช่นกัน เนื่องจากความรู้ที่ได้รับนั้นไม่ได้นาไปสู่การเปลี่ยน
พฤติกรรม จึงไม่มีจิตสานึกที่จะลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค ท่านที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “คือความเข้าใจ บางคนมีความรู้แต่ไม่ได้
มีความเข้าใจ คือมีความรู้แต่เอาไปปฏิบัติได้หรือไม่ บางคนรู้ว่าขยะต้องแยก ต้องขายได้ แต่เวลา
ที่จะทิ้งขยะทาไมเขาไม่แยก คือการมีความรู้ ไม่ได้นาไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะ ใน
เรื่องการลด คัดแยก ยังไม่มีจิตสานึก การอบรม ถึงจะรู้ก็จริง จะไม่มีประโยชน์เลย ถ้ากลับไปแล้ว
ไม่กลับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ขยะจะไม่ลงถังเลยถ้าคัดแยกมาหมดแล้ว”
จึงสรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคด้านการการเรียนรู้และการพัฒนา คือ บุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการลดและคัดแยกขยะที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนได้ ยังมีไม่เพียงพอและ
บุคลากรในท้องถิ่นที่ให้ความรู้กับประชาชนอาจไม่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนนพื้นที่เท่าที่ควร
ประกอบกับความรู้ที่ได้รับนั้นไม่ได้นาไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรม จึงไม่มีจิตสานึกที่จะลดและคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง แม้จะมีการส่งเสริมความรู้มากเพียงใด หากประชาชนไม่ให้ความสาคัญในการนาไปปฏิบัติ
ก็ไม่สามารถเพิ่มอัตราการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ในภาพรวมของประเทศได้
จากผลการศึกษาที่ กล่ าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ปั ญ หา อุป สรรค ในการดาเนิ นงาน
ตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ที่ 12 เป้ าประสงค์ ที่ 12.5 ภายใต้ บ ริบ ทของประเทศไทย และ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณี ศึกษา จังหวัดปทุมธานี ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนดังกล่าว และปัญ หาอุปสรรคที่ทาให้อัตราการนาขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ประโยชน์ (Recycle) ในภาพรวมทั้งประเทศยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรณีศึกษา เกิดจากการ
แปลงนโยบายไปสู่ ก ารปฎิ บั ติ ในระดั บ จั งหวัด หรือ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น และชุ ม ชนยั งไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากบริบทของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน ความพร้อมและนโยบาย
หน่วยงานหรือผู้บริหารแต่ละพื้น ที่แตกต่างกัน ทาให้มีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่ประสบความสาเร็จ
ในการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ประกอบกับในปัจจุบันองค์ประกอบของขยะในปัจจุบัน
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ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ขยะบางประเภทเกิดจากความต้องการใช้ของผู้บริโภคที่มากขึ้น และขยะดังกล่าว
ไม่สามารถนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นภาระกับบ่อฝังกลบขยะในปัจจุบัน ซึ่งประเทศ
ไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ที่ใช้บังคับโดยตรงและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการขยะในปัจจุบันเป็น การแก้ปัญหาที่ปลาย
เหตุนอกจากนั้น ผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจยังไม่ให้ความสาคัญกับการลดบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จาเป็น
ในขณะที่การขับเคลื่อนดาเนินการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยเฉพาะในจังหวัดหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ส่วนการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
ปั ญ หาหลั ก คื อ บริบทของพื้ นที่ ส่ งผลต่ อการบริหารจั ดการขยะ การเป็ นชุ มชนเมื องมี พื้ นที่ จ ากั ด
สภาพพื้นที่ ไม่เหมาะสมไม่สามารถดาเนินกิจกรรมบางอย่างได้ การเป็นสังคมเมืองและมีประชากรแฝง
ในพื้นที่จานวนมากส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ประกอบกับ การมีเทศบาลรับผิดชอบ
กาจัดขยะ ซึ่งบางพื้นที่ยังไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับให้ประชาชนมีการลด และคัดแยกขยะเพื่อนาขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน และบางพื้นที่ยังไม่ประสบปัญหาขยะในพื้นที่ที่ชัดเจน ทาให้ประชาชน
ไม่เกิดจิตสานึกและไม่เห็นความสาคัญของปัญหาขยะ จึงไม่ให้ความร่วมมือที่จะลดและคัดแยกขยะ
ที่ต้น ทางเพื่อนากลับ มาใช้ประโยชน์เท่ าที่ควร และบุคลากรที่มี ความรู้ความเข้าใจในการลดและ
คัดแยกขยะที่ ส ามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนได้ยังมีไม่เพียงพอ ประชาชนบางส่วน
ไม่สามารถนาความรู้ที่ได้รับนั้นไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรม แม้จะมีการส่งเสริมความรู้มากเพียงใด หรือ
จะมีนโยบายของประเทศที่ ให้ความสาคัญ และส่งเสริมให้มี การจัดการขยะเป็นตามหลักการ 3Rs
หากประชาชนไม่ให้ความสาคัญในการนาไปปฏิบัติก็ไม่สามารถเพิ่มอัตราการนาขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ใหม่ในภาพรวมของจังหวัดและของประเทศได้
โดยสรุ ป ผลการศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะหรื อ แนวทางการด าเนิ น งาน
ตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ที่ 12 เป้ าประสงค์ ที่ 12.5 ภายใต้ บ ริบ ทของประเทศไทย และ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.13
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4.6 ข้ อเสนอแนะหรื อแนวทางการด าเนิ นงานตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นที่ 12
เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการ
ขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
จากการศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียในการดาเนินงาน
ตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ที่ 12 เป้ าประสงค์ ที่ 12.5 ภายใต้ บ ริบ ทของประเทศไทย และ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัดปทุ มธานี ที่สอดคล้องกับ
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ดั ง กล่ า ว สามารถน าเสนอข้ อ เสนอแนะหรื อ แนวทางด าเนิ น งาน
ทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ได้ดังนี้
4.6.1 ข้อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานภาครัฐต้องกาหนดให้มีกฎหมายหรือกฎระเบียบบังคับใช้ ให้มีการจัดการ
ขยะมู ล ฝอยตั้ งแต่ ต้ น ทางตามหลั ก การ 3Rs โดยตรง และประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ป ระชาชนรับ ทราบ
อย่างทั่วถึง
สอดคล้ อ งกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ส่ ว นกลาง ท่ านที่ 4 ที่ ให้ สั ม ภาษณ์ ว่ า “กฎหมาย
การจัดการขยะหรือกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายท่อทั้งนั้นเลย บางทีประชาชน
ก็ไม่เห็ นภาพ เพราะขยะหน้ าบ้านก็ยังมีรถมาเก็บอยู่ เขาก็ไม่รู้ จนกว่าขยะจะล้น เมือง กฎหมาย
สมัยใหม่ต้องมองไปที่ ต้นทางแต่ละตัว บังคับใช้ในแนวขอความร่วมมือให้ลดบรรจุภัณฑ์ บางอย่าง
ไม่ต้องใส่กล่องก็ได้ คืออยากทาก็ได้ แต่ต้องเก็บภาษีจะได้มีเครื่องมือมาดูแลเรื่องนี้บ้าง ต้องมีการ
ใส่ ม าตรการเรื่อ งเศรษฐศาสตร์เข้ าไปหน่ อ ยให้ ม าช่ วย เรื่อ งความรับ ผิ ด ชอบของผู้ ป ระกอบการ
เอาเรื่องหลัก 3Rs เข้าไปไว้ในกฎหมาย ระบบฉลากสิ่งแวดล้อม เรื่องการเคลื่อนย้ายวัสดุ ต้องไปอยู่
ในกฎหมาย” และสอดคล้องกับนักวิชาการ ท่านที่ 3 ที่กล่าวว่า “ต้องมีกฎหมายออกมาบังคับ ให้ทุกคน
ต้องทาเหมือนกัน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ จะผลั กดันได้เร็ว ถ้าผลักจากภาคประชาชนจะช้ามาก” และ
นักวิชาการ ท่ านที่ 2 กล่าวว่า “ต้องมีกฎหมายเรื่อง 3Rs บังคับที่ ชัดเจน อย่างประเทศญี่ ปุ่ นเขา
มีกฎหมายบังคับที่ชัดเจนออกมาเลย และเขามีนโยบายที่ชัดเจนมาก”
2. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้มีนโยบายแผนงานหรือโครงการที่บูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการดาเนินงานและแปลงนโยบาย
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดไปจนถึงในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 6 ที่ให้ข้อมูลว่า “ควรมีการบูรณาการ
งานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานการจัดการขยะของประเทศประสบความสาเร็จ
โดยร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง หรือระดับครัวเรือน โดยการลดและคัด
แยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs” และสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนภูมิภาค
ท่ า นที่ 1 ที่ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะว่ า “ปั จจั ยที่ จะน าไปสู่ ค วามส าเร็ จในการจั ดการขยะ คื อ นโยบาย
ในการส่งเสริมการจัดการขยะ การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการองค์ความรู้ และกิจกรรมกระตุ้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”
นั ก วิ ช าการ ท่ า นที่ 2 กล่ า วเสริ ม อี ก ว่ า “เราต้ อ งมี น โยบายเรื่ อ ง 3Rs ที่ ชั ด เจน
มีวิสัยทัศน์ มีทิศทางที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกภาคส่วนช่วนกัน แล้วก็ต้องมีกฎหมายมาบังคับ ”
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 4 กล่าวว่า “การนานโยบายมาสู่การปฎิบัติ
ผู้กาหนดนโยบายต้องมาสัมผัสกับท้องถิ่นจริง ๆ บ้าง จะได้เอาไปกาหนดนโยบายให้สามารถปฏิบัติ
ได้จริง อานาจอยู่ที่กรม ต้องมีประกาศมีระเบียบออกมาให้ชัดเจน ต้องปฏิบัติได้จริง และต้องสอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ด้วย ”
3. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรมี ก ฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ ชั ด เจนเพื่ อ บั งคั บ ใช้
ในระดับท้องถิ่น หรือเพื่อส่งเสริมให้มีการลดปริมาณขยะที่ต้นทางตั้งแต่ระดับครัวเรือนและคัดแยก
เพื่ อ น าขยะกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ และองค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ควรมี น โยบายการคั ด แยกขยะ
จากปลายทางอีกครั้งก่อนนาไปกาจัด
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท่ า นที่ 3 ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ า “เทศบาลเราใช้
ค่ า ธรรมเนี ย มเป็ น ตั ว บั งคั บ ท้ อ งถิ่ น มี อ านาจอนุ ญ าต เก็ บ ขนขยะ ตามค่ า ธรรมเนี ย มที่ ก าหนด
เราใช้เทศบัญญัติกากับดูแล ใช้ค่าธรรมเนียมช่วยกระตุ้น ตรงนี้ช่วยได้เยอะ โดยกาหนดค่ากาจัดขยะ
40 บาทต่อเดื อนต่อครัวเรือน โดยต้องมีปริมาณขยะไม่เกิ น 20 ลิตรต่อวัน ถ้าปริมาณขยะมากกว่า
20 ลิตร จะคิดบริการเพิ่ม เราเก็บค่าธรรมเนียมถ้าประชาชนอยากประหยัดไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียม
เก็บขยะเยอะ ก็ต้องทาขยะให้น้อยลง ลดขยะลงจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย ส่วนสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ก็ต้องทาแผนการจัดการขยะมาให้เราดูก่อน เทศบาลถึงจะออกหนังสืออนุญาตให้สร้างได้
นอกจากนั้นเทศบาลก็มีสถานีขนถ่ายขยะ ขยะเก็บแล้วส่งไปสถานีขนถ่ายก่อน สถานีขนถ่ายจะมีการ
เลี้ยงไส้เดือน มีการทาไบโอแก๊ส ดึงขยะที่เก็บได้ไปใช้ประโยชน์ให้เยอะที่สุด มีการนาเศษอาหารที่เก็บได้
ไปให้สุนัข เมื่อรณรงค์แล้วต้องจัดการให้ได้ด้วย มีการทาเชื้อเพลิงจากขยะ เราพยายามแก้ไขปัญหา
ทีละตัว คัดแยกเศษผ้ า ออกให้เหลือแต่พ ลาสติกให้เยอะที่ สุด เพื่ อในการทาเชื้อเพลิงจากขยะที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น”
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และสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 4 ที่กล่าวว่า “ตอนนี้เรามีการ
ออกธรรมนู ญ ขยะ เหมื อนเป็ น ข้อตกลงของชุมชนเรื่องขยะ พอออกมาแล้ว เราก็ต้องมาคิดต่อ ว่า
มีธรรมนูญ แล้ วนะ เราจะท ายังไงต่อ จะผลักดันต่อไปอย่างไรบ้ าง เพื่ อเป็ นแนวปฏิบัติร่วมกันของ
ชุมชน”
4. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ
3Rs ในระดับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและขยายผลจากชมชนสู่ชุมชน รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านการจัดการขยะทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน รวมทั้งภาคเอกชน
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 6 ที่กล่าวว่า “จริง ๆ แล้ว เรื่องของ
ความเข้ ม แข็ งของท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชน ปั จ จั ย ความส าเร็จ เนี่ ย อยู่ ที่ ตั วชุ ม ชน อยู่ ที่ ก ารมี ส่ วนร่ว ม
ของชุมชน ในส่วนของนโยบายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นและขยายผลมากขึ้น
แต่ถ้าด้วยตัวเขาเองตัวชุมชนเองถ้าเขาไม่เข้มแข็ง และไม่ดึงชุมชนเข้ามาร่วม ก็จะไม่สาเร็จ ไม่ยั่งยืนยาว
เพราะมันก็จะมีให้เห็นอยู่หลายที่ ที่อาจจะช่วงแรก ๆ ที่เราลงไปส่งเสริม ถ้าเขาไม่เข้มแข็งพอก็จะ
ลดระดับลง ดูได้จากการที่เป็นศู นย์เรียนรู้ เนี่ยบางที่ก็พัฒนาไปเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ สมมุติว่าเราเป็น
ชุมชนใหม่ เราอยากไปดูงานเนี่ยเราก็จะเลือกได้ว่าจะไปชุมชนไหน ไปดูเป็นตัวอย่างได้ กรมส่งเสริมฯ
ก็ไม่ต้องลงไปส่งเสริมแล้ว”
และสอดคล้ อ งกับ เจ้าหน้ าที่ ภ าครัฐส่วนกลาง ท่ านที่ 7 ที่ กล่าวว่า “ต้ น แบบ หรือ
Model มีหลายแบบ แต่ละแห่งก็จะแตกต่างกัน คือถ้าจะเอาความยั่งยืนต้องมาจากข้างในชุมชน
แต่ถ้าเอานโยบายลงไป สั่งแบบ Top Down ก็จะทาได้ไม่นาน เพราะถ้านโยบายไม่ได้สนับสนุนเขา
เขาก็จะไม่ได้ทาต่อ ต้องมีแรงส่งจากภายนอก คือ แรงสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งมีความพร้อมในการช่วยสนับสนุน ทั้งกาลังคน กาลังทรัพยากร และกาลังความรู้
ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ช่ วยหนุ น ชุ ม ชน หากองค์ ก รภายนอกและชุ ม ชนจู น เข้ าหากั น ได้ ดี ร่ วมกั น พั ฒ นา
การทางานของชุมชนไปด้วยกัน ย่อมมีแนวโน้มและโอกาสที่จะประสบความสาเร็จ ไม่เพียงแต่การ
ดาเนินงานชุมชนปลอดขยะ แต่รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนทุกด้าน ซึ่งโดยมากคือ อปท.
ได้แก่ เทศบาล และ อบต. ที่ให้การหนุนเสริมชุมชนและมีบางชุมชนที่สามารถติดต่อภาคเอกชน หรือ
มีภาคเอกชนเห็นถึงความตั้งใจของชุมชน จึงเข้ามาหนุนเสริมการทางานของชุมชนอีกแรงหนึ่ง รวมทั้ง
แรงส่ งเสริม จากชุม ชนด้วยกัน เอง เกิดจากชุมชนปลอดขยะที่ ป ระสบความสาเร็จก็ ขยายแนวคิ ด
องค์ความรู้ไปยังชุมชนอื่น ๆ หรือชุมชนอื่น ๆ เข้าศึกษาดูงานเกิดเป็นเครือข่ายส่วเสริมระหว่างชุมชน
ด้วยกัน ทาให้เกิดชุมชนปลอดขยะมากขึ้น”
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เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 3 ให้ข้อเสนอว่า “ให้ชุมชนเสนอมาเองว่าชุมชน
ต้องการอะไร แล้วก็ไปอบรม ให้ชุมชนเสนอมาแล้วเราเป็นพี่เลี้ยงให้เขา พยายามดึงเขาให้มีส่วนร่วม
และเวลาคุยเรื่องขยะกับห้างฯ ต้องคุยให้จบ ว่าคัดแยกแล้วเก็บแล้ว ขยะเอาไปไหน จะทาให้มีส่วนร่วม
มากขึ้น พอเห็นช่องทางของขยะแต่ละประเภทก็จะเกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น”
ซึ่งสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ที่กล่าวว่า “ชุมชนต้องเป็นชุมชน
ต้นแบบ ดึงชุมชนอื่นให้ทาตามได้ ถ้าเทศบาลเข้มแข็ง ชุมชนก็จะเข้มแข็งไปด้วย มีร้านรับซื้อของเก่า
ที่เข้มแข็ง ก็คือวงษ์พานิช ขยะรีไซเคิลก็ถูกวงษ์พานิช ดึงออกไป บางชุมชนแทบไม่มีขยะเหลือเลย
บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ แยกออกมา ค่อยแยกออกมาทีละตัว จะได้จัดการง่าย เพื่อไม่ให้ไปรวมกันที่บ่อฝัง
กลบที่เดียว” และสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 3 ที่ให้ให้มูลว่า “เราผลักดันจาก
ภาคประชาชน ผู้ น าชุ ม ชน ท าโครงการ Green Office ห้ างสรรพสิ น ค้ าใหญ่ ๆ ในพื้ น ที่ ก็ มี ก าร
คัดแยกอยู่แล้ว เอกชนเขาพร้อมทาอยู่แล้วเพื่อภาพลักษณ์ ขยะต้องมองตั้งแต่ต้นทาง ใครผลิตอะไร
ต้ อ งเรีย กซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลั บ คื น ไป ผลิ ต มาแล้ ว ต้ อ งไม่ เป็ น ปั ญ หากั บ ผู้ บ ริ โภค ขยะออกมาจาก
หน่วยงานไหน ก็ให้หน่วยงานนั้นจัดการ ในส่วนของโรงเรียนก็ให้มีการแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับขยะ
เข้าไป เป็นกิจกรรมเสริมในหลักสูตร สอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ สอนคานวณ
ปริมาณขยะในวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น และให้เชื่อมโยงไปถึงเรื่องสุขภาพ คนจะให้ความสาคัญมากขึ้น”
นอกจากการดาเนินงานของภาครัฐแล้ว ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการก็ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ให้ข้อสังเกตว่า “อย่างหนึ่งคือ
ผู้ประกอบการเนี่ยแหละ ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้ผลิตขยะ คิดว่าขยะคือเรื่องของประชาชน คิดว่ามีหน้าที่ผลิต
เขาก็จะไม่คิดที่จะลด ถ้าคิดเรื่อง Eco-Design ต่าง ๆ เรื่องการตลาด กฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าห้าม
แต่ตอนคุณสร้างแบรนด์ คุณก็ลดขยะได้ ไม่ต้องมีก็ได้”
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 3 ให้ข้อมูลว่า “แยกขยะ เราพยายามดึงออกมา
ทีละตัว ดึงตัวที่เป็นปัญหาออกก่อน เช่น เศษผ้า กล่องนม ให้โรงเรียนเข้าร่วมดาเนินการ ให้มีการแปรรูป
กล่องนมไปใช้ประโยชน์ เอาไปใช้ประโยชน์ ค่อย ๆ คัด ค่อย ๆ แยกออกมา โฟม เราห้ามนาเข้ามา
ในสานักงาน หน่วยราชการต้องทาก่อน ตลาดรังสิต เราก็ขอความร่วมมือให้เขาดาเนินการลดถุงพลาสติก
ให้คัดแยกขยะ ก็ได้รับความร่วมมือดีเพราะเราดูแลพื้นที่ เขาก็ต้องให้ความร่วมมือ และปัจจัยความสาเร็จ
คือผู้บริหาร นายกทาทุกเรื่องและเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงความคิดเห็น ไม่ปิดกั้นทางความคิด”
5. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรมี ก ารรณรงค์ ให้ เกิ ด การใช้ ป ระโยชน์ จ ากขยะเปี ย กหรื อ
ขยะอินทรีย์ เช่น นาไปทาเป็นพลังงาน ทาปุ๋ย และอาหารสัตว์ เป็นต้น และทาการวิจัยและพัฒนา
เพื่อนาขยะเปียกไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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สอดคล้ อ งกั บ เจ้ า หน้ าที่ ภ าครั ฐ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท่ า นที่ 3 ที่ ก ล่ าวว่ า “ถ้ าเราลดขยะ
อินทรีย์ได้ ขยะก็จะลดลงไปเยอะ เพราะขยะอินทรีย์มีประมาณร้อยละ 64 คือเยอะมาก ต้องมีการแยก
เอาไปทาปุ๋ยหมักชีวภาพ เอาไปเลี้ยงไส้เดือน” และสอดคล้องกับประชาชน ท่านที่ 8 ที่กล่าวว่า “ขยะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกขยะอินทรีย์ เพราะมีตลาดเยอะ แล้วก็พวกพลาสติกเยอะ”
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 3 ให้ข้อสังเกตว่า “ขยะอินทรีย์จะมีปัญหา
ในตอนทาปุ๋ยหมัก เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่ปูน ชุมชนเมือง ไม่มีพื้นดินก็ทาไม่ได้”
4.6.2 ข้อเสนอแนะแนวทางเชิงปฏิบัติ
1. หน่วยงานภาครัฐและผู้นาชุมชนควรสร้างองค์ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการลด
และคัดแยกขยะที่ ต้นทางให้แก่ประชาชน ผู้นาชุมชน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน เกิดจิตสานึกและเห็นความสาคัญในการคัดแยกขยะ
และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับนั้นไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จะลดและ
คัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์มากขึ้น
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 2 ที่ให้ข้อเสนอแนะว่า “ต้องให้
ประชาชนคัดแยกให้ได้ และต้องดูนโยบายของประเทศเป็นหลัก ตราบใดที่ยังทิ้งขยะข้ามเขตจังหวัดได้
ก็ยังไม่เป็นปัญหาสาหรับเรา ตราบได้ที่ยังไม่มีการบังคับประชาชนก็ไม่เกิดความตระหนัก เราไม่เหมือน
เอกชน เช่น ตลาดสี่มุมเมือง เขาจัดการได้เขามีกฎถ้าไม่ทาตามเขาก็ไม่ให้มาทางานในพื้นทีเ่ ขา”
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 4 กล่าว่า “หลักการสาคัญคือ เราใช้กลยุทธ์ 4 ช.
เพื่อความร่วมมือ ชอบ เชื่อ ช่วย ใช้เวลา คือ ถ้าเขาชอบเราเขาจะเชื่อ และอยากจะมาช่วย อยากจะ
มาร่วมกิจกรรม แล้วที่สาคัญทุกอย่างต้องใช้เวลา”
เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ส่ ว นภู มิ ภ าค ท่ า นที่ 1 ยั ง ให้ ข้ อ สั ง เกตอี ก ว่ า “การจั ด การขยะ
เป็นวิทยาศาสตร์เชิงสังคม ต้องไปให้ถึงขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เราต้องไปให้ถึงตรงนั้น
อาจจะต้องมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ให้มากขึ้น อย่างเรา ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสังคม เราเรียนวิทยาศาสตร์มา
เราก็จะรู้แค่วิทยาศาสตร์” และสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 7 ที่ให้สัมภาณ์ว่า
“การปรับพฤติกรรม เปลี่ยนแนวคิด ปลูกจิตสานึก จากการมีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรม ด้านการ
จัดการขยะ ก็จะได้รับประสบการณ์ตรงและเปลี่ยนมุมมองขยะ ไปจากเดิม จากที่ทิ้งทุกอย่าง โดย
ไม่สนใจ ก็ต้องมามองดูว่าอะไรยังมีค่าและใช้ประโยชน์ได้ก่อนทิ้ง ทาให้เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทาง”
นอกจากนี้ ผู้ น าชุ ม ชน ท่ านที่ 1 ให้ ข้ อ มู ล ว่า “ที่ เกิ ด ขยะเยอะ เพราะเรามี ถั งขยะ
มีทางเดียวถ้าเราลดได้ เราก็ลด การให้ถังขยะสวนทางกับนโยบายเหมือนกัน แต่ชาวบ้านไม่เข้าใจคานี้นะ
มันต้องปรับอีกเยอะ พฤติกรรม ทัศนะ อะไรอีกเยอะ ให้เขามาเข้าใจ”
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2. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือภาคเอกชนลดการให้บรรจุภัณฑ์
ที่เกินความจาเป็น และให้มีการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์โดยผู้ผลิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 “ผู้ประกอบการเนี่ยแหละ ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้
ผลิตขยะ คิดว่าขยะคือเรื่องของประชาชน คิดว่ามีหน้าที่ผลิตเขาก็จะไม่คิดที่จะลด ถ้าคิดเรื่อง Eco-Design
อย่างพลาสติกหุ้มผ้าขวดน้าดื่มหรือ Cap Seal เนี่ย กฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าห้าม แต่ตอนคุณสร้างแบรนด์
คุณ ก็ลดได้ ไม่ต้ องมีก็ได้ บรรจุภัณ ฑ์ ถ้าผู้ประกอบการลดลง เราต้องตัดตอนบรรจุภัณ ฑ์ ตัดตอน
พลาสติกจากที่ห้างออกไป เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์
นักวิชาการ ท่านที่ 3 กล่าวว่า “ภาคธุรกิจ เค้ามีทิศทางของเขาอยู่แล้ว ถึงแม้เราจะมี
กฎหมายบั งคั บ ออกมา เขาก็ ป รับ ตั ว ได้ เขาสามารถปรับ เปลี่ ย นวิธี ก ารได้ มี แ ผนรองรับ อยู่ แ ล้ ว
เพียงแต่ตอนนี้เราไม่ได้บังคับ เขาเลยไม่จาเป็นต้องทา ในเมื่อทาแบบเดิมได้กาไรเยอะกว่า เขาก็ทา
ต่อไป”
3. หน่วยงานภาครัฐควรสร้างสังคม 3Rs ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชน
ตระหนักถึงผลกระทบ จากปัญหาขยะเพื่อให้เกิดจิตสานึกและเกิดการสร้างวินัยของคนในชาติในการ
คัดแยกขยะ รวมทั้งวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่
สอดคล้องกับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 7 ที่ ให้ข้อมูลว่า “ต้องเน้นการลด
ไม่ ให้ เกิ ด ขยะ หรื อ Reduce เน้ น กิ จ กรรมการลดปริ ม าณขยะ โดยมี แ นวคิ ด ว่ า ถ้ า ขยะเกิ ด น้ อ ย
การจัดการขยะก็จะน้อยตามและจัดการได้ง่าย และให้นาผลสาเร็จของชุมชนต้นแบบ เช่น ชุมชน
ปลอดขยะที่มีการจัดการขยะภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนาไป
กาจัดให้เหลือน้อยที่สุด ขยายแนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ หรือ Zero Waste ไปยังชุมชนอื่น ๆ
เพื่อเพิ่มจานวนชุมชนปลอดขยะให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จนกลายเป็นสังคมปลอดขยะ”
และเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท่ า นที่ 1 ให้ ข้ อ มู ล อี ก ว่ า “ปั จ จั ย ที่ จ ะน าไปสู่
ความสาเร็จในการดาเนินงานการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม
2) การตระหนักถึงผลที่เกิดจากการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ 3) การสร้างวินัยในการไม่ทิ้งขยะ
ในที่สาธารณะ 4) การสร้างวินัยการคัดแยกขยะ
4. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบ
ของขยะมูลฝอยในพื้นที่ และกระตุ้นให้เกิดจิตสานึกหรือความตระหนักในการลดและคัดแยกขยะ
ที่ต้นทางตั้งแต่ระดับครัวเรือนและขยายผลไปสู่ระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนสาคัญในการดาเนินโครงการของภาครัฐ
สอดคล้องกับเจ้าหน้ าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 7 ให้ข้อมูลว่า “จุดระเบิดจากภายใน
หมายความว่า ความตระหนั กรู้ของคนในชุมชน และมี ความเข้ าใจต่ อสภาวะปั ญ หาขยะของชุ มชน
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บางชุมชนต้องรอจนเกิดปัญหา มีประสบการณ์วิกฤตจึงเกิดความตระหนัก บางชุมชนมีความตระหนัก
ก่อนที่ชุมชนจะเกิดปัญหา เพราะไม่อยากให้ชุมชนของตนมีปัญหาการจัดการขยะ และเมื่อมีใจที่จะลงมือ
ทาก็จะเกิดการระเบิดออกสู่ภายนอก นาไปสู่การกระทา เกิดกิจกรรม ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม
ระเบิดต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ เกิดแรงส่งนาไปสู่เป้าหมายที่จะเป็นชุมชนปลอดขยะในที่สุด เคล็ดลับ คือ
ใจเปลี่ยน ความคิดเปลี่ยน การกระทาเปลี่ยน”
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 4 กล่าวว่า “เวลาเขาเอาขยะมาขายธนาคารขยะ
แล้วถ้าไปแยกมา เราก็จะบอกว่า เห็นไหมว่าถ้าไม่แยกมา มันก็จัดการยาก ถ้าแยกมา มันก็ง่าย คือเรา
ค่อย ๆ สอนชาวบ้าน Learning By Doing พอเราสอนแบบนี้ ครั้งต่อไปเขาก็จะแยกมา”
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 2 กล่าวว่า “ต้องให้ประชาชนคัดแยกให้ได้ ตราบใด
ที่ ยั งไม่ มี การบั งคั บ ประชาชนก็ ไม่ เกิ ดความตระหนั ก เราไม่ เหมื อนเอกชน เช่ น ตลาดสี่ มุ ม เมื อ ง
เขาจัดการได้ เขามีกฎ ถ้าไม่ทาตาม เขาก็ไม่ให้มาทางานในพื้นที่เขา”
และเจ้าหน้าที่ ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ให้ข้อมูลเพิ่ มเติมอีกว่า “ประเด็น 3Rs คือ
ทุกคนต้องรับรู้ สิ่งนี้จะทาให้คนที่มีจิตสานึก คนที่พร้อมให้ความร่ วมมือก็เยอะอยู่ ถ้าออกไปชอปปิ้ง
ลดถุงลงได้หรือไม่ จาก 5 ใบ เหลือ 3 ใบได้ไหม เราใช้เยอะนะถุงเนี่ย ประเทศเราเนี่ย บางประเทศ
ขายถุงแพง คนก็จะพกถุงไปเอง”
5. หน่วยงานภาครัฐควรสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีการ
คัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนและนาไปขายก่อให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือนและชุมชน
สอดคล้องกับ เจ้าหน้ าที่ภ าครัฐส่วนกลาง ท่ านที่ 7 ที่ กล่าวว่า “การสร้างแรงจูงใจ
ทางเศรษฐกิจและระบบสวัสดิการชุมชน เป็นมาตรการสาคัญหนึ่งที่ทาให้การจัดการขยะมีความต่อเนื่อง
โดยในมุ มมองด้านเศรษฐกิจ การคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และนาไปขายก่อให้เกิดรายได้
แก่ครัวเรือน รวมทั้งการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร จากการเลี้ยงไส้เดือน หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถ
จาหน่ายได้ สร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนและชุมชน”
6. ชุมชนควรมีการถอดบทเรียนจากชุมชนที่ประสบความสาเร็จ และถ่ายทอดองค์
ความรู้หรือแนวปฏิบัติในการลดและคัดแยกขยะตั้งต้นทางจากชุมชนสู่ชุมชน
สอดคล้ องกั บ เจ้ าหน้ าที่ ภาครัฐส่ วนกลาง ท่ านที่ 7 ที่ กล่ าวว่า “ต้ องสร้างทายาท
ถ่ายพลั งสู่คนรุ่นใหม่ การส่งต่อรุ่นสู่รุ่น เพื่ อให้การดาเนินงานโครงการ กิจ กรรม ดาเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน เพื่อเป็นแกนนารุ่นต่อไป”
7. หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนควรศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของขยะในปั จ จุ บั น
เพื่ อนาไปสู่ การบริหารจัดการที่ เหมาะสม สามารถลดและคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี และสามารถ
นาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
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สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ที่กล่าวว่า “องค์ประกอบขยะเปลี่ยน
คนจั ด การก็ ต้ อ งเปลี่ ย น แต่ ล ะท้ อ งที่ ก็ ไม่ เหมื อ นกั น ผู้ บ ริห ารก็ ไม่ เหมื อ นกั น เน้ น กั น คนละเรื่ อ ง
ให้ความสาคัญต่างกัน ปัจจุบันสามารถนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 25-26 แต่บางพื้นที่ก็ทาได้
ถึงร้อยละ 50 เราผลักดันให้ความรู้ชาวบ้าน สอนชาวบ้านในพื้นที่นาร่อง ขยะอินทรีย์ทายังไง ขยะ
รีไซเคิล แยกออกไปขายอย่างไร สอนให้ รู้จักการใช้ป ระโยชน์ ต้องมองไปที่การใช้ ป ระโยชน์ขยะ
วิธีการก็คือต้องศึกษาองค์ประกอบขยะว่าเราจะขจัดตรงนี้อย่างไรบ้าง จะหมักปุ๋ย หรือขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการ หรือทาอย่างไร คนที่ทาจริง ๆ กับคนกาหนดนโยบาย การส่งนโยบายและคนทาตาม
มีช่องว่างของมัน การสื่อสารนโยบาย ต้องไปพร้อมเงินหรือไม่ ต้องไปพร้อมความรู้หรือไม่ ต้องทาให้เป็น
ต้องมีความรู้ ในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารนโยบาย ก็ต้องค่อย ๆ ขยับ ทาให้เขาเห็น ทุกอย่าง
มันยากหมด เตาเผาก็ยาก หมักปุ๋ยก็ยาก เทศบาล มีภารกิจหลายอย่าง คนส่งนโยบายก็ส่ง พอลงไป
ในพื้นที่จริง ๆ ความไม่พร้อมของเขา เขาก็ทาไม่ได้”
8. ประชาชนต้องลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางในระดับครัวเรือน
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ท่านที่ 4 ที่กล่าวว่า “แยกขยะ ถ้าเราทา
ตั้งแต่แรก ถ้าเราเริ่มทาตั้งแต่เรากินมันจะง่าย มันสะอาดกว่า อย่ารอให้เป็ นขยะแล้วมากาจัดมันยาก
เริ่มจากที่บ้าน เราเป็นผู้นาไม่ต้องรอใคร สอนลูกให้ทา สร้างจิตสานึกตั้งแต่เล็ก ๆ”
และยังสอดคล้องกับนักวิชาการ ท่านที่ 3 ที่กล่าวว่า “ต้องลงมือปฏิบัติให้ได้ ตัวเราแยก
ขยะไหม ที่บ้านแยกไหม ถ้าถามว่า แยกแล้ว เขาก็ไปรวมอยู่ดี ถ้าอย่างงั้น ก็กลับไปที่จุดแรกคือ ก็ลดสิ
ลดขยะลงสิ ใช้ปิ่นโตได้ไหม ใช้ถุงผ้าได้ไหม ”
9. ภาคเอกชนต้ อ งพั ฒ นาเทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรมให้ ส ามารถน าขยะกลั บ มา
ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยการนาขยะมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
สอดคล้ อ งกั บ นั ก วิ ช าการ ท่ านที่ 2 ที่ ก ล่ าวว่ า “ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ห รื อ
นวั ต กรรมใหม่ ๆ ขึ้ น มา อย่ างประเทศญี่ ปุ่ น เขาเป็ น ต้ น แบบนวั ติ ก รรมในเรื่ อ งของการรี ไซเคิ ล
ถ้าเราพัฒานวัตกรรม ก็จะเข้ากับ Thailand 4.0 พอดีด้วย”
และสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง ท่านที่ 4 ที่กล่าวว่า “ปริมาณการนาขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ของประเทศไทยก็จะประมาณนี้แหละ เฉลี่ยประมาณร้อยละ 25-30 จนกว่าจะมี
อะไรใหม่ ๆ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมา เช่น โรงหมักปุ๋ ยใหญ่ ๆ waste to energy
ขึ้นมา ในแต่ละภาคของประเทศ ก็จะมีการดึงขยะเข้าไป แต่ถ้ายังมีแค่การซื้อขายของเก่า เลี้ยงไส้เดือน
เท่านี้ ตัวเลขก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ”

ตารางที่ 4.13 สรุปผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5
ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศกึ ษา จังหวัดปทุมธานี
ประเด็น
ผลการศึกษา
1. ปัญหา/อุปสรรค
1) มิติด้านประสิทธิผล

- ความพร้อมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งนโยบายหน่วยงานหรือผู้บริหารแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ประกอบกับ
องค์ประกอบของขยะในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ขยะบางประเภทไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้

2) ด้านผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมาย

- การด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ร่ ว มกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย หรื อ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ยังไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับหน่วยงานผูป้ ฏิบัตใิ นระดับจังหวัดทั้งหมด
- การเป็ น สั งคมเมื อ งและมี ป ระชากรแฝงในพื้ น ที่ จ านวนมากส่ งผลต่ อ การบริ ห ารจั ด การขยะในพื้ น ที่
ประกอบกับมีเทศบาลรับผิดชอบกาจัดขยะ ซึ่งบางพื้นที่ยังไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับให้ประชาชนมีการลด
และคัดแยกขยะเพื่อนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนทาให้ประชาชนไม่ให้ความสาคัญกับการลดและ
คัดแยกขยะ จึงไม่เกิดความร่วมมือเท่าที่ควร

3) ด้านการบริหารจัดการ

- การแปลงนโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในระดั บ จั งหวัด หรือ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนยั งไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากบริบทของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานหรือ
แต่ละพื้นทีแ่ ตกต่างกัน บางพื้นทีย่ ังไม่ให้ความสาคัญในการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
- ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ที่ใช้บังคับโดยตรง
- ผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจยังไม่ให้ความสาคัญกับการลดบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จาเป็น
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ประเด็น
3) ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)

1. ปัญหา/อุปสรรค (ต่อ)
4) มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

ผลการศึกษา
- ประชาชนยังไม่เห็นความสาคัญของการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร
เนื่องจากยังไม่ประสบปัญหาในพื้นที่ที่ชัดเจน
- ระบบติดตามประเมินผลหรือการรายงานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนได้
ยังมีไม่เพียงพอ
- มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบทาให้ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะ
- ประชาชนไม่ได้นาความรู้ที่ได้ไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง จึงไม่มีจิตสานึก
หรือไม่ให้ความสาคัญกับการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางตั้งแต่ระดับครัวเรือน

2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดาเนินงาน
1) ข้อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบาย

- กาหนดให้ มีกฎหมายหรือกฎระเบี ยบบั งคับใช้ ในการจัดการขยะมู ลฝอยตั้งแต่ต้ นทางตามหลักการ 3Rs
โดยตรง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมให้มีนโยบายแผนงานหรือโครงการที่บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการดาเนินงานและแปลงนโยบายของประเทศไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด
ไปจนถึงในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ประเด็น
1) ข้อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบาย (ต่อ)

ผลการศึกษา
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนเพื่อบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น หรือเพื่อส่งเสริม
ให้มีการลดปริมาณขยะที่ต้นทางตั้งแต่ระดับครัวเรือนและคัดแยกเพื่อนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีนโยบายการคัดแยกขยะจากปลายทางอีกครัง้ ก่อนนาไปกาจัด
- ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ในระดับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและ
ขยายผลจากชมชนสู่ชุมชน รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภู มิภาคส่วนและส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา
ภาคประชาชน รวมทั้งภาคเอกชน
- ควรมีการรณรงค์ให้มี การใช้ประโยชน์จากขยะเปียกหรืออขยะอินทรีย์ เช่น นาไปทาเป็นพลังงาน ทาปุ๋ย
และอาหารสัตว์ เป็นต้น และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อนาขยะเปียกไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดาเนินงาน (ต่อ)
2) ข้อเสนอแนะแนวทางเชิงปฏิบัติ

- สร้างองค์ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางให้แก่ประชาชน ผู้นาชุมชน และบุคลากร
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเกิ ด จิ ต ส านึ ก และ
เห็ น ความส าคั ญ ในการคั ด แยกขยะและสามารถน าองค์ ค วามรู้ที่ ได้ รับ นั้ น ไปสู่ ก ารเปลี่ ย นพฤติ ก รรม
เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จะลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์มากขึ้น
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือภาคเอกชนลดการให้บรรจุภัณฑ์ที่เกิน ความจาเป็น และให้มีการเรียกคืน
บรรจุภัณฑ์โดยผู้ผลิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
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ประเด็น

ผลการศึกษา

2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดาเนินงาน (ต่อ)
2) ข้อเสนอแนะแนวทางเชิงปฏิบัติ (ต่อ)

- สร้างสังคม 3Rs ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาขยะ
เพื่อให้เกิดจิตสานึกและเกิดการสร้างวินัยของคนในชาติในการคัดแยกขยะ รวมทั้งวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่
- ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของขยะมูลฝอยในพื้นที่ และกระตุ้นให้เกิด
จิตสานึกหรือความตระหนักในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางตั้งแต่ ระดับครัวเรือนและขยายผลไปสู่
ระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนสาคัญในการดาเนินโครงการของภาครัฐ
- สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและระบบสวัสดิการชุมชน ให้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนและนาไปขาย
ก่อให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือนและชุมชน
- มีการถอดบทเรียนจากชุมชนที่ประสบความสาเร็จ และถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในการลด และ
คัดแยกขยะตั้งต้นทางจากชุมชนสู่ชุมชน
- ศึกษาองค์ประกอบของขยะในปัจจุบัน เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการที่เหมาะสม สามารถลดและคัดแยก
ขยะได้อย่างถูกวิธี และสามารถนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
- ประชาชนต้องลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางในระดับครัวเรือน
- พัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้สามารถนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยการนาขยะมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
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1. มิติด้านประสิทธิผลตามพันธะกิจ
- หน่วยงานภาครัฐมีการกาหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผลการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ทั้งในระดับประเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ในระดับจังหวัดยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากข้อมูลขยะมูลฝอยที่ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น
- โครงการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ของภาคเอกชนถือว่าประสบความสาเร็จเนื่องจากผู้บริหารให้ความสาคัญและมีมาตรการกากับที่ชัดเจน
2. มิติด้านผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมาย
- เทคนิคการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐเป็นการประชุมหารือร่วมกันผ่านผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าม ามีส่วนร่วมในการดาเนิน
โครงการของภาครัฐ
- ภาคเอกชนมีการดาเนินโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากนโยบายของผู้บริหารไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการของภาครัฐโดยตรง
3. มิติด้านการบริหารจัดการ
- ประเทศไทยมีนโยบายบริหารจัดการขยะที่วางอยู่บนแนวคิด 3Rs นาไปสู่โครงการส่งเสริมให้มกี ารลดและคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ในระดับจังหวัด
- ภาครัฐมีการผลักดันการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
- ภาคเอกชนมีการกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินงานที่ชัดเจน โดยจัดตั้งฝ่ายวัสดุรีไซเคิล แผนกคัดแยก แผนกรับซื้อ แผนกผลิตและจาหน่ายเศษอินทรีย์
- ภาครัฐได้จัดทารายงานการทบทวนผลการดาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และมีกลไกการติดตามประเมินผลการดาเนินงานผ่านคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
- ภาครัฐมีการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหน่วยงานในระดับจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน
ให้มีความรู้ในการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
- ภาครัฐมีการสนับสนุนความรู้ด้านเทคนิค วิชาการ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนสามารถนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้
- ภาคเอกชนมีการการพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนาขยะเข้าสู่กระบวนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ 4.3 สรุปผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs:
กรณีศกึ ษา จังหวัดปทุมธานี

1. จุดแข็ง
- ประเทศไทยมีนโยบายด้านการจัดการขยะของประเทศที่สอดคล้องกับการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5
- หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีมีการดาเนินงานที่สนองต่อนโยบายจากรัฐบาลส่วนกลาง
- ภาคเอกชนในจังหวัดปทุมธานี มีการดาเนินโครงการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
2. จุดอ่อน
- การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและไม่มีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีนโยบายในการบริหารจัดการขยะที่แตกต่างกัน
- ระบบติดตามประเมินผลหรือการรายงานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- การพัฒนาองค์ความรู้ไม่ได้นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางจากครัวเรือน
3. โอกาส
- ประเทศไทยมีนโยบายบริหารจัดการขยะที่วางอยู่บนแนวคิด 3Rs นาไปสู่โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
- กระแสสังคมในปัจจุบันให้ความสาคัญกับการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์มากขึ้น
- การรายงานผลการดาเนินการตามวาระการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับชาติโดยสมัครใจ มีส่วนสาคัญในการผลักดันการดาเนินงานในประเทศให้มีความก้าวหน้า
- ภาคเอกชนมีการดาเนินโครงการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
4. อุปสรรค
- ประเทศไทยไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่จะใช้บังคับในด้านการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 3Rs โดยตรง
- ขาดความร่วมมือและความตระหนักจากประชาชนและผู้ประกอบการในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการใช้สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่กาจัดยากหรือย่อยสลายยาก
- บริบทของสังคมไทยยังไม่ให้ความสาคัญกับการคัดแยกขยะที่ต้นทางเท่าที่ควร เนื่องจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบเก็บขยะ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทเพื่อรองรับการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ภาพที่ 4.4 สรุปผลการวิเคราะห์การดาเนินงานจากสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
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1. มิติด้านประสิทธิผล
- ความพร้อมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งนโยบายหน่วยงานหรือผู้บริหารแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ประกอบกับองค์ประกอบของขยะในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ขยะบางประเภท
ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้
2. ด้านผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมาย
- การดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับหน่วยงานปฏิบัติทั้งหมด
- การเป็นสังคมเมืองและมีประชากรแฝงในพื้นที่จานวนมากส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ประกอบกับมีเทศบาลรับผิดชอบกาจัดขยะ ซึ่งบางพื้นที่ยังไม่มีกฎระเบียบ
ข้อบังคับให้ประชาชนมีการลดและคัดแยกขยะเพื่อนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ประชาชนไม่ให้ความสาคัญกับการลดและคัดแยกขยะจึงไม่เกิดความร่วมมือเท่าที่ควร
3. ด้านการบริหารจัดการ
- การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
- ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ที่ใช้บังคับโดยตรง
- ผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจยังไม่ให้ความสาคัญกับการลดบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จาเป็น
- ประชาชนยังไม่เห็นความสาคัญของการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควรเนื่องจากยังไม่ประสบปัญหาในพื้นที่ที่ชัดเจน
- ระบบติดตามประเมินผลหรือการรายงานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
- บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนได้ยังมีไม่เพียงพอ
- มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบทาให้ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะ
- ประชาชนไม่ได้นาความรู้ที่ได้ไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง จึงไม่มีจิตสานึก.oการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางตั้งแต่ระดับครัวเรือน
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ภาพที่ 4.5 สรุปปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs กรณีศกึ ษา: จังหวัดปทุมธานี

1. ข้อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบาย
- ภาครัฐควรกาหนดให้มีกฎหมายหรือกฎระเบียบบังคับใช้ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางตามหลักการ 3Rs โดยตรง
- ภาครัฐส่งเสริมให้มีนโยบายแผนงานหรือโครงการที่บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาค รัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงการดาเนินงานและแปลงนโยบายของประเทศไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดไปจนถึงในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนเพื่อบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น หรือเพื่อส่งเสริมให้มีการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางตั้งแต่ระดับครัวเรือนเพื่อนา
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีนโยบายการคัดแยกขยะจากปลายทางอีกครั้งก่อนนาไปกาจัด
- ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ในระดับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและขยายผลจากชมชนสู่ชุมชนและส่งเสริมมีการคัดแยกและ
ใช้ประโยชน์จากขยะเปียกหรืออขยะอินทรีย์ให้มากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะแนวทางเชิงปฏิบัติ
- ภาครัฐควรสร้างองค์ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางให้แก่ประชาชน ผู้นาชุมชน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
- ประชาชนต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค และให้ความสาคัญกับการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางในระดับครัวเรือนเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์มากขึ้น
- ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการควรลดการให้บรรจุภัณฑ์ที่เกินจาเป็น และให้มีการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ผลิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
- ทุกภาคส่วนข้องควรมีการถอดบทเรียนจากชุมชนที่ประสบความสาเร็จ และถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในการลดและคัดแยกขยะตั้งต้นทางจากชุมชนสู่ชุมชน
- หน่วนงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาองค์ประกอบของขยะในปัจจุบัน เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการที่เหมาะสมและสามารถนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
- หน่วนงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้สามารถนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยการนาขยะมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ภาพที่ 4.6 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs กรณีศกึ ษา: จังหวัดปทุมธานี

194

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ การ
ด าเนิ น งานด้ านการจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs กรณี ศึ ก ษา จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว 2) ให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้าน
การจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนดังกล่าว 3) เพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะหรือแนวทางการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่ 12 ตามเป้ าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนิน งานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
ของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอื่นที่มีบริบทใกล้เคียง เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒ นา
ที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย
ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาพร้อมการอภิปรายผลการศึกษา ซึ่งจะอธิบายถึงความสอดคล้อง
ระหว่างผลการศึ ก ษากั บ ข้ อ มู ล อ้ างอิ ง แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งสามารถสรุป และ
อภิปรายผลการศึกษา รวมทั้งนาเสนอข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้

5.1 การดาเนินงานตามเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยื นที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และ
การด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs ตามนโยบายและแผน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา
จังหวัดปทุมธานี
จากการศึกษาการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์หลักการของ
ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ แบบสมดุ ล (Balanced Scorecard) ซึ่ งมี ก ารพิ จ ารณาประเด็ น หลั ก 4 ด้ า น
ประกอบด้วย 1) ด้านประสิทธิผล 2) ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 3) ด้านการบริหารจัดการ และ 4) ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
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5.1.1 มิติด้านประสิทธิผล
5.1.1.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
การขับเคลื่อนการดาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย ของประเทศไทย มีคณะกรรมการเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน (กพย.)
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ทั้ง 17 เป้าหมาย สาหรับ
การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค
และผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งการดาเนินงานของประเทศไทยตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 12 เกี่ยวข้องกับหลายภาค
ส่วนและมีการดาเนินงานที่แตกต่างกัน จึงได้มีตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนิน งานเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และเป้าประสงค์ที่ 12.5 ที่กาหนด
เป้าหมายว่าจะต้องบรรลุการจัดการของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่
และการนากลับมาใช้ซ้า ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งสอดคล้องกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (2559) และแนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศไทย ซึ่งมีแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559–2564) ที่มีกรอบแนวคิดหลัก คือ มุ่งเน้นการลดการ
เกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด การนาของเสียกลับมาใช้ซ้าและใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลักการ 3Rs
การกาจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ตามนโยบายรัฐบาลที่กาหนดให้การแก้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ
นอกจากการดาเนินงานขับเคลื่อนในระดับประเทศแล้ว ในระดับจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี มีการบริหารจัดการขยะที่ให้ความสาคัญกับการลด การคัดแยก
และนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ มีการดาเนินงานในระดับอาเภอ ตาบล และชุมชน เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายการบริหารจัดการขยะของจังหวัดและนโยบายของประเทศ แม้จะไม่มีการกาหนดเป้าหมาย
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 12.5 โดยตรง แต่เป็นการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศและแผนของจังหวัด ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว
สอดคล้ อ งกั บ การศึ กษาของเสาวลั กษณ์ ศั กดิ์ สิ ทธิ์ (2560) ที่ พ บว่า จั งหวัด ปทุ มธานี มี การจั ดการ
ขยะมู ลฝอยชุมชนที่ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาล ตามที่คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
เห็นชอบโรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยกรม
ควบคุมมลพิษ ได้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ และได้จัดทาแผนการจัดการมูลฝอยชุมชนและของเสีย
อันตราย เพื่อแก้ไขปัญหามูลฝอยชุมชนในภาพรวมของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิด การบู รณาการ ประกอบด้ วยการแก้ไขปั ญ หาขยะมู ลฝอยตกค้ างสะสมการจัด ท าแผนแม่บ ท
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี และการดาเนินการคัดแยก
ขยะมู ล ฝอยตั้ งแต่ ต้ น ทางร่วมมื อ กั บ ภาคเอกชนเพื่ อ ด าเนิ น การแปรรูป ขยะมู ล ฝอยเป็ น พลั งงาน

197
ซึ่ งการดาเนิ น งานด้ านการจัด การขยะตามหลั กการ 3Rs ในจังหวัด ปทุ ม ธานี ป ระสบความส าเร็จ
ในหลายพื้นที่ อย่างเช่น เทศบาลนครรังสิตมีขยะรีไซเคิลที่คัดแยกโดยชุมชนและสถานประกอบการ
มีการนามูลฝอยอินทรีย์ คัดแยกและนาไปใช้ประโยชน์ โดยการผลิตไบโอแก๊ส ทาน้าหมักชีวภาพ
อี เอ็ ม บอล และท าอาหารสั ต ว์ และมี โครงการตั้ ง ธนาคารขยะของต าบลลาดสวาย ซึ่ งเป็ น การ
ด าเนิ น งานของชุ ม ชน โครงการผ้ าป่ าขยะรี ไซเคิ ล โครงการกล่ อ งยู เอชที รีไซเคิ ล ได้ มี ก ารจั ด ท า
โครงการถนนปลอดถังขยะในพื้นที่นาร่องที่ถนนเลียบคลองบางเดื่อ มีการเก็บขยะแยกวัน แต่ยังไม่มี
การด าเนิ น งานที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ มี เพี ย งบางชุ ม ชนเท่ านั้ น ที่ ด าเนิ น โครงการจั ด การขยะตาม
หลักการ 3Rs
ในส่วนของการบรรลุตามวั ตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กาหนดไว้ ต้องอาศัยข้อมูล
ปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งผลจากการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะของประเทศ พบว่าการใช้
ประโยชน์ ของขยะมู ลฝอย ในปี พ.ศ. 2560 เมื่ อเที ยบกับ ปี พ.ศ. 2559 แล้วพบว่า มีขยะมูลฝอย
ที่ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นกว่า เดิมร้อยละ 46.47 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ ถูก นากลั บ มาใช้ป ระโยชน์ เมื่ อปี 2559 ที่ ผ่านมาซึ่ งการเพิ่ มขึ้น ของปริม าณขยะมูลฝอยที่ ถูกดึ ง
ให้นากลับไปใช้ประโยชน์นี้ สืบเนื่องจากมาตรการด้านการลดคัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
ณ แหล่งกาเนิด ซึ่งถือว่าในภาพรวมของประเทศมีปริมาณการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ การที่จะประสบความสาเร็จและยั่งยืนในการบริหารจัดการขยะของประเทศ
ที่มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิดการนาของเสียกลับมาใช้ซ้าและใช้ประโยชน์ใหม่
ตามหลักการ 3Rs และการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์
ที่ 12.5 จะต้องมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในประเทศสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด
และส่งสริมให้มีการคัดแยกขยะเพื่อเข้าสู่กระบวนการใช้ซ้าและการนากลับมาใช้ใหม่ ให้เพิ่มมากขึ้น
สองคล้องกับการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ (2551) ที่พบว่าการลดปริมาณการเกิดขยะ ณ แหล่งกาเนิด
และการคัดแยก นับเป็นวิธีที่ดีที่สุดของการจัดการ เพราะเมื่อมีขยะน้อยลงก็จะช่วยให้ภาระการเก็บ
รวบรวม การขนส่ง รวมทั้งการนาไปกาจัดทาลายลดลงตามไปด้วย และข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ
(2561) จากการประเมิ น ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เกิ ด ขึ้ น ของประเทศไทย พบว่ า ในปี พ.ศ. 2560
มี ปริมาณขยะมู ลฝอยที่ เกิ ดขึ้ นจากแหล่ งก าเนิ ดขยะมู ลฝอยต่ าง ๆ ประมาณ 27.37 ล้ านตั น หรือ
ประมาณ 74,998 ตั น ต่ อ วั น ซึ่ ง มี ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอยเพิ่ ม มากขึ้ น กว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา ร้ อ ยละ 1.15
เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นการขยายตัวของเมืองการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไปเป็น
ชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนและการเติบโตของการท่องเที่ยว แม้ว่า
ปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยขยะมูลฝอยถูกคัดแยก
ณ ต้นทาง และนากลับมาใช้ประโยชน์ 8.51 ล้านตัน (ร้อยละ 31) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 47
ส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิล ร้อยละ 84 และการใช้ประโยชน์ จากขยะอินทรีย์ ร้อยละ 15 เนื่องจาก
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ประชาชนเริ่มตระหนักในกระบวนการ 3Rs และการส่งเสริมให้ประชาชนมีกระบวนการใช้ซ้าและการ
นากลับมาใช้ใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยถูกนากลับไปใช้ประโยชน์ ที่มีปริมาณมากขึ้น
และเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 กาหนดว่า
ขยะมูลฝอยชุมชนต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 โดยมีอัตรา
การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ แม้ในภาพรวมของ
ประเทศจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่จากการศึกษาพบว่ามีเพียงบางชุมชนเท่านั้น ที่มีการดาเนิน
โครงการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs และจากกรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี พบว่าจังหวัดปทุมธานี
มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2559 จานวน 1,676 ตันต่อวัน มีการนาไปใช้ประโยชน์ 218 ตันต่อวัน
(ร้อยละ 13) ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 1,622 ตันต่อวัน มีการนาไปใช้ประโยชน์ 367
ตัน ต่อ วัน (ร้อยละ 22.63) และในปี พ.ศ. 2561 มี ป ริม าณขยะที่ เกิด ขึ้น 1,676 ตัน ต่อ วัน มีก าร
นาไปใช้ประโยชน์ 494 ตันต่อวัน (ร้อยละ 29.47) ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 30
แต่อย่างไรก็ตาม จากปริมาณขยะของจังหวัดปทุมธานีที่เกิดขึ้นในช่วง 3 ปี ประมาณ 1,600 ตันต่อวัน
สามารถนาไปใช้ประโยชน์มีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี ดังนั้นหากมีการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาและ
ขยายผลการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs จากชุมชนสู่ชุมชนให้ครอบคลุมในทุก ๆ
พื้นที่และต้องมีการผลักดันให้เกิดการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป
จะสามารถเพิ่มอัตราการนาขยะไปใช้ประโยชน์ ได้มากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสุนีย์
มัลลิกะมาลย์ และนันทพล กาญจนวัฒน์ (2543) กล่าวถึงวิธีที่ประสบความสาเร็จในการจัดการขยะ
มูลฝอย คือการลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนทิ้งนั่นคือ การให้ประชาชนผู้ทิ้งขยะมูลฝอยคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งเพื่อให้ได้ขยะมูลฝอยที่จะนาไปใช้ประโยชน์ใหม่โดยใช้หลักการ 3Rs และนอกจากการส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนในประเทศสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด และส่งสริมให้มีการคัดแยกขยะ
เพื่อเข้าสู่กระบวนการใช้ซ้าและการนากลับมาใช้ใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น และสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้
ประเทศไทยประสบความสาเร็จ ในการบริหารจัดการขยะของประเทศที่มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย
ณ แหล่งกาเนิด การนาของเสียกลับมาใช้ซ้าและใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลักการ 3Rs และนาไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 12.5 จะต้องมีกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ที่ชัดเจน ดังเช่น ประเทศในทวีปเอเชียที่มีการออกกฎหมายห้ามใช้
ถุงพลาสติกแล้ว จากรายงาน Single-use plastics: A roadmap for sustainability ของสหประชาชาติ
(United Nations Environment Programme, 2018) พบว่าในทวีปเอเชียมี 7 ประเทศ ที่มีการออก
กฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกในระดับประเทศ ได้แก่
1) ประเทศบังคลาเทศ ห้ามใช้ถุงพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีน ในปี ค.ศ. 2002
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2) ประเทศจีน ห้ ามใช้ถุงพลาสติ กประเภทไม่ สามารถย่อ ยสลายได้ต ามธรรมชาติ
ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.025 มม. และจัดเก็บภาษีกับผู้บริโภค กรณีที่ใช้ถุงพลาสติกที่มีความหนา
ตั้งแต่ 0.025 มม. ขึ้นไป ในปี ค.ศ. 2008
3) ประเทศภูฏาน ห้ามใช้ถุงพลาสติก ในปี ค.ศ. 2009
4) ประเทศมองโกเลีย ห้ามนาเข้าและห้ามใช้ถุงพลาสติกประเภทไม่สามารถย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติ (non-biodegradable plastic bag) ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.025 มม. ในปี ค.ศ. 2009
5) ประเทศอิ น เดี ย ห้ า มใช้ ถุ ง พลาสติ ก ประเภทไม่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ (Noncompostable plastic bag) ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.05 มม. โดยก่อนหน้านี้ในหลายรัฐหรือเมือง
ของอินเดียได้มีการห้ามใช้ถุงพลาสติกก่อนหน้าที่จะการประกาศใช้กฎหมายในระดับประเทศแล้ว
ในปี ค.ศ. 2016
6) ประเทศศรีลั งกา ห้ ามน าเข้า จาหน่ าย และใช้ถุงพลาสติกประเภทโพลิ เอทิ ลีน
ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.02 มม. รวมถึงกล่องโฟม ในปี ค.ศ. 2017
7) ประเทศอิสราเอล ห้ามใช้ถุงพลาสติกที่มีความหนาน้อยกว่า 0.02 มม. และจัดเก็บ
ภาษีในซุปเปอร์มาร์เก็ต กรณีที่ใช้ถุงพลาสติกที่มีความหนาตั้งแต่ 0.02 มม.ขึ้นไป ในปี ค.ศ. 2017
นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 ประเทศ คือประเทศไต้หวัน และประเทศเวียดนาม ที่ออกกฎหมาย
จัดเก็บภาษีถุงพลาสติกที่ไม่สามารถย่ อยสลายได้ ส่วนประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ปากีสถาน
และฟิลิปปินส์ มีการออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติก และ/หรือจัดเก็บภาษีในบางพื้นที่ หรือบางเมือง
ทั้งนี้ ในรายงานได้ระบุว่า แม้หลายประเทศจะออกกฎหมายมาแล้วหลาย แต่การบังคับใช้ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ในขณะที่ ห ลายประเทศทั่ วโลกให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจัด การขยะพลาสติ ก แม้ ว่ า
ผลลัพธ์จะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ แต่ก็มีความตื่นตัวและทดลองลงมือทาแล้ว ส่วนประเทศไทย
ปัจจุบันก็ยังไม่มีนโยบายในการจัดการใช้พลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม มีเพียงการขอความร่วมมือของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเอกชน 15 องค์กร ให้งดการให้ถุงพลาสติกในวันที่
15 ของทุ ก เดือ น และปี ที่ แ ล้ วก็ มี ก ารรณรงค์งดใช้ ถุงพลาสติ ก ทุ ก วัน จัน ทร์ พุ ธ ศุ ก ร์ แต่ ค นไทย
ก็ยังต้องรับมือกับมลพิษจากขยะพลาสติกและโฟมถึง 2.7 ล้านตันต่อปี ซึ่งภาคประชาชน ภาคเอกชน
เองนั้ น ก็ มี ก ารตื่ น ตั ว และรณรงค์ กั น อยู่ ในช่ ว งนี้ ซึ่ งหากเปรีย บเที ย บมาตรการบั งคั บ หรือ การใช้
กฎหมายห้ามการใช้ถุงพยาสติกหรือให้มีการซื้อถุงพลาสติกจะได้ผลมากกว่าการใช้มาตรการจูงใจ เช่น
มีการสะสมแต้ม กรณีไม่รับถุงพลาสติกหรือการขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้ลดการใช้ถุงพยาสติก
หรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก
ดั งนั้ น ประเทศไทยควรมี ก ารออกกฎหมายด้ านการจั ด การขยะตามหลั กการ 3Rs
โดยตรงจะท าให้ ป ระสบความส าเร็ จ ในการลดและคั ด แยกขยะเพื่ อ น ากลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ แ ละ

200
เกิดความยั่งยืน และเพื่อให้จังหวัดปทุมธานีและประเทศไทยให้ ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลั กการ 3Rs ตามวัตถุประสงค์หรือเป้ าหมายของประเทศและสามารถ
นาไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าประสงค์ที่ 12.5 ได้ จะต้องมีการผลักดัน การ
ดาเนินงานและและถอดบทเรียนเพื่อขยายผลจากชุมชนสู่ชุมชน และนาไปสู่ การขยายผลไปสู่จังหวัด
ที่มีบริบทใกล้เคียง เพื่อ ให้เกิดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ กรม
ควบคุมมลพิษ (2547) กล่าวว่าในการจัดการขยะมูลฝอย จาเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูล
ฝอยประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะองค์ป ระกอบโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
แต่อาจแยกด้วยมือหรือเครื่องจักรกล การคัดแยกขยะมูลฝอย สามารถดาเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกาเนิด
โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
สอดคล้อง กับระบบคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาความจาเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
และระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกาจัดต่อไป และนอกจากการ “รีไซเคิล” ซึ่งเป็นการแปลงผลิตภัณฑ์
มาใช้ใหม่โดยการนาเข้าสู่กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีในระดับต่าจนถึงระดับสูงไปใช้การเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่อย่างไรก็ตามการรับเอาหลักการ 3Rs มาใช้ให้เพียงพอ
สาหรับคนไทย ควรที่จะเพิ่มอีก 2 Rs ซึ่งสอดคล้องกับสุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และนันทพล กาญจนวัฒน์
(2543) คือ 1) Reject หมายถึง การปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ยากต่อการกาจัด หรือโรงงานผู้ผลิต
ปฏิเสธการใช้วัตถุดิบที่ยากต่อการกาจัดและ 2) Responds หมายถึง ผู้ทิ้งขยะยอมตอบรับที่จะปฏิบัติ
ตามมาตรการและวิธีการกาหนดไว้เพื่อลดปริมาณขยะ นอกจากการมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย
ประเภทต่าง ๆ แล้ว สาคัญ อย่างยิ่งควรมีการออกกฎหมายบั งคับที่ชัดเจน โดยเฉพาะในปัจจุบั น
ที่มีขยะพลาสติกจานวนมาก ดังนั้น จึงควรมีการห้ามใช้ถุงพลาสติก ห้ามใช้โฟมหรือบรรจุภัณฑ์ที่เกิน
ความจาเป็น ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณขยะได้จานวนมาก
5.1.2 มิติด้านผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมาย
5.1.2.1 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
จากการศึ ก ษาพบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ของประเทศไทย เป็นเพียงการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ ค ณะท างานขั บ เคลื่ อ นขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ 12
ซึ่ งประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานภายในระดั บ กรม ภายใต้ ก ระทรวงต่ า ง ๆ รวมทั้ งสิ้ น 26 หน่ ว ยงาน
ซึ่งจะเป็นการดาเนินงานร่วมกันในระดับกระทรวงหรือระดับกรม ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับ
ผู้กาหนดนโยบายเป็นหลัก เท่านั้น ส่วนการขยายผลหรือการถ่า ยทอดนโยบายไปสู่หน่วยงานปฏิบัติ
ขึ้ น อยู่ กั บ แต่ ล ะหน่ ว ยงานซึ่ งจะแตกต่ า งกั น ออกไป ส าหรั บ การด าเนิ น งานด้ านการจั ด การขยะ
ตามหลักการ 3Rs เป็นการดาเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
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และรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือร่วมกับ กระทรวง
มหาดไทย (มท.) เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี
(พ.ศ. 2559-2560) และมอบหมายให้ มท. ก ากั บ ดู แ ลจั งหวั ด และองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
ให้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยวางอยู่บนแนวคิด 3Rs
รวมทั้ งยั งมี ก ารบู รณาการการด าเนิ น งานด้ านการจั ด การขยะร่วมกั บ ภาคส่ วนต่ าง ๆ ทั้ งภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการสร้างวินัย คนในชาติ
ในระดับจังหวัดผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะและโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยเทคนิคการมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานในลักษณะการประชุมหารือร่วมกันผ่าน
ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
ของภาครัฐ ส่วนใหญ่ จะเป็นการจัดประชุมให้ความรู้เพื่อส่งเสริ มให้เกิดความตระหนักและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการของภาครัฐ ผ่านการประชุมสัมมนาซึ่งผู้เข้าร่วมจะประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแกนนาหรือผู้นาชุ มชน
และประชาชนที่สนใจมาเข้าร่วม
ส าหรั บ จั งหวั ด ปทุ ม ธานี มี ก ารด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs
ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เป็นการดาเนินการแบบมีส่วนร่วม
โดยยึดหลั กประชารัฐ ประกอบด้วยภาคส่วนต่ าง ๆ ได้ แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึ กษา
ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและประชาชน รวมทั้งในระดับจังหวัดและในชุมชนมีการดาเนินโครงการ
ธนาคารขยะของชุมชนและยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ มหมู่ บ้ า น (ทสม.) เป็ น การร่ ว มรณรงค์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย ทสม. ซึ่ งเป็ น การเผยแพร่
การดาเนิน งานด้านสิ่ งแวดล้ อมหรือการจัดการขยะตามหลัก การ 3Rs จากชุมชนสู่ชุมชนอีกด้ วย
แต่อย่างไรก็ตาม การดาเนินการแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวอาจจะประสบความสาเร็จในบางพื้นที่เท่านั้น
และการดาเนิ น งานอาจจะไม่ เหมาะสมกับ บริบ ทของแต่ละพื้ น ที่ห รือไม่ ได้เกิดจากความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง เป็นเพียงการส่งนโยบายในภาพรวมไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สู่ชุม ชนหรือประชาชน แต่ ไม่ มี การส่งเสริม หรือสนั บ สนุ น ให้ มีก ารน าไปปฏิ บั ติ อย่างเป็ น รูป ธรรม
เท่าที่ควร สอดคล้องกับผลการศึกษาของปัณณพัฒน์ ฤทธิ์เรืองเดช จาลอง โพธิ์บุญ และจุฑารัตน์
ชมพันธุ์ (2560) ที่พบว่า ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีและปัญหาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี
ส่วนหนึ่งเกิดจากอานาจในการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับผู้มีอานาจหรือรัฐเป็นฝ่ายกาหนดโดยที่ประชาชน
จะเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุน โดยที่ทางผู้มีอานาจหรือรัฐจะดาเนิ นการตามที่ประชาชนต้องการ
หรือไม่ ก็ได้ ถึงแม้ผลของกระบวนการตัดสินใจจะออกมาเป็นอย่างไร สุดท้ายผู้ที่จะตัดสินใจก็คือ
ผู้มีอานาจหรือรัฐเป็นผู้ควบคุม โดยจะส่งผลให้ประชาชนมีอานาจในการตัดสินใจน้อยลง ประกอบกับ
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ความแตกต่างของแต่ ละพื้ นที่ รวมทั้ งนโยบายของผู้ บริหารที่ แตกต่ างกั น อาจส่งผลต่อ การแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ และในส่วนของภาคเอกชนในจังหวัดปทุมธานีไม่ได้มีส่วนร่วมกับ
การดาเนินโครงการของภาครัฐโดยตรง เป็นการดาเนินโครงการภายในของหน่วยงานซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากพนักงาน เนื่องจากมีมาตรการในการควบคุมกากับที่ดี ทั้งนี้ภาพรวมของประเทศต้อง
ศึกษาว่าการมีส่วนร่วมมีความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย หน่ว ยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ผู้นาชุมชนหรือประชาชนนพื้นที่หรือไม่
ซึ่งในส่วนของความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย ในการดาเนินโครงการของภาครัฐในการ
ส่งเสริมการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ที่ถูกแปลงมาจากนโยบายและแผนต่าง ๆ ของประเทศ
มาสู่การปฏิบัติผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ ผ่านการ
อบรมให้ความรู้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในหลายพื้นที่ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน
ชุมชน ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการของภาครัฐ และส่งเสริมให้เกิด
การดาเนินโครงการในชุมชนเอง โดยอาศัยความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ และยังมี
การลงพื้นที่ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้เป็นชุมชนเป็นต้นแบบและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ และขยายผล
ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่เกิดการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมในทุกชุ มชนหรือยังไม่สามารถกระจายไป
ได้ ทุ ก จั ง หวั ด ในส่ ว นของการมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานในระดั บ จั ง หวั ด ซึ่ งจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
มีการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ เป็นการดาเนินการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักประชารัฐ ประกอบด้วยภาคส่วน
ต่าง ๆ ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและประชาชน
รวมทั้งในระดับจังหวัดและในชุมชนมีการดาเนินโครงการธนาคารขยะของชุมชน และยังได้รับความ
ร่วมมือจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เป็นการ
ร่วมรณรงค์ผ่านเครือข่าย ทสม. ซึ่งเป็นการเผยแพร่ การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการ
ขยะตามหลักการ 3Rs จากชุมชนสู่ชุมชนอีกด้วย โดยมีความครอบคลุมผู้มีส่วนได้ เสียในบางพื้นที่
เท่านั้น ยังมีบางพื้นที่หรือบางชุมชนที่ยังไม่สามารถขยายผลการดาเนินงานให้ครอบคลุมทั้งชุมชนได้
จากผลการศึกษาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การดาเนินงานของแต่ละภาคส่วนดังกล่าว
ข้างต้นยังขาดการมีส่วนร่วมในระดับหน่วยงานผู้ปฏิบัติและขาดความความเชื่อมโยงการดาเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และในบางพื้นที่การดาเนินงานยังไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมด ซึ่งการมีส่วนร่วมที่ดีนั้น พูลศักดิ์ ชูพาณิชสกุล (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการเปิด
โอกาสให้ ป ระชาชนได้ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น และมี ส่ วนร่ว มในการก าหนดนโยบายสาธารณะ
โดยหลั กการมี ส่ วนร่วมของประชาชนนั้ น เป็ น การร่วมกั น ของประชาชนในการคิด การตัด สิน ใจ
การลงมื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ การในชุ ม ชนการร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบในอั น ที่ จ ะมุ่ ง สู่ เป้ า หมายหรื อ
วัตถุประสงค์ของตนเองหรือสังคม โดยการกระทาผ่านกลุ่มหรือองค์กรด้วยความสมัครใจตลอดจน
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การร่วมติดตามและประเมินผล ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานในระดับจังหวัด ของ
จังหวัดปทุมธานีเป็นการดาเนินงานร่วมกันในด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs เท่านั้น ไม่มีการ
ดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 โดยตรง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องเชื่อมโยงการดาเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไปสู่หน่วยงานในระดับ
จังหวัดหรือในระดับท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเห็นถึงความสาคัญและรู้สึกว่า
เป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนสาคัญที่จะผลักดันการดาเนินงานในประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับโลก
ดังกล่าวได้ มิใช่เพียงการดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของประเทศเท่านั้น สอดคล้องกับ
โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่า แนวทางการสร้าง
ความตระหนั ก รู้ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ และระดั บ ท้ อ งถิ่ น ควรเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ท าให้ เกิ ด ความเข้ า ใจและ
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เปิดรับความแตกต่าง
หลากหลายและรับฟังความรู้ความคิดและการมีส่วนร่วมจากคนท้องถิ่น กิจกรรมการสร้างความ
ตระหนักรู้ ไม่ควรเป็นเพียงการทาให้ประชาชนทราบถึงการมีอยู่ของ SDGs เท่านั้น แต่ต้องเสริมพลัง
พวกเขาให้มีส่วนร่วมกับกระบวนการ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย และสอดคล้องกับ
ชล บุนนาค (ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีประโยชน์กับการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น โดยเป็นเครื่องมือในการเสริมพลัง (Empowerment) ให้ชุมชนผ่านการชี้ให้เห็นว่างานที่พวกเขา
ทาอยู่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาระดับโลก เป็นเครื่องมือสอบทาน (Review) ว่ามีประเด็น
การพั ฒ นาใดอีกหรือไม่ ที่ ส ามารถท าได้อีกในชุมชนท้ องถิ่น และเป็ นเครื่องมือติดตามการพั ฒ นา
(Monitor) ของท้องถิ่นที่จะเชื่อมกับภาพการพัฒนาในระดับชาติและระดับโลก
สิ่งสาคัญ ที่ สุด เพื่ อให้ประสบความสาเร็จในการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs และ
นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 12.5 นอกจากความชัดเจนในการออก
ระเบียบข้อบังคับแล้ว ประชาชนจะต้องมีจิตสานึกที่พร้อมใจกันลดและคัดแยกขยะ ถ้าทุกครัวเรือน
มีจัดการขยะภายในครัวเรือนของตนเอง และตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง จะนาไปสู่
สู่ความสาเร็จในการจัดการขยะได้ในที่สุด สอดคล้องกับ แนวคิด Zero Waste หรือการหมุนเวียน
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ขยะเหลือศูนย์หรือไม่มีขยะนั้นเอง หลักการของ
Zero Waste อาจไม่มีอะไรแปลกใหม่มากนัก โดยยังคงยึดหลักการ 3Rs ข้างต้น แต่จะเพิ่ม 1A เข้ามา
กลายเป็ น “1A3R” ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย Avoid หลี ก เลี่ ย งใช้ สิ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ขยะ Reduce ใช้ วั ส ดุ
ที่ก่อให้เกิดขยะให้น้อยลง Reuse การนากลับมาใช้ซ้า และ Recycle การนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งในปัจจุบัน
มีประเทศเพื่อนบ้านที่ใช้แนวคิด Zero Waste มาจัดการเรื่องขยะในระดับประเทศและประสบความสาเร็จ
กลายเป็ น ต้ น แบบของการก าจั ด ขยะและการใช้ ท รัพ ยากรให้ เกิ ด ประโยชน์ ได้ อ ย่ างแท้ จ ริง เช่ น
ประเทศสวีเดน โดยในปี ค.ศ. 1940 ขณะที่หลาย ๆ ประเทศยังไม่ตระหนักถึงปัญหาการจั ดการขยะ
แต่ประเทศสวีเดนกลับริเริ่มโครงการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ ผ่านความร่วมมือของทั้งภาครัฐ เอกชน
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และประชาชน ความมุ่ งมั่ น ตั้ งใจของรัฐ บาลสวีเดนในการบรรลุ เป้ าหมาย Zero Waste ภายใน
ปี ค.ศ.2020 จากความชัดเจนในการออกระเบียบข้อบังคั บในเรื่องการกาจัดขยะโดยห้ามเผาจากัด
การปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตราย การนากลับมาใช้ใหม่แทนการฝังกลบ การรีไซเคิล และการนาเอาขยะ
มาแปรรูป เป็นเชื้อเพลิงใช้ในประเทศ รวมไปถึงการลงทุนกับการวิจัยนวัต กรรมเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการขยะจนสามารถสร้างโรงงานผลิตพลังงานจากขยะด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และสามารถลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2.2 ล้านตันต่อปี
สิ่ งส าคั ญ ที่ สุ ด ในการเดิ น หน้ า สู่ เมื อ งปลอดขยะนั่ น ก็ คื อ จิ ต ส านึ ก ของประชาชน
ชาวสวีเดนกว่า 9.5 ล้านคน ที่ พร้อมใจกันแยกขยะ จัดการขยะภายในครัวเรือนของตนเอง และ
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในเรื่ อ งนี้ อ ย่ า งพร้ อ มเพี ย ง สู่ ค วามส าเร็ จ ในการจั ด การขยะได้ ในที่ สุ ด
โดยชาวสวีเดนได้รับการปลูกฝังให้คัดแยกขยะออกเป็นประเภททาให้ ง่ายต่อการนาขยะไปแปรรูป
ด้วยเหตุนี้ ขยะที่มาจากครัวเรือนได้รับการนากลับมารีไซเคิลและกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้โดยง่าย
เมื่อแยกเอาขยะที่รีไซเคิลได้และของเสียที่ย่อยสลายไม่ได้ออกไปแล้ว จะเหลือขยะส่วนที่นาไปทา
เป็นเชื้อเพลงได้หรือที่เรียกว่า Refuse Derived Fuel (RDF) โดยผ่านกระบวนการขึ้นกับเทคโนโลยี
ที่ใช้เชื้อเพลิงที่ได้สามารถนาไปใช้ผลิตไฟฟ้าหรือจาหน่ายก็ได้ โดยในแต่ละปีสวีเดนต้องใช้ขยะมากถึง
2 ล้านตัน ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และแน่นอนว่าจากขยะที่เหลือน้อยนิด ทาให้สวีเดนต้องนาเข้าขยะ
จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศนอร์เวย์ และหลาย ๆ ประเทศ ในแถบยุโรปกว่า 8 แสนตันต่อปี
เพื่อนามาผลิตกระแสไฟฟ้า โดยทุกวันนี้มีปริมาณขยะเหลือใช้และนาไปถมที่ได้เพียงร้อยละ 4 เท่านั้น
เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศสหรัฐอเมริก าที่ มี ขยะเหลื อใช้ก ว่า ร้อ ยละ 6 (Zero Waste ขยะเหลื อ ศู น ย์ ,
2561)
ดั ง นั้ น ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งต้ อ งตระหนั ก ว่ า ในการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย
ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
จัดการขยะ สอดคล้ องกั บ สุ ม าลี พุ่ ม ภิ ญ โญ และเสาวลัก ษณ์ กู้เจริญ ประสิ ท ธิ์ (2560) ที่ ก ล่าวว่า
ถึงแม้ว่าได้มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ บุคลากร ชุมชน และการส่งเสริมให้ประชาชนทาการแยกขยะ
มูลฝอยนั้นเป็นงานหลักในแผนพัฒ นาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญ หาการคัดแยกก่อนทิ้ ง
ก็ ยั ง ไม่ ได้ รั บ การจั ด การอย่ า งครบวงจร ในทางปฏิ บั ติ ง บประมาณด้ า นการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของเทศบาล ส่วนใหญ่เน้นในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้ใน
โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนให้ ดาเนินการ อาทิ สัญญาว่าจ้างเก็บขยะ ปัญหาดังกล่าวทาให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักว่าในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการขยะและเพื่อให้มีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ในระดับท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะต้องเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานดังกล่าว
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ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (2552) ที่ศึกษาวิธีการจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย พบว่า เทศบาลระดับเทศบาลตาบล เช่น เทศบาลตาบลด่านขุนทด
เน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้ อม การลดปริมาณขยะ
การนาวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยเริ่มจากทาความเข้าใจกับประชาชน เรื่องปัญหาขยะ
โดยแต่งตั้งคณะท างานสิ่ งแวดล้ อมเป็ น ผู้เผยแพรข้อ มูลไปสู่ ชาวบ้ าน และรณรงค์ป ระชาสัมพั น ธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันว่า สถานที่กาจัดขยะเป็นของทุกคนในพื้นที่ ไม่ใช่ภาระของเทศบาล
แต่เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ยังได้ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ เช่น สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อลดและแยกขยะ ทัศนศึกษาด้านการจัดการขยะ ธนาคารวัสดุเหลือใช้ จัดกิจกรรมผ้าป่าสามั คคี
รีไซเคิล เป็นต้น นอกจากการดาเนินงานของภาครัฐแล้วในส่วนของภาคเอกชนเองในจังหวัดปทุมธานี
ก็มีการดาเนินโครงการเกี่ ยวกับการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามนโยบายของประเทศได้ แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า การดาเนินโครงการ
คัดแยกขยะของภาคเอกชนไม่ได้เป็นการดาเนินงานเพื่อจะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยตรง
หรือภาคเอกชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานกับภาครัฐโดยตรง แต่เป็นการดาเนินงานที่เกิดจาก
นโยบายผู้บริหารที่ให้ความสาคัญกับการลดขยะที่ต้นทางและการคัดแยกขยะเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ประกอบกับการเกิดปัญหาขยะที่มีปริมาณมากในแต่ละวัน ซึ่งไม่สามารถนาไปกาจัดในพื้นที่ของจังหวัด
ปทุ มธานี ได้ ต้ อ งเสี ย ค่ าใช้ จ่ ายในการก าจั ด ขยะจ านวนมาก โดยต้ อ งน าขยะไปฝั งกลบที่ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จึงเกิดแนวคิดที่จะดาเนินโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางและนาไปใช้ประโยชน์
เช่ น การขายขยะรีไซเคิ ล การท าน้ าหมั ก ชี วภาพ ใบผั ก น าไปขายเป็ น อาหารปลาหรือ อาหารโค
โดยส่วนหนึ่งเป็นรายได้หรือสวัสดิการให้กับพนักงาน ผลจากการดาเนินโครงการดังกล่าวสามารถ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะโดยการฝั งกลบของตลาดลงได้ และการดาเนินโครงการดังกล่าว
เป็นไปตามหลักการของแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและของประเทศ ที่ให้ความสาคัญ
กั บ การจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs และสามารถเป็ น ส่ วนหนึ่ งที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรลุ เป้ าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าประสงค์ที่ 12.5 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ของประเทศไทยได้ หากมีการถอดบทเรียน
จากการดาเนินงานของตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งประสบความสาเร็จในการดาเนินโครงการและสามารถลด
ปริ ม าณขยะที่ จ ะถู ก น าไปก าจั ด ได้ จ ริ ง เพื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในตลาดอื่ น ๆ ที่ มี บ ริ บ ทใกล้ เคี ย ง
จะสามารถลดปริมาณการเกิดขยะและลดปริมาณขยะที่จ ะถูกนาไปกาจัดโดยวิธีฝังกลบลงได้ และ
สิ่งสาคัญที่สุด ประชาชนจะต้องจิตสานึกที่พร้อมใจกันลดและคัดแยกขยะ ถ้าทุกครัวเรือนมีจัดการขยะ
ภายในครัวเรือนของตนเอง และตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง จะนาไปสู่ความสาเร็จ
ในการจัดการขยะได้ในที่สุด
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5.1.3 มิติด้านการบริหารจัดการ
5.1.3.1 นโยบาย แผนงาน โครงการ
ประเทศไทยมี น โยบายและแผนที่ สอดคล้อ งกั บ การด าเนิ น งานตามเป้ าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 12.5 การจัดการของเสี ย โดยการป้องกัน การลด การแปรรูป เพื่อนา
กลับมาใช้ใหม่ โดยมีการกาหนดไว้ในแผนระดับชาติและแผนรายสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้กาหนดให้
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และเมื่อปี พ.ศ. 2557 และได้มีมติเห็นชอบ Roadmap
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และได้จัดทาเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559–2564) ที่ มี ก รอบแนวคิ ด หลั ก คื อ มุ่ งเน้ น การลดการเกิ ด ขยะมู ล ฝอย
ณ แหล่ งก าเนิ ดการน าของเสี ยกลั บมาใช้ ซ้ าและใช้ ประโยชน์ ใหม่ ตามหลั กการ 3Rs และได้ จั ดท า
แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) ภายใต้
แผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เป็นแนวทางเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคม
ปลอดขยะ (Zero Waste Society) ซึ่ งนโยบายและแผนการบริห ารจัด การของประเทศดั งกล่ าว
จะมีส่วนสนับสนุนหรือผลักดันการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ลงสู่ชุมชนและ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ เช่น โครงการ เมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City) โครงการ
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) โครงการสร้างวินัย
และการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โครงการรวมพลังสร้างวินัย
ลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าประเทศไทยมีนโยบาย แผนงาน โครงการที่จะผลักดันให้สามารถ
นาไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวได้
แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องให้ความสาคัญกับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในแต่ละ
พื้ น ที่ ด้ วยสอดคล้ อ งกั บ โครงการประสานงานการวิจัย เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่งยื น (ม.ป.ป.)
ที่กล่าวว่ากระบวนการนาเอา SGDs ไปปฏิบัติในพื้นที่ คือ กระบวนการที่นาเอาบริบทเชิงพื้นที่เข้าไป
ผนวกในยุ ท ธศาสตร์ก ารด าเนิ น งานเรื่อ ง SDGs ของประเทศ และในระดั บ ภายในประเทศ (Sub
National) กระบวนการนี้มีความสาคัญเพราะว่าเป้าประสงค์ของ SDGs แทบทุกข้อเกี่ยวข้องกับความ
รับผิดชอบของหน่วยงานในระดับท้องถิ่นทั้งสิ้น และในส่วนของจังหวัดปทุมธานี จากผลการศึกษา
พบว่า จังหวัดปทุมธานี มีนโยบายการบริหารจัดการขยะที่สอดคล้องกับการดาเนินงานตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 12.5 มีการบริหารจัดการขยะที่ให้ความสาคัญกับการลด การคัดแยก
และนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ โดยได้ตั้งคณะกรรมการจัดการมูลฝอยของจังหวัดดาเนินการจัดการ
ขยะของจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศ สาหรับขยะที่เกิดขึ้นใหม่มีนโยบาย
หลักคือ การลดปริมาณขยะ โดยยึดหลัก 3Rs และกระจายนโยบายนี้ลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง และมีการดาเนินงานในระดับอาเภอ ตาบล และชุมชน เพื่อให้เป็นไป
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ตามนโยบายการบริหารจัดการขยะของจังหวัดและนโยบายของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของเสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2560) ที่พบว่าจังหวัดปทุมธานีแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยตกค้ างสะสมโดยได้ จัดท าแผนแม่ บ ทในการบริห ารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอั น ตราย
จังหวัดปทุมธานี และดาเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อดาเนินการ
แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน แต่อย่างไรก็ตาม มีเพียงบาง อปท. หรือบางชุมชนเท่านั้นที่มีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการขยะ เพื่อตอบสนองนโยบายของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะต้องมีการพัฒนา
ขยายผลจากชุมชนสู่ชุมชนต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปัณณพัฒน์ ฤทธิ์เรืองเดช
จาลอง โพธิ์บุญ และจุฑารัตน์ ชมพั นธุ์. (2560: 93) ที่พบว่าการดาเนิ นงานของท้ องถิ่นและจังหวัด
ปทุมธานีในแต่ละพื้นที่ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ซึ่งบางแห่งมีศักยภาพ
ในการจัดการขยะได้เป็นอย่างดี บางแห่งอาจจะขาดศักยภาพในด้านการจัดการขยะต้องอาศัยพื้นที่อื่น
ในการสนับสนุนเรื่องของแหล่งรองรับขยะ
5.1.3.2 การนาไปปฏิบัติ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติหรือ นาไปปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ เป็นไปตามนโยบาย
และความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน ผ่านการดาเนินโครงการด้านการจัดการขยะต่าง ๆ ตามภารกิจและ
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานเป็นหลัก ในระดับประเทศมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
มีกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าประสงค์ที่ 12.5 ซึ่งต้องผลักดันการดาเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
ตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยกรมควบคุมมลพิษ มุ่งเน้นการส่งเสริมหรือสนับสนุน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งตามนโยบายและแผนแม่ บ ทการจั ด การ ขยะมู ลฝอย
ของประเทศ ผ่านการสนับสนุนความรู้ด้านเทคนิควิ ชาการในการจัดการขยะที่เน้นการดาเนินงาน
ตามหลักการ 3Rs มีการพัฒนาแนวทาง คู่มือ หรือกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนสามารถนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ นอกจากนี้ในระดับจังหวัดมีกระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบขยะมูลฝอยชุมชนและเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ การดาเนินงานในระดับจังหวัดจากผลการศึกษาพบว่า มีสานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด ดาเนินการโดยอาศัยความร่วมมือจากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดในส่วนของการรณรงค์ให้ความรู้ การสร้างจิตสานึกในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และมีเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูบ้าน (ทสม.) ร่วมรณรงค์ผ่านเครือข่าย ทสม.
เป็นการเผยแพร่ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องของการจัดการขยะจากชุมชนสู่ชุมชนด้วย
ในส่วนของภาคเอกชนที่ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs เพื่อแก้ปัญหาขยะ

208
ที่เกิดขึ้นจานวนมาก มีการดาเนินงานโครงการเพื่อลดขยะที่ต้นทางและมีการคั ดแยกขยะเพื่ อนา
กลับมาใช้ประโยชน์ โดยกาหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน ซึ่งถือว่า
ประสบความสาเร็จและสามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงานที่มีบริบทใกล้เคียงสามารถนาไปเป็นแนวทาง
ในการดาเนินโครงการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของหน่วยงานหรือพื้นที่อื่น ๆ ได้ ซึ่งการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs หรือการแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในแต่ละพื้นที่
จะต้องอาศัยการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนหรือภาคประชาชน จะต้องดาเนินงานที่มีความเชื่อมโยงและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและควรมีการ
มอบหมายหน่วยงานดาเนินการให้ตรงตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่ อไม่ให้
เกิดปัญหาความซ้าซ้อนในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการ
จัดการขยะมูลฝอยของแต่ละพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบและ
แนวทางที่เหมาะสม เป็นพันธกิจและภารกิจในการจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนของทั้งจังหวัดและ อปท. ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ พีรยา วัชโรทัย (2556) ที่กล่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และ
องค์กรอื่น ๆ เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ทั้งในด้านความรู้ งบประมาณ
และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการขยะมูลฝอย จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้การจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จมากขึ้น ทั้งนี้จาเป็นต้องอาศัยการดาเนินงานขององค์กร
ให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้องค์กรภายนอกได้รับรู้ถึงการดาเนินงาน เช่น การส่งผลการดาเนินงานของ
องค์กรเข้าประกวด การเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรผ่านสื่อต่ าง ๆ เป็นต้น นอกจากนั้น จังหวัดถือเป็น
หน่วยงานหลักในเรื่องการถ่ายทอดนโยบายหลักการกากับ ติดตาม เร่งรัดการดาเนินการด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย ในภาพรวมของพื้นที่ สาหรับการบริหารจัดการขยะในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามเป็นแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม (2559) ที่ กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นซึ่ งมี อานาจหน้ าที่ โดยตรงตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องมี
แผนปฏิบัติการฯ ตามแผนแม่บทฯเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เป็ นรูปธรรมและมี ประสิ ทธิภาพอย่างยั่งยืน และยังสอดคล้องกับมาตรการที่ กาหนดไว้ ในทิ ศทาง
ของแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ ให้ ความส าคั ญ กั บ การ
คัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ตามกระบวนการการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และ
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ประชาชนเองต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ปัญหาขยะเกิดจากการผลิตและบริโภคของประชาชน
มนุษย์เป็นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดปัญ หาสิ่งแวดล้อม และมีบทบาทในการแก้ไขปัญ หาสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ต้องมีการลด และคัดแยกขยะ
ในระดับครัวเรือน สอดลค้องกับ กันยา สุวรรณแสง (2532) ที่ให้นิยามแนวคิดพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมว่าประชาชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ซึ่งเป็นเรื่องของประชาชน
ทุกคน ดังนั้น หากประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้ว การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการ
เอาใจใส่ อนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้ อมก็ ไม่ อาจเกิด ขึ้น ได้ เมื่อ น าพฤติ กรรมมาใช้ กับ การคั ด แยกมูล ฝอย คื อ
พฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยจึงหมายถึงการกระทาหรือการแสดงออกของบุคคลที่เกิดจากการรับรู้
ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยและสภาพปัญหามูลฝอยทาให้เกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจวิธีการคัดแยกมูลฝอย รวมทั้งผลกระทบของปัญหามูลฝอยที่มีต่อสภาพแวดล้อม ขณะเดียวกัน
ก็มองเห็นคุณ ค่าของมูลฝอย จึงคิดและลงมือปฏิบั ติจริงด้วยการคัดแยกมูลฝอยตามประเภทและ
ชนิด เพื่อช่วยแก้ไขหรือขจัดปัญหาดังกล่าวและต้องการรายได้จากการจาหน่ายมูลฝอยนั้น
5.1.3.3 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนิ น งานเพื่ อให้ บ รรลุ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ได้ก าหนดให้ ห น่ วยงาน
รับ ผิด ชอบหลั ก ในแต่ ล ะเป้ าประสงค์ จัด ท ารายงานความก้าวหน้ าผลการดาเนิ น งานขั บเคลื่ อน
รายเป้าประสงค์ ทุก 6 เดือน ครอบคลุมความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน ข้อมูลตามตัวชี้วัด ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ และมีการจัดทารายงานการทบทวนผลการดาเนินการตามวาระ
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ค.ศ. 2030 ซึ่ งจะมี ส่วนสาคั ญ ในการผลั กดั น การด าเนิ น งานในประเทศไทย
ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า และสามารถรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ องค์ ก ารสหประชาชาติ ได้ ทั้ ง นี้
ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยเป็น 1 ใน 44 ประเทศจากทั่วโลกที่เข้าร่วมการรายงานความคืบหน้า
การด าเนิ น งานตามวาระการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ค.ศ. 2030 ในระดั บ ชาติ โดยสมั ค รใจ (Voluntary
National Review: VNR) ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ประเทศไทย
ได้รายงานถึงการให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างยาวนาน โดยได้น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชบรมนาถบพิ ต ร
มาเป็นแนวทางในการพัฒ นาประเทศ โดยการรายงานผลการดาเนินงานของประเทศไทยในเวที
การประชุมดังกล่าว เป็นการรายงานผลการดาเนินงานแต่ละเป้าหมายในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการรายงาน
ในรายละเอี ย ดของแต่ ล ะเป้ า ประสงค์ ส าหรั บ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ที่ 12 มี การติ ดตาม
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งตามแผนขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต และการบริ โภคที่ ยั่ ง ยื น
พ.ศ. 2560-2579 ระยะ 20 ปี (Sustainable Consumption and Production Roadmap 2017-2036:
SCP Roadmap) โดยจัดท าโครงการการจัดทาระบบจัดเก็บ ข้อมูลและระบบติดตามประเมิน ผล
การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย (ระยะที่ 1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวให้ความสาคัญ กับการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการพัฒ นา
เป็นอันดับแรก และการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนขับเคลื่อนฯ 20 ปี เป็นการ
ติด ตามที ล ะเป้ าประสงค์ แ ละการรายงานผลในปั จุบั น ซึ่ งเป็ น ช่ วงระยะแรกของการดาเนิ น งาน
เป็นเพียงการรายงานการดาเนินงานในปัจจุบัน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแต่ละเป้าประสงค์
เท่านั้น และในปัจจุบันยังไม่ได้ดาเนินการติดตามในเป้าประสงค์ที่ 12.5 ดังนั้น ควรมีการพัฒ นา
ระบบการติดตามผลหรือระบบจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการรายงานผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อองค์ก ารสหประชาชาติ และ
จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ที่ให้ความสาคัญกับการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ซึ่งสอดคล้อง
กับเป้าประสงค์ดังกล่าว ซึ่งมีกลไกการติดตามประเมินผลการดาเนินงานผ่านคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ มีการดาเนินโครงการประสาน
ความร่วมมื อการก ากั บติ ดตามการด าเนิ นงานตามแผนจัดการขยะมู ลฝอย และของเสีย อั น ตราย
ที่ดาเนินการโดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนขยะมูลฝอยของจังหวัด และการติดตามผลการดาเนินงานรายโครงการผ่านจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้องค์ประกอบของขยะในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากความต้องการ
ของผู้บริโภคทาให้ขยะบางประเภทกาจัดได้ยากและไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชนได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ อาณัติ ต๊ะปินตา (2553) ที่กล่าวว่ามูลฝอยที่ถูกผลิตขึ้นในระยะหลัง ๆ จะมีส่วนประกอบของ
วัสดุที่กาจัดได้ยากมากขึ้น เช่น พลาสติก โฟม รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในการผลิตสิ่งของต่าง ๆ ดังนั้น
หากยังไม่มีระบบการจัดการที่เหมาะสมย่อมจะต้องเกิดปัญ หาความสกปรกอย่างแน่นอน ดังนั้น
จึ งควรมี ก ารติ ด ตามตรวจสอบผลการด าเนิ น งานตามนโยบายและแผนงานของประเทศ แ ละ
การดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
รวมทั้งองค์ประกอบขยะในปัจ จุบันเพื่อนาไปสู่การศึกษาวิจัยให้มีการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ให้ได้มากขึ้น หรือเพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนการทางานในการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการดาเนินงานในชุมชนก็มีการประเมินผลโดยชุมชนเองและ
การติดตามจากหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนความรู้รวมทั้งอุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ สาหรับ
ภาคเอกชนก็มีการติดตามประเมินผลจากปริมาณขยะที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้และมีการ
พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5.1.3.4 การปรับปรุงการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) ทั้ ง 17 เป้ าหมาย มี ก ลไกการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานในแต่ ล ะ
เป้าประสงค์ ซึ่ งจะมี ส่ วนส าคัญ ในการผลักดันการดาเนิน งานในประเทศไทยให้ มีความก้าวหน้ า
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นาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่กลไกการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นระยะเริ่มแรกของการดาเนินงานเป็นเพียงการรายงานการดาเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของแต่ละเป้าประสงค์
เท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีการดาเนินงานในปัจจุบันที่สามารถขับเคลื่อนหรือนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร และยังต้องพัฒนาการดาเนินงานในเรื่องใดต่อไป และ
จากการประเมินผลการดาเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs นาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอด
ขยะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาหรับการดาเนินโครงการด้านการจัดการขยะในระดับจังหวัด
ซึ่ ง มี ก ารสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ คั ด แยกขยะให้ กั บ ชุ ม ชนต้ น แบบ และมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของชุมชนที่รับการสนับสนุน ซึ่งจะสนับสนุนให้เฉพาะชุมชนหรือพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะ
ดาเนินการเท่านั้น และจะทาโครงการในลักษณะการให้รวมกลุ่มกันทาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ในชุมชน ในส่วนของภาคเอกชนก็มีก ารปรับปรุงการดาเนินโครงการคัดแยกขยะมีการปรับวิธีการ
บริหารจัดการเพื่อให้สามารถนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากขึ้น นอกจากการส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs แล้ว ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชน
หรือชุมชนมีการลดและการคัดแยกที่ต้นทาง ณ แหล่งกาเนิด เพื่อให้เกิดการใช้ซ้าหรือการนากลับไป
ใช้ประโยชน์ใหม่ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ตลาด อาคารสานักงาน สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ
เป็นต้น หากได้รับความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกาเนิด ก็จะสามารถเพิ่มปริมาณขยะที่นา
กลับมาใช้ซ้าหรือการนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และเป็นการลดภาระในการกาจัดขยะได้อีกด้วย
สอดคล้องกับ อาณั ติ ต๊ะปินตา (2553) ที่ กล่าวถึงการลดและการคัดแยก ณ แหล่งกาเนิด ซึ่งเป็ น
ขั้นตอนหนึ่งในวิธีการในการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอย คือ การดาเนินการกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
จากแหล่งกาเนิดต่าง ๆ อันได้แก่ บ้านเรือน อาคารสานักงาน สถานศึกษา ห้างร้าน ตลอดจนสถานที่
สาธารณะทั่วไป เพื่อรอการเก็บขนการรวบรวม และการนาไปกาจัดทาลายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ซึ่งในการดาเนินการกับขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นเจ้าของ
บ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ โดยมีหลักการในการจัดการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ การ
ลดขยะ ณ แหล่งกาเนิด (Source reduction) เพื่อให้มีปริมาณขยะที่จะต้องนาไปกาจัดหรือทาลาย
ให้ น้ อยที่ สุ ดเท่ าที่ จะท าได้ แ ละการคัดแยกขยะ (Waste separation) ซึ่ งถือ เป็ นมาตรการสาคั ญ
ประการหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการขยะในขั้นตอนต่อ ๆ ไปเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และนอกจากการคัดแยกขยะที่ต้นทางแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการคัดแยก
ขยะจากปลายทางอีกครั้งก่อนนาไปกาจัด ดังเช่นผลการศึกษาของ พีรยา วัชโรทัย (2556: 148)
ที่ศึกษาการจัดการขยะของเทศบาลตาบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง พบว่าเทศบาลตาบลเมืองแกลง
มี ก ารคั ด แยกขยะจากปลายทางก่ อ นก าจั ด เป็ น ขยะที่ ส ามารถรี ไซเคิ ล ได้ ขยะที่ ย่ อ ยสลายได้
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เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อ ทั้งนี้ ควรเริ่มดาเนินการตามศัก ยภาพของท้องถิ่นแล้วจึงขยายผลต่อไป
ดั งนั้ น เพื่ อให้ การด าเนิ น งานด้ านการบริ ห ารจั ด การขยะของจั งหวั ด ปทุ ม ธานี และในภาพรวม
ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
การพัฒ นาที่ยั่งยืน ดังกล่าว จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยต้องกาหนด
หน่วยงานรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ให้ชัดเจน และต้องมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักให้ครบถ้วน
โดยจัดสรรบุคลากรตามความเชี่ยวชาญและความชานาญอย่างชัดเจน ให้สอดคล้องกับแนวคิดระบบ
ราชการของแมกซ์ เวเบอร์ (วิเชียร วิทยอุดม 2551: 17-19) และควรมีการบูรณาการการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ไปจนถึงระดับชุมชน และ
มีการติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าหรือรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
แก่ผู้บ ริห ารและสมาชิกของหน่วยงานได้รับทราบความก้าวหน้ าของการดาเนิ นงาน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ให้ประชาชนทราบด้วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักให้กับประชาชน และที่สาคัญ ต้องมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ ปัญหาหลักที่สาคัญของการจัดการขยะในประเทศไทย คือองค์ประกอบ
หลักในขยะมูลฝอยของประเทศไทย มี ปริมาณขยะอินทรีย์ ถึงร้อยละ 64 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนมากที่สุด ดังนั้น จึงควรมีมาตรการอย่างจริงจัง ในการจัดการขยะอินทรีย์หรือ
ขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ เศษอาหาร เป็นต้น ดังเช่น ประเทศฝรั่งเศส
ซึ่งประเทศฝรั่งเศสนับเป็นประเทศที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดในเรื่องของขยะอาหารหรือ Food
Waste และถื อ เป็ น ประเทศแรกของโลกที่ มี วิ ธี จั ด การกั บ อาหารเหลื อ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ แ ละ
ได้ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด โดยทางรัฐบาลได้ออกกฎหมายห้ ามซู เปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ ทิ้ งเศษอาหาร
โดยเด็ดขาด เพราะหากฝ่าฝืนมี โทษปรับสูงถึง 4,500 เหรียญ เมื่อมีกฎหมายห้ามทิ้งเศษอาหาร
ห้ า งสรรพิ สิ น ค้ า ใหญ่ ๆ กว่ า 9,000 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ จึ ง จั บ มื อ เป็ น พั น ธมิ ต รกั บ มู ล นิ ธิ ต่ า ง ๆ
กว่า 5,000 แห่ง เพื่อบริจาคอาหารก่อนวันหมดอายุ อาทิ โยเกิร์ต พิซซ่า ผลไม้ นม และชีส นาไป
แจกจ่ ายแก่ ค นยากไร้ โดยจะมี อ าสาสมั ค ร 12,500 คน ท าหน้ าที่ น าอาหารดั งกล่ าวไปส่ งมอบ
นอกจากนี้ ยั งมี ก ารให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ Food Sustainability แก่ นั ก เรีย นนั ก ศึ ก ษา และบริ ษั ท
ห้างร้านต่าง ๆ ต้องรายงานการทิ้งเศษอาหารในรายงานสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร
ต้องเตรียมถุงให้ลูกค้าห่ออาหารเหลือกลับบ้าน ด้วยความสาเร็จดังกล่าวทาให้ปัจจุบันประเทศฝรั่งเศส
กลายเป็ น ประเทศที่ ส ามารถจั ด การกั บ เศษอาหาร หรื อ Food Waste ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
แห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว (Zero Waste ขยะเหลือศูนย์, 2561)
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5.1.4 มิตดิ ้านการเรียนรู้และการพัฒนา
5.1.4.1 การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสีย
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ประเทศไทยนาไปสู่
การบรรลุ ต ามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน นั้ น จาเป็ น ต้อ งอาศัยการพั ฒ นาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเป้าประสงค์ หรือที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง
นั้น ๆ ในการดาเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ 12.5 ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
ในส่วนของการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิ บัติงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุ นการให้ความรู้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการขยะมูลฝอย ให้กับผู้แทนเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่ บ้านที่มีประสบการณ์และผลงานดีเด่นด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยจากทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาท และเทคนิคกระบวนการ
การเป็นวิทยากรแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้กับเครือข่ายฯ เพื่อให้เกิดทักษะการเป็น
วิทยากร ในการจัดการขยะมูลฝอยและสามารถนาไปถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย
ในระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ในการดาเนินโครงการธนาคารขยะของชุมชน ก็มีการส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนมีการสอนให้นาขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน
ในการพัฒนาความรู้ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการอบรม
ให้ ความรู้ในการคัดแยกขยะแก่ชุมชน เพื่ อให้พั ฒ นาเป็ นชุมชนต้น แบบด้านการจัดการขยะ และ
ในระดับจังหวัดก็มีการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชน การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการลดปริมาณ
ขยะที่ต้นทาง รวมทั้งการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ และมีการประชาสัมพันธ์จากชุมชน
สู่ชุมชนผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ซึ่งเป็น
ต้นแบบในการคัดแยกขยะในครัวเรือนให้กับเพื่อนบ้านและเป็นการส่งเสริมทางานด้านสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับคนในชุมชน รวมทั้งภาคเอกชนก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บขยะและความรู้ในการคัดแยกขยะ
แก่พนักงานด้วย ทั้ งนี้ ถือได้ว่าหน่วยงานในระดับจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ ง
ในชุมชนมีการเรียนรู้และพัฒนาในการคัดแยกขยะ หรือได้รับการส่งเสริมมีความรู้ในการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs ที่ดี แต่การเรียนรู้ในบางครั้ง ไม่ได้นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรมในการลดและ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง ตั้งแต่ครัวเรือน ส่งผลให้ในภาพรวมของประเทศยังไม่ประสบความสาเร็จในการ
จัด การขยะตามหลั ก การ 3Rs เท่ าที่ ค วร นอกจากนี้ การขั บ เคลื่ อ นเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
เป้าประสงค์ที่ 12.5 ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs สามารถผลักดันการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในระดับกระทรวงหรือระดับกระทรวงเท่านั้น ในระดับจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ในระดับชุมชน รวมทั้งภาคเอกชน ยังไม่ทราบว่าการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน เป้าประสงค์ที่ 12.5 ได้ ดังนั้นจึงควรมีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบความเชื่อมโยงการดาเนินงาน
ในปัจจุบันที่สอดคล้องเป้าหมายขององค์ก ารสหประชาชาติ ซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้การดาเนินงาน
ในประเทศประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
และนอกจากการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการคัดแยกขยะที่มีอยู่จานวนมากในประเทศไทยและทาให้
เกิดกระบวนการการหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ คือร้านรับซื้อของเก่าหรือรถสามล้ อรับซื้อ
ของเก่า (ซาเล้ง) หากมีการพัฒนาหรือมีการให้ความรู้กลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งมีการเก็บขยะและคัดแยกขยะ
เพื่อขายเป็นรายได้อยู่แล้ว เพื่อให้สามารถคัดแยกได้อย่างถูกวิธียิ่งขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้
และจะเป็ น การเพิ่ ม ปริ ม าณขยะที่ จ ะน ากลั บ มาใช้ ซ้ าหรือ น ากลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใหม่ ได้ ม ากขึ้ น
เป็นการลดภาระของบ่อฝังกลบขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการการหมุนเวียน
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ซึ่งร้านรับซื้อของเก่าหรือรถสามล้อรับซื้อของเก่า (ซาเล้ง) มีบทบาทสาคัญ
อย่ างยิ่ งที่ ส ามารถน าขยะเข้ าสู่ ก ระบวนการหมุ น เวีย นขยะมู ล ฝอยกลั บ มาใช้ ใหม่ สอดคล้ อ งกั บ
จักรพงษ์ สิทธิทรัพย์สิ น (2549) ที่ กล่าวว่า กระบวนการการหมุนเวียนขยะมู ลฝอยกลับมาใช้ใหม่
ในสั งคมไทยนั้ น ได้ มี ก ารด าเนิ น การมานานแล้ ว แต่ อ ยู่ ในรูป การขยายให้ ร้านรับ ซื้ อ ของเก่ าหรือ
รถสามล้อรับซื้อของเก่า (ซาเล้ง) โดยไม่ได้คานึงถึงในลักษณะของการกลับมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้
ยังมีพนักงานประจารถขยะที่รื้อค้นตาม กองขยะ ซึ่งในปัจจุบันทุกหน่อยงานได้ให้ความสาคัญกับการ
หมุน เวียนขยะมู ลฝอยกลั บมาใช้ใหม่ ทั้ ง รูป แบบ Reuse และ Recycle โดยให้ป ระชาชนคัดแยก
ขยะมูลฝอยก่อนทิ้งและนาขยะมูลฝอยที่มีมูลค่าที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่มาใช้ใหม่ เพื่อช่วย
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การไหลเวียนของขยะรีไซเคิลนั้น เคยมีการศึกษาพบว่าสามล้อรับซื้อ
ของเก่ามีการแยกวัสดุเหลือใช้ออกจากมูลฝอยอื่น ๆ มีบทบาทสูงที่สุดในการรวบรวมคัดแยก ซึ่งทาให้
สามารถลดปริม าณมู ล ฝอยได้ถึง ร้อยละ 76.4 ของปริมาณมู ลฝอยทั้ งหมดในเขตจังหวัดพิ ษณุ โลก
นอกจากนั้ น ควรให้ ความส าคั ญ กับ การให้ ความรู้ เพื่ อให้ เกิ ดจิตสานึกในการจัดการขยะโดยมุ่งเน้ น
หลักการ 3Rs กับประชากรแฝงที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับศิวพา สิริจามร และจาลอง โพธิ์บุญ
(2553) ที่กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลแก้ไขแล้วไม่ประสบความสาเร็จ สืบเนื่องมาจากปัจจัย
ประชากรแฝงที่ไม่ให้ความร่วมมือและการขาดความร่วมมือจากคนในพื้นที่ใกล้เคียงในการจัดการ
สิ่งแวดล้ อ ม ท าให้ ยังคงเกิด ปั ญ หาขึ้น อย่างต่ อเนื่ อง ดังนั้ น จึงควรให้ มี ก ารจัด การความรู้ในเรื่อ ง
สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมกับประชากรแฝง โดยการมอบบทบาทหน้าที่ให้กับประชากรแฝงเหล่านั้นทาให้เกิดความรู้สึก
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เป็ น เจ้ าของถิ่ น ที่ อ ยู่ และสร้างจิ ต ส านึ ก และทั ศ นคติ ที่ ดี ในการอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม รวมทั้ งสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ กฎหมายด้านการจัดการขยะที่ชัดเจนมีความสาคัญอย่างยิ่ง ดังตัวอย่าง
ประเทศที่มีกฎหมายด้านการจัดการขยะที่ชัดเจน คือ ประเทศญี่ปุ่นที่มีกฎหมายด้านการจัดการขยะ
โดยเฉพาะ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการจัดการขยะ และกฎหมายดังกล่าวนามา
บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นประสบความสาเร็จในด้านการจัดการขยะสูง
กฎหมายพื้นฐานในการสนับสนุนสังคมให้เป็นสังคมรีไซเคิลได้ถูกนามาบังคับใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
สู่สังคมรีไซเคิล ลดการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการพัฒนาข้อกฎหมาย
ได้แก่ กฎหมายด้านการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะเพื่อให้มีการจัดการขยะที่เหมาะสม
กาหนดระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งโรงงานกาจัดขยะและธุรกิจด้านการกาจัดขยะ กาหนดมาตรฐาน
การจัดการขยะ มาตรการควบคุมการกาจัดขยะที่ไม่เหมาะสม และการพัฒนาการจัดการขยะโดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายด้านการส่งเสริมการ
นาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เพื่อส่งเสริมการใช้ซ้าและนากลับมาใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
โดยค านึ งถึงหลั ก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ซึ่ งได้มี การออกกฎหมายเฉพาะตามลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ เช่น กฎหมายรีไซเคิลภาชนะและบรรจุภัณฑ์ กฎหมายรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้า กฎหมาย
รีไซเคิลขยะเศษอาหาร กฎหมายรีไซเคิลขยะจากการก่อสร้าง และกฎหมายรีไซเคิลยานพาหนะ
ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว
ในเขตเมื อ งของโตเกี ย ว 23 เขต ไม่ นั บ รวมปริ ม ณฑลของจั งหวั ด โตเกี ย วทั้ งหมด
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละเมืองทาหน้าที่รวบรวมและขนส่งขยะ ส่วนการบาบัดขยะ เช่น การบาบัดด้วยเตาเผา ดาเนินการ
โดยหน่วยงานดูแลความสะอาดของกรุงโตเกียว 23 (Clean Association of Tokyo 23) ซึ่งก่อตั้ง
โดยมติของทั้ง 23 เขต และตามกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น การลดและคัดแยกขยะในท้องถิ่น
แต่ละเขตของกรุงโตเกียวมี การดาเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อลดปริมาณขยะทั้งในที่ พั กอาศัย
ร้านค้า และบริษั ท และยังด าเนิน การตามกฎหมายส่ งเสริมการสร้างสังคมการน ากลับ มาใช้ใหม่
อย่างยั่งยืน รวมถึงกฎหมายเฉพาะของการจัดการขยะแต่ละประเภท นอกจากนี้ประชาชนในกรุงโตเกียว
มีการคัดแยกขยะก่อนนามาทิ้ง ณ จุดรวบรวมขยะ โดยแยกเป็นขยะ 4 ประเภท ดังนี้
1) ขยะเผาไหม้ได้ (Combustible Waste) เช่น เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก
2) ขยะมูล ฝอยเผาไหม้ไ ม่ไ ด้ (Non-Combustible Waste) เช่น โลหะ อุป กรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า แก้วเซรามิก
3) ขยะขนาดใหญ่ (Bulky Waste) เช่น เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง โต๊ะ
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4) ขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ (Resources) เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว
แต่ ล ะเมื อ งของกรุ งโตเกี ย วมี ก ารก าหนดวั น และจุ ด ส าหรั บ ทิ้ งขยะโดยขึ้ น อยู่ กั บ
ชนิดขยะและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้แผนการดาเนินงานจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาลและแนวโน้มของปริมาณขยะในท้องถิ่น โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ
สาหรับ ขยะจากบ้ านพั กอาศัย ยกเว้นกรณี ที่ มีการทิ้ งขยะปริม าณมาก ซึ่ งมีการคิดค่าธรรมเนี ยม
จากขยะเฉพาะขยะที่มีขนาดใหญ่และขยะจากภาคธุรกิจ ขยะจากบ้านพักอาศัยจะถูกเก็บรวบรวม
โดยเทศบาลท้ อ งถิ่ น ซึ่ งมี ก ารก าหนดความถี่ ในการเก็ บ รวบรวมโดยแยกตามประเภทขยะ ขยะ
ที่เผาไหม้ได้เก็บ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ขยะที่เผาไหม้ไม่ได้เก็บ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ขยะที่มีขนาดใหญ่จะทา
การเก็บรวบรวมโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนในการร้องขอให้นาไปกาจัด และขยะรีไซเคิล
เก็บ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนขยะจากสานักงาน ร้านค้า และอื่น ๆ จะถูกเก็บรวบรวมโดยรถเก็บขนขยะ
ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อนาขยะไปกาจัด ณ สถานที่กาจัดต่อไป (ไทยพับลิก้า, 2557)
จากการศึกษาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาสู่สังคมรีไซเคิลเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศประสบความสาเร็จ
และนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยันดังกล่าวของประเทศไทยได้ จาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย
จะต้องมีกฎหมายบังคับใช้เพื่อส่ งเสริมการพัฒ นาสู่สังคมรีไซเคิล สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2558) ที่ได้ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย
พบว่า กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ ขาดการบังคับใช้
ที่มีประสิทธิภาพขาดการจัดการขยะที่ เหมาะสมสาหรับขยะแต่ละประเภท และขาดความร่วมมือ
จากประชาชนและชุ ม ชนในการจั ด การขยะ และได้ เสนอแนะแนวทางการจั ด การขยะมู ล ฝอย
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส าหรั บ ประเทศไทยไว้ เป็ น ประเด็ น ที่ ส าคั ญ โดยเฉพาะที่ เกี่ ย วกั บ มาตรการ
ทางกฎหมายนั้น เสนอให้ปรับปรุงและแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
โดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่ในลักษณะประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่คานึงถึงการลดปริมาณขยะตั้งแต่
ต้นทาง การรวบรวมขนถ่ายและกาจัดขยะและของเสียอันตราย เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จั ด การและบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายนั้ น แนวทางนี้ ได้ มี ก ารน ามาใช้ ในหลายประเทศ เช่ น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมายหลักที่เรียกว่า The Code of Federation เพื่อให้ทุกรัฐนาไปใช้ในการ
กาจัดขยะมูลฝอยเป็นแนวทางเดียวกัน เช่นเดียวกับสหภาพยุโรปที่มีการออกมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ประเทศสมาชิกนาไปเป็นแนวปฏิบัติ
ในส่ วนการก าหนดหลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานการจั ด การขยะมู ล ฝอยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สาหรับองค์การ ตั้งแต่การคัดแยกการเก็บรวบรวม การขนส่ง การนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ตามหลัก 3Rs
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(Reduce, Reuse, Recycle) และการก าจั ดที่ ถู กวิธี ก็ เป็ นแนวทางที่ ทุ กประเทศน ามาใช้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการกาหนดให้ทุกรัฐออกกฎหมายให้มีแผนการลดขยะจากแหล่งกาเนิด การนาขยะ
ไปใช้ ใ หม่ ก ารเก็ บ รวบรวมขยะมู ล ฝอย กระบวนการก าจั ด ขยะ การน าขยะไปใช้ เป็ น พลั ง งาน
การควบคุมถังขยะและการให้ความรู้กับสังคมในประชาคมยุโรปประเทศสมาชิกต้องออกมาตรการ
เป็นแนวทางเดียวกันในการจัดการขยะ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการนาของเสียมาใช้ในการเกษตร
มาตรการว่าด้วยการเผาขยะ มาตรการว่าด้วยเศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated Product Policy: IPP)
ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักการที่สาคัญคือการบวนการผลิต การจาหน่าย
จนถึงขั้นตอนการกาจัดหรือทาลายเศษซากเหลือทิ้งต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
สุขอนามัยของมนุษย์ สัตว์ และพืช

5.2 ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์
ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตาม
หลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
จากการศึกษาเพื่อวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์
ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
กรณี ศึกษา จังหวัดปทุ ม ธานี ที่ ส อดคล้องกับเป้าหมายการพั ฒ นาที่ยั่งยืนดังกล่าว พบว่ามีปัญ หา
หรืออุปสรรคที่มีผลต่อการดาเนินงานดังกล่าว ซึ่งสามารถสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ได้ดังนี้
5.2.1 มิติด้านประสิทธิผล
ปัญหาอุปสรรคที่ทาให้อัตราการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ของประเทศ
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด มีเพียงบางชุมชนหรือบางพื้นที่เท่านั้นที่มีการดาเนินงานด้าน
การจัดการขยะตามหลักการ 3Rs และประสบความสาเร็จ เกิดจากความพร้อมของแต่ละพื้นที่รวมทั้ง
นโยบายหน่ ว ยงานหรื อ ผู้ บ ริห ารแต่ ล ะพื้ น ที่ แ ตกต่ างกั น ท าให้ มี เพี ย งบางพื้ น ที่ เ ท่ านั้ น ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 3Rs และการคัดแยกขยะส่วนใหญ่เป็นการคัดแยก
ขยะที่ คัดแยกได้ง่ายและสามารถขายได้ สอดคล้องกับ สุมาลี พุ่ มภิญ โญ และเสาวลักษณ์ กู้เจริญ
ประสิทธิ์ (2560) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมในการจัดการขยะของครัวเรือนตามแนวคิด 3Rs: กรณีศึกษา
เทศบาลพระนครศรีอยุธยา พบว่า ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก ส่วนขยะรีไซเคิลครัวเรือนมักคัดแยก
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เพื่อนาขยะไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า แต่ในการนาวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ซ้า การคัดแยกขยะเปียก
เพื่อไปใช้ประโยชน์และการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงพลาสติกยังคงไม่เป็นที่นิยมนัก ประกอบกับ
องค์ประกอบของขยะในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปจากเดิม ขยะบางประเภทเกิดจากความต้องการใช้ของ
ผู้บริโภคที่มากขึ้น และขยะดังกล่าวไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับธเรศ ศรีสถิตย์
(2553) ที่ ได้ กล่ าวว่าในแต่ ละพื้ นที่ หรือแต่ ละชุ มชนมี ปริมาณและองค์ ประกอบมู ล ฝอยที่ แ ตกต่ างกั น
พฤติกรรมในการบริโภคสินค้าและอาหาร เช่น สาหรับผู้ที่ประกอบอาหารรับประทานเองจะมีมูลฝอย
ประเภทเศษผัก เศษอาหาร ในขณะที่ผู้ที่นิยมซื้ออาหารที่สาเร็จแล้วมู ลฝอยจะเป็นประเภทพลาสติก
หรือโฟมที่ใช้ บรรจุอาหาร เป็นต้น และสอดคล้องกับ วิธวัฒน์ สวาศรี และคณะ (2548) ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการเกิดและลักษณะของมูลฝอยชุมชน พบว่ากฎหมายข้อบังคับก็เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดปริมาณมูลฝอยชุมชน และลักษณะของมูลฝอยชุมชนเช่นกัน ซึ่งเห็นได้จาก
ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด เก็ บ มู ล ฝอยชุ ม ชนโดยจะติ ด ตามปริ ม าณการเกิ ด มู ล ฝอยชุ ม ชน ตลอดจน
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือเข้มงวดการทิ้งมูลฝอยชุมชนในลักษณะที่เป็นอันตราย โดยเข้าหลักการของ
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ดังนั้นควรมีการกาหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน ดังเช่นประเทศญี่ปุ่น ที่การแยกขยะ
เพื่อรีไซเคิลถูกกาหนดเป็นกฎหมาย เป็นการบังคับและส่งเสริมเพื่อสร้างวินัยของประชาชนในประเทศ
การแยกขยะจึงเป็นวินัยและความรับผิดชอบของพลเมืองที่มีการปลูกฝังไว้ตั้งแต่ยังเด็ก ผ่านการให้
ความรู้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงการแยกขยะ มีการแจกโปสเตอร์ประเภทการแยกขยะที่เห็นภาพเข้าใจ
ง่าย เป็นต้น
5.2.2 มิติด้านผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมาย
ปัญหาอุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถขับเคลื่อนดาเนินการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการ
ดาเนินงานที่แตกต่างกัน และสาหรับการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ปัญหาหลัก
คือ จิตสานักของประชาชน การไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะที่ต้นทางในระดับครัวเรือน
การเป็นสังคมเมืองและมีประชากรแฝงในพื้นที่จานวนมากส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะในพื้นที่
สอดคล้องกับ Takehiro Usui, Kazuhiko Kakamu (2015) ที่กล่าวถึงปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้น
ปัจจุบันในประเทศกาลังพัฒนาแถบทวีปเอเชียนั้น เกิดจากการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว
อัตราการเจริญเติบโตของเมืองสูงในระดับร้อยละ 4 ต่อปี และทาให้ประชากรในเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ
30-50 เพียงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเจริญเติบโตนี้ ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมือง เช่น
เทศบาล ต้องจัดสรรงบประมาณถึงประมาณร้อยละ 20-40 สาหรับไปใช้เพื่อการบริหารจัดการขยะที่มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ในทุกปีประกอบกับประชาชนมองว่ามีเทศบาลรับผิดชอบในการ
กาจัดขยะ จึงไม่เกิดความร่วมมือที่จะลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สอดคล้องกับพีรยา วัชโรทัย (2556)
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ที่กล่าวว่า ปัญหาความไม่ร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ประชาชนไม่ตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการปัญหาควรเริ่มจากให้บุคลากรและผู้นาชุมชนลงพื้นที่ให้
ข้อมูล และความรู้แก่ประชาชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย อธิบายแผนการดาเนินงานด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย และผลที่จะได้จากการดาเนินงาน เมื่อประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการ
จะทาให้ประชาชนที่ยังไม่มีส่วนร่วมเกิดความสนใจ เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม พฤติกรรมพื้นฐาน
ของมนุษย์มักจะกลัวการแปลกแยก ดังนั้น จึงมีแนวโนมสูงที่จะทาให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ ปัญหาความไม่ร่วมมือของประชาชนยังเกิดจากประชากรแฝง
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว แรงงานต่ างด้ าวและผู้ อาศั ยในพื้ นที่ ชั่ วคราว และหากในบางพื้ นที่ ยั งไม่ มี กฎระเบี ยบ
ข้อบังคับให้ประชาชนมีการลดและคัดแยกขยะเพื่อนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนทาให้ประชาชน
ไม่เกิดความร่วมมือที่จะลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยการที่จะให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้เสีย
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างครบคลุมและทั่วถึงนั้น ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิด
ความเคยชินด้วย ดังนั้น หากมีกฎหมายข้อบังคับ เช่น การเรียกคืนบรรจุภันฑ์ การคืนขวดสินค้า มีส่วน
ทาให้ปริมาณมูลฝอยลดน้อยลงได้ และยังเป็นการส่งเสริมให้มีการนากลับมาใช้ซ้าหรือการนากลับมา
ใช้ใหม่มากขึ้น สอดคล้องกับ ธเรศ ศรีสถิตย์ (2553) ที่กล่าวว่าสาเหตุที่ทาให้ในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละ
ชุมชนมี ปริมาณและองค์ประกอบมูลฝอยที่ แตกต่างกัน สาเหตุหนึ่งเกิดจากกฎหมายข้อบั งคั บ เช่น
การคืนขวดสินค้ามีส่วนทาให้ปริมาณมูลฝอยลดน้อยลงได้หากเป็นไปได้จริงในประเทศไทยกาหนดให้มี
การคื น ขวด ปริม าณมู ล ฝอยประเภทขวดที่ ท าจากแก้ วหรือ พลาสติ ก จะลดลงได้ อ ย่ างมาก และ
สอดคล้องกับ วิชัย โถสุวรรณจินดา (2558) ที่กล่าวว่า ปัญ หาในการจัดการขยะเป็นเรื่องการขาด
ความเป็นเอกภาพของกฎหมาย ขาดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ขาดการจัดการขยะที่เหมาะสม
สาหรับขยะแต่ละประเภท และขาดความร่วมมือจากประชาชนและชุมชนในการจัดการขยะ
5.2.3 มิตดิ ้านการบริหารจัดการ
ปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการเกิดจากการแปลงนโยบายไปสู่การปฎิบัติ ในระดับจังหวัด
หรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับระบบการ
ติดตามผลการดาเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลยังไม่มีมาตรฐานและไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร การรายงานข้อมูลปริมาณขยะของบางหน่วยงานไม่สอดคล้องกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริง
ในพื้นที่ เนื่องจากการใช้วิธีเก็บข้อมูลปริมาณขยะ โดยการชั่งน้าหนักขยะที่อยู่ในรถขยะ ซึ่งไม่รวมขยะ
ตกค้ า งในพื้ น ที่ ท าให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่ ไม่ ต รงตามความเป็ น จริ ง และระบบจั ด เก็ บ ข้ อมู ลไม่ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรายงานผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน
ต่อองค์การสหประชาชาติ และการไม่มีกฎหมายบังคับใช้โดยตรงและกฎหมายในปัจ จุบันเป็นการ
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แก้ปั ญ หาที่ ป ลายเหตุเท่ านั้ น ในระดับ ประเทศผู้ป ระกอบการหรือภาคธุรกิจยังไม่ ให้ความสาคั ญ
กับการลดบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จาเป็น เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการตลาด นอกจากนี้ บริบทของพื้นที่
ก็ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะ การเป็นชุมชนเมืองมีพื้นที่จากัด สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมไม่สามารถ
ดาเนินกิจกรรมบางอย่างได้ และผู้บริการหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีนโยบายแตกต่างกัน หน่วยงาน
ระดับท้ องถิ่นบางพื้นที่ ยังไม่ให้ความสาคัญ ในการจัดการขยะต้นทาง และการคัดแยกขยะเพื่อนา
กลับมาใช้ประโยชน์ ประกอบกับ ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการลดและคัดแยกขยะ
ที่ต้นทางเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่ประสบปัญหาในพื้นที่ที่ชัดเจน ดังนั้น
ควรมี รูปแบบของการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้สามารถลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่จะต้องเข้าไปทาลายด้วยระบบต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด สามารถนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์
ทั้งในส่วนของการใช้ซ้าและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการกาจัดที่ได้ผลพลอยได้
เช่น ปุ๋ยหมัก หรือพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับ กรมควบคุมมลพิษ (2547) ที่ได้สรุปวิธีการดาเนินการ
ตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ดังนี้
1) การลดปริมาณการผลิตมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการผลิต
มู ล ฝอยในแต่ ล ะวั น เช่ น ลดการทิ้ ง บรรจุ ภั ณ ฑ์ โ ดยการใช้ สิ น ค้ า ชนิ ด เติ ม ใหม่ เลื อ กใช้ สิ น ค้ า
ที่มีคุณภาพมีห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนาน และตัวสินค้าไม่เป็นมลพิษ และลดการใช้
วัสดุกาจัดยาก เป็นต้น
2) จัดระบบการรีไซเคิล หรือรวบรวมเพื่อนาไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ เช่น รณรงค์
ให้ประชาชนแยกของเสียนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก และโลหะ นาไปใช้ซ้า
หรือนาไปขายหรือรีไซเคิล ขยะเศษอาหารนามาหมักปุ๋ ย ในรูป ปุ๋ยน้าหรือปุ๋ยหมักเพื่อใช้ ในชุมชน
จัดระบบบริการเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองโดยการจัดเก็บแบ่งเวลาการเก็บ เช่น
หากแยกเป็นถุง 4 ถุง ขยะย่อยสลายได้ ขยะรี ไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ให้จัดเก็บขยะ
ย่อยสลายและขยะทั่ วไปทุ กวัน ส่วนขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายอาจจัดเก็บสัปดาห์ละครั้งหรือ
ตามความเหมาะสม
3) การขนส่ง ควรมีระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กาจัดโดยตรง
4) ระบบกาจัด เนื่องจากขยะมูลฝอยใช้ประโยชน์ใหม่ได้ จึงควรจัดการเพื่อกาจัดทาลาย
ให้ น้ อยที่ สุ ด ควรเลื อกระบบก าจั ดแบบผสมผสานเนื่ องจากปั ญหาขาดแคลนพื้ นที่ จึ งควรพิ จารณา
ปรับปรุงพื้นที่กาจัดมูลฝอยที่มีอยู่เดิมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย โดยมีการจัดระบบ
คัดแยกขยะมูลฝอย และระบบกาจัดผสมผสานหลาย ๆ ระบบในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ หมักทาปุ๋ย ฝังกลบ
และวิธีอื่น ๆ เป็นต้น
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5.2.4 มิตดิ ้านการเรียนรู้และการพัฒนา
ปัญหาอุปสรรคด้านการการเรียนรู้และการพัฒนา คือ บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการลด
และคั ด แยกขยะที่ ส ามารถถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ ให้ กั บ ประชาชนได้ ยั งมี ไม่ เพี ย งพอและบุ ค ลากร
ในท้องถิ่นที่ให้ความรู้กับประชาชนอาจไม่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนนพื้นที่เท่าที่ควร ประกอบ
กับ ความรู้ที่ ได้รับ นั้ น ไม่ ได้น าไปสู่ การเปลี่ ยนพฤติ กรรม จึงไม่ มีจิต สานึ กที่ จะลดและคัด แยกขยะ
ที่ต้นทาง แม้จะมีการส่งเสริมความรู้มากเพียงใด หากประชาชนไม่ให้ค วามสาคัญในการนาไปปฏิบัติ
ก็ไม่สามารถเพิ่มอัตราการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ในภาพรวมของประเทศได้ ดังนั้น ควรมีการ
ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาพฤติ ก รรม ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ ประภาพร แก้ วสุ ก ใส (2549)
ที่กล่าวถึงกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการลดและแยกขยะมูลฝอยที่มหาวิทยาลัย ควรจัดให้มีการ
ดาเนินการ ได้แก่ โครงการพัฒนาพฤติกรรม ทัศนคติ และความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณ การแยกขยะ
มูลฝอยก่อนทิ้ง การทิ้งขยะให้ถูกถังตามประเภทขยะมูลฝอย และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
สาหรับเจ้าหน้าที่ บุคลการ และผู้ประกอบการร้านค้า โดยอาจจัดในรูปของการให้ข้อมูลข่าวสาร เช่น
นิทรรศการ อบรมเชิงวิชาการ ส่งเสียงตามสาย สื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วารสารสื่อวิดีทัศน์
เป็นต้น และทุกภาคส่วนต้องให้ความสนใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง สอดคล้องกับ สุมาลี พุ่มภิญโญ
และเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ (2560) ที่กล่าวว่าการจัดการขยะนั้น เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ดังนั้น
ทุกภาคส่วนต้องให้ความสนใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และ NGOs เป็นต้น
ควรมีการส่งเสริมและอบรมให้ความรู้กับประชาชนอย่างจริงจังในเรื่องการจัดการขยะ หน่วยงานรัฐควรมี
จุดรับขยะที่มีภาชนะ หรือถังแยกขยะประเภทต่าง ๆ ให้ประชาชนทิ้ง เพื่อลดเวลาในการคัดแยกขยะ
เพื่อขยะจะได้ไม่ปะปนกัน สามารถนากลับไปรีไซเคิลได้ทันที
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รูปแบบการดาเนินงานทีส่ ามารถนาไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายการพัฒน่ที่ยั่งยืนที่ 12
เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ภายใต้บริบทของประเทศไทย
1. มิติด้านประสิทธิผล
- การกาหนดนโนบายที่ชัดเจนของผู้นาองค์กรหรือผู้บริหารที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
- ผู้นาชุมชนต้องมีความเข้มแข็งในการดาเนินงาน สามารถชักชวน ชี้แนะ สื่อสารสองทางระหว่างภาครัฐและชุมชน
พร้อมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะร่วมกัน
- ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เกิดขยะน้อยที่สุด และต้องลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม
ซึ่งสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน
2. มิติด้านผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนและผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือและตระหนักในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
รวมถึงการลดการใช้สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่กาจัดยากหรือย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก โฟม เป็นต้น
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีกลไกการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการนาขยะไปใช้ประโยชน์
- ภาครัฐต้องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงปัญหาขยะมูลฝอยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- สร้างภาคีที่มีความเข้มแข็งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในพื้นที่ ร่วมกันคิดร่วม
วางแผน และร่วมกันทา ภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น
3. มิติด้านการบริหารจัดการ
- ภาครัฐควรกาหนดให้ มีกฎหมายด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs โดยตรง และองค์กรปกครองท้องถิ่น
ต้องมีกฎระเบียบบังคับที่ชัดเจน เช่น เทศบัญญัติการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
- ทุกภาคส่วนต้องมีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันและต้องถอดบทเรียนการดาเนินงานจัดการขยะในระดับ
พื้นที่ที่ประสงความสาเร็จ (Best Practice) และนามาปรับปรุงแผนการดาเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
- ภาครัฐต้องให้ความสาคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน และการกาจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

4. มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา
- ภาครัฐต้องชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายการดาเนินงานของภาครัฐให้ทุกภาคส่วนในทุกระดับ
ทราบ พร้อมให้คาแนะนาเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะ
- ภาครัฐและภาคเอกชนต้องให้การสนับสนุนแก่ชุมชน ในด้ านองค์ความรู้ อุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง โดยต้องส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การให้ ความรู้แก่ผู้นาชุมชน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด
สู่ประชาชนและนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน และขยายผลการดาเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ประชาชนต้องนาความรู้ที่ได้ไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางตั้งแต่ระดับครัวเรือน

ภาพที่ 5.1 รูปแบบการดาเนินงานสามารถนาไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ภายใต้บริบทของประเทศไทย
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5.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการ
ขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
จากการศึกษาเพื่อวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์
ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
กรณี ศึ กษา จังหวัดปทุ ม ธานี ที่ ส อดคล้ องกับ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ดั งกล่าว ซึ่ งครอบคลุ ม
ประเด็นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านประสิทธิผล 2) ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 3) ด้านการบริหารจัดการ
และ 4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา สามารถนาเสนอข้อเสนอแนะหรือ แนวทางการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs และแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนดังกล่าว ผู้วิจัยนาเสนอข้อเสนอแนะโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะสาหรับภาครัฐ
ข้อเสนอแนะสาหรับภาคเอกชน และข้อเสนอแนะสาหรับประชาชน ดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
1. กาหนดให้มี กฎหมายหรือกฎ ระเบี ยบบั งคับ ใช้เกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทางตามหลักการ 3Rs โดยตรง หรือกาหนดให้มีกฎหมายหรือกฎระเบียบบังคับในการห้ามใช้
ถุงพลาสติกและโฟม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
2. หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางหรือหน่วยงานผู้กาหนดนโยบายต้องกาหนดนโยบาย
ให้สามารถปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และควรออกกฎ ระเบียบ หรือข้อปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับหน่วยงาน
ปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายสาธารณะ
3. การสื่อสารนโยบายของภาครัฐไปสู่หน่วยงานปฏิบัติ ควรมีการสนับสนุนองค์ความรู้
สาหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งงบประมาณสาหรับหน่วยงานปฏิบัติด้วย
4. ส่งเสริมให้มีนโยบายแผนงานหรือโครงการที่บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการดาเนินงานและแปลงนโยบายของประเทศไปสู่
การปฏิบัติในระดับจังหวัดไปจนถึงในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
5. หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ต้องออก
ข้อกาหนดท้องถิ่นหรือออกกฎระเบียบที่ชัดเจนสาหรับบังคับใช้กับการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
โดยตรงและให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อบังคับใช้ในระดับพื้นที่หรือเพื่อส่งเสริมให้มีการ
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ลดปริมาณขยะที่ต้นทางตั้งแต่ระดับครัวเรือน และคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีนโยบายการคัดแยกขยะจากปลายทางอีกครั้งก่อนนาไปกาจัด
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย
อย่ างเพี ย งพอและเหมาะสม รวมทั้ ง ต้ อ งมี ก ารวางรู ป แบบระบบเก็ บ รวบรวมขยะมู ล ฝอยแบบ
แยกประเภทหรืออาจกาหนดเวลาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแต่ล ะประเภท ตามควาเหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่
7. ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานในระดั บ ชุ ม ชนให้ เกิ ด ความเข้ ม แข็ ง และขยายผลจาก
ชุมชนสู่ชุมชน รวมทั้ง สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านการ
จัดการขยะ ทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน
รวมทั้งภาคเอกชน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ ที่กาจัดยาก
มีมาตรการสนั บสนุนภาคเอกชนในการลดปริมาณขยะมู ลฝอยด้วยการใช้บรรจุภั ณฑ์ ที่ เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและกาจัดได้ง่าย ลดปริมาณการใช้ พลาสติก โฟม หรือวัสดุที่ย่อยสลายยาก รวมทั้ง ให้มีการ
เรียกคืนบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ผลิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
9. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น
10. ศึกษาองค์ประกอบของขยะในปัจจุ บัน เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการที่เหมาะสม
สามารถลดและคัด แยกขยะได้ อย่ างถูกวิธี และสามารถน าขยะกลับมาใช้ ประโยชน์ ให้ ได้ มากที่ สุ ด
เพื่อลดภาระของบ่อฝังกลบขยะ
11. พั ฒ นาระบบการจั ดเก็ บข้ อมู ลปริ มาณขยะให้ เป็ นมาตฐานเดี ยวกั นทั้ งประเทศ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับภาคเอกชน
1. ภาคเอกชนหรื อ ผู้ ป ระกอบการควรมี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้ บรรจุภั ณฑ์ ที่ ไม่จาเป็ นหรือบรรจุภัณฑ์ ที่กาจัดยาก รวมทั้ งสนับ สนุ น
ให้ ผู้บริโภคลดการใช้วัส ดุที่ ย่อยสลายได้ยากผ่านมาตรการทางธุรกิจต่าง ๆ และให้มีการเรียกคืน
บรรจุภัณฑ์โดยผู้ผลิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
2. ต้ อ งมี โครงสร้ า งองค์ ก รและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานอย่ า งเหมาะสม
มีการแบ่งหน้าที่การทางานอย่างชัดเจนตามความสามารถและความเชี่ยวชาญโดยจะต้องพัฒนาความรู้
และศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
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3. ร่ วมมื อกั บหน่ วยงานภาครั ฐในการด าเนิ นโครงการหรื อกิ จกรรมเพื่ อ ส่ งเสริม ให้
ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและให้ มีกระบวนการใช้ซ้าและการนากลับ มาใช้ใหม่
เพิ่มขึ้น
4. พัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้สามารถนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ได้มากขึ้น
โดยการนาขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
5.3.3 ข้อเสนอแนะสาหรับประชาชน
1. ประชาชนต้องรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองและต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
เพื่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด และต้องมีกระบวนการใช้ซ้าและการนากลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้น
2. ประชาชนต้องให้ความสาคัญกับการลดการเกิดขยะอย่างจริงจัง โดยหันมาใช้วัสดุ
ที่สามารถใช้ซ้าได้ และต้องมีการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ก่อนที่จะทิ้งเป็นขยะ
เพื่อส่งไปกาจัด
3. เมื่อมีการดาเนินโครงการด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs เกิดขึ้นในชุมชนแล้ว
ควรมีการจัดกิจกรรมในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
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แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
(สาหรับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง)
คาชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงการดาเนินงานในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 การจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด
การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการนากลับมาใช้ซ้า ของประเทศไทย และการดาเนินงานด้าน
การจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะของประเทศ
กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งปัญหา อุปสรรค การดาเนินงานเพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการขยะของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอื่นที่มีบริบทใกล้เคียง
เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่ งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา: จังหวัดปทุมธานี
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดการขยะตามหลักการ 3R เพื่อนาไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ภายใต้บริบทของประเทศไทย
ผู้วิจัยจะไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับ ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อปกป้อง
สิทธิส่วนบุคคล
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวศศิธร ศรีสุรักษ์)
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 หน่วยงาน....................................................................................................................................
1.2 ชื่อ-สกุล ผูใ้ ห้สัมภาษณ์................................................................................................................
1.3 ตาแหน่ง.....................................................................ระยะเวลาดารงตาแหน่ง............................
1.4 ข้อมูลการติดต่อ...........................................................................................................................
1.5 วัน/ เดือน/ ปีที่สัมภาษณ์............................................................................................................
1.6 เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
1.7 อายุ...................ปี
1.8 ระดับการศึกษา
[ ] ระดับปริญญาตรี
[ ] ระดับปริญญาโท
[ ] ระดับปริญญาเอก
[ ] อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
2.1 หน่วยงานของท่านมีบทบาทและการดาเนินงานในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ที่ 12 เป้ าประสงค์ ที่ 12.5 หรือ มี การด าเนิ น งานด้ านการจัดการขยะตาม
หลักการ 3Rs อย่างไรบ้าง
นโยบาย แผนงาน โครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การนาไปปฏิบัต/ิ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การปรับปรุงการดาเนินงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.2 หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนการดาเนินงาน หรืองบประมาณ สาหรับการดาเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 หรือ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs อย่างเพียงพอหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ท่านคิดว่าเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 จะส่งผลต่อการดาเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 มีกฎหมายและนโยบายของประเทศที่สนับสนุนหรือช่วยผลักดันการดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒ นาที ่ยั่ง ยืน ที ่ 12 เป้า ประสงค์ที ่ 12.5 หรือ การดาเนิ น งานด้ านการจัด การขยะตาม
หลักการ 3Rs ของหน่วยงานของท่านหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 ในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 หรือการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของหน่วยงานของท่านได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
ภายในรวมทั้งหน่วยงานภายนอกและประชาชนในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.6 บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านมีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 หรือการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
ที่เพียงพอหรือไม่ อย่างไร และได้มี การส่งเสริมการเรียนรู้หรือ การพัฒ นาความสามารถของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.7 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน เพื่อให้
เกิดจิตสานึกในการคัดแยะขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.8 มีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนหรือไม่ อย่างไร
และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.9 หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารส่ งเสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานในระดั บ จั ง หวั ด หรื อ ระดั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 หรือการดาเนินงานด้านการจัดการ
ขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายของรัฐบาล หรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.10 การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 หรือการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ท่านคิดว่าปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และปัจจัย
ภายนอก (โอกาส อุปสรรค) เป็นอย่างไร
จุดแข็ง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดอ่อน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
โอกาส
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.1 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12เป้าประสงค์
ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของประเทศไทย ควรเป็นอย่างไร
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.2 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน
ที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของประเทศไทย
เป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ
3Rs ของประเทศไทย
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 ในมุมมองของท่าน ท่ านคิดว่าการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติหรือการส่งเสริมหรือสนับสนุน
การดาเนินงานในระดับจังหวัดหรือระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนกาดาเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายของรัฐบาล ควรเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
(สาหรับหน่วยงานภาครัฐ ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น)
คาชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงการดาเนินงานในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 การจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด
การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการนากลับมาใช้ซ้า ของประเทศไทย และการดาเนินงานด้าน
การจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะของประเทศ
กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งปัญหา อุปสรรค การดาเนินงานเพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการขยะของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอื่นที่มีบริบทใกล้เคียง
เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา: จังหวัดปทุมธานี
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดการขยะตามหลักการ 3R เพื่อนาไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ภายใต้บริบทของประเทศไทย
ผู้วิจัยจะไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับ ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อปกป้อง
สิทธิส่วนบุคคล
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวศศิธร ศรีสุรักษ์)
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 หน่วยงาน....................................................................................................................................
1.2 ชื่อ-สกุล ผูใ้ ห้สัมภาษณ์................................................................................................................
1.3 ตาแหน่ง.....................................................................ระยะเวลาดารงตาแหน่ง............................
1.4 ข้อมูลการติดต่อ...........................................................................................................................
1.5 วัน/ เดือน/ ปีที่สัมภาษณ์............................................................................................................
1.6 เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
1.7 อายุ...................ปี
1.8 ระดับการศึกษา
[ ] ระดับปริญญาตรี
[ ] ระดับปริญญาโท
[ ] ระดับปริญญาเอก
[ ] อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
2.1 หน่วยงานของท่านมีบทบาทและการดาเนินงานในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ที่ 12 เป้ าประสงค์ ที่ 12.5 หรือ มี การด าเนิ น งานด้ านการจัดการขยะตาม
หลักการ 3Rs อย่างไรบ้าง
นโยบาย แผนงาน โครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การนาไปปฏิบัต/ิ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การปรับปรุงการดาเนินงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.2 หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนการดาเนินงาน หรืองบประมาณ สาหรับการดาเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 หรือการ
ดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs อย่างเพียงพอหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ท่านคิดว่าเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 จะส่งผลต่อการดาเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 มีกฎหมาย และนโยบายของประเทศที่สนับสนุนหรือช่วยผลักดันการดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒ นาที ่ยั่ง ยืน ที ่ 12 เป้า ประสงค์ที ่ 12.5 หรือ การดาเนิ น งานด้ านการจัด การขยะตาม
หลักการ 3Rs ของหน่วยงานของท่านหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 ในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 หรือการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของหน่วยงานของท่านได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
ภายในรวมทั้งหน่วยงานภายนอก และประชาชนในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.6 บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านมีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 หรือการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
ที่เพียงพอหรือไม่ อย่างไร และได้มี การส่งเสริมการเรียนรู้หรือ การพัฒ นาความสามารถของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.7 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน เพื่อให้
เกิดจิตสานึกในการคัดแยะขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.8 มีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนิ นงานด้ านการจัด การขยะตามหลัก การ 3Rs ทั้ งภาครัฐ เอกชน และประชาชนหรือ ไม่
อย่างไร และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.9 ภาคเอกชนหรือประชาชนในพื้นที่ให้ความสาคัญกับการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อนาขยะกลับมา
ใช้ซ้าหรือนากลับมาใช้ใหม่ มากน้อยเพียงใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.10 การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 หรือการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ท่านคิดว่าปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก
(โอกาส อุปสรรค) เป็นอย่างไร
จุดแข็ง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดอ่อน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
โอกาส
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.1 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์
ที่ 12.5 และการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของประเทศไทย ควรเป็นอย่างไร
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ในมุม มองของท่ าน ท่ านคิดว่าปัญ หา อุปสรรค ในการดาเนิน งานตามเป้า หมายการพัฒ นา
ที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนิ นงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs
ของประเทศไทยเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.3 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการดาเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒ นาที ่ยั ่ง ยืน ที ่ 12 เป้า ประสงค์ที ่ 12.5 และการด าเนิน งานด้า นการจัด การขยะ
ตามหลักการ 3Rs ของประเทศไทย
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 ในมุมมองของท่าน ท่ านคิดว่าการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติหรือการส่งเสริมหรือสนับสนุน
การด าเนิ น งานในระดั บ จั ง หวั ด หรื อ ระดั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายของรัฐบาล ควรเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
(สาหรับภาคเอกชน)
คาชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงการดาเนินงานในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 การจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด
การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการนากลับมาใช้ซ้า ของประเทศไทย และการดาเนินงานด้าน
การจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะของประเทศ
กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งปัญหา อุปสรรค การดาเนินงานเพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการขยะของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอื่นที่มีบริบทใกล้เคียง
เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่ งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา: จังหวัดปทุมธานี
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดการขยะตามหลักการ 3R เพื่อนาไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ภายใต้บริบทของประเทศไทย
ผู้วิจัยจะไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับ ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อปกป้อง
สิทธิส่วนบุคคล
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวศศิธร ศรีสุรักษ์)
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 หน่วยงาน....................................................................................................................................
1.2 ชื่อ-สกุล ผูใ้ ห้สัมภาษณ์................................................................................................................
1.3 ตาแหน่ง.....................................................................ระยะเวลาดารงตาแหน่ง............................
1.4 ข้อมูลการติดต่อ...........................................................................................................................
1.5 วัน/ เดือน/ ปีที่สัมภาษณ์............................................................................................................
1.6 เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
1.7 อายุ...................ปี
1.8 ระดับการศึกษา
[ ] ระดับปริญญาตรี
[ ] ระดับปริญญาโท
[ ] ระดับปริญญาเอก
[ ] อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
2.1 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs อย่างไรบ้าง
นโยบาย แผนงาน โครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การนาไปปฏิบัต/ิ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การปรับปรุงการดาเนินงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.2 หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนการดาเนินงาน หรืองบประมาณ สาหรับการดาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs จากหน่วยงานภาครัฐหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 มีกฎหมาย และนโยบายของประเทศที่สนับสนุนหรือช่วยผลักดันการดาเนินงานด้านการจัดการ
ขยะตามหลักการ 3Rs ของหน่วยงานของท่านหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 ในการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของหน่วยงานของท่านได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรภายในรวมทั้งหน่วยงานภายนอก และประชาชนในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านมีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs ที่เพียงพอหรือไม่ อย่างไร และได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒ นา
ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.6 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน เพื่อให้
เกิดจิตสานึกในการคัดแยะขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.7 มีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่
หรือไม่ อย่างไร และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.8 ในการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ท่านคิดว่าปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน)
และปัจจัยภายนอก (โอกาส อุปสรรค) เป็นอย่างไร
จุดแข็ง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดอ่อน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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โอกาส
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.9 ท่านเคยได้รับความรู้เกี่ยวกับจัดการขยะตามหลักการ 3Rs หรือการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐ หรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.10 ท่ านทราบหรือไม่ ว่ าองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นหรือจั งหวั ดปทุ มธานี มี การด าเนิ นโครงการ
ลดและคั ดแยกขยะ เพื่ อน าขยะกลับ มาใช้ประโยชน์ หากท่ านทราบว่ามี การดาเนินโครงการ
ดังกล่าว ท่านได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.11 ท่ านรู้ ห รื อ ไม่ ว่า การด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs ของหน่ ว ยงานท่ า น
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ 12
เป้าประสงค์ที่ 12.5 ของประเทศไทย
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.1 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของประเทศ
ไทย ควรเป็นอย่างไร
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.2 ในมุ ม มองของท่ าน ท่ านคิ ด ว่ าปั ญ หา อุ ป สรรค ในการด าเนิ น งานด้ านการจั ด การขยะตาม
หลักการ 3Rs ของประเทศไทยเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ในมุมมองของท่ าน ท่ านคิดว่าปั จจัยใดบ้างที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการดาเนินงานด้า นการ
จัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของประเทศไทย
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 ในมุ ม มองของท่ าน ท่ านคิ ด ว่ า การด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การขยะตามหลั ก การ 3Rs ของ
ภาคเอกชนในประเทศไทย ควรเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การวิเคราะห์การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
(สาหรับผู้นาชุมชนและประชาชน)
คาชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงการดาเนินงานในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 การจัดการของเสีย โดยการป้องกัน การลด
การแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการนากลับมาใช้ ซ้า ของประเทศไทย และการดาเนินงานด้าน
การจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะของประเทศ
กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งปัญหา อุปสรรค การดาเนินงานเพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการขยะของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอื่นที่มีบริบทใกล้เคียง
เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่ งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา: จังหวัดปทุมธานี
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดการขยะตามหลักการ 3R เพื่อนาไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ภายใต้บริบทของประเทศไทย
ผู้วิจัยจะไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับ ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อปกป้อง
สิทธิส่วนบุคคล
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวศศิธร ศรีสุรักษ์)
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 หน่วยงาน....................................................................................................................................
1.2 ชื่อ-สกุล ผูใ้ ห้สัมภาษณ์................................................................................................................
1.3 ตาแหน่ง.....................................................................ระยะเวลาดารงตาแหน่ง............................
1.4 ข้อมูลการติดต่อ...........................................................................................................................
1.5 วัน/ เดือน/ ปีที่สัมภาษณ์............................................................................................................
1.6 เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
1.7 อายุ...................ปี
1.8 ระดับการศึกษา
[ ] ระดับปริญญาตรี
[ ] ระดับปริญญาโท
[ ] ระดับปริญญาเอก
[ ] อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 และ
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
2.1 ในชุมชนของท่านมีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนหรือครัวเรือนเป็นอย่างไร มีมีการจัดการขยะ
เช่น การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัด แยกขยะที่ต้น ทาง การแปรรูป การนาขยะมูล ฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ ก่อนนาไปกาจัด หรือไม่ อย่างไร
นโยบาย แผนงาน โครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การนาไปปฏิบัต/ิ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
การปรับปรุงการดาเนินงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.2 ชุม ชนของท่ านได้ รับ การสนั บ สนุ น การดาเนิ น งาน หรือ งบประมาณ ส าหรับ การด าเนิ น งาน
ด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs อย่างเพียงพอหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 มีกฎหมาย และนโยบายของประเทศที่สนับสนุนหรือช่วยผลักดันการดาเนินงานด้านการจัดการ
ขยะตามหลักการ 3Rs ของชุมชนท่านหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 ในการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ในชุมชนของท่านได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนในพื้นทีห่ รือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.6 ประชาชนในชุม ชนของท่ านมีความรู้ค วามเข้าใจในการดาเนิ นงานด้านการจัดการขยะตาม
หลั ก การ 3Rs ที่ เพี ย งพอหรื อ ไม่ อย่ า งไร และได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ห รื อ การพั ฒ นา
ความสามารถของประชาชนหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.7 ชุมชนของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิด
จิตสานึกในการคัดแยะขยะเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.8 ท่านเคยได้รับความรู้เกี่ยวกับจัดการขยะตามหลักการ 3Rs หรือการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.9 ท่ านทราบหรือไม่ ว่า องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือ จังหวัดปทุ ม ธานี มี การดาเนิ น โครงการ
ลดและคั ด แยกขยะ เพื่ อ น าขยะกลั บ มาใช้ ประโยชน์ หากท่ านทราบว่ามี การด าเนิ นโครงการ
ดังกล่าว ท่านได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.10 ท่านมีความพึงพอใจในวิธีการหรือแนวทางการดาเนินโครงการลดและคัดแยกคัดขยะ เพื่อนาขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ของชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.11 ประชาชนในชุมชนให้ความสาคัญกับการลดและคัดแยะขยะที่ต้นทาง เพื่อนาขยะกลับมาใช้ ซ้า
หรือนากลับมาใช้ใหม่ มากน้อยเพียงใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.1 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของชุมชน
ควรเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ในมุ ม มองของท่ าน ท่ านคิ ดว่าปั จจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อ น) และปั จจัยภายนอก (โอกาส
อุปสรรค) ของการดาเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ในชุมชนของท่านเป็นอย่างไร
จุดแข็ง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดอ่อน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
โอกาส
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ในมุ ม มองของท่ าน ท่ านคิดว่าปั ญ หา อุป สรรค ในการดาเนิน งานด้า นการจัด การขยะตาม
หลักการ 3Rs ของชุมชนควรเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการดาเนิน งานด้า นการ
จัดการขยะตามหลักการ 3Rs ของชุมชน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

นางสาวศศิธร ศรีสุรักษ์
-วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554
-รัฐศาสตรบันฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปีที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2558
-วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559
ประสบการณ์การทางาน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

