
  
 

สมชัชาสขุภาพ ๑๐ มต ิ๔ การจดัการขยะมลูฝอยในชุมชนแบบมสีว่นรว่มอยา่งยัง่ยนื หน้าที ่๑/๓ 
 

สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๐ 
๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

 
การจดัการขยะมลูฝอยในชมุชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยัง่ยืน 

 
สมชัชาสขุภาพแหง่ชาตคิรัง้ทีส่บิ 
ไดพ้จิารณารายงานเรือ่งการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชนแบบมสีว่นรว่มอยา่งยัง่ยนื๑ 
รบัทราบ ว่า ขยะมูลฝอยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี เป็นปญัหาต่อสุขภาวะของประชาชน และคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม เป็นทีแ่พรร่ะบาดของเชือ้โรคและก่อใหเ้กดิมลพษิต่าง ๆ สง่ผลกระทบในวงกวา้ง ใชง้บประมาณ
ในการบรหิารจดัการปีละหลายพนัลา้นบาทแต่ยงัไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 
 ตระหนกั วา่ ขยะมลูฝอยสามารถควบคุม และบรหิารจดัการไดด้ว้ยกระบวนการมสีว่นรว่มของทุกคน
และชุมชน โดยมหีน่วยงานของรฐั เอกชน สถาบนัการศกึษา เขา้รว่มสง่เสรมิสนบัสนุน และบรหิารจดัการ ใน
ปจัจุบนัมหีน่วยงาน องค์กรที่มศีกัยภาพเป็นต้นแบบในการบรหิารจดัการขยะมูลฝอย เกดิขึน้แลว้ในหลาย
พืน้ที ่แต่ยงัขาดการสนบัสนุน ส่งเสรมิ การประชาสมัพนัธใ์หเ้กดิการตื่นตวั รวมทัง้ตอ้งบูรณาการกบัองคก์ร 
ภาคเีครอืขา่ย หน่วยงานภาครฐัและเอกชน เพื่อดาํเนินการในระดบัชุมชน ครวัเรอืน และพืน้ทีใ่หก้วา้งขวาง
ยิง่ขึน้อยา่งเป็นรปูธรรม 
 กงัวล วา่ แมก้ฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ เกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยจากหน่วยงานของรฐั 
จะมผีลบงัคบัใช้แล้วก็ตาม แต่ยงัขาดการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั ขาดการบูรณาการในการบรหิาร
จดัการอยา่งเป็นระบบ และไมค่รอบคลุมถงึการมสีว่นรว่มของประชาชนทีเ่ขา้มารว่มบรหิารจดัการไดโ้ดยตรง 
 กงัวล วา่ ประชาชนสว่นใหญ่ ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจ ขาดวนิยัและจติสาํนึก ในการจดัการขยะมลู
ฝอย ตลอดจนขาดการมสี่วนร่วมในการแก้ปญัหาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง ไม่สามารถนําไปสู่การ
จดัการปญัหา ขยะมลูฝอยในชุมชนแบบมสีว่นรว่มอยา่งยัง่ยนื 

กงัวล ว่า กฎหมายทีอ่อกใหม่ เช่น พ.ร.บ.รกัษาความสะอาดฯ และนโยบายของรฐัทีเ่สนอใหม้กีาร
จดัการขยะมลูฝอยแบบศนูยร์วม อาจสง่ผลกระทบต่อกรอบแนวคดิ มาตรการการลด และคดัแยกขยะมลูฝอย
ในชุมชน แบบมสีว่นรว่มอยา่งยัง่ยนื และอาจสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสขุภาพชุมชน  
 เหน็ว่า ปจัจุบนัมชีุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน เป็นต้นแบบใน
การจดัการขยะมูลฝอย โดยการมสี่วนร่วมของประชาชนและภาคเีครอืขา่ย จะช่วยลดปญัหาขยะมูลฝอยได้
อยา่งเป็นรปูธรรม 
 

จึงมีมติดงัต่อไปน้ี 
๑. ขอใหจ้งัหวดัและกรงุเทพมหานครจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยระดบัจงัหวดั ทีม่ี

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้งระดบัจงัหวดั โดยร่วมมอืกบัคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชวีติระดบัอําเภอ (พชอ.) คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) คณะกรรมการเขต

                                                 
๑เอกสาร สมชัชาสุขภาพ ๑๐ / หลกั ๔ 

สมชัชาสขุภาพ ๑๐. มติ ๔ 
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สุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เครอืข่ายสมชัชาสุขภาพจงัหวดั สภาองคก์รชุมชน เพื่อสนับสนุนใหชุ้มชนมี
กลไกในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

๑.๑ ใหม้คีณะกรรมการจดัทําแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม จดัการขยะมูลฝอยในชุมชน และสถาน
ประกอบการแบบมสีว่นรว่มอยา่งยัง่ยนื โดยกําหนดใหม้ตีวัชีว้ดั เพื่อตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานที่
ชดัเจน และใหนํ้าประเดน็เรือ่งการจดัการขยะมลูฝอยผนวกไวใ้น ธรรมนูญสขุภาพระดบัพืน้ที ่

๑.๒ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงความสําคญัของปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชน
รวมถงึพืน้ทีส่าธารณะอยา่งต่อเน่ือง โดยการจดัการขยะมลูฝอย ถอืเป็นหน้าทีข่องทุกคนตอ้งปฏบิตั ิ

๑.๓ สรา้งมาตรการ กจิกรรม หรอืกตกิาทีจ่ะนําไปสู่การปฏบิตัโิดยเน้นการมสี่วนร่วมจดัทําโครงการ/
แผนงาน/กจิกรรมของชุมชน เพื่อลดการก่อใหเ้กดิขยะ คดัแยก ใชซ้ํ้า และนําขยะมูลฝอยไปใชป้ระโยชน์ เช่น 
จดัตัง้กองทุนการจดัการขยะ การแปรรปูขยะ ศนูยร์บัซือ้ขยะ และธนาคารขยะในชุมชน เป็นตน้ 

๑.๔ ขอใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรณรงค์ให้ความรู ้ความเขา้ใจ สรา้งวนิัยและจติสํานึก เกี่ยวกบั
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม คุณภาพชวีติ และระบบนิเวศในระดบับุคคล ครอบครวั ชุมชน สถานศกึษา สถาน
ประกอบการ ศาสนสถาน หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ใหเ้หน็ความสําคญัในการรบัผดิชอบต่อการจดัการ
ขยะมลูฝอยของตนเอง และในพืน้ทีส่าธารณะอยา่งต่อเน่ือง จนเกดิเป็นลกัษณะนิสยัพืน้ฐานในชวีติประจาํวนั 

๑ .๕  ใหม้มีาตรการจูงใจ เพื่อส่งเสรมิใหส้ถานประกอบการ/หา้งรา้น/หน่วยงาน/องค์กร ที่เป็นต้น
ทาง/แหล่งกําเนิดของวสัดุ สิง่ของเหลือใช้ที่กลายเป็นขยะมูลฝอย ร่วมรบัผดิชอบในการใช้บรรจุภณัฑ์ที่
สามารถนํากลบัมาใชใ้หม่ การรบัคนืผลติภณัฑท์ีเ่สื่อมสภาพจากการใชง้าน จดัใหม้จุีดรวบรวมขยะอนัตราย
และขยะตดิเชือ้ การสง่เสรมิค่านิยมองคก์รต่อการใชส้ิง่ของอุปโภคบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และการ
ลดปรมิาณขยะมลูฝอย เชน่ ลดการใชถุ้งพลาสตกิ เลกิใชโ้ฟม และอื่น ๆ 

 ๒. ขอใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่ รว่มกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ ว่าดว้ยเรื่องการ
จดัการขยะมลูฝอยทุกประเภทในชุมชน  แบบมสี่วนร่วมอยา่งยัง่ยนื มมีาตรการการควบคุมกํากบั การบงัคบั
ใชก้ฎหมาย รวมทัง้มาตรการทางภาษ ีและรายงานผลต่อชุมชนอยา่งจรงิจงั 
 ๓. ขอใหม้คีณะกรรมการจดัการขยะมลูฝอยแหง่ชาต ิและใหก้ระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลกั 
รว่มกบัทุกกระทรวง สาํนกันายกรฐัมนตร ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รว่มดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

๓.๑ ส่งเสรมิ สนับสนุน สรา้งแรงจูงใจ ในการมสีว่นรว่มอยา่งยัง่ยนืของชุมชน รวมทัง้ยกยอ่งเชดิชู
เกยีรต ิเชน่ ใหร้างวลับุคคลตวัอยา่ง ชุมชนตน้แบบ และหน่วยงานทีม่บีทบาทในการจดัการขยะมลูฝอยทีด่ ี

๓.๒ ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาหลกัสูตร/หลกัสูตรทอ้งถิน่ หรอืบูรณาการการเรยีนการสอน การ
ฝึกอบรม ทัง้แกนนําชุมชนและประชาชนทัว่ไป วจิยัและพฒันา (นวตักรรม) ศูนยเ์รยีนรูก้ารจดัการขยะใน
ชุมชน สถานประกอบการ หา้งรา้น หน่วยงาน องคก์ร หน่วยงานภาครฐั สถานศกึษา และศาสนสถาน โดย
เน้นการมสีว่นรว่มอย่างยัง่ยนื จดัทําคู่มอืการจดัการขยะมลูฝอย เพื่อใหม้กีารดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองและมี
ประสทิธภิาพ 

๓.๓ ส่งเสรมิใหม้กีารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัองคค์วามรูด้า้นการจดัการขยะมลูฝอย มาตรการทาง
กฎหมาย การรณรงค์ เผยแพร่ความรู ้ และกจิกรรมเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอย ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศใหแ้ก่ชุมชนและนกัทอ่งเทีย่วอยา่งต่อเน่ือง โดยใชส้ือ่ทุกรปูแบบ 



  
 

สมชัชาสขุภาพ ๑๐ มต ิ๔ การจดัการขยะมลูฝอยในชุมชนแบบมสีว่นรว่มอยา่งยัง่ยนื หน้าที ่๓/๓ 
 

๓.๔ ส่งเสรมิ สนบัสนุนงบประมาณ บุคลากร เครื่องมอือุปกรณ์ สถานที ่เกีย่วกบัการดาํเนินงาน
การจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน ตัง้แต่ต้นทางถงึปลายทาง รวมทัง้มกีระบวนการปรบัปรุงขอ้บงัคบั และ
กฎหมายใหส้อดคลอ้ง 

๓.๕ ในการบรหิารจดัการและกรณีที่มกีารจดัทําระบบกําจดัขยะมูลฝอยในลกัษณะรวมศูนย์ใน
ชุมชน ใหชุ้มชนมสีว่นรว่ม ในการศกึษาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ก่อนและระหว่างการดาํเนินการ พรอ้มทัง้
เปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนดว้ย 
 ๔. ขอใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาต ิรายงานความกา้วหน้าต่อสมชัชาสุขภาพแหง่ชาต ิ
ครัง้ที ่๑๒ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


