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สาระสําคัญ
สภาพปญหาขยะในภาพรวมของประเทศไทย
วิกฤตการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาอยางยาวนาน ปญหาสิ่งแวดลอมที่ยังไมสามารถแกไขให
คลี่คลายลงได คงจะหนีไมพนปญหาจากเหลาบรรดาขยะมูลฝอย ซึ่งจะพบวา ชวงป 2550 ประเทศไทย
กอใหเกิ ดขยะวั นละ 40,332 ตั น หรือวันละ 40 ล านกวา กิโลกรัมตอวัน และคาดวา จะมี แนวโนมที่จะ
ขยายตัวรอยละ 1 ตอป ซึ่งจะหมายความวา ในป 2551 จะมีปริม าณขยะประมาณ 40,735 ตันตอวั น
และในป 2552 ก็จะมีขยะ 41,142 ตันตอวัน หรือเฉลี่ยประมาณคนละ 0.65 กิโลกรัมตอคน คิดรวม
ทั้งหมดมีแนวโนมที่จะผลิตขยะทั้งหมดในป 2552 รวม 15 ลานตัน ซึ่งปญหาขยะลนเมืองเปนการเดินหนา
สูความพายแพของสังคม โดยสังเกตจาก 5 ประการที่บงบอกถึงความไรประสิทธิภาพของการจัดการขยะ
ประการแรก คือ ยังมีสรางขยะเกิดขึ้นในทุกวัน ประการที่สอง คือ หากรถขนขยะไมมาเก็บขยะสัก 2 วัน
จะเริ่มรูสึกหงุดหงิดเพราะไดสรางกลิ่นเหม็น ประการที่สาม ยังคงเห็นถังขยะตั้งวางเรียงรายและมีแนวโนม
เพิ่มจํานวนขึ้นอยางตอเนื่อง ประการที่สี่ องคกรปกครองสวนถิ่นยังคงเก็บคาธรรมเนียมในการรับกําจัดขยะ
นอยกวาตนทุนที่แทจริง ประการสุดทาย สถานที่รับกําจัดขยะยังคงมีขยะกองสูงเปนภูเขา ไรการจัดการ
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โดยพบว า ในป จจุ บั นการจั ด การขยะอย า งถู กต องตามหลั กสุ ข าภิ บ าลมี เ พี ย งร อยละ 36 เท า นั้ น หรื อ
ประมาณ 4 ลานตัน อีก 11 ลานตันที่เหลือยังคงถูกปลอยทิ้งไว

แนวทางแกไขปญหาที่ผานมา
ผูเขียนไดยอนเลาไปถึงกอนป 2520 ที่บานเมืองยังใชถุงพลาสติกและกลองโฟมยังไมแพรหลาย
ผูคนยังคงใชตะกรา ยาม หรือแมกระทั่งผาขาวมาในการใสของกลับบาน เปนการเนนใชวัสดุธรรมชาติหรือ
วัสดุเหลือใชในการหอสินคา เชน การใชกระดาษหนังสือพิมพหอเสื้อผา ใชใบตองหออาหารของคาวหวาน
การใชกระปองนมขนเจาะรูรอยเชือกฟางสําหรับใสเครื่องดื่ม ไมมีการทิ้งขวดเปลาเพราะสามารถเอาไปแลก
ซื้อไดอีกครั้ง ขยะในยุคนั้นจึงมีการหมุนเวียน ใชซ้ํา และการกําจัดยังคงใชวิธีการเผาในที่กลางแจง ตอมา
ภายหลังป 2520 ถุงพลาสติกเริ่มเขามามีบทบาทใชกันอยางแพรหลาย การนําถุงพลาสติกกลับมาใชซ้ํา ไมมี
ความจําเปนอีกตอไป และเมื่อมาถึงหลังป 2530 ไดมีการใชกลองโฟมเพิ่มเขามา เปนผลใหมีขยะตกคาง
จํานวนมากในชุมชน ถนน และรองหรือทอระบายน้ํา การสะสมของขยะจําพวกนี้จะเห็นไดอยางเดนชัด
เนื่องจากการยอยสลายใชระยะเวลานาน และวางระเกะระกะตามทาง แนวทางการแกไขในชวงนั้นจึงเปน
การพยายามจะรวบรวมขยะใหอยูรวมกันเพื่องายตอการนําไปกําจัดในสถานที่กําจัด กอใหเกิดการรณรงค
ให ค นทิ้ ง ขยะลงถั งขยะ ตลอดจนมี การออกกฎข อบั ง คั บต า ง ๆ หน วยงานที่ มีห น าที่ กํา จั ด ขยะจึ ง ต อง
ตระเตรี ยม รถขนขยะ พนั กงานเก็บ ขยะ สถานที่ กํา จัด หรื อทิ้ง ขยะ และที่ข าดไม ได คือ ถัง รองรั บขยะ
หรือถังขยะ มีการจายเรียกเก็บคาธรรมเนียมเปนแบบเหมาจายเดือนละ 20-30 บาท และเมื่อมีการจาย
คาธรรมเนียมแลว ผูคนตา งพากันใชสิทธิอยางเต็มที่ ในการทิ้งขยะ และเรียกรองใหมีการเพิ่มถังขยะขึ้ น
ทําใหจํานวนขยะเพิ่มพูนขึ้นอยางมหาศาล
ตอมาในระยะหลัง ชวงป 2540 จึงไดมีการเสนอแนวคิดในการลดปริมาณขยะ ณ แหลงกําเนิด
โดยการแนะนําใหผูคนนําขยะกลับมาใชใหม โดยมีแนวทางการดําเนินงานอยู 3 คํา คือ ลด ใชซ้ํา และ
รีไซเคิล หรือ หลัก 3R: Reduce Reuse and Recycle แตผลการดําเนินงานกลับไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร โดยในภาคอุตสาหกรรมมีการนําขยะอุตสาหกรรมมาใชเพียงรอยละ 18 เพราะการคัดแยกขยะ
เพื่อนําไปใชใหมไดนั้นสามารถทําไดลําบาก เพราะคนสวนใหญยังคงทิ้งขยะรวมกันทําใหเกิดการปนเปอน
ของวัสดุไมสามารถนํามาคัดแยกหรือแยกไดแตคุณภาพต่ํา อีกทั้งยังขาดการสงเสริมและการรวบรวมวัสดุ
รีไซเคิลอยางเปนระบบ

เหตุผลในการถอนถังขยะออกจากชุมชน
เหตุ ผ ลสํ า คั ญ ของแนวคิ ด ในการนํ า ถั ง ขยะออกจากชุ ม ชนนั้ น มี เ หตุ ผ ลอยู ห ลายประการ
แตจุดมุงหมายที่ชี้ชัดก็เพื่อลดปริมาณขยะ ณ แหลงกําเนิดและเพื่อทําใหบานเมืองชุมชนสะอาดนาอยู ซึ่งใน
อดีตการแกไขปญหาขยะโดยภาพรวมของประเทศไทย จะเนนที่การรณรงคให “ทิ้งขยะลงถัง” ซึ่งเปนการ
ใชเทคโนโลยีเปนตัวชวยจัดการปญหา และในสภาพปจจุบันการแกไขปญหาในแบบเดิมนี้ก็ยังไมสามารถ
ชวยแกปญ หาให หมดไปได จํา นวนขยะยั งมีการเพิ่ มขึ้นอยางตอเนื่อง การหวัง พึ่งเพี ยงเทคโนโลยี คงไม
เพียงพออีกตอไป อีกทั้งการจัดการขยะในถังขยะ ซึ่งเกี่ยวของกับบุคคล 2 กลุม กลุมคนอันไดแก ประชาชน
ในชุมชน และกลุมผูจัดเก็บ (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ยังคงใชถังขยะเปนแหลงสะสมวัตถุดิบที่จะกอให
ว า ร ส า ร ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
ป ที่ 10 ฉ บั บ ที่ 1/2557
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สารพิษใหกับชุมชนและบานเรือน เหตุผลอีกประการคือ การมุงแตอํานวยความสะดวกใหกับชุมชน โดยการ
เพิ่มปริมาณถังขยะอยางตอเนื่อง กอใหเกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณที่สามารถนําไปพัฒนาในดานอื่น ๆ
และความสะดวกสบายเหล านี้ กลั บกลายเปนการส งเสริมให คนผลิ ตขยะมากขึ้ นไปอี ก เหตุผ ลประการ
สุดทายคือ ความสวยงามของชุมชน จะพบวาถังขยะในชุมชนนั้นยังคงตั้งวางเรียงรายและสงกลิ่นเหม็น
ออกมา อี กทั้ ง บางพื้ นที่ยั ง มีน้ํา ชะล า งไหลลงสู พื้ นดิน อันเป นทั ศ นี ยภาพที่ไม นา ดู แ ละไม เหมาะสมกั บ
ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการทองเที่ยว
การถอนถังขยะออกจากชุมชน จึงเปนแนวทางใหมที่ควรไดรับการพิจารณาและกลาวถึง โดยมิติ
ใหมชุมชนไรถัง จะตีความของคําวา การไมมีถังขยะในชุมชน คือ
“สภาวะทีค่ นในชุมชน ไมทิ้งสิ่งที่ไมใชขยะลงในถัง และเก็บสวนที่เปนขยะซึ่งนาเกลียดและ
เป นพิ ษ ไว อ ยางปลอดภั ยและนํ าไปสูก ารกํ าจัดโดยถูก หลัก สุ ขาภิ บาล และเปนสภาวการณ ที่ สัง คม
ตระหนักรูและมีวัฒนธรรมที่ไมสรางสิ่งแปลกปลอมเขาไปในธรรมชาติ อันจะเปนการรักษาสิ่งแวดลอม
และธรรมชาติใหแกโลกอยางยั่งยืน”
ดังนั้น การไมมีถังขยะจึงไมเปนเพียง ถนนที่โลงไมมีถังขยะเทานั้น แตยังหมายถึงในดานจิตใจดวย
คือ สภาวะที่จิตใจของคนตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม ไมทําลายธรรมชาติ โดยจะเห็นไดชัดจาก
การดํา เนิ นงานแกไขปญ หาขยะที่ ผานมายัง คงไมสามารถบรรลุ ผลสําเร็จได เพราะยั งมี สิ่งแปลกปลอม
โครงสรางขยะที่ปนไปดวยวั สดุสัง เคราะหที่ไมย อยสลายตามธรรมชาติหรือใชเวลายอยสลายเป นระยะ
เวลานาน การรณรงคใหคนทิ้งขยะลงถัง ไมส ามารถชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได เพราะยังมี การสรางสิ่ ง
แปลกปลอมเขาไปในธรรมชาติเชนเดิม ดังนั้นการถอนถังขยะออกจากชุมชน จึงสามารถสรางนามธรรมให
คนในสังคมใหรูจักการไมสรางสิ่งแปลกปลอมเขาไปและควบคุมสิ่งแปลกปลอมที่เราจําเปนตองใช โดยไม
สงผลกระทบตอธรรมชาตินั้นเอง

วิธีการถอนถังขยะชุมชน
ขั้นตอนแรก คือ การสรางความยอมรับในการเปลี่ย นแปลง องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
เปนฝายเปดเผยขอมูลใหคนในชุมชนเห็นภาพรวม ผูนําในทองถิ่นจะตองทําเปนกลุมตัวอยางกอน โดยแยก
สวนของขยะ สิ่งที่ไมใชข ยะ ของที่สามารถนําไปขายได จากนั้ นใหนัดทีมงานที่รวมกันทดลองปฏิบัติมา
แลกเปลี่ ย นประสบการณ แ ละความรูสึ กระหว า งกั น เพื่ อหาแนวทางในการตั ด สินใจในระดั บ นโยบาย
จากนั้นใหกําหนดขอมูลฐานและสถานการณปจจุบัน ไมวาจะเปนขอมูลปริมาณขยะแตละวัน ปริมาณขยะที่
กําจัดได โครงสรางของขยะ แนวโนมขอปริมาณขยะในอีก 5 ปขางหนา จํานวนเงินที่ตองใชจายในการ
กําจัดขยะ จํานวนเงินที่เก็บไดจากคาธรรมเนียมรับกําจัดขยะ จํานวนรถขยะ ถังขยะที่มี สถานที่ทิ้งขยะ
วิเคราะหสถานการณและความเปนไปไดของโครงการ ซึ่งขอมูลเหลานี้เปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญที่ตองทํา
การสํารวจและชี้แจงใหคนในชุมชนไดรับทราบสถานการณปจจุบัน เพื่อเตรียมพรอมในการสรางการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน และสุดทายคือการผลักดันเพื่อนรวมงาน เปนการขยายความเขาใจไปยังชุมชน
ตั้งแตสมาชิกสภา เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชนที่มีจิตอาสา เปนผูรวมทดลอง
ฝกปฏิบัติเชนผูนํา และผูนําจะตองติดตามสอบถามตลอดจนเยี่ยมชมของที่ขายได และขยะที่รอการกําจัด
เพื่อหาแนวทางสรุปผล ขั้นตอนนี้อาจใชระยะเวลา 1 เดือนในการลองปฏิบัติ
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ขั้นตอนที่สอง คือ การระดมการสนับสนุนจากชุมชน โดยการใชการประชุมประชาคมที่มีอยูเปน
ประจํ า นั้ น มาสร า งความมี ส ว นร ว มของประชาชน โดยใช ก ารประชุ ม ที่ มี บุ ค คลหลากหลายอาชี พ
หนวยราชการ สถานศึกษา นักวิชาการ เยาวชน ผูสูงอายุ ภาคเอกชน องคกรการกุศล ตลอดจนคนคาของ
เกา โดยตองทําการหลอมพฤติกรรมของกลุมคนเหลานี้เสียกอน เพื่อละลายพฤติกรรมที่แตกตางกันของ
แตละคน พรอมสอดแทรกสาระสําคัญของการจัดกิจกรรมพรอมทําสันทนาการ เพื่อใหคนเกิดความสนใจ
และจูงใจใหผูคนหันมาสนใจในสิ่งเดียวกัน
ขั้นตอนที่สาม คือ ดําเนินการเปลี่ยนแปลง โดยวางแผนเปาหมาย ทั้งในแงของจํานวนครัวเรือน
ที่จะแยกขยะ เปาหมายจํานวนถังขยะที่จะถอนออกจากชุมชนและเปาหมายกลุมคนที่แสดงเจตจํานงเขา
รวม ตลอดจนการนัดผูนําของชุมชนไปพบปะประชาชน โดยผูนําจะตองเลาประสบการณที่เกี่ยวของกับ
ปญหาขยะ สภาพของที่ทิ้งขยะ พิษภัยที่กําลังเกิด เงินที่ตองจายเปนคาขนขยะไปทิ้ง ภาพที่ไมนาดูของถั ง
ขยะในชุมชน และภาพที่สวยงามของชุมชนเมื่อไรถังขยะ เพื่อใหเห็นความแตกตาง จากนั้นตองสาธิตการคัด
แยกขยะใหกับคนในชุมชน ประเภทขยะตาง ๆ รวมทั้งสาธิตวิธีการฝงกลบเศษอาหารและวิธีการจัดการ
ถุงพลาสติก อาจใหมีการแขงขันชิงรางวัลกันของแตละชุมชนในการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
เปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ หลังจากนั้นผูนําจะตองกระตุนการดําเนินงานใหเกิดความเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา เจาหนาที่ตองทําการเก็บขอมูลความเคลื่อนไหวของปริมาณขยะแลวรายงานใหคนในชุมชน
ไดรับทราบอยางตอเนื่อง อีกทั้งควรมีการประชุมยอยแบบไมเปนทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
ขั้นตอนที่สี่ คื อ การสร า งขี ด ความสามารถในการเปลี่ ย นแปลง จะแบ ง ออก 2 รู ปแบบ คื อ
ขีดความสามารถในการปฏิ บัติการเปลี่ ยนแปลง และขี ดความสามารถสนับ สนุ น โดยขี ดความสามารถ
ผูปฏิบัติงานภาคสนาม จะตองกอใหเกิดจุดประกาย มีการลงมือทํารวมกับองคกรอื่น ๆ สามารถนําชุมชนใน
การจัดทําแผน กําหนดเปาหมาย กําหนดระบบจัดเก็บขอมูล กระบวนการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ และ
ที่สําคัญตองมีศิลปะในการประสานงานและสรางการเรียนรูอยางสรางสรรคนั้นเอง สําหรับขีดความสามารถ
สนับสนุน จะเกี่ยวของกับงานในหลายลักษณะ งบประมาณจะตองมีการเบิกจายใหถูกตองและทันตอการใช
งาน งานประชาสัมพันธตองรวดเร็วและทั่วถึง งานบริหารตองชัดเจนใหกําหนดการและนโยบายและการ
จัดสรรทรัพยากร อีกทั้งตองคํานึงถึงฝายสนับสนุนนอกองคกรดวย เชน การประสางานกับโรงเรียน หรือวัด
มีการพาชุมชนไปดูศึกษางานของชุมชนที่ปลอดถังขยะ หรือการออกกฎขอบังคับทองถิ่นในการจับปรับผูที่
นําขยะมาทิ้งในเขตชุมชนนั้น
สุดทายผูเขียนไดยกตัวอยาง กรณีศึกษาการดําเนินงานดานจัดการขยะของเทศบาลตําบลอุโมงค
จังหวัดลําพูน โดยเทศบาลตําบลอุโมงคไดประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการขยะ โดยสามารถลดปริมาณ
ขยะไดสูงถึง 6 เทาจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นของชุมชนและลดความถี่ในการจัดเก็บขยะ จากเดิมเก็บทุกวัน
เปลี่ยนเปนเก็บขยะเพีย ง 2 ครั้งตอเดื อนตอชุ มชน หรื อ 2 สั ปดาห ซึ่งปญหาอุปสรรคในชวงแรกของ
โครงการ คือ ปญหาการไมใหความรวมมือของประชาชนบางสวน โดยรูปแบบการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน จะมีดวยกัน 6 รูปแบบ คือ ขั้นแรก ตองไปศึกษาแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครอง
ท องถิ่ นที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จในเรื่ องการจั ด การขยะก อน ขั้ นที่ ส อง จะต องมี การขอความเห็ นชอบจาก
สาธารณะ ใหคนในชุมชนมีสวนรวม ขั้นตอนที่สาม คือ การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง ตองมีการฝกอบรม
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เจาหนาที่ พนักงาน ตลอดจนผูนําชุมชน ใหเขาใจหลักการและเหตุผลและความจําเปนของการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่สี่ คือการลงมือปฏิบัติ โดยอาจเริ่มใชระบบถุงขยะที่แบงออกเปนสีเฉพาะตามประเภทของขยะ
จําหนายในราคาที่แตกตางกัน ขั้นตอนที่หา คือ การปรับปรุงวิธีการและสรางชุมชนนํารอง เมื่อการลงมือ
ปฏิบัติขอใดไมประสบผลสําเร็จก็ใหหาแนวทางใหม มีการติดตามผลอยางใกลชิด และขั้นตอนสุดทาย คือ
การขยายผลดําเนินงาน ตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูระหวางชุมชนอื่น ๆ ซึ่งทุกขั้นตอนทุกคนจะตอง
ทํา รวมกั น ไม วา จะเป นเทศบาล ผู นํา ชุมชน และชุมชน เปนความสัมพันธเ ชื่อมโยงเพื่ อก อใหเ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนจากเดิมที่มองวาการแกไขปญหาขยะเปนหนาที่ของเทศบาล เปนความ
เปนจริงแลว มันคือหนาที่ของทุกคนในชุมชนนั้นเอง

บทวิเคราะห
หนั ง สื อเล มนี้ ได มีการเล า เรื่ องป ญ หาขยะในรู ป แบบการใช คํ า ที่ เ ป นกั นเอง ใช ศั พท พื้ นฐานที่
สามารถเขาใจไดงาย โดยเกริ่นนําถึงสภาพปญหาขยะในภาพรวมในประเทศไทย แนวทางการแกไขปญหา
ขยะที่ผ านมา ความหมายของขยะ โครงสร างขยะจากชุ มชน เหตุผ ลที่ ตองถอนถัง ขยะออกจากชุ มชน
วิธีการถอนถังขยะออกจากชุมชน และสุดทายคือยกตัวอยางชุมชนที่ประสบผลสําเร็จจากการไมมีถังขยะใน
ชุมชน โดยจากขอมูลสภาพปญหาขยะในอดีต ผูเขียนไดแสดงถึงแนวโนมปริมาณขยะที่จะเพิ่มขึ้นถึง 15
ลานตันในป 2552 แตในปจจุบันขอมูลสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป 2556 กลับพบวา ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิด ขึ้นทั่วประเทศ มีจํานวนถึง 26.77 ลานตัน และจากการจัดการขยะในรูปแบบเดิ ม ๆ
สง ผลให ปริ มาณขยะมูล ฝอยยั งมี การสะสมตกค างเพิ่มสูง ขึ้น โดยการลงสํ ารวจพื้นที่ในป 2556 พบว า
ปริมาณขยะมูลฝอยสะสมทั้งประเทศมีจํานวนสูงถึง 19.9 ลานตันที่ยังไมมีการกําจัด (Pollution Control
Department, 2014). ทั้งนี้เนื้อหาของหนังสือยังขาดการประเมินวิเคราะห และความเขาใจบริบทแตละ
พื้นที่ การมุงประเด็นเพียงจะนําถังขยะออกจากชุมชนจึงเปนเรื่องยากที่จะนําไปปฏิบัติ เพราะฉะนั้นการ
ประเมินลักษณะของชุมชนแตละพื้นที่จะชวยทํา ใหการจัด การขยะสามารถทําได งายและตรงตามความ
เหมาะสม ซึ่งบางพื้นที่อาจสามารถถอนถังขยะออกได บางพื้นที่อาจตองใชวิธีการลดความถี่ในจัดเก็บ หรือ
บางพื้นที่ใชวิธีการลดขนาดถังลง และไมควรที่จะปฏิเสธการใชเทคโนโลยีที่จําเปนเขามาชวย
นอกจากนี้ยังขาดการกลาวนําถึงปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของขยะชุมชนที่เปน
แหลงตนกําเนิดของปญหาที่แทจริง ทั้งนี้ปจจัยที่ผลตอปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงของขยะ จะมีดวยกันหลาย
ประการ ดังตอไปนี้ หนึ่ง ลักษณะของชุมชนหรือที่ตั้งของทองถิ่น ชุมชนที่เปนชุมชนการคา จะมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยมากกวาชุมชนที่อยูอาศัย สวนบริเวณเกษตรกรรม ก็จะมีปริมาณขยะมูลฝอยอีกรูปแบบหนึ่ง
สอง ความหนาแนนของประชากรในชุมชน บริเวณที่ผูคนอาศัยอยูอยางหนาแนนจะพบวามีปริมาณขยะ
มากกวาบริเวณที่มีประชากรอาศัยนอย เชน บริเวณแฟลต คอนโดมิเนียม ทาวนเฮาส ซึ่งมีผูคนอาศัยเปน
จํานวนมาก จึงกอใหเกิดปริมาณขยะจํานวนมากตามไปดวย สาม ฤดูกาลก็มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณขยะ โดยในฤดูที่มีผลไมจํานวนมาก ปริมาณขยะจําพวกเปลือกและเมล็ดของผลไมที่เหลือจากการ
บริโภคของประชาชนก็จะมีมาก ดังนั้นถาผลไมยิ่งออกสูตลาดเปนจํานวนมาก ยิ่งทําใหเปลือกและเศษผลไม
ทิ้งมากขึ้นตาม สี่ สภาวะเศรษฐกิจ ชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดียอมมีกําลังการซื้อสูงกวาชุมชนที่มีฐานะ
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ดอยกวา จึงกอใหเกิดปริมาณขยะมูลฝอยมากกวา โดยชุมชนที่มีฐานะดีจะมีขยะมูลฝอยประเภท กลอง
กระป อง โฟม ถุ งพลาสติก และส วนชุมชนที่ไมไดมีฐานะดีมักจะพบขยะจํา พวกเศษอาหาร เศษผั ก ห า
อุปนิสัยของคนในชุมชน หากประชาชนในชุมชนมิอุปนิสัยรักษาความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยจะมี
ปริมาณขยะมูลฝอยในการเก็บขนยายมากกวาชุมชนที่มีประชาชนที่มีนิสัยมักงาย ไมเปนระเบียบ เพราะคน
เหลานี้จะทิ้งขยะกระจัดกระจาย ไมรวบรวมเปนที่เปนทาง ปริมาณการเก็บขนยายขยะจึงนอยลง อีกตัว
แปรหนึ่งก็คือ พฤติกรรมการบริโภคและคานิยมแตละกลุมคน ซึ่งจะมีผลตอประเภทของขยะแตละชนิด หก
การจัดบริการเก็บขยะมูลฝอย โดยถาหากมีบริการเก็บขยะไมสม่ําเสมอหรือการเก็บขยะมูลฝอยทําไดไม
สะดวก รถขนขยะไมสามารถเขาในชุมชนได อันเนื่องมาจากถนนหรือตรอกซอยแคบ ก็จะสงผลใหปริมาณ
ขยะมูลฝอยเหลือจากการจัดการขยะตกคางในพื้นที่ชุมชนมากขึ้น เจ็ด ความเจริญของอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ส ง ผลให ค นหั น มาบริ โ ภคอาหารสํ า เร็ จ รู ป กั น มากขึ้ น รวมทั้ ง ใช ภ าชนะฟุ ม เฟ อ ย
(Rattanaloeadnusorn, 2007). ซึ่งจากปจจัยทั้งหมดที่กลาวมาจะเปนตัวบงบอกทิศทางการจัดการปญหา
ขยะในอนาคตได โดยรูปแบบการจัดการปญหาขยะตามที่ผูเขียนไดเสนอนํามานั้น ตามความเห็นของผูอาน
มีความเห็นดวยที่จะนําวิธีการดําเนินงานนี้ไปประยุกตและนําไปปฏิบัติ เพราะโครงการมีความเปนไปไดสูง
และไมยุงยาก มีกระบวนการที่ไมซับซอน อีกทั้งยังเปนการแกไขปญหาขยะที่ยั่งยืนตามที่ ดร. พอล คอน
เนต ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการขยะชาวอเมริกัน กลาววา “การที่เรากําลังกาวสูศตวรรษที่ 21 ภารกิจของ
เราในสังคมไมใชการหาพื้นที่ทิ้งหรือฝงกลบขยะแหงใหม หรือสรางโรงงานเผาขยะรุนใหม แตคือการหา
วิธีการในการลดปริมาณขยะเปนอันดับแรก” ทั้งนี้การลดปริมาณขยะที่ยอยสลายไดมีหลากวิธีดวยกัน เชน
การใชวัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติแทนวัสดุที่ผลิตจากสารสังเคราะห เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค การ
ใชมาตรการทางกฎหมายกําหนดใหผูผลิตใชบรรจุภัณฑที่ทํามาจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได ตลอดจนการ
รณรงคใหมีการนําวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหม วัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหม สามารถจําแนกประเภทออก
ได 5 ชนิด (ยังไมรวมขยะเปยก) คือ กระดาษชนิดตางๆ โลหะ แกว พลาสติกชนิดตาง ๆ และวัสดุอื่น ๆ
ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาบางสวนของผูเขียนที่ไดกลาวถึงหลัก 3R คือ Reduce Reuse and Recycle
แตในปจจุบันวิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอย ไดเพิ่มวิธีการขึ้นเปนอีกสองวิธีการ หรือเรียกวาหลัก 5R อัน
ไดแก
1. การลดจํานวน (Reduction) เปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหนอยลง เชน การนําถุง
ผาไปจายตลาด ทําใหไมตองใชถุงพลาสติก เปนการลดปริมาณการใชขยะที่ยอยสลายไดยาก หรือการเลือก
ซื้อสิ นค า ที่ มีอายุการใช ง านได นาน หรื อการเลือกใชสิ นคา ที่ บรรจุ ในปริ มาณมากแทนสิ นคา ที่ บรรจุ ใน
ปริมาณที่นอยกวา เปนการลดภาชนะบรรจุที่ตองทิ้งเปนขยะมูลฝอย
2. การใชซ้ํา (Reuse) เปนการนําสิ่งของบางประเภทมาใชใหมหรือใชซ้ําหลาย ๆ ครั้งกอนที่จะทิ้ง
เปนขยะมูลฝอย
3. การซอมแซมเพื่อใชใหม (Repairing) เปนการนําเอาวัสดุอุปกรณที่ชํารุดมาซอมแซมใชงานได
ตอไปแทนการทิ้งเปนขยะมูลฝอย
4. การแปรรูปกลับมาใชใหม (Recycling) ขยะมูลฝอยหลายประเภทที่สามารถสงโรงงานเพื่อแปร
รูปเปนสินคาใหมได เชน เศษกระดาษ พลาสติก โลหะ แกว จึงควรมีการรณรงคใหประชาชนมีการคัดแยก
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ขยะประเภทนี้ เ ก็ บไว เพื่ อจํ าหน า ยให ผู ที่ มารั บ ซื้อ ซึ่ งจะส งต อใหโ รงงานอี กตอหนึ่ ง การกระทํา เช นนี ้
นอกจากจะทําใหปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนลดลงแลว ยังทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีคุณคาและยัง
เปนการสรางรายไดใหแกประชาชน
5. การหลีกเลี่ยงขยะที่เปนอันตราย (Rejection) เปนแนวทางที่จะทําใหประชาชนหลีกเลี่ยงการ
อุปโภคผลิตภัณฑบางประเภท การหลีกเลี่ยงการใชวัสดุที่ทําลายยาก หรือวัสดุที่ใชครั้งเดียวทิ้ง ผลิตภัณฑที่
เปนอันตรายที่ ไมควรนําภาชนะเปลาที่เ คยบรรจุสารเคมีอันตรายมาใสวั สดุอื่น เชน โฟม ปฏิเสธการใช
ผลิตภัณฑที่ยอยสลายยาก (Pollution Control Department, 2014)
วิธีการตาง ๆ เหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งของหลักการปองกันมลพิษ (Pollution prevention : P2)
ที่กล าวไว วา การปองกั นมลพิ ษ คือ การลดหรือขจั ดของเสี ยที่ แหลงกํ าเนิด โดยการปรับ ปรุ งกระบวน
การผลิต สงเสริมการใชสารที่อันตรายนอยหรือปราศจากอันตราย ปฏิบัติตามเทคนิคการอนุรักษและการ
นํามาใชอีก (Re-using) แทนการทิ้งไป (United States Environment Protection Agency, 2006 as
cited in Chawsitthiwong, 2008) ซึ่ งการป องกั นมลพิ ษสามารถเริ่ มต นจากภายในครอบครั วได
ตัวอยางเชน การชวยกันใชผลิตภัณฑที่ไมมีอันตรายหรือมีความเปนพิษต่ํา การชวยลดการใชน้ํามันและ
พลังงาน และการชวยลดการผลิตมูลฝอย
แตถึงกระนั้นวิธีการจัดการตาง ๆ ก็ยังมีขอกําจัด ไมวาจะเปนคุณสมบัติของขยะมูลฝอย เพราะ
ขยะที่เกิดในชุมชนมักจะเปนขยะแบบผสม อยูในสภาพปนเปอน เสียหาย ยากแกการนํามาใชประโยชน
หรือยากแกการนํามาปรับปรุงคุณภาพใหดีได จึงทําใหขยะที่มีประโยชนถูกละเลยในการนํากลับมาใชใหม
นอกจากนี้การมีขยะมูลฝอยที่ปนเปอนกับสารพิษหรือเชื้อโรค อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได ข อ
กําจัดดานปริมาณของขยะ มักจะมีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการของผูใช จึงตองมีการจัดหาหรือซื้อ
ขยะจากหลาย ๆ แหลง หากยังจั ดหาไมเ พียงพอก็ ตองสั่งซื้ อจากตา งประเทศ อั นกอใหเ กิดป ญหาขาด
ดุลการคามากขึ้น ขอจํากัดดานคุณภาพของผลิตภัณฑจากขยะมูลฝอย เพราะผลิตภัณฑที่ผลิตจากขยะมูล
ฝอยจะมีคุณภาพต่ํากวาผลิตภัณฑที่ผลิตไดจากวัตถุดิบธรรมชาติ เนื่องจากมีความสกปรกหรือมีสิ่งเจือปนใน
ผลิตภัณฑ ขอจํากัดดานการตลาด ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไมคงที่อยูเสมอ ขอจํากัดดานองคการและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ โดยมักจะอยูในรูปของระบบแอบแฝง มีการใชอยูในวงจํากัดเฉพาะผูที่รู โดยระบบ
ดัง กล าวเอกชนจะเปนผูดํ า เนิ นการทั้ง หมด ขยะบางชนิด มีศั กยภาพในการใชป ระโยชน แตบุ คลากรที่
เกี่ยวของกลับไมทราบถึงศักยภาพเหลานั้น และขอจํากัดในดานขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและกฎหมาย
นโยบายที่เกี่ยวของ ซึ่งในปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่สนับสนุนใหมีการนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนอยาง
ชัด เจนในประเทศไทย รัฐ บาลมี เ พี ยงนโยบายและมาตรการให มีการนํ า วัส ดุ เ หลื อใช หรื อผลิ ต ภั ณฑ ที่
หมดอายุกลับมาใชเปนวัสดุในการผลิตตอไปแคนั้นเอง นอกจากนี้การสรางจิตสํานึกใหบุคคลใหตระหนักรู
ถึงคุณคาของขยะยังขาดการปลูกฝงอยางตอเนื่อง ไมมีการมุงเนนไปที่ชวงวัยที่สามารถพัฒนาไดยั่งยืนสูงสุด
การประชาสัมพันธที่มองในมุมกวางเพียงอยางเดียวอาจยังไดรับ การตอบสนองที่ไมดีนัก จึงควรใหความ
สนใจและมุง พั ฒ นาใหค วามรู ในเรื่ องของการจั ด การขยะกั บ ชวงวั ย เด็ กมากที่ สุ ด เนื่ องจากวั ย นี้ มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานสิ่ งแวดลอม ซึ่ งเปนการเปลี่ยนแปลงที่ ถาวรยื นนาน และสามารถสรา ง
ประโยชนตอชุมชนไดในระยะยาว เพราะเด็กในวัยนี้สามารถรับรู และตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอมได และ
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เปนที่คาดหมายไดวา หากมีการปลูกฝงความรูดานนี้อยางจริงจัง และถูกวิธี ก็อาจจะเปนการลดปญหา
สิ่งแวดลอมได

ประโยชนจากการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช
ผูเขียนมุงเนนไปที่เปนการสรางรายได และการปลูกจิตสํานึกของคนในชุมชนมากกวาจะมองในมุม
อื่น ๆ โดยการคัดแยกขยะกอนนําออกสูแหลงรวมขยะของชุมชน ผูเขียนแสดงใหเห็นถึงรายไดของครัวเรือน
แตละบานในการนําขยะที่ สามารถรีไซเคิลไดไปขายแตคนหรือกลุมคนหรือโรงงานที่รับซื้อ ไมวาจะเป น
รถซาเลง โรงงานรับซื้อของเกา หรือสามารถนําทําโครงการขยะแลกไข เปนการแลกเปลี่ยนระหวางกัน
หรือการจัด ตั้งธนาคารขยะ เปนการรับ ฝากขยะเช นเดีย วกับธนาคารที่รับ ฝากเงิน โดยจะทําหน าที่เป น
ตัวกลางรวบรวมเพื่อนําไปขายใหแกผูรับซื้อของเกาตอไป แตวายังมีประโยชนในดานอื่นๆอีกเชนกัน เชน
การนําขยะมาใชประโยชนทางดานพลังงาน โดยนํามาผานกระบวนการตางๆ ซึ่งจะเปลี่ยนขยะมูลฝอยมา
เปนผลผลิต ทางพลั งงาน เชน ไอน้ํา น้ํา รอน กระแสไฟฟา การนํา ขยะมูล ฝอยไปเปนอาหารสัต วและใช
ประโยชนทางดานเกษตรกรรม โดยการนําเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานไปเลี้ยงสัตว หรือนําไป
ปรับสภาพดินและการนําเศษขยะมูลฝอยสดมาหมักเปนปุยสําหรับพืช ในบางที่มีการนําเอาขยะมูลฝอยมา
ปรับปรุงพื้นที่ โดยการนําขยะมูลฝอยมากําจัดโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ทําใหไดพื้นที่สําหรับ
ใชปลูกพืช สรางอาคารที่ไมสูงมากนักหรือนําไปสรางสวนสาธารณะ

รูปแบบแนวทางในการปฏิบัตใิ นการจัดการขยะชุมชน
รูปแบบการนําเสนอแนวทางในการจัดการขยะชุมชนขอมูลจากแหลงตางๆลวนมีความหลากหลาย
และคลายคลึงกัน โดยสวนใหญจะเนนใหชุมชนเปนฐานจัดการมูลฝอย หรือเรียกวา CBM (CommunityBased Management) โดยแนวคิดหลักของการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดลอมโดยชุมชน คือ พัฒนา
ศักยภาพกลไกชุมชนไปพรอมๆกับการสงเสริมการมีสวนรวมในชุมชนและความรวมมือกับภาคีตางๆ เพื่อให
สามารถดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอมในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเนน
การจั ด การมู ลฝอยของชุ มชนจากแหล ง กํ า เนิ ด ก อนนํ า ไปกํา จั ด เพื่ อเอื้ อ ต อการเก็ บ ขนและกํ า จั ด ของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งคํานึงถึงสิ่งแวดลอมชุมชนที่เกี่ยวของในดานความสะอาด ความเปนระเบียบ
ความรมรื่น การดูแลพื้นที่สีเขียวและคูคลอง คํานึงถึงความเหมาะสมของแตละสภาพชุมชนและดําเนินงาน
อย างตอเนื่ องและยั่ง ยืน เพื่อขั บเคลื่ อนไปสู เ ป าหมายการพั ฒนาเปนชุมชนน าอยู (Department of
Environment, Bangkok Metropolitan Administration, 2014) ในหนังสือบางเลมไดแยกออกเปน 4
ขั้นตอน คือ การประชาสัมพันธ การจัดกาภาชนะรองรับขยะใหเพียงพอ การเนนใหประชาชนมีสวนรวม
และการใชประโยชนจากขยะที่คัดแยกไว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นที่หนึ่ง ใหมีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักรูและความเคยชินใหกับชุมชน มีการให
ความรูอยางสม่ําเสมออันเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพราะจากผลการศึกษา พบวา ความสามารถในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหมูบานที่ใชศึกษาในชวงสัปดาหแรก และชวงที่ขาดการประชาสัมพันธไมดีเทาที่ควร สาเหตุ
เนื่องมากจากประชาชนขาดความตระหนักถึงความจําเปนที่ตองมีการคัดแยก เมื่อมีการประชาสัมพันธใหรู
ถึงขอดีและประโยชนที่จะไดรับ พบวาความสามารถในการคัดแยกขยะของหมูบานที่ศึกษาดีขึ้นอยางเห็นได
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ชั ด โดยป จ จั ย ที่ เ ป นอุ ป สรรคของขั้ น นี้ ก็คื อ ความร วมมื อของหน ว ยงานท องถิ่ นในการประสานงาน
ประชาสัมพันธ เนื่องดวยขอกําจัดดานบุคลากรและงบประมาณ
ขั้นที่สอง จะแตกตางกับผูเขียนในเรื่องการจัดหาภาชนะรองรับขยะใหเพียงพอและเหมาะสมกับ
ประเภทของขยะ โดยทางผูเขียนมีแนวทางที่จะลดภาชนะรองรับขยะลง เพราะหากยังมีถังขยะอยูในชุมชน
การทิ้งขยะก็เปนเรื่องงาย และไมชวยลดปริมาณขยะลง
ขั้นที่สาม จะเนนใหมีกิจกรรมที่จะจูงใจใหประชาชนมีสวนรวม
ขั้นที่สี่ คือการวางแผนการใชประโยชนจากขยะที่คัดแยกแลว สําหรับมาตรการระยะสั้นในการ
เก็บขนขยะมูลฝอยทางผูเขียนไมไดกลาวถึง บอกแตเพียงวาหากไมมีขยะ ก็จะทําใหลดความถี่ในการเก็บ
ขยะลดลง ซึ่งแตกตางจากนักวิชาการทานอื่นที่สงเสริมใหมีการเก็บขนยายขยะอยางสม่ําเสมอ เพื่อไมใหมี
ขยะตกคาง และมีการแยกเก็บขยะมูลฝอยตามประเภทที่คัดแยกไว เพื่อแสดงใหเห็นวารัฐมีความจริงจังใน
ระบบการคั ด แยกนี้ ควรมี การแยกวันเก็ บระหว า งขยะอิ นทรี ย และขยะมูล ฝอยอื่ น ๆ อยา งชั ด เจน
เพื่อปองกันการสับสน และรถเก็บขยะอินทรียจะตองมีการแบงชองขยะตามประเภท ซึ่งในความเปนจริงนั้น
ยังไมมีการทําเชนนี้ รถเก็บขยะยังคงรวมขยะที่คัดแยกแลวมากองรวมกันเชนเดิม ทําใหประชาชนรูสึกเปลา
ประโยชนที่จะมานั่งคัดแยกขยะในครัวเรือนตัวเอง มาตรการอีกขอคือ การกําหนดเสนทางเก็บขน จะตองมี
การวางแผนเสนทางรวมกับเก็บขนรวมกับชุมชนอื่นที่อยูรอบบริเวณ เชนในบางชุมชนที่มีขนาดเล็กปริมาณ
ขยะมูลฝอยในแตละชุมชนจะไมเทากัน รถเก็บขยะสามารถรับขยะมูลฝอยเพิ่มได ดังนั้นการวางแผนการ
เก็บขนตองคํานึงถึงเสนทางระหวางชุมชนดวย
สําหรั บในแผนระยะยาวในการจัดการแก ปญหาขยะ จะต องมี การปรับปรุงกฎหมายใหเ ขากั บ
สถานการณความเปนจริง สอดคลองทั้งดานสิ่งแวดลอม สาธารณสุข และอุตสาหกรรม ทองถิ่นรวมมือกับ
เอกชนในการจัดการขยะมูลฝอย แกไขขอจํากัดกฎหมายที่ทําใหเอกชนกลาที่จะเขามารวมลงทุนในระยะ
ยาวกับทองถิ่น ผูนําทองถิ่นตองปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนในชุมชนในการเขามามีสวนรวมรักษาและ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตขั้นตอนการลดปริมาณขยะโดยการคัดแยก จนมาถึงการกําจัดอยางเปน
รูปแบบ

สรุป
หนังสือ มิติใหมชุมชนไทยไรถัง เปนหนังสือที่เหมาะแกการอาน เพราะสามารถทําความเขาใจ
ไดงาย อีกทั้งผูเขียนเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญอยางกวางขวางและมีความสามารถทางดานวิจัยหลาย
อยาง มีการสอดแทรกอารมณขันและความรูสึกสวนตัวรวมไปดวย ทําใหเห็นภาพชัดเจนของเหตุการณนั้น
แตการนําไปปฏิบัติอาจตองใชระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากพฤติกรรม ทัศนคติของคนไทยที่ถูกปลูกฝงมา
อย า งช านาน ไม ส ามารถเปลี่ ยนแปลงได ในระยะเวลาอั นสั้ น การที่ จะนํ า ถั งขยะออกจากแหล ง ชุ ม ชน
ตองมององคกรประกอบหลายดานที่เกี่ยวของระหวางกัน และตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาในชวง
ระยะแรกที่ดําเนินโครงการ หาแนวทางแกไขปญ หาและอุ ปสรรคที่คาดว าจะเกิ ดขึ้นในระหวา งดําเนิ น
โครงการ หนังสือเลมนี้มีประเด็นมากมายที่อาจวิพากษวิจารณได และผูอานอาจจะตีความหมายแตกตางกัน
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ออกไปแล วแตละบุค คล จึงอาจกลาวได วาหนังสือเลมนี้มีประโยชนตอผูที่เปนนักจัดการและนักอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของชุมชนตาง ๆ ไดมากที่เดียวและอาจเปนประเด็นในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมตอไป
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