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บทที่  4 
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

 
4.1   ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน 

 การมีสวนรวม เปนกระบวนการทางสังคมที่เปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในฐานะที่เปนผู
ท่ีมีสวนไดสวนเสีย ไดเขามามีสวนในการรับรูขอมูลขาวสาร การวิเคราะหปญหา การแสดงความคิดเห็น
การดําเนินการ  การประสานความรวมมือ  การติดตามตรวจสอบผลกระทบของการดําเนินการ ตลอดจน
มีสวนรวมในการดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  อันเปนการแกไขปญหามูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน
หรือทองถิ่นของตน เพื่อใหบรรลุตามความตองการที่แทจริงของประชาชน และสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐ เพื่อใหเกิดการปองกัน แกไข และจัดการไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ อันเปนการคุมครอง
คุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 การมีสวนรวม เปนกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธระหวางกลุมคนตางๆในชุมชนหรือสังคมที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสนับสนุนใหเกิดกระบวนการอยางสรางสรรค โดยมีองคประกอบของ
การดําเนินงานดังนี้ 

• การกําหนดวัตถุประสงคของการมีสวนรวมในเรื่องนั้นๆ ท่ีชัดเจน 
• การกําหนดเปาหมายที่ตองการ 
• การกําหนดกลุมเปาหมายที่จะเขามามีสวนรวม 
• การสรางขอตกลงรวมกันในกระบวนการมีสวนรวม  

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรหลักในระดับทองถิ่นที่ตองเขามามีบทบาทในการ
ดําเนินการเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังนั้นหลีกเลี่ยงไมไดท่ีตองเขาใจมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน เพื่อใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตางๆที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดริเริ่มรวมกับชุมชนในการแกไขปญหา 
 ปจจุบันการดําเนินการเพื่อจัดหาสถานที่จํากัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ท่ีจะเกิดข้ึนในชุมชน
มักประสบปญหาการคัดคานจากประชาชนในชุมชน ท้ังนี้เนื่องจากการไมสามารถสื่อสารใหทุกฝายมี
ความเขาใจกันและกันในการวางแผนและตัดสินใจในโครงการ ดังนั้นหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตระหนักและเห็นคุณคาของการมีสวนรวม จะชวยลดขอขัดแยงในโครงการพัฒนาตางๆ ไดเปนอยางดี 
ซึ่งความสําคัญของการมีสวนรวมในมิติตางๆ  มีดังนี้ 
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 4.1.1 ชวยเพ่ิมคุณคาในการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาของชุมชน   
  การตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาของชุมชน หากเปนการตัดสินใจฝายเดียว โดยเฉพาะการ
ตัดสินใจแกไขปญหาของผูนําชุมชน หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  อาจไมเปนที่ยอมรับของสมาชิก
ในชุมชน ดังนั้นการมีสวนรวมจึงชวยในการเพิ่มคุณคาในการตัดสินใจรวมกัน 
 4.1.2 ชวยลดคาใชจายและเวลาของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการแกไขปญหา  
  โดยปกติการทํากระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหา จะมีคาใชจายและเสียเวลา
ในการดําเนินการ แตในทางปฏิบัติแลวการมีสวนรวมของประชาชน สามารถชวยลดความลาชาท่ีเกิดจาก
ความขัดแยงไดมาก ในกรณีท่ีไมมีการแกไขดวยการมีสวนรวม ปญหาอาจลุกลามขยายความรุนแรงเพิ่มข้ึนได 
 4.1.3  ชวยสรางฉันทามติรวมกันของสมาชิกในชุมชนตอการแกไขปญหา 
  การมีสวนรวม เปนกระบวนการที่ตองอาศัยความรวมมือของทุกฝาย โดยเฉพาะสมาชิก
ในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสวนราชการที่เกี่ยวของ การสรางขอตกลงดวยกระบวนการมี
สวนรวมจึงเปนการยอมรับของทุกฝายโดยฉันทามติรวม (Consensus Building) และเกิดความชอบธรรม
ในการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
 4.1.4 ชวยเพ่ิมความงายตอการปฏิบัติตามแนวทางการแกไขปญหา 
  การแสวงหาทางออกทางเลือกในการแกไขปญหาของชุมชน ดวยกระบวนการมีสวน
รวม  เปนการเพิ่มความงายในการนําไปปฏิบัติ เพราะมีการระดมความคิดเห็นตอแนวทางปฏิบัติ  ข้ันตอน 
วิธีการ หนวยงานรับผิดชอบ  การติดตามประเมินผล ดังนั้นจึงเปนผลดีตอการนําไปปฏิบัติตามแนวทางที่
ชัดเจน และทุกฝายเห็นพองตองกัน 
 4.1.5 หลีกเลี่ยงการเผชิญหนาระหวางกันของคูกรณีพิพาท 
  หากมีความขัดแยงของสมาชิกในชุมชนตอปญหามลพิษสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
ยอมเปนความเสี่ยงตอการเกิดการเผชิญหนาระหวางคูกรณีพิพาทระหวางกันได ดังนั้นกระบวนการมี
สวนรวมจึงเปนการใหท้ังสองฝาย รวมท้ังฝายท่ีไดรับผลกระทบจากปญหามลพิษ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและหาขอสรุปในการแกไขปญหา ชวยลดการเผชิญหนาของคูกรณีไดเปนอยางดี 
 4.1.6 ดํารงไวซ่ึงความนาเชื่อถือของผูนําชุมชน และ/หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  การตัดสินใจของผูนําชุมชน มักเปนการประนีประนอมมากกวาการใชแนวทางแบบ
ฝายหนึ่งชนะอีกฝายหนึ่งแพ (Win-Lose Approach) ซึ่งจะทําใหผูนําชุมชนมีแรงกดดันจากสมาชิกใน
ชุมชนมาก อยางไรก็ตามการประนีประนอมกันมักไมนํามาซึ่งการหาขอตกลงรวมกันได อันทําใหการ
แกไขปญหาไมเกิดผลเปนรูปธรรม  
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  การมีสวนรวม  จึงเปนการแสวงหาขอตกลงรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสีย ไมเฉพาะ
ผูนําชุมชนฝายเดียวเทานั้น   ดวยเหตุนี้จึงมีขอสรุปท่ีเกิดจากทุกฝาย ผูนําชุมชนเพียงแตอํานวยความ
สะดวกในการเตรียมการใหเกิดการมีสวนรวม  และนําผลและขอตกลงไปปฏิบัติ 
 4.1.7 พัฒนาความคิดสรางสรรคของสมาชิกในชุมชนในการแกไขปญหา 
  การมีสวนรวม เปนกระบวนการที่ตองอาศัยการระดมความคิดเห็นของสมาชิกใน
ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ ตั้งแตการวิเคราะหปญหา ผลกระทบ โอกาสในการแกไขปญหา และความ
ตองการในการแกไขปญหาน้ําเสีย  ดังนั้นผูท่ีเขามารวมกระบวนการดวยความสมัครใจจะเกิดการพัฒนา
ความคิดและทักษะในกระบวนการใหไดมาซึ่งทางออกของการแกไขปญหา  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกันและชวยสรางความสมานฉันทใหเกิดข้ึนกับชุมชน 

4.2   การเสริมสรางศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 แนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและ  
สิ่งปฏิกูล นับวาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางมาก ความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอย ตองเริ่มตนที่
การจัดการกับประชาชนเปนอันดับแรกกอน ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนในทองถิ่นเปนปจจัยสําคัญที่
กอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยอยูในปจจุบัน ดังนั้นแนวทางที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการมี
แนวทางดังนี้ 
 4.2.1 การใหความรูความเขาใจ 
  การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แกประชาชนทุก
ระดับ รวมท้ังผูนําทองถิ่น โดยควรใหมีความรูความเขาใจในเรื่องของความสําคัญที่จะตองมีการจัดการ
ขยะมูลฝอย ปญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในทองถิ่น การเขาถึงความรูดังกลาวนี้ควรผานกระบวนการฝกอบรม การประชุมสัมมนา  การศึกษาดู
งานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหนวยงานหรือทองถิ่นอื่นๆอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถจัดทําเปนโครงการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยได โดย
ใหผูนําชุมชนเขารวมโครงการ จากนั้นนําคณะไปศึกษาดูงานในทองถิ่นที่มีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดีและ
ถูกหลักสุขาภิบาล 
 4.2.2 การจัดต้ังกลุมอาสาสมัครสิ่งแวดลอม 
  ควรมีการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครสิ่งแวดลอมข้ึนในทองถิ่น โดยคนหาศักยภาพของผูนํา
ชุมชน หรืออาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการรณรงค ประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย ท้ังการ
คัดแยก และลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด การทําโครงการปุยหมักชีวภาพ การทําปุยน้ําชีวภาพ 
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เพื่อช้ีใหเห็นวาสามารถนํามูลฝอยอินทรียมาใชประโยชนได เพื่อใหเปนตนแบบในการขยายผลไปยัง
ประชาชนทั่วไปใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
 4.2.3 การประชาสัมพันธ 
  หากในทองถิ่นมีชุมชนริมน้ํา  ควรเริ่มตนในการประชาสัมพันธและรณรงคใหชุมชน
ริมน้ํามีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกหลักสุขาภิบาลกอน เนื่องจากเปนพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงตอ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมกับแหลงน้ํา โดยการรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อจําหนาย ท้ังนี้องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจัดหารานรับซื้อของเกามาบริการในการรับซื้อขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได 
 4.2.4 การจัดกิจกรรมสงเสริม 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรริเริ่มทําโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจาก
แหลงกําเนิดอยางตอเนื่องเพื่อเปนการกระตุนชุมชนอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับกลุม
เยาวชนในการเขารวมโครงการ เชน จัดทําโครงการประกวดการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม เปนตน  
เพื่อใหเกิดแรงจูงใจใหเยาวชนสนใจในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม   ท้ังนี้ควรประสานความรวมมือกับทาง
โรงเรียนในการดําเนินกิจกรรม 

4.3   การรณรงคการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 
 ความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยก็คือ การท่ีมีขยะมูลฝอยเกิดข้ึนนอยท่ีสุด ซึ่งจะไมเปน
ภาระตอทองถิ่นในการกําจัดตอไป  หากทองถิ่นใดมีปริมาณขยะมูลฝอยในปริมาณมาก อีกทั้งยังมี
ปริมาณเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องนั่นแสดงวามีกิจกรรมทําใหเกิดขยะมูลฝอยมากเชนกัน   ขณะเดียวกันการ
สงเสริมและประชาสัมพันธ หรือการรณรงคใหประชาชนมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน
หรือจากแหลงกําเนิด  ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยใหทองถิ่นสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนเพื่อนําไปกําจัดไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอเวลา ไมมีขยะมูลฝอยตกคางเกิดข้ึน 
 การรณรงคการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน เกี่ยวของกับพฤติกรรมของครัวเรือน
เปนหลัก หากสมาชิกในครัวเรือนหรือหัวหนาครัวเรือนไมเห็นความสําคัญก็เปนไปไดยากที่จะทําให
สําเร็จได อยางไรก็ตาม  หากครัวเรือนมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีถูกตองแลว องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเองก็ควรวางแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามประเภทของขยะมูลฝอยท่ีไดมีการคัดแยกไวแลวดวย
เชนกัน  
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 แนวทางปฏิบัติในการรณรงคการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ทําไดดังนี้ 
 4.3.1 สงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 
   ควรเลือกทําเฉพาะชุมชนยอยท่ีพิจารณาแลวเห็นวามีศักยภาพในการรวมโครงการได
เพื่อใหเปนชุมชนนํารอง  โดยมีจํานวนครัวเรือนเปาหมายประมาณ 40-60 ครัวเรือน 
 4.3.2 สงเสริมใหครัวเรือนใชถุงบรรจุขยะมูลฝอยแบบแยกสี  
  โดยใหถุงสีเขียวเปนขยะมูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนได และถุงสีดําเปน
ขยะมูลฝอยท่ัวไป  ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรแจกถุงบรรจุใหกับครัวเรือนในพื้นที่เปาหมาย  
เพื่อสรางแรงจูงใจที่ดี อีกทั้งเปนการประเมินพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยควบคูไปดวย 
 4.3.3 จัดเก็บถุงบรรจุขยะมูลฝอย  
  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดวันและเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีสามารถ
นํากลับมาใชประโยชนได เพื่อจําหนายและเปนรายไดใหกับครัวเรือนในพื้นที่เปาหมาย   อนึ่งในการ
กําหนดวันเก็บขยะมูลฝอยประเภทรีไซเคิลได หรือขยะมูลฝอยท่ีเปนขยะมูลฝอยอันตรายนั้น ไมควรเก็บ
ถี่จนเกินไป  เนื่องจากอาจมีปริมาณขยะมูลฝอยนอย ดังนั้นเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นแตละแหง 
อยางนอยควรจัดเก็บเดือนละ 1-2 ครั้งก็เพียงพอ และไมเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณในการดําเนินงาน 
 4.3.4 การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือน    
  สามารถดําเนินการไดในรูปแบบของการสงเสริมใหครัวเรือนจัดทํากลองคอนกรีต 
(ครัวเรือนท่ีมีพื้นที่วางเพียงพอ)  หรืออาจใชเปนถังหมักขยะมูลฝอย  ขนาดบรรจุ 20 ลิตรแทนก็ได โดย
ใหนํามูลฝอยอินทรีย ประเภทเศษผัก ผลไม เศษอาหารมาหมักรวมกันในภาชนะนี้    เพื่อใหเกิดการยอย
สลายเปนปุยหมัก  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจสงเสริมและสนับสนุนโดยการแจกสารเรงการยอย
สลาย (EM) เพื่อใหเกิดแรงจูงใจแกครัวเรือนที่เขารวมโครงการ   สําหรับขยะมูลฝอยท่ีหมักแลวก็จะเปน
ปุยสําหรับการบํารุงตนไม องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมารับซื้อเพื่อจําหนายตอไปก็ได แนวคิดนี้
หากไดดําเนินการอยางจริงจังและมีผูรับผิดชอบโดยตรงแลว จะชวยใหครัวเรือนเห็นความสําคัญของการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย และยังชวยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งดวย 

4.4   การมีสวนรวมในการจัดเก็บคาธรรมเนียม 
 เกือบทุกทองถิ่นมักไมคอยใหความสําคัญตอการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
เนื่องจากกระทบตอความรูสึกของประชาชนในพื้นที่ อยางไรก็ตามการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากในอนาคตภาครัฐไมสามารถจะสนับสนุนงบประมาณในการแกไข
ปญหาไดท้ังหมด แตตองอาศัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ โดยมี
สวนราชการคอยสนับสนุนเทคนิคทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
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 แนวทางในการจัดเก็บคาธรรมเนียม จึงตองดําเนินการดวยความละเอียดออน เพื่อให
ประชาชนมีความเต็มใจที่จะจาย   ซึ่งมีแนวทางหลักๆ  ดังนี้ 
 4.4.1 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการเต็มใจท่ีจะจายคาธรรมเนียม รวมท้ัง
วิธีการจายคาธรรมเนียมควรเปนอยางไร โดยใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกัน 
 4.4.2   การประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนโดยทั่วไปไดรับทราบการจัดเก็บคาธรรมเนียม  
 4.4.3   การกําหนดอัตราการจัดเก็บ ควรคอยๆเพิ่มอัตราจนถึงอัตราสูงสุดท่ีกําหนดไวตาม
ระยะเวลาที่วางไวและไมกระทบตอการประกอบอาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจของประชาชน 
 4.4.4   องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําแผนการใชเงินที่ไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ใหชัดเจนและโปรงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได 
 อนึ่ง การมีสวนรวมในการจัดเก็บคาธรรมเนียม  ในหลายพื้นที่ อาจใชแนวทางการเชิญให
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่   รวมท้ังสถานประกอบการยานพาณิชยกรรม ยานทองเที่ยว ยานบริการ
ตางๆ ท่ีตั้งอยูภายในทองถิ่น เขามารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
ท่ีเหมาะสม โดยอาจตั้งเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อประเมินความเปนไปไดในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียม โดยสถานประกอบการใดที่ทําใหเกิดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในปริมาณมาก อาจตองเสีย
คาธรรมเนียมมากตามไปดวย 
 สิ่งท่ีไมควรมองขามคือ เมื่อมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี
การวางระบบการใหบริการแกประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเกิดประสิทธิภาพดวย
เชนกัน 

4.5   การมีสวนรวมของประชาชนในการคัดเลือกพ้ืนที่กอสรางบอฝงกลบ 
 มีหลายพื้นที่เมื่อจะมีการกอสรางบอฝงกลบขยะมูลฝอยข้ึน มักมีการคัดคานหรือตอตาน
โครงการ ท้ังนี้เนื่องจากกระบวนการศึกษาและการคัดเลือกพื้นที่ไมมีความชัดเจนเพียงพอ อีกทั้ง
ประชาชนโดยรอบพื้นที่ขาดการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกพื้นที่  
 ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการคัดเลือกพื้นที่กอสรางบอฝงกลบไดตั้งแตข้ันตอน
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ในขั้นตอนนี้ควรมีการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกที่กําหนดไวไม
นอยกวา 2 พื้นท่ีแลวทําการวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และผลกระทบทางสังคมในแต
ละพื้นที่ โดยจะเลือกเอาพื้นที่ท่ีมีผลกระทบนอยท่ีสุดเปนพื้นที่สําหรับการกอสรางโครงการ 
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 ประชาชนตองมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือผูใหขอมูลท่ีเปนจริงใน
การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ นอกจากนี้หากมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing) 
ควรเขาไปมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น ความหวงใยตอผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอมและ
ชุมชนของตน เพื่อใหเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 
 หากตองมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอการคัดเลือกสถานที่กอสราง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ควรดําเนินการใหประชาชนสามารถมีสวนรวมไดดังตอไปนี้ 
 4.5.1 การติดตามขาวสารเกี่ยวกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ผานทางสื่อตางๆ 
 4.5.2   การแสดงความจํานงในการเขารวมแสดงความคิดเห็นในการประชุมท่ีจะจัดใหมีข้ึน 
 4.5.3   การเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นในประเด็นหารือ 
 4.5.4   การทําความเขาใจ ปรึกษาหารือความหวงใยตางๆ ของชุมชนที่มีตอโครงการ และการ
เจรจาตอรองในแนวทางการแกไขปญหา 
 4.5.5 การติดตามผลการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหความรวมมือใน
การดําเนินการ 

4.6   กรณีศึกษา 
 4.6.1 การทําธนาคารขยะ 
  การทําธนาคารขยะ เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน หรือเยาวชน นักเรียน
ในสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชน หรือสถานศึกษา จากนั้น
จําหนายใหกับรานรับซื้อขยะมูลฝอย รายไดท่ีเกิดจากการจําหนายขยะมูลฝอย ก็จะมีการระดมไวเปน
กองทุนสวนกลางสวนหนึ่ง  อีกสวนหนึ่งปนคืนใหกับเจาของขยะมูลฝอยท่ีนําขยะมูลฝอยมาจําหนาย  
หรืออาจปนคืนใหเจาของขยะมูลฝอยท้ังหมดก็ได ท้ังนี้อยูท่ีการจัดการ 
  ในกรณีของการทําธนาคารขยะ ตองอาศัยการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนที่มีความ
สนใจ โดยใหสมาชิกรวบรวมขยะมูลฝอยมากองรวมไวท่ีบริเวณสวนกลางที่จัดเตรียมไว จากนั้น
ประสานไปยังรานรับซื้อขยะหรือรานรับซื้อของเกามารับซื้อไป รายไดท่ีเกิดข้ึนจะแบงปนใหกับสมาชิก
โดยคิดตามปริมาณขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมได 
  สําหรับกรณีของกลุมนักเรียน เยาวชนตามสถานศึกษา สามารถดําเนินการไดเชนกัน 
โดยการนําขยะมูลฝอยจากบานเรือนมาเก็บรวมกันไวท่ีโรงเรียน จากนั้นโรงเรียนจะชวยจําหนายให    
เงินที่ไดจะนํามาสะสมไวท่ีธนาคารขยะ โดยนักเรียนที่เขารวมโครงการ ตองเปดบัญชีธนาคารขยะไว   
ทุกคน เงินที่ไดจะปนใหกับสมาชิกทุกคน 
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  การทําธนาคารขยะ เปนสิ่งท่ีทองถิ่นสามารถนํามาประยุกตใชไดไมยากนัก  แตปญหา
คือ มักไมคอยทําอยางตอเนื่อง เนื่องจากปริมาณขยะที่ไดมีนอย หรือเนื่องจากความไมตอเนื่องในการเขามา
ซื้อของรานรับซื้อของเกา  ทําใหบางแหงตองหยุดไป อยางไรก็ตามการทําธนาคารขยะชวยสรางจิตสํานึก
ใหกับประชาชนและเยาวชนไดเปนอยางดี 
  ตัวอยางโครงการและทองถิ่นที่ดําเนินโครงการ 

(1) ธนาคารขยะตําบลตากตก 
 อบต.ตากตก อ.บานตาก จ.ตาก 
(2) ธนาคารขยะตําบลทาแซะ 
 เทศบาลตําบลทาแซะ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 
(3) ธนาคารขยะรีไซเคิล 
 เทศบาลนครอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 
(4) ธนาคารขยะรีไซเคิลตําบลเอกราช 
 อบต.เอกราช อ.ปาโมก จ.อางทอง 
(5) สหกรณขยะในโรงเรียน 
 อบต.หาดสมแปน อ.เมือง จ.ระยอง 
(6) กองทุนขยะบุญ 
 เทศบาลตําบลอุโมงค อ.เมือง จ.ลําพูน 
(7) การกําจัดขยะ 
 อบต.สวนสม อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร (สนับสนุนโครงการธนาคารขยะใน

โรงเรียน) 
(8) การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร (ธนาคารขยะโรงเรียน) 
 เทศบาลนครนนทบุรี อ. เมือง จ.นนทบุรี 
(9) ธนาคารวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียน 
 เทศบาลตําบลดานขุนทด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 

 4.6.2 ตลาดนัดรีไซเคิล 
  การทําตลาดนัดรีไซเคิล คือ การจัดใหมีวันตลาดนัดวันใดวันหนึ่งในรอบสัปดาห โดย
ใหประชาชนที่สนใจ นําของเกาท่ีไมใชแลว มาจําหนายใหกับรานรับซื้อของเกา หรือนํามาวางขายใน
ลักษณะแบบตลาดนัด เพื่อใหผูสนใจซื้อขายกันได  



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 4   การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 51 

  การทําตลาดนัดรีไซเคิล ชวยใหเกิดขยะมูลฝอยนอยลง เนื่องจากของใชท่ีบางคนไม
ตองการใชแลว อาจเปนที่ตองการของผูอื่นที่สนใจ ดังนั้นการทําตลาดนัดในลักษณะนี้ อาจใชเวลาเพียง
ครึ่งวันในแตละสัปดาหเทานั้น และตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง เพื่อใหมี
ของใชตางๆ  มาขายที่ตลาดนัดเปนจํานวนมาก  และชวยเสริมสรางบรรยากาศแบบตลาดนัดไดเปนอยางดี   
  ตัวอยางโครงการและทองถิ่นที่ดําเนินโครงการ 

(1) การจัดการขยะมูลฝอย    
 เทศบาลนครระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 
(2) การคัดแยกขยะและพัฒนาขยะโดยชุมชน 
 อบต. โคกใหญ อ.ทาลี่ จ.เลย 
(3) ขยะทองคํา 
 อบต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม 
(4) ขยะรีไซเคิลสรางรายได 
 อบต. สัตหีบ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  
(5) ทรัพยทวีดวยรีไซเคิล 
 เทศบาลนครขอนแกน  อ.เมือง  จ.ขอนแกน 
(6) การกําจัดขยะครบวงจร 
 เทศบาลนครนครราชสีมา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

 4.6.3 ถนนปลอดถังขยะ 
  เปนโครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรดําเนินการโดยการกําหนดใหถนนบาง
สายในเขตชุมชนเปนถนนปลอดถังขยะ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงการดําเนิน
โครงการอยางทั่วถึงพรอมท้ังกําหนดมาตรการรองรับ กลาวคือ ใหประชาชนในละแวกถนนสายดังกลาว
สามารถนําขยะมากองมัดปากถุงรวมไวหนาอาคารบานเรือน หรือริมถนนเพื่อทองถิ่นจะไดรวบรวมไป
กําจัดตอไป ตามชวงเวลาที่กําหนดไว โดยท่ัวไปพนักงานเก็บขนจะมารวบรวมในชวงเย็นถึงเชามืด คือ 
ประมาณ 18.00 - 06.00 น. 
  โครงการถนนปลอดถังขยะ เปนโครงการที่ชวยใหถนนที่ทําโครงการมีความสะอาด
เรียบรอย ไมมีขยะมูลฝอยหกเรี่ยราด เหมาะสําหรับยานพักอาศัยท่ีไมมีกิจกรรมหนาแนน นอกจากนี้ยัง
ชวยเสริมสรางความเขาใจของประชาชนในการนําขยะมาวางเพื่อนําไปกําจัดใหเปนเวลาที่แนนอน 
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  ตัวอยางโครงการและทองถิ่นที่ดําเนินโครงการ 
(1) ถนนปลอดถังขยะ 
 เทศบาลเมืองหลมสัก อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 
(2) ถนนสีขาวไรถังขยะ 
 เทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล 

 4.6.4 ซาเลงเมืองสะอาด 
  โครงการซาเลงเมืองสะอาด   เปนการสรางความรวมมือกับผูเก็บขยะขาย หรือท่ีเรียกวา 
“ซาเลง” ซึ่งโดยปกติมักเขาไปคุยเขี่ยถังขยะที่วางอยูตามตลาด หนารานคาตางๆ ขณะเดียวกันเมื่อคุยเขี่ย
แลว ก็มักทําใหเกิดการเรี่ยราดของขยะเปนจํานวนมากทําใหเกิดความไมเรียบรอยของชุมชน 
  การทําโครงการลักษณะนี้  คือ การรณรงคใหผูมีอาชีพเก็บขยะของเกาใชแลวมารวม
ประชุมหารือในการกําหนดแนวทางในการเก็บหาของเกาหรือขยะตามถังขยะขององคกรปกครอง     
สวนทองถิ่น ท้ังนี้อาจใหแรงจูงใจแกกลุมซาเลง เชน การตรวจสุขภาพประจําปใหฟรี การแจกถุงมือเพื่อ
ความปลอดภัยในการเก็บหาของเกา การมอบเสื้อท่ีมีแถบสะทอนแสงเพื่อความปลอดภัยในเวลาที่คุยเขี่ย
ขยะในชวงคํ่าหรือเชาตรู เปนตน  
  การทําโครงการนี้ ชวยใหผูมีอาชีพซาเลง หรือเก็บหาของเกาขายมีความสัมพันธท่ีดีกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีระเบียบวินัยในการคุยเขี่ยขยะตามแหลงชุมชนตางๆ ทําใหการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะทําไดสะดวกรวดเร็วข้ึน    
  ตัวอยางโครงการและทองถิ่นที่ดําเนินโครงการ   
  (1) ซาเลงคัดแยกขยะ  
   เทศบาลนครระยอง  อ.เมือง  จ.ระยอง 
 4.6.5 ปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ 
  เปนโครงการที่สนับสนุนใหชุมชนรวมกลุมกัน หรืออาจเปนการดําเนินการรายยอยแบบ
ครัวเรือนก็สามารถทําได โดยการนําขยะมูลฝอยสดจากตลาดสดหรือเทศบาลมาสับใหเปนช้ินเล็กๆ  นําไป
ผสมกับแกลบ ข้ีเถา แลวกองทิ้งไวจนกวาขยะจะยอยสลายจนเปนปุย จากนั้นนํามาบรรจุถุง และจําหนาย  
 การทําปุยหมักลักษณะนี้เหมาะสําหรับชุมชนที่มีปริมาณขยะสดในแตละวันมาก ซึ่งสามารถ
ทําไดอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้ขยะสดเหลานี้ยังสามารถนํามาหมักรวมกันในภาชนะ พรอมท้ังนํา
กากน้ําตาลมาผสมกับขยะสดที่สับเปนชิ้นเล็กๆ แลวปดฝาปลอยท้ิงไว จนเกิดเปนน้ําหมักชีวภาพ หรือปุย
น้ําชีวภาพ นํามาบรรจุขวดจําหนาย สามารถนําไปใชในการเปนปุยใหกับตนไม ใชในการลดกลิ่นเหม็น
ของน้ําเสีย หรือชวยในการยอยสลายอินทรียสารในน้ําเสียไดดี หรือแมกระทั่งนําไปผสมน้ําสําหรับการ
ฆาแมลงศัตรูพืช เปนตน 
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  ตัวอยางโครงการและทองถิ่นที่ดําเนินโครงการ 
(1) การคัดแยกขยะมูลฝอยและการทําปุยหมักจากขยะดวยจุลินทรีย อี เอ็ม 
 เทศบาลเมืองลําพูน อ.เมือง จ.ลําพูน 
(2) การคัดแยกขยะมูลฝอยและพัฒนาโดยชุมชน 
 อบต.โคกใหญ อ.ทาลี่ จ.เลย 
(3) การจัดการขยะและการเกษตรปลอดสารพิษ 
 อบต.ดินนาดํา อ.เมือง จ.เลย 
(4) การบริหารจัดการขยะในชุมชน 
 อบต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 
(5) การหมักขยะเพื่อผลิตจุลินทรียชีวภาพ 
 เทศบาลเมืองปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 

 4.6.6 การใหเอกชนดําเนินการเก็บขยะและจัดเก็บคาธรรมเนียม 
  ตัวอยางโครงการและทองถิ่นที่ดําเนินโครงการ 

(1) การจัดเก็บขยะมูลฝอยจากเกาะพีพี 
 อบต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 
(2) การจัดการโดยการจางเหมาเอกชน 
 อบต.มวงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ 
(3) การกําจัดขยะมูลฝอยรูปแบบ B.O.O. 
 เทศบาลนครลําปาง  อ.เมือง  จ.ลําปาง 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จัดทําแผนพัฒนาเพื่อการจัดการมูลฝอย 

การวางแผนการบริหารจัดการและการ
กําหนดผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่น 

กําหนดกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในขั้นตอนตางๆ 

ขั้นตอนการคัดแยกมูลฝอย
จากแหลงกําเนิด 

ขั้นตอนการเก็บขนและ 
รวบรวมมูลฝอย 

เนนการมีสวนรวมแบบพหุภาคี
ของทุกภาคสวนในทองถิ่น 

ขั้นตอนการกําจัดมูลฝอย 
และการบริหารจัดการ 

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนการคัดเลือก 
สถานที่ตั้งโครงการ 

ประชาชนตองมีสวน
รวมในทุกกระบวนการ
ของการจัดการ • ใหประชาชนมีสวนรวมและ       

จิตสํานึกในการวิเคราะหปญหา  
• การจัดทําโครงการขยะแลกไข

ตลาดนัดรีไซเคิล ธนาคารขยะ 
• สงเสริมการทําปุยหมักชีวภาพใน 

ระดับครัวเรือน 

• การรณรงคใหประชาชนทิ้ง
มูลฝอยลงในถังรองรับมูล
ฝอยชนิดแยกประเภทของ  
มูลฝอย 

• ทําความเขาใจกับพนักงาน
เก็บขนในการเก็บขนที่ถูก
หลักสุขาภิบาล 

• การทําโครงการถนนปลอดถัง 

• ประชาชนมีสวนรวมในการเลือก
ที่ตั้งโครงการ และเทคโนโลยีที่ใช
ในการกําจดั 

• ประชาสัมพันธโครงการผานผูนํา
ชุมชนและชุมชนอยางตอเนื่อง 

• การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน 

• ใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ติดตามการกอสรางระบบกําจัด 

• ใหประชาชนมาสวนรวมในการ
เปนพนักงานประจําในโครงการ 

• ใหประชาชนที่มีบานเรอืนอยู
ใกล ที่ตั้งโครงการไดรับ
ประโยชนจากการดาํเนนิการ 

• สรางเครือขายการบริหารจัดการ
รวมกับทองถิ่นใกลเคียง 

• ใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จายคาธรรมเนียมกําจัดมูลฝอย 

การศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดของ
ระบบการจัดการมูลฝอย 

• ใหประชาชนเปนคณะทํางานรวมใน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบตางๆ 

• ใหขอมูลขาวสารแกชุมชนอยาง 
     ตอเนือ่ง 

การทบทวนและติดตาม 
การมีสวนรวมของประชาชน


