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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้กาหนดนโยบายเร่งด่วนในการจัดการขยะ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ พร้อมเห็นชอบ
กับแผนที่นาทาง (Road map) ในการจัดการขยะและของเสียอันตราย โดยมุ่งสร้างวินัยของคนในชาติเรื่องการ
คัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และการแปรรูปเป็นพลังงาน ผนวกกับเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย "๑ จังหวัด
๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการมูลฝอย" ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้จัดสรรเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด จานวนรวมกว่า ๕๐๐ แห่ง วงเงินเกือบ
๒๐๐ ล้ านบาท ภายใต้ชุดโครงการส่ งเสริมการมีส่ ว นร่วมของชุม ชนในการคัดแยกขยะที่ ต้น ทาง และให้ การ
สนับสนุนแก่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคต่าง ๆ เพื่อร่วม
ผลักดันนโยบายให้มีผลไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชนและครัวเรือน
ชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ระยะที่ ๑) ได้รับการพัฒนาขึ้น
เป็นแบบฟอร์มสาเร็จรูปสาหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล
เติมข้อมูลหลักการและเหตุผล และสภาพการณ์ปัญหาการจัดการขยะของตน คัดเลือกพื้นที่ดาเนินโครงการและ
กลุ่มเป้าหมาย ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมภายใต้แผนงานที่กาหนดไว้ ๔ แผนงาน ได้แก่ (๑) การอบรมให้ความรู้
การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย (๒) การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป (๓) การ
จัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บาบัด หรือกาจัด หรือนาไปใช้ประโยชน์) (๔) การติดตาม ประเมินผล
และการถอดบทเรียน โดยใช้งบประมาณไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ๑ ปี ๖ เดือน (วัน
เริ่มต้น ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – วันสิ้นสุด ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐)
ผลผลิตที่ได้จากโครงการ คือ (๑) อปท.สามารถส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทางในชุมชนได้ เป็น
อย่างดี โดยนอกจากจะเกิดกิจกรรมการคัดแยกขยะแล้ว ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ อปท.ต่าง ๆ ยังมีความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนัก และให้ความร่วมมือในการคัดแยกและจัดการขยะแต่ล ะประเภทเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นครัวเรือนต้นแบบ/ฐานการเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ นอกจากจะสามารถลงมือปฏิบัติเป็น
แบบอย่างให้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอื่น ๆ ได้แล้ว ยังสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้อีกด้วย (๒) สามารถคัด
แยกขยะทั้ง ๔ ประเภท (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป) ได้ อย่างถูกต้อง (๓) สามารถลด
ปริมาณขยะที่ต้องนาไปกาจัด และลดได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยลดปริมาณขยะที่ต้องนาไปกาจัดได้เฉลี่ย
ร้อยละ ๕๐-๖๐ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มดาเนินโครงการ โดยขยะที่สามารถลดปริมาณลงได้มากที่สุด คือ
ขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิล ตามลาดับ ทาให้เหลือเพียงขยะอันตรายและขยะทั่วไปเท่านั้นที่ต้องนาไปกาจัดต่อ
(๔) เกิดชุมชนน าร่องที่ส อดคล้ องกับ นโยบาย "จังหวัดสะอาด" และแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ 3Rs
ประชารัฐ" โดยบางกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ มีความสอดคล้องและสนับสนุนกับเป้าหมาย/นโยบายดังกล่าว เช่น
การเป็นต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน เป็นต้น
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สาหรับปัญหาในการดาเนินโครงการ คือ การจัดการขยะอันตรายที่ อปท.หลายแห่ง ที่เก็บรวบรวมมา ยัง
ไม่สามารถดาเนินการส่งกาจัด ตามหลักสุขาภิบาลได้ เนื่องจากในหลายจังหวัดไม่มีระบบกาจัดขยะอันตราย ต้อง
จ้างขนส่ง และรวบรวมไปกาจัดในระบบกาจัดขยะอันตรายของเอกชน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความสาเร็จของโครงการ
๑. อปท.ซึ่งเป็นหน่วยรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ ไปดาเนินการ หากมีวิสัยทัศน์ มีบุคลากรที่พร้อมจะช่วย
ขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เอกสารข้อเสนอโครงการมีลักษณะเป็นแบบฟอร์มสาเร็จรูปให้ อปท.ที่ประสงค์จะรับเงินอุดหนุนนาไป
เติมข้อมูลตามบริบทของพื้นที่ตนเอง ทาให้สะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาให้เงินอุดหนุน ส่งผลให้ อปท.ได้รับ
เงินเร็วและทันการณ์
๓. โครงการฯ มีแนวคิดในการจัดการขยะที่แหล่งกาเนิด ซึ่งจะเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และแนวคิด
รวมทั้ งให้ องค์ ความรู้ ว่าด้ว ยการคัดแยกและจัด การขยะประเภทต่างๆให้ กั บชุม ชน บ้านเรือน โรงงาน สถาน
ประกอบการ ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดขยะ
บทเรีย นส าคัญ ที่ ได้จ ากการด าเนิ นโครงการ ๑) งบประมาณที่ ก องทุ น สิ่ งแวดล้ อ มสนับ สนุ นเป็ นการ
สนับสนุนที่ตรงจุด ตรงประเด็นกับนโยบายของรัฐบาล และช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการขับเคลื่อน
การจัดการขยะในชุมชนได้รวดเร็วขึ้น และเป็นรูปธรรมมากขึ้น ๒) ช่วยเพิ่มบทบาทให้ผู้สูงอายุ และคนว่างงาน ได้
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการจัดการขยะกับสมาชิกวัยอื่น ๆ ในชุมชน และก่อให้เกิดรายได้เสริมให้กับครัวเรือน
๓) ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม เกิดแรงกระตุ้น ทั้งในระดับผู้บริห ารท้องถิ่น และประชาชนในชุมชนให้
เห็นความสาคัญของการจัดการขยะมูลฝอยและเกิดการพัฒนาต่อยอดโครงการให้เกิดความยั่งยืน ๔) ชุมชนเกิดการ
คิดต่อยอดจากธนาคารขยะ โดยนารายได้จากการขายขยะจัดตั้งเป็นกองทุนรูปแบบต่าง ๆ ๕) เกิดการส่งเสริม
นวัตกรรมที่มีอยู่เดิมให้แพร่หลายมากขึ้ น รวมทั้งเกิดนวัตกรรมใหม่ในการสร้างภาชนะใส่ขยะแต่ละประเภท และ
การประดิษฐ์ของตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนที่หลากหลาย ๖) เป็นการสร้างจิตสานึก โดยประชาชนจะ
ค่อย ๆ ซึมซับ การคัดแยกขยะในครัวเรื อนจนกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตประจาวัน ๗) อปท.ที่ไม่
สามารถลดปริมาณขยะลงได้ตามเป้ าหมาย มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น วิสัยทัศน์ผู้บริห าร ผู้นาชุมชน
สภาพเศรษฐกิจสังคมชุมชน และขยะจรจากพื้นที่ข้างเคียง ๘) การกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่เกินไป
(มากกว่า ๑๕๐ ครัวเรือน/ชุมชน) อาจทาให้การดาเนินงานสาเร็จตามเป้าหมายได้ยาก ๙) การบูรณาการ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง อปท.ต่าง ๆ ช่วยให้เกิดการแข่งขัน สร้างความท้าทาย ให้กับเจ้าหน้าที่ อปท.และผู้นา
ชุมชนในการดาเนิ นงานให้ สาเร็จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ๑๐) อปท.ที่มีการบูรณาการการทางาน เชื่อ มโยง
องค์กรภายในชุมชน เช่น ชุมชน วัด โรงเรียน หน่วยงาน และสถานประกอบการ ได้อย่างทั่วถึง จะช่วยให้โครงการ
สาเร็จได้เร็วขึ้น และเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ๑๑) หลายจังหวัดยังไม่มีสถานที่กาจัด
ขยะอั น ตราย ท าให้ ไม่ ส ามารถตอบโจทย์ ให้ อปท.และชุ ม ชนในพื้ น ที่ ได้ ซึ่งจะต้ อ งมี น โยบายที่ ชั ด เจนต่ อ ไป
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๑๒) การดาเนินโครงการช่วยให้มีการนาขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์มากขึ้นจนเหลือศูนย์ในหลายพื้นที่ ขยะรีไซเคิล
กลายเป็นของมีค่าช่วยสร้างรายได้เสริมให้ครัวเรือน ขยะทั่วไปได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ทาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
ต่าง ๆ และขยะอันตรายยังคงมีปริมาณเท่าเดิม แต่ถูกคัดแยกออกมาอย่างชัดเจนและได้รับการนาไปกาจัดอย่างถูก
วิธีมากขึ้น
ภาพจากพื้นที่ดาเนินโครงการ

