สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐

สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๔
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยังยื
่ น
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีส่ บิ
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ งการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสว่ นร่วมอย่างยังยื
่ น๑
รับทราบ ว่า ขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี เป็ นปญั หาต่อสุขภาวะของประชาชน และคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม เป็ นทีแ่ พร่ระบาดของเชือ้ โรคและก่อให้เกิดมลพิษต่าง ๆ ส่งผลกระทบในวงกว้าง ใช้งบประมาณ
ในการบริหารจัดการปี ละหลายพันล้านบาทแต่ยงั ไม่สามารถแก้ไขปญั หาได้อย่างเป็ นรูปธรรม
ตระหนัก ว่า ขยะมูลฝอยสามารถควบคุม และบริหารจัดการได้ดว้ ยกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกคน
และชุมชน โดยมีหน่วยงานของรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุ น และบริหารจัดการ ใน
ปจั จุบนั มีหน่ วยงาน องค์กรที่มศี กั ยภาพเป็ นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เกิดขึน้ แล้วในหลาย
พืน้ ที่ แต่ยงั ขาดการสนับสนุ น ส่งเสริม การประชาสัมพันธ์ให้เกิดการตื่นตัว รวมทัง้ ต้องบูรณาการกับองค์กร
ภาคีเครือข่าย หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อดําเนินการในระดับชุมชน ครัวเรือน และพืน้ ทีใ่ ห้กว้างขวาง
ยิง่ ขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม
กังวล ว่า แม้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดการขยะมูลฝอยจากหน่ วยงานของรัฐ
จะมีผลบังคับใช้แล้วก็ตาม แต่ยงั ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ขาดการบูรณาการในการบริหาร
จัดการอย่างเป็ นระบบ และไม่ครอบคลุมถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชนทีเ่ ข้ามาร่วมบริหารจัดการได้โดยตรง
กังวล ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ ขาดวินยั และจิตสํานึก ในการจัดการขยะมูล
ฝอย ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ปญั หาอย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง ไม่สามารถนํ าไปสู่การ
จัดการปญั หา ขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสว่ นร่วมอย่างยังยื
่ น
กังวล ว่า กฎหมายทีอ่ อกใหม่ เช่น พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ และนโยบายของรัฐทีเ่ สนอให้มกี าร
จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม อาจส่งผลกระทบต่อกรอบแนวคิด มาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในชุมชน แบบมีสว่ นร่วมอย่างยังยื
่ น และอาจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพชุมชน
เห็นว่า ปจั จุบนั มีชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เป็ นต้นแบบใน
การจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย จะช่วยลดปญั หาขยะมูลฝอยได้
อย่างเป็ นรูปธรรม
จึงมีมติ ดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้จงั หวัดและกรุงเทพมหานครจัดให้มคี ณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด ทีม่ ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้องระดับจังหวัด โดยร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ (พชอ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต (พชข.) คณะกรรมการเขต
๑

เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๔

สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๔ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสว่ นร่วมอย่างยังยื
่ น หน้าที่ ๑/๓

สุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด สภาองค์กรชุมชน เพื่อสนับสนุ นให้ชุมชนมี
กลไกในการดําเนินการดังต่อไปนี้
๑.๑ ให้มคี ณะกรรมการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และสถาน
ประกอบการแบบมีสว่ นร่วมอย่างยังยื
่ น โดยกําหนดให้มตี วั ชีว้ ดั เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่
ชัดเจน และให้นําประเด็นเรือ่ งการจัดการขยะมูลฝอยผนวกไว้ใน ธรรมนูญสุขภาพระดับพืน้ ที่
๑.๒ รณรงค์ใ ห้ทุกภาคส่ว นเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ ของป ญั หาขยะมูลฝอยในชุมชน
รวมถึงพืน้ ทีส่ าธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการขยะมูลฝอย ถือเป็ นหน้าทีข่ องทุกคนต้องปฏิบตั ิ
๑.๓ สร้างมาตรการ กิจกรรม หรือกติกาทีจ่ ะนํ าไปสู่การปฏิบตั โิ ดยเน้นการมีส่วนร่วมจัดทําโครงการ/
แผนงาน/กิจกรรมของชุมชน เพื่อลดการก่อให้เกิดขยะ คัดแยก ใช้ซ้ํา และนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เช่น
จัดตัง้ กองทุนการจัดการขยะ การแปรรูปขยะ ศูนย์รบั ซือ้ ขยะ และธนาคารขยะในชุมชน เป็ นต้น
๑.๔ ขอให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยและจิตสํานึก เกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม คุณภาพชีวติ และระบบนิเวศในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ศาสนสถาน หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เห็นความสําคัญในการรับผิดชอบต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยของตนเอง และในพืน้ ทีส่ าธารณะอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็ นลักษณะนิสยั พืน้ ฐานในชีวติ ประจําวัน
๑ .๕ ให้มมี าตรการจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการ/ห้างร้าน/หน่ วยงาน/องค์กร ที่เป็ นต้น
ทาง/แหล่งกําเนิดของวัสดุ สิง่ ของเหลือใช้ท่กี ลายเป็ นขยะมูลฝอย ร่วมรับผิดชอบในการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ท่ี
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ การรับคืนผลิตภัณฑ์ทเ่ี สื่อมสภาพจากการใช้งาน จัดให้มจี ุดรวบรวมขยะอันตราย
และขยะติดเชือ้ การส่งเสริมค่านิยมองค์กรต่อการใช้สงิ่ ของอุปโภคบริโภคทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้โฟม และอื่น ๆ
๒. ขอให้ราชการส่วนท้องถิน่ ร่วมกับหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ว่าด้วยเรื่องการ
จัดการขยะมูลฝอยทุกประเภทในชุมชน แบบมีส่วนร่วมอย่างยังยื
่ น มีมาตรการการควบคุมกํากับ การบังคับ
ใช้กฎหมาย รวมทัง้ มาตรการทางภาษี และรายงานผลต่อชุมชนอย่างจริงจัง
๓. ขอให้มคี ณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ และให้กระทรวงมหาดไทย เป็ นหน่ วยงานหลัก
ร่วมกับทุกกระทรวง สํานักนายกรัฐมนตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมดําเนินการดังต่อไปนี้
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุ น สร้างแรงจูงใจ ในการมีสว่ นร่วมอย่างยังยื
่ นของชุมชน รวมทัง้ ยกย่องเชิดชู
เกียรติ เช่น ให้รางวัลบุคคลตัวอย่าง ชุมชนต้นแบบ และหน่วยงานทีม่ บี ทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยทีด่ ี
๓.๒ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรท้องถิน่
หรือบูรณาการการเรียนการสอน การ
ฝึ กอบรม ทัง้ แกนนําชุมชนและประชาชนทัวไป
่
วิจยั และพัฒนา (นวัตกรรม) ศูนย์เรียนรูก้ ารจัดการขยะใน
ชุมชน สถานประกอบการ ห้างร้าน หน่ วยงาน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และศาสนสถาน โดย
เน้นการมีสว่ นร่วมอย่างยังยื
่ น จัดทําคู่มอื การจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้มกี ารดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
๓.๓ ส่งเสริมให้มกี ารประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับองค์ความรูด้ า้ นการจัดการขยะมูลฝอย มาตรการทาง
กฎหมาย การรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศให้แก่ชุมชนและนักท่องเทีย่ วอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สอ่ื ทุกรูปแบบ

สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๔ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสว่ นร่วมอย่างยังยื
่ น หน้าที่ ๒/๓

๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุ นงบประมาณ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ เกีย่ วกับการดําเนินงาน
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตัง้ แต่ต้นทางถึงปลายทาง รวมทัง้ มีกระบวนการปรับปรุงข้อบังคับ และ
กฎหมายให้สอดคล้อง
๓.๕ ในการบริหารจัดการและกรณีท่มี กี ารจัดทําระบบกําจัดขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์ใน
ชุมชน ให้ชุมชนมีสว่ นร่วม ในการศึกษาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ก่อนและระหว่างการดําเนินการ พร้อมทัง้
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนด้วย
๔. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๒

สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๔ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสว่ นร่วมอย่างยังยื
่ น หน้าที่ ๓/๓

