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ข้อเสนอแนวความคดิ/วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
 

ของนางสาวเยาวเรศ  สวา่งพงษ ์
เพื่อประกอบการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ 

ต าแหน่งเลขท่ี  613 
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัน่าน 

 
เร่ือง การจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัน่านอยา่งมีส่วนร่วม                              

ของทุกภาคส่วน 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี  1 -16  และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ไดบู้รณาการร่วมกนัในการผลกัดนัและ
ขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ภายใต ้Roadmap 
การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 โดยให้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาขยะ            
มูลฝอย ทั้ งในกรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถ่ิน ในทุกมิติ                   
ตามแนวทางปฏิบติั  4 ยุทธศาสตร์ คือ  1) ก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวกิฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 2) สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) เนน้การลดและคดัแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ตน้ทาง จดัการขยะมูลฝอยแบบศูนยร์วม ก าจดัโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน          
เนน้การแปรรูปเป็นพลงังาน หรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) วางระเบียบ มาตรการ 
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายและ  4) สร้างวินยัของคนในชาติมุ่งสู่
การจดัการท่ีย ัง่ยืน  แต่เน่ืองจากจงัหวดัน่านจ ากดัดว้ยพื้นท่ีในการก าจดัขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตราย  ส่งผลให้มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลกัสุขาภิบาล  และ
ในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตาม Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
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อนัตราย  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใน
จงัหวดั โดยจงัหวดัน่านไดจ้ดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัน่าน (ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2558-2562) ข้ึนเพื่อเป็นกรอบแนวทางใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปบริหารจดัการ
ขยะจงัหวดัน่านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ และสอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั 

 จากขอ้มูลและสถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของจังหวดัน่าน  
พบว่า  สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  อยู่ในระดบัปานกลางไม่ถึงขั้น
รุนแรงเม่ือเทียบกบัสภาวการณ์ของประเทศ  โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ประมาณ 
444 ตนัต่อวนั  มีปริมาณขยะอนัตรายจากชุมชน 17.76 ตนัต่อวนั  มีปริมาณขยะมูลฝอย
อนัตรายจากพื้นท่ีเกษตรกรรมประมาณ  0.20 ตนัต่อวนั  มีปริมาณขยะมูลฝอยติดเช้ือ
จ านวน 0.32 ตนัต่อวนั  มีปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้ง  28,898.89  ตนั  โดยจงัหวดัน่านมี
ผลการจัดล าดับจังหวดัท่ีมีวิกฤตปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยล าดับท่ี  49 จาก
ทั้งหมด 75  จงัหวดั  และผลการจดัล าดับจงัหวดัท่ีมีวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้ง
สะสม ล าดบัท่ี  54  จากทั้งหมด 75  จงัหวดั  แต่แนวโนม้ในอนาคตจงัหวดัน่านอาจจะมี
ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึนเน่ืองมาจากการขยายตวัภาคเศรษฐกิจ  สังคม  และเมือง  รวมถึง
ประชากรด้วย  ดังนั้ น ต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกหลกัวชิาการ   

 ส าหรับการบริหารจดัการขยะอนัตราย จงัหวดัน่านเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ียงัไม่ได้มี
ระบบการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนท่ีเกิดจากบา้นเรือนและสถานประกอบการ 
ภายในชุมชน ยงัไม่มีสถานท่ีก าจดัขยะอนัตราย  มีเพียงแต่การเกบ็รวมรวมของเทศบาล
เมืองน่านไวท่ี้สถานท่ีก าจัดขยะของเทศบาล  และเทศบาลต าบลท่ีมีตู้รวบรวมขยะ
อนัตราย  ส่วนทอ้งถ่ินท่ีเหลืออีกประมาณ  90 แห่ง  ยงัไม่มีการรวบรวม  สถานท่ีเกบ็กกั  
และระบบก าจดัขยะอนัตรายท่ีถูกหลกัวชิาการ  ยงัพบเห็นการท้ิงขยะอนัตรายจากชุมชน
รวมกบัขยะทัว่ไป  ดงันั้น  การจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน  จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่
และตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการเร่งจดัการ ควบคุมป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาขยะอนัตรายจากชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน  ซ่ึงเป็นพื้นท่ี        
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ตน้น ้ าของประเทศ  และหากยงัไม่มีการจดัการขยะอนัตรายให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ           
มีการปนเป้ือนของสารเคมีเขา้สู่ส่ิงแวดลอ้ม  ทั้งในดิน  และแหล่งน ้ าในปริมาณท่ีมาก  
อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีและระบบนิเวศท่ีเช่ือมโยงกันทั้ งระบบได ้ 
รวมถึงจดัการในพื้นท่ีโดยต่างคนต่างแกไ้ขอาจไม่ประสบผลส าเร็จ  จึงเสนอแนวคิดใน
การจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัน่านอยา่งมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะอนัตรายจาก
ชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัน่านอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  และให้เกิดแนวทางในการ
บริหารจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัน่านอยา่งเป็นรูปธรรม   
  
2. บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 

2.1 บทวเิคราะห์เกีย่วกบัการจัดการขยะอนัตรายในพืน้ทีจ่ังหวดัน่าน 
ขยะอนัตรายในพื้นท่ีจงัหวดัน่านส่วนใหญ่มีแหล่งก าเนิดมาจากชุมชน  ร้านคา้และ

สถานประกอบการต่างๆ  รวมไปถึงขยะจากภาคการเกษตร  ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี
จังหวดัน่านมีอาชีพเกษตรกรรมโดยมีการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงเป็นจ านวนมาก                
ในปัจจุบนัก าลงัประสบกบัปัญหาการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมท่ีมากจนส่งผล
กระทบเป็นลูกโซ่วนเวียนระหว่าง เกษตรกร ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และตวัแทนขายสารเคมี
ทางการเกษตรทั้งของภาครัฐและเอกชนโดยยงัขาดความรู้ความเขา้ใจถึงผลกระทบจาก
ส่ิงปนเป้ือนท่ีเป็นสารพิษในขยะดงักล่าว  

 จงัหวดัน่าน  เป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ียงัไม่ไดรั้บการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนท่ีเกิด
จากบา้นเรือนและสถานประกอบการภายในชุมชนใหถู้กหลกัวิชาการ  เช่น  การคดัแยก
ขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไป ยงัไม่มีการรวบรวม  การขนส่ง  สถานท่ีเก็บกกั  และ
ระบบก าจดัขยะอนัตรายท่ีถูกหลกัวชิาการ  ยงัพบเห็นการท้ิงขยะอนัตรายจากชุมชนรวม
กบัขยะทัว่ไป  เน่ืองจากจงัหวดัน่านและจงัหวดัใกลเ้คียงยงัไม่มีศูนยใ์นการก าจดัขยะ
อนัตราย  ทั้งน้ีปัญหาการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน  อาจประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ต่างๆ  เช่น  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีหนา้ท่ีในการก าจดัขยะอนัตราย  ไม่มีระบบ
รวบรวม เก็บขน  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นในการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน          
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อย่างเป็นระบบและถูกหลกัวิชาการ ขาดงบประมาณด าเนินการ  รวมไปถึงประชาชน
ขาดความรู้ความเขา้ใจถึงผลกระทบจากการปนเป้ือนของสารพิษต่างๆ  เป็นตน้  ดงันั้น  
จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีทุกภาคส่วนตอ้งมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  

2.2 แนวคดิของการมส่ีวนร่วม 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public  Participation)  ในท่ีประชุมเก่ียวกบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  ณ  องคก์ารสหประชาชาติ  เม่ือปี ค.ศ.1975  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ี
ให้ข้อเสนอแนะไวว้่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นค าท่ีไม่อาจก าหนดนิยาม
ความหมายเดียวท่ีครอบคลุมได ้ เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกนัไป
ในแต่ละประเทศ  หรือแมแ้ต่ในประเทศเดียวกนักต็าม  หากจะใหเ้ขา้ใจชดัแลว้การนิยาม
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมีลักษณะจ ากัดเฉพาะในระบบ
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองหน่ึงๆเท่านั้น  อย่างไรก็ดีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวได้
ขยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนวา่ครอบคลุมประเดน็  ดงัน้ี 
 1.  การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสท่ีเอ้ือใหส้มาชิกทุก
คนของชุมชนและของสั งคมได้ร่วมกิจกรรม  ซ่ึ งน าไป สู่และ มี อิทธิพลต่อ
กระบวนการพฒันา  และเอ้ือใหไ้ดรั้บประโยชนจ์ากการพฒันาโดยเท่าเทียมกนั 
 2.  การมีส่วนร่วมสะทอ้นการเขา้เก่ียวขอ้งโดยสมคัรใจและเป็นประชาธิปไตย 
 3.  การเอ้ือใหเ้กิดการพยายามพฒันา 
 4.  การแบ่งสรรผลประโยชนจ์ากการพฒันาโดยเท่าเทียมกนั 
 5.  การตดัสินใจเพื่อก าหนดเป้าหมาย  ก าหนดนโยบายการวางแผนด าเนินการ
โครงการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม   
 6.  เม่ือพิจารณาในแง่น้ี  การมีส่วนร่วมเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างส่วนท่ีประชาชนลง
แรงและทรัพยากรเพื่อพฒันา  กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุนลงแรงดงักล่าว  กล่าวอีก
นัยหน่ึงก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ  ไม่ว่าระดับทอ้งถ่ิน  ภูมิภาค  
และระดบัชาติจะช่วยก่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ีประชาชนลงทุนลงแรง 
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 7. การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจผิดแผกแตกต่างกนัไป  ตามสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศ  นโยบายและโครงสร้างการบริหาร  รวมทั้ งลักษณะเศรษฐกิจสังคม  
ประชากร  การมีส่วนร่วมของประชาชนมิไดเ้ป็นเพียงเทคนิควธีิการ  แต่เป็นปัจจยัส าคญั
ในการประกนัใหเ้กิดกระบวนการพฒันาท่ีมุ่งเอ้ือประโยชนต่์อประชาชน 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  กระบวนการ
ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้ งแต่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  แสดงความคิดเห็น  
ตัดสินใจ  วางแผน ด าเนินการ  ร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบในความล้มเหลวและ
ความส าเร็จจากกิจกรรมหรือโครงการท่ีด าเนินงานโดยภาครัฐหรือเอกชน 
 
2.3 แนวความคดิและข้อเสนอในการจัดการขยะอนัตรายจากชุมชนในพืน้ทีจ่ังหวดัน่าน
อย่างมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน 

เน่ืองจากจงัหวดัน่านยงัไม่มีการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนอย่างเป็นระบบ
และถูกตอ้ง ตามหลกัวิชาการ  ชุมชนยงัไม่มีการคดัแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไป  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัไม่มีการบริหารจัดการขยะอันตรายท่ีเป็นรูปธรรม 
นโยบายการจดัการขยะอนัตรายในภาพรวมของจงัหวดัยงัไม่ชดัเจน  ดงันั้นจึงไดเ้สนอ
แนวความคิดในการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัน่านอย่างมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยทุกภาคส่วนประกอบด้วย ส่วนราชการในระดับจงัหวดั ส่วน
ราชการในระดับอ าเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สถาบนัการศึกษา ร้านคา้ สถานประกอบการ หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน ซ่ึงมี
แนวทางในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

(1)  จงัหวดัโดยผูว้า่ราชการจงัหวดัมอบนโยบายในการจดัการขยะอนัตรายใหแ้ก่
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการในระดับจงัหวดั ส่วนราชการใน
ระดับอ าเภอเพื่อรับมอบนโยบายการจัดการขยะอนัตรายไปยงัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพื้นท่ี โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวดัน่านและเทศบาลเมืองน่านเป็น
หน่วยงานหลกัในการสนบัสนุนการด าเนินงาน    
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 (2)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(อปท.) ส ารวจ รวบรวมและเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบั
ปริมาณและองค์ประกอบขยะอนัตราย  แลว้น ามาวิเคราะห์สถานการณ์ปริมาณขยะ
อนัตรายจากชุมชนในพื้นท่ีของตนเอง  
 (3)  จงัหวดัน่าน โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัน่าน
(ทสจ.น่าน) ร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัน่าน(อบจ.น่าน) และเทศบาลเมืองน่าน
(ทม.น่าน)  จดัประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
จดัการขยะอนัตรายจากชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัน่านอยา่งมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจปริมาณและองคป์ระกอบขยะอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของคนเอง เพื่อวางแผนและหาแนวทางการด าเนินงานร่วมกนั             
หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถด าเนินการไดเ้องจะตอ้งมีการจดัท าค  าขอ
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรวบรวมเข้า
คณะกรรมการพิจารณาแผนในการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการ รวมทั้ง
จดัท าแผนปฏิบติัการในการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนในภาพรวมทั้งจงัหวดั 
 (4)  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัน่านร่วมกบัเทศบาลเมืองน่าน เป็นหน่วยงาน
หลกัในการรวบรวมและกกัเกบ็ขยะอนัตราย โดยจดัตั้งศูนยร์วบรวมขยะอนัตรายระดบั
จงัหวดั (ตามแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัน่าน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-2562) 
โครงการน าร่องรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม  ซ่ึงตามแผนฯ ก าหนดให้
เทศบาลเมืองน่าน เป็นศูนยร์วบรวมขยะอันตรายชุมชนระดับจังหวดั  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเก็บรวมรวมขยะอนัตรายไวใ้นพื้นท่ีของตนเองก่อน  
เพื่อรอการด าเนินการ ประสานบริษทัเอกชนท่ีได้รับอนุญาตเป็นผูด้  าเนินการบ าบดั/
ก าจดัของเสียอนัตราย และด าเนินการรวบรวมขนส่งไปก าจดั  ในกรณีท่ีความคิดเห็น
และแนวทางการจดัการขยะอนัตรายจากท่ีประชุมใหมี้บริษทัเอกชนเป็นผูข้นส่งไปก าจดั  
หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีประสงคจ์ะร่วมในการด าเนินการตอ้งมีการท าบนัทึก
ขอ้ตกลงร่วมในการบริหารจดัการ  เช่น  ค่าธรรมเนียมในการขนส่งขยะอนัตรายมากกั
เก็บยงัสถานกกัเก็บ(ศูนยร์วบรวมขยะอนัตรายชุมชนระดบัจงัหวดั) โดยองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั(อบจ.) ด าเนินการจดัตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าขนส่งและค่าก าจดั ใหก้บั
บริษทัเอกชนท่ีมารับไปด าเนินการก าจดั ต่อไป 
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 (5) ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 3 และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัน่าน ประสานและสนบัสนุนใหค้วามรู้ทางวิชาการในการจดัการขยะ
อนัตรายจากชุมชนให้แก่เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน  
รวมถึงการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ให้มีการคดัแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไป
ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ทุกรูปแบบ ประกอบด้วย สปอตประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือวิทย ุ   
ป้ายประชาสัมพนัธ์ คู่มือ แผน่พบั โปสเตอร์  
 (6) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน าแนวทางท่ีไดจ้ากการประชุมช้ีแจงและระดม
ความคิดเห็นจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนใน
พื้นท่ีจงัหวดัน่านอยา่งมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยน าขอ้มูลมาจดัท าแผนและเตรียม
ความพร้อมในภาพรวม ดงัน้ี 
  1) การก าหนดหน่วยงานและบุคลากรผูรั้บผดิชอบ  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเตรียมและพฒันาบุคลากรทั้ ง
ระดับผู ้บังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการ โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในการจัดการขยะอนัตรายจากชุมชน รวมทั้ งจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และ
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการประชาสัมพนัธ์ การเก็บรวมรวบ การเก็บกกั การอ านวย
ความสะดวกในการขนส่ง การบ าบดั และการก าจดัขยะอนัตรายจากชุมชน  
  2) การศึกษาขอ้มูลปริมาณและแหล่งก าเนิดขยะอนัตรายจากชุมชน 
   องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการขยะอนัตรายท่ีเป็นปัจจุบนั ประกอบดว้ย แหล่งก าเนิดขยะอนัตรายในชุมชน การ
ส ารวจขยะอันตรายจากแหล่งต่างๆในชุมชน อาทิเช่น ครัวเรือน ร้านค้า สถาน
ประกอบการ สถานท่ีราชการ  เพื่อน ามาประเมินปริมาณขยะอนัตรายท่ีเกิดข้ึนภายใน
พื้นท่ีของตนเอง  
  3) การสร้างรูปแบบในการจดัการขยะอนัตรายในชุมชน 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณารูปแบบและวิธีการ
ด าเนินการจดัการขยะอนัตราย จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยการท าแบบ
ส ารวจหรือแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกรูปแบบและวิธีการแยก
ท้ิงขยะอนัตราย รวมไปถึงการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัประชาชนในการคดัแยก
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ขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป และการอบรมให้ความรู้สร้างความตระหนักถึง
ผลกระทบจากสารอนัตราย  การสร้างแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  
การน าขยะอนัตรายมาแลกของใช้ในชีวิตประจ าวนั  การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ 
ทุกรูปแบบ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยุชุมชน/เสียงตามสาย                 
ป้ายประชาสัมพนัธ์ คู่มือ แผน่พบั โปสเตอร์     
 4)  การสร้างกลไกการคดัแยกขยะอนัตรายท่ีตน้ทาง   
  เป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนและเจา้หน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเพื่อใหเ้กิดความตระหนกัถึงพิษภยัของขยะ
อนัตรายท่ีมีต่อสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์การแยก
ท้ิงขยะอนัตรายลงในวสัดุอุปกรณ์ส าหรับรวบรวมขยะอนัตรายตามจุดรวบรวมขยะ
อนัตรายท่ีก าหนด  จดัเตรียมพื้นท่ีและภาชนะรองรับขยะอนัตรายจากชุมชนไวเ้ป็นการ
เฉพาะแยกจากภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทัว่ไป สถานท่ีหรือจุดท้ิงท่ีมีความสะดวกต่อผู ้
ท้ิงและตั้งอยู่ในบริเวณท่ีสามารถป้องกนัแสงแดดและฝน พร้อมทั้งมีป้ายแสดงจุดท้ิง
ขยะอนัตรายอยา่งชดัเจน ภาชนะรองรับท าจากวสัดุท่ีแขง็แรงสามารถป้องกนัการคุย้เข่ีย 
การสัมผสัของสัตวเ์ล้ียง หรือเด็กได ้ภาชนะรองรับมีการแบ่งพื้นท่ีส าหรับรองรับขยะ
อนัตรายในแต่ละประเภทเพื่อใหป้ระชาชนแยกท้ิงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสะดวกในการเกบ็
รวบรวมต่อไป 
 5)  การเกบ็รวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชน 
  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัเตรียมยานพาหนะในการเก็บ
รวบรวมขยะอันตรายไวเ้ป็นการเฉพาะ หรืออาจจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ส าหรับเก็บ
รวบรวมขยะอนัตรายไวใ้นรถเกบ็ขยะทัว่ไป ซ่ึงการเกบ็รวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชน 
สามารถท าไดห้ลายรูปแบบข้ึนกบัความพร้อมในดา้นต่างๆของ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เช่น การเก็บรวบรวมริมถนน การเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับขยะอนัตราย
จากชุมชนตามจุดท้ิงท่ีก าหนด หรือ การจดัให้มีวนัพิเศษเพื่อรวบรวมขยะอนัตรายจาก
ชุมชน เป็นตน้   
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 6)  การเกบ็กกัขยะอนัตรายจากชุมชน 
  ในกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถจดัเตรียมพื้นท่ีหรือ
สถานท่ีส าหรับเก็บกกัขยะอนัตรายจากชุมชนได้ ควรพิจารณาถึงความปลอดภยัและไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่น ไม่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีน ้ าท่วมถึง           
อยูห่่างจากบ่อน ้ าด่ืมของประชาชน แหล่งน ้ าต่างๆ ในระยะท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
คุณภาพของแหล่งน ้ านั้นๆ  สถานท่ีเก็บกกัขยะอนัตรายเป็นอาคารปิด มีพื้นท่ีเพียงพอ
ส าหรับการรองรับปริมาณขยะอนัตราย  มีป้ายหรือข้อความแสดงสถานท่ีเก็บกักท่ี
บริเวณทางเข้า มีป้ายบ่งช้ีถึงขยะอันตรายแต่ละประเภท มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
อุปกรณ์ส าหรับการจัดการสารเคมีร่ัวไหล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เป็นตน้ 
 7) การขนส่งขยะอนัตรายจากชุมชน 
  ในการขนส่งขยะอนัตรายจากชุมชนจากสถานท่ีเก็บกกัในพื้นท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือจุดท้ิงเม่ือมีปริมาณขยะอนัตรายมากพอจะตอ้งรวบรวม
ขนส่งขยะอนัตรายมากกัเก็บยงัศูนยร์วบรวมขยะอนัตรายชุมชนระดับจงัหวดั(เทศบาล
เมืองน่าน) หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดร่วมกนั โดยขนส่งดว้ยความระมดัระวงั
จดัเตรียมบุคคลากร ภาชนะรองรับ และพาหนะในการขนส่งให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัน่านอาจพิจารณารวมกลุ่มในพื้นท่ีใกลเ้คียง ใน
การขนส่งขยะอันตรายจากชุมชนไปยงัสถานท่ีบ าบัดหรือก าจัดร่วมกัน เพื่อรอการ
ด าเนินงานก าจดัอยา่งถูกหลกัวชิาการ ต่อไป 

 (7) จงัหวดัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง ด าเนินการประชาสัมพนัธ์
ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นท่ี รวมไปถึงร้านคา้และสถานประกอบการ ในการรับ
คืนซากของเสียจากผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ เพื่อรวบรวมน ามาเขา้สู่กระบวนการตามขั้นตอน 
 (8)  มีการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการในระดบัจงัหวดั
ระดบัอ าเภอ ระดบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน/หมู่บา้น  เพื่อน าผลการ
ด าเนินงานมาใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมไปถึงการส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชน ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ 
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3. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจถึงผลกระทบของขยะอนัตราย  โดยมีการคดั

แยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไป 
2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัน่านมีการบริหารจดัการขยะอนัตราย

จากชุมชนอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและเป็นรูปธรรม  รวมถึงมีแนวทางในการ
บริหารจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) จงัหวดัน่านมีการบริหารจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบด้วย ส่วนราชการในระดับจงัหวดั ส่วนราชการใน
ระดบัอ าเภอ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษา 
ร้านคา้ สถานประกอบการ หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน  
 
4. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

 4.1 ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ 
1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร้อยละ  80  ในพื้นท่ีจงัหวดัน่านมีการท าบนัทึก

ขอ้ตกลงร่วมกนัในการเก็บขน รวบรวม  การขนยา้ย  การกกัเก็บ  รวมถึงการส่งก าจดั
ร่วมกนั 

2) มีการด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีน าร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยท่ี
เหมาะสม  (ศูนยร์วบรวมขยะอนัตรายชุมชนระดบัจงัหวดั) จ  านวน 1 แห่ง 

4.2 ตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ  
1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบของขยะอันตราย  สามารถ

ด าเนินการจดัการขยะอนัตรายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และมีการคดัแยกขยะอนัตราย
ออกจากขยะทัว่ไป 

2) ขยะอนัตรายจากชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัน่านไดรั้บการจดัการอย่างถูกตอ้ง
เป็นระบบ โดยไม่มีขยะอนัตรายท้ิงรวมกบัขยะทัว่ไป 
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3) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนในพื้นท่ี
จงัหวดัน่านอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  และเกิดแนวทางในการบริหารจดัการขยะ
อนัตรายจากชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัน่านอยา่งเป็นรูปธรรม   
 



12 

 

บรรณานุกรม 

กรมควบคุมมลพิษ.(2550). คู่มือการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในการเกบ็รวบรวม ขนส่งและก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน.กรุงเทพมหานคร: 
บริษทั แอคทีฟ พร้ินท ์จ  ากดั. 

กรมควบคุมมลพิษ. (2552). คู่มือ แนวทางการด าเนินการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์                
 ขยะมลูฝอยส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. กรุงเทพมหานคร:บริษทั ฮีซ์ จ  ากดั. 
กรมควบคุมมลพิษ.(2558). รูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน.   

กรุงเทพมหานคร:บริษทั ธนาเพรส จ ากดั. 

จงัหวดัน่าน.(2557).แผนบริหารจัดการขยะมลูฝอยจังหวดัน่าน (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-2562). 
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัน่าน. 

พนายทุธ  เช้ือสมบูรณ์. (2550). การจัดการของเสียอันตรายขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน : กรณีศึกษาการจัดการของเทศบาลในจังหวดัพระนครศรีอยธุยา.ภาคนิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

Sherry R  Arnstein.(1971).A Ladder of CitiZen Participation. Journal of the Royal Town  
Planning Institute. 

 


	1.หน้าปก ข้อเสนอแนวความคิด
	2.สารบัญ ข้อเสนอแนวความคิด
	3.เยาวเรศ-ข้อเสนอแนวความคิดวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงง
	4.บรรณานุกรม ข้อเสนอแนวความคิด

