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Chiang Rai Zero Waste

เครือขายเชียงรายปลอดขยะเปนการรวมกลุมของผูปฏิบัติงานและ 
นักวิชาการดวยการสนับสนุนของ อบจ.เชียงรายเพื่อเสริมสรางพลังและ
ความคดิใหกบัชมุชนและทองถิน่ในการจดัการขยะทีต่นทางตามแนวทาง
ของการวจิยัเชงิปฏิบตักิารอยางมสีวนรวมทีมุ่งสรางคาํตอบทีเ่หมาะสมกบั
บริบทของพื้นที่และสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน โดยมีเปาหมาย 
ในการสรางวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะใหอยูคูกับเมืองของพญามังราย
สืบไป
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หนังสือ Chiang Rai Zero Waste สรางวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะ 
เปนผลงานของทีมนักวิชาการรุนใหมที่ทํางานอยางใกลชิดรวมกับ 
นักปฏิบัติจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในจังหวัดเชียงราย  
เพ่ือพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยใหมีความย่ังยืนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
นักวิชาการกลุมนี้เปนผลผลิตที่นาภาคภูมิใจของแผนงานสรางเสริม 
การเรยีนรูกบัสถาบนัอดุมศกึษาไทยเพือ่การพฒันานโยบายสาธารณะทีด่ ี 
(นสธ.) และชุดโครงการการเสริมสรางศักยภาพ อปท. สุขภาวะที่ทาง
มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

แนวทางการขับเคลื่อนเชียงรายปลอดขยะที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้เปน
มติใิหมของการถอดบทเรียน ทีส่ามารถตอยอดนําขอคนพบจากการศกึษา
วิจัยมาสังเคราะหเปนชุดหลักการและวิธีปฏิบัติท่ีสามารถนําไปประยุกต
ใชไดอยางอยางมปีระสทิธผิล ทาํใหสามารถขยายผลจนเหน็เปนรปูธรรม   

หนังสือเลมนี้ จึงไมไดเปนเพียงแคการบอกเลาถึงกิจกรรมของกรณีศึกษา
ที่ประสบความสําเร็จ แตสามารถเปนคูมือของ อปท. ในการจัดการ
ปัญหาขยะที่นับวันมีแตจะทวีความรุนแรงขึ้นในสังคมไทย นอกจากนี้ 
ยังเปนตัวอยางที่แสดงถึงแกนของสาระในการทํางานรวมกันระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและ อปท. เพื่อพัฒนาทองถิ่นใหมีความยั่งยืน  
ดฉินัหวงัวาผูทีมี่โอกาสอานหนงัสอืเลมนี ้จะไดสาระความรู เทคนคิวธิกีาร  
รวมถึงความเพลดิเพลนิทีจ่ะไดนําความรูจากหนังสอืเขาไปทําจรงิในพืน้ที ่
เพื่อสรางวัฒนธรรมปลอดขยะรวมกัน

ศาสตราจารย ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด
ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
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ขยะมูลฝอยเปนปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลใหความสําคัญในการแกไข
ปัญหาอยางเรงดวน จังหวัดเชียงรายไดเริ่มดําเนินโครงการ “เชียงราย
ปลอดขยะ Chiang Rai Zero Waste” มาตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๕๘ 
ซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอยางสูง โดยหมูบานโปงศรีนคร ตําบลโรงชาง  
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด 
ระดับประเทศ ไดรับถวยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ประจําป ๒๕๕๘ และจังหวัดเชียงรายไดรับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะ
ของหมูบานโปงศรีนคร เมื่อป ๒๕๕๙ และยกใหเปนหมูบานตนแบบ 
ในการแกไขปัญหาขยะของประเทศ

ในฐานะผูวาราชการจงัหวดัเชยีงรายทีเ่ปนเจาภาพตามนโยบายเชยีงราย
จงัหวดัสะอาด 3Rs – ประชารฐั ผมมคีวามยนิดเีปนอยางยิง่ทีภ่าคปีระชารฐั 
ทั้งในสวนของหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา 
ในพืน้ทีไ่ดรวมมอืรวมใจโดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการทาํให
จังหวัดเชียงรายสะอาด สมกับเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงการเกษตร 
ที่ปลอดภัยและยั่งยืน

หนงัสอื Chiang Rai Zero Waste สรางวฒันธรรมสงัคมปลอดขยะ ฉบบันี ้
เปนเครือ่งยนืยนัถงึประโยชนของการจดัการขยะมลูฝอยทีใ่หชมุชนเขามามี
สวนรวมตามหลัก 3Rs อันประกอบดวย Reduce Reuse และ Recycle  
ซ่ึงเปนแนวทางท่ีจังหวัดไดใหความสําคัญและใหการสนับสนุนอยางตอเน่ือง  
ผมหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนตัวอยางใหกับจังหวัดและทองถิ่นอื่น 
ในการนาํนโยบายของรัฐบาลเร่ืองจงัหวดัสะอาดไปปฏบิตัเิพือ่สงเสรมิใหม ี
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนสืบตอไป

นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
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การจัดการขยะเปนวาระของชาติท่ีตองอาศัยความเขาใจและการมีสวนรวม 
จากชุมชน หนังสือ “Chiang Rai Zero Waste สรางวัฒนธรรมสังคม
ปลอดขยะ” นําเสนอการพัฒนาระบบการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากความ
รวมมอืระหวางทองถิน่ ชมุชน และนักวชิาการอยางเปนขัน้เปนตอน และ
เปนรูปธรรม จากการสงเสริมใหครัวเรือนจัดการขยะอินทรีย การสราง
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลในระดับชุมชน การขยายผล
จากหมูบานนาํรองไปยังระดบัตาํบล และความเปนไปไดการนาํเทคโนโลยี
มาใชจัดการขยะอันตรายและขยะทั่วไปในระดับจังหวัด เพื่อใหมีระบบ
การจัดการขยะแบบครบวงจร สามารถรองรับขยะไดทุกประเภท

คณะผูจัดทําขอขอบคุณผูบริหารและผูปฏิบัติงานของ อบจ.เชียงรายและ
อปท.เครือขาย ผูนําชุมชนและครัวเรือนในพื้นที่เปาหมาย ทีมงานจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่เปนภาคีการพัฒนา คุณชฎาพร พรอมพอชื่นบุญ  
ศาสตราจารย ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด ผูชวยศาสตราจารยพัชรพร  
สุคนธสรรพ ดร.ทัศนีย เจียรพสุอนันต และ ดร.สุจิตรา วาสนาดํารงดี  
ทีเ่ขามามสีวนรวมในการวางแผน การดาํเนินงาน การตดิตาม ประเมนิผล  
และใหคาํแนะนําจนผลงานสาํเรจ็ออกมาเปนรปูเลม คณะผูจัดทาํหวงัวา 
ผูอานจะไดรับประโยชนจากการถอดบทเรียนการขับเคล่ือนการจัดการขยะ 
ตามแนวทาง Zero Waste ในจงัหวดัเชียงราย และสามารถนําความรูทีไ่ด 
ไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดการจัดการขยะอยางยั่งยืนตามเปาหมายการ
พฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาตหิรือ SDGs (Sustainable Development 
Goals) ขอท่ี 11 วาดวยการทาํใหเมอืงปลอดภัยและขอที ่12 การสงเสรมิ
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนตอไป

คณะผูจัดทํา
มิถุนายน 2560
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บทนำ 
กอนที่เชียงรายจะปลอดขยะ

“ขยะในมือทาน ลงถังเถอะครับ” เปนวลีท่ีใชในการรณรงคดานการจัดการขยะ  
แตปัญหาไมจบลงแคนั้น  ถังขยะเปนเพียงจุดเริ่มตนของการจัดการขยะ 
ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การรวบรวมขยะ  
2) การเก็บขนขยะ และ 3) การกําจัดขยะ การทิ้งขยะลงถังโดยไมมีการ 
คัดแยกแทจริงแลวเปนตนเหตุของปัญหาการจัดการขยะที่กอใหเกิด 
ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมตามรูปที่ 1

เมื่อขยะถูกนํามารวมกันก็จะเกิดการเนาเสีย ถุงขยะและถังขยะจึงเต็ม 
ไปดวยกลิ่นเหม็น หนอน แมลงวัน และสัตวที่เปนพาหะนําโรคตางๆ  
หากทิง้ไวนานกจ็ะเกดิการปนเปอนของน้ําชะขยะ เชนเดยีวกบัรถขนขยะ 
ทีบ่างครัง้จะเหน็น้ําขยะไหลลงมาสงกลิน่ไมพงึประสงค นอกจากนี ้รถขยะ 
ยังมีอัตราการสิ้นเปลืองสูงทั้งในสวนของเครื่องยนตและเครื่องบดอัดขยะ
แบบไฮดรอลิกทายรถทําใหตองใชนํ้ามันจํานวนมากในการเก็บขนขยะ 
และเปนสาเหตขุองการเกดิภาวะโลกรอน ตลอดจนมลพษิทางอากาศและ
ภาวะฝนกรดจากฝุนละอองที่ถูกปลอยออกมาจากทอไอเสียของรถขยะ

รูปที่ 1 ขั้นตอนการจัดการขยะและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ขันตอนจัดการขย

ลกร ทบด้าน
สงแวดลอมแล
สข าพที่เกิดขน

รวบรวมขย

 น ช ขย
 มลพ ทาง

 อากา
 สัตวที่เปน

 พาหน น โรค

เก็บขน

 น ช ขย
 มลพ ทาง

 อากา

ก จัด

 น ช ขย
 มลพ ทาง

 อากา
 สัตวที่เปน

 พาหน น โรค
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เมื่อขยะถูกนําไปกําจัดที่ปลายทาง ไมวาจะดวยการเทกอง ฝังกลบ หรือ
เผาทาํลายตางกก็อใหเกดิผลกระทบตอสิง่แวดลอม การนาํขยะไปเทกอง
โดยไมมีการปูพื้นบอขยะและการบําบัดนํ้าเสียจะทําใหเกิดการปนเปอน
ของนํ้าใตดิน ซึ่งจากการศึกษาพบวาขยะ 1 ตันสามารถทําใหนํ้าบาดาล
ปนเปอนถงึ 5,000 ลบ.ม.1 แมวาการฝงักลบตามหลกัสขุาภบิาลจะชวยลด 
ผลกระทบจากนํ้าชะขยะไดสวนหนึ่ง แตการหมักขยะยอยสลายได 
ในหลุมฝังกลบก็ทําใหเกิดกาซมีเทนซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่สงผลเสีย 
ตอภาวะโลกรอนมากกวากาซคารบอนไดออกไซตถึง 21 เทา

สวนการเผาทําลายแมจะชวยลดปริมาณขยะที่ตองนําไปทิ้งไดถึง 
รอยละ 70-90 แตกอใหเกิดสารที่มีความเปนพิษสูง เริ่มจากเขมาควัน 
ที่สงผลกระทบตอระบบหายใจ ระบบประสาท และอาจจะทําใหเกิด 
การระคายเคืองผิวหนัง นอกจากนี้ การเผาขยะที่มีพลาสติกหรือ 
องคประกอบของคลอไรดผสมอยู (เชน เกลือแกง) ที่อุณหภูมิตํ่ากวา 
875 องศาเซลเซยีสกจ็ะกอใหเกดิไดออกซนิและฟรูนัซึง่เปนสารกอมะเรง็ 
ทีป่ะปนมากบัควนัไฟ ในขณะทีส่ารพษิทีอ่ยูในขยะอนัตรายกจ็ะถกูสะสม
ในขี้เถาที่ควรจะตองมีการนําไปบําบัดและกําจัดตอไป2  

จากการสาํรวจขอมลูของ ทสจ.เชียงราย3 หลงัจากรฐับาลประกาศใหขยะ 
เปนวาระแหงชาติในป 2557 คาดวาจังหวัดเชียงรายมีขยะเกิดขึ้น 
ปละ 435,147 ตนัตอป หรอืเฉลีย่ 0.99 กโิลกรมัตอคนตอวนั ในจาํนวนนี ้
มีขยะที่ถูกคัดแยกไปใชประโยชนรอยละ 22 และมีเพียงขยะจากองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 24 แหงที่ถูกสงไปกําจัดอยางปลอดภัย 
ณ สถานที่กําจัดขยะแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนคร
เชียงราย  เทศบาลตําบลแมสาย และเทศบาลตําบลหวยไคร สวน อปท.
อกี 119 แหง กาํจดัขยะดวยการเทกองและการเผาทาํลาย โดยไมมกีารนาํ
มาใชประโยชนในรูปของพลังงานแตอยางใด 
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รูจักขยะ 
รูจักวิธีการจัดการ

การจดัการขยะอยางย่ังยืนเร่ิมจากตวัเราทกุคน เพือ่ลดปรมิาณสิง่ทีต่องทิง้
เปนขยะใหเทศบาลหรอื อบต. นําไปกาํจดัใหเหลอืนอยทีส่ดุ ตามแนวคดิ 
Zero Waste หรือการจัดการใหขยะเหลือศูนย หลายคนคงจะเคยไดยิน 
คาํวา 3Rs อนัประกอบดวย Reduce (การลดการใช) Reuse (การใชซํา้)  
และ Recycle (การนํากลับมาใชใหม) ซึ่งเปนวิธีการจัดการขยะที่
สามารถทาํไดทีบ่านและชุมชน หลงัจากน้ันสิง่ทีเ่หลอืทิง้เปนขยะทีเ่กนิกวา 
ความสามารถและเทคโนโลยีของชุมชนที่จะจัดการไดเองก็ยังสามารถ 
นํามาแปรรูปเพื่อใชประโยชนในรูปของพลังงาน กอนที่จะนําขยะที่ถูก
ทําใหเหลือนอยที่สุดไปกําจัดอยางปลอดภัยตอไป

รูปที่ 2 ลำาดับชั้นของการจัดการขยะ

การก จัด
อย่าง

ปลอด ัย

การแปรรปเปนพลังงาน

การน กลับมา ช้ หม่

การ ช้ซา

การลดปรมา ขย
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การพัฒนาชุมชนปลอดขยะดวยวิธีการจัดการขยะตามลําดับชั้นของ 
การจัดการขยะ (Waste Management Hierarchy) ในรูปที่ 2 นี้  
จําเปนตองรูจักองคประกอบของขยะเพื่อใหสามารถเลือกรูปแบบการ
ลดปริมาณขยะและนําเศษวัสดุกลับมาใชประโยชนไดอยางเหมาะสม  
โดยทั่วไปขยะสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก

ประเภทที่ 1 ขยะอินทรีย คือ ขยะที่เนาเสียและยอยสลายไดเร็ว เชน 
เศษผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม เศษเนื้อสัตว เปนตน การจัดการ
ขยะอินทรีย คือ การนําไปเลี้ยงสัตว หรือหมักทําปุย 
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ประเภทที่ 2  ขยะรีไซเคิล คือ บรรจุภัณฑใชแลว หรือวัสดุเหลือใช เชน 
แกว กระดาษ กระปอง เครื่องดื่ม ขวดพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม 
ยางรถยนต กลองเครื่องดื่ม แบบ UHT ถุงพลาสติก เปนตน ซึ่งขยะ
รีไซเคิลในชุมชนสามารถนําไปขายใหกับรานรับซ้ือของเกาเพื่อนํากลับ
มาใชใหมหรอืสามารถนําไปพฒันาตอยอดเปนสิง่ประดษิฐหรอืผลติภณัฑ 
เพื่อใชสอยในชีวิตประจําวันได

ประเภทที่ 3 ขยะอันตราย คือ ซากผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑที่มีหรือ 
ปนเปอนวัตถุอนัตราย เชน เชือ้เพลงิทีต่ดิไฟได สารพษิ วัตถุกัมมนัตภาพรงัส ี 
วัตถุระเบิด ฯลฯ ตัวอยางเชน ขยะอิเล็กทรอนิกสที่มีโลหะหนัก กระปอง 
สเปรย ภาชนะบรรจุยาฆาแมลงและวัชพืช เปนตน ขยะประเภทนี้แมวา
จะมีปริมาณนอยแตมีความอันตรายมากจึงตองนําสงไปจัดการอยาง
ปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง

ประเภทที่ 4 ขยะทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะอินทรีย 
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยอยสลายยาก และไมคุมคา
สําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน ผาอนามัย ผาออมเด็กและ
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อันตราย
1%

ทัวไป
14%

รีไซเคิล
25%

อินทรีย
60%

ผูใหญ ซองหรอืถงุพลาสตกิสาํหรับบรรจเุคร่ืองอุปโภคดวยวธิรีดีความรอน 
ถงุพลาสตกิหรอืกลองโฟมทีเ่ปอนอาหาร จนไมเหมาะสมจะนาํไปรไีซเคลิ 
แตหากมเีทคโนโลยีทีเ่หมาะสมขยะประเภทนียั้งสามารถนาํไปแปรรปูเปน
พลังงานได เพื่อลดปริมาณขยะที่ตองนําไปกําจัดใหเหลือนอยที่สุด 

การศึกษาองคประกอบขยะมูลฝอยจากชุมชนและแหลงทองเที่ยว 
ระหวางป 2556-2557 ในจงัหวดัเชียงราย4-5 พบวา ขยะอนิทรยีมสีดัสวน
มากที่สุดประมาณรอยละ 50-60 ของนํ้าหนักขยะทั้งหมด รองลงมาคือ 
ขยะรีไซเคิลที่มีอยูรอยละ 20-30 ขยะทั่วไปรอยละ 15-20 และขยะ
อันตรายท่ีมีอยูประมาณรอยละ 1-3 (รูปที่ 3) ดังน้ัน หากจะทําให
เชยีงรายปลอดขยะจาํเปนจะตองเริม่ตนจากการหาวธิจัีดการขยะอนิทรยี
ที่มีปริมาณมากที่สุดเปนลําดับแรก

รูปที่ 3 องค์ประกอบขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงราย
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เสวียน 
ถมเทาไรไมรูจักเต็ม

ทีผ่านมาเมือ่ตองหาวธิจีดัการขยะ สิง่ทีท่องถิน่ ชุมชน หรอืหนวยงานระดับ
จังหวัดคิดเปนอันดับแรกมักจะหนีไมพนการนําระบบกําจัดขนาดใหญ 
เขามาใช ไมวาจะเปนการหาพืน้ทีส่รางโรงงานจดัการขยะแบบครบวงจร
หรอืสรางเตาเผาขนาดใหญ โดยหวงัจะใหปญัหาขยะนัน้หมดไปจากพืน้ที ่  

แตเมกะโปรเจคเหลานี้ก็ยากที่จะเกิดขึ้นเพราะมีตนทุนที่สูงลิบลิ่วและ
ตองเจอกบักระแสตอตาน ไมมใีครอยากไดโรงงานกาํจดัขยะไวทีห่ลงับาน  
(หรอืทีฝ่รัง่เรยีกกนัวา “นมิบี”้ NIMBY – Not in my backyard) นอกจากนี ้ 
การสรางระบบกําจัดขยะยังเปนการแกไขปัญหาท่ีปลายเหตุ หากไมมีการลด 
และคัดแยกขยะสุดทายบอขยะก็จะตองเต็ม 
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“เสวียน ถมเทาไหรไมรูจักเต็ม” เปนภูมิปัญญาทองถ่ินของภาคเหนือ 
ทีค่นสมยักอนนาํมาลอมขาวเอาไวกนิกนัในครวัเรอืนหรอืบางพืน้ทีใ่ชลอม
สังเวียนเพื่อชนไก แมวาการใชงานเสวียนในรูปแบบเดิมจะสูญหายหรือ
ลางเลือนไปในความทรงจําในหลายพื้นที่ แตงานวิจัยภายใตชุดโครงการ
เสริมสรางศักยภาพ อปท. สุขภาวะ6-10 พบวาเสวียนถูกนํามาใชรองรับ
และสนับสนุนการคัดแยกขยะอินทรียอยางไดผลในหมูบานปลอดขยะ
ตนแบบรุนแรกของจังหวัดเชียงรายที่ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด และ
ตําบลเชียงเคี่ยน อําเภอเทิง

โครงการ 83 เสวยีน 83 พรรษา เทดิไทองคราชนิ ีในป 2558 เปนจุดเริม่ตน 
ของการทํางานรวมกันระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย  
(อบจ.เชยีงราย) สถาบนัการศกึษา และชมุชน ภายใตเครอืขาย Chiang Rai  
Zero Waste เพื่อสรางวัฒนธรรมปลอดขยะในจังหวัดเชียงราย โดยปลุก
เสวียนใหเปนอัศวินมาขาวในการคัดแยกขยะที่ตนทางและสรางกระแส
ใหการทําเสวียนเปนมหกรรมของจังหวัดเชียงราย เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจาสริิกติิ ์พระบรมราชินีนาถ ในวาระพระชนมายคุรบรอบ  
83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558
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โครงการนีไ้ดรบัความสนใจจากทองถิน่และชมุชนตางๆ ทัว่จงัหวดัเชยีงราย  
เนื่องจากเสวียนเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่เคยมีมาแตเดิมและทําไดงาย  
จึงมีหมูบานเขารวมโครงการสานเสวียนเกินเปาหมายมากถึง 105 แหง  
โดยมี 2 อําเภอที่ทําเสวียนไดครบทุกตําบลคือ อําเภอเวียงแกน 
และอําเภอแมฟาหลวง มี 1 ตําบลที่ทําเสวียนครบทุกหมูบาน ไดแก  
ตาํบลหงาว อาํเภอเทงิ และหลายหมูบานทีท่าํเสวยีนเกือบครบทกุครวัเรอืน  
เชน บานโพธนาราม ตาํบลสนัทราย อาํเภอแมจนั ภายในระยะเวลาการ
รณรงคเพียง 2 เดือน และมีการขยายผลทําเสวียนในชุมชนจนมีเสวียน
ในชุมชนมากกวา 50,000 อันจากการสํารวจขอมูลของ อบจ.เชียงราย 
ในเดอืนพฤษภาคม 2560 นอกจากน้ี องคการและหนวยงานราชการตางๆ  
ยังไดจัดทําเสวียนเพื่อเปนสัญลักษณของการปลุกกระแสสิ่งแวดลอม 
ในจังหวัดเชียงรายอยางพรอมเพรียงกันอีกดวย

นอกจากจะนาํมาใชรองรับขยะในชุมชนแลว เสวยีนยงัถกูนาํมาประยกุตใช 
ในการอนุรักษปาและนํ้า โดยที่อําเภอแมฟาหลวงและที่บานแมยางมิ้น  
ตําบลศรีถอย อําเภอแมสรวย ไดนําใบไมจากการสรางแนวกันไฟ 
ที่ตองทําทุกปมาใสไวในเสวียนขนาดใหญและเติมมูลสัตวและเพิ่มเชื้อรา 
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เพื่อทําเปนปุยหมักสูตรโบกาฉิรวมกับ อบจ.เชียงราย อีกทั้งยังมีหลาย
หนวยงานที่นําตนกลวยไปปลูกในเสวียนเพื่อรักษาความชุมชื่นของผืนปา
รวมกบัการสรางฝาย ในขณะทีบ่างชุมชน เชน หมูบานปาตาลประชาสนัต ิ
ไดทาํเสวยีนยักษในหมูบานเพือ่จดัทาํปุยอินทรยีเพือ่ใชในโครงการเกษตร
อินทรียของชุมชน

ผลสําเร็จของการจัดการขยะอินทรียโดยใชเสวียนไดรับการยอมรับจาก
หนวยงานระดบัประเทศ โดยบานโปงศรีนคร ตาํบลโรงชาง อาํเภอปาแดด 
ซึ่งเปนหมูบานตนแบบของการทําเสวียนรุนแรก ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
ชุมชนปลอดขยะระดับประเทศในป 2558 ของกรมสงเสริมคุณภาพ 
สิง่แวดลอม และไดรับเกยีรตจิากนายกรัฐมนตรมีาเปนประธานในพธิเีปด
ศูนยการเรียนรูชุมชนปลอดขยะ Zero Waste (บานโปงศรีนคร) ในวันที่  
28 พฤศจิกายน 2559



CHIANG RAI
ZERO WASTE

18

จาก 18 หมูบาน 
สู 20 ตำ บลตนแบบ

อบจ.เชยีงรายมหีนาทีส่งเสรมิคณุภาพชวีติทีช่วยปองกนัและแกไขปญัหา
ความเดือดรอนทุกพื้นที่จังหวัดเชียงราย เนื่องจากปัญหาการกําจัด 
ขยะมูลฝอยไดรับการประกาศใหเปนวาระแหงชาติและรัฐบาลใหความ
สําคัญกับการสงเสริมการคัดแยกขยะที่ตนทางในทุกพื้นที่ อบจ.เชียงราย
จึงไดรวมกับภาคีเครือขาย ไดแก สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
(เชียงราย) ดําเนินโครงการ “18 อําเภอ 18 หมูบานตนแบบการจัดการ
ขยะอยางย่ังยืน” ภายใตโมเดล “เชยีงรายปลอดขยะ” (Chiang Rai Zero 
Waste) ในปงบประมาณ 2559

โครงการ 18 อําเภอ 18 หมูบานตนแบบการจัดการขยะอยางยั่งยืน 
เปนการขยายผลการสรางวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะตอยอดจากการ
รณรงคใหชุมชนนําเสวียนมาประยุกตใชในการจัดการขยะอินทรียไปสู
การจัดการขยะที่ตนทางรูปแบบอื่นๆ เพื่อใหกิจกรรมมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน โดยมีองคความรูและงานวิจัยรองรับ 

การดําเนินการเริ่มตนจากการคัดเลือกหมูบานนํารองที่มีพื้นฐานของ
การดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรชักาลที ่9 ใหเปนหมูบานตนแบบในแตละอาํเภอ (รปูที ่4) 
ในรูปของขอตกลง (MoU) รวมกัน 3 ฝายระหวาง นายก อบจ.เชียงราย  
ผูใหญบานทั้ง 18 แหง และนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 18 แหง
ที่เปนที่ตั้งของหมูบานตนแบบ
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หมูบานตนแบบการจัดการขยะอยางยั่งยืนไดทํางานตามขอตกลงรวมกัน 
จาํนวน 3 ขอ โดยไดรบัการสนบัสนนุดานองคความรูและการจดักจิกรรม
ฝกอบรมโดย อบจ.เชยีงรายในการคดัแยกขยะแตละประเภทและจดัการ 
ดังนี้

1. ใหทุกครัวเรือนจัดทําเสวียนเพื่อกําจัดขยะอินทรีย

2. ใหทุกครัวเรือนตองมีจุดคัดแยกขยะรีไซเคิลตามประเภทที่ชัดเจน

3. ใหทุกครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อลดคาใชจายในครัวเรือน

เงื่อนไขทั้ง 3 ขอนี้ นอกจากจะเปนไปตามแนวคิดชุมชนปลอดขยะ 
และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงแลว ยังเปนกศุโลบายใหเกิดการคดัแยกขยะ 
ทีต่นทางอยางตอเนือ่ง หลงัจากทีค่รวัเรอืนใชเสวยีนจดัการขยะอนิทรยีแลว  
ก็จะชวยลดการปนเปอนและทําใหสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลไปขาย
เปนรายไดมากขึน้ อกีทัง้ยงัไดสารบาํรงุดนิจากการหมกัขยะอนิทรยีมาใช 
ในการปลูกผักลดคาใชจายของครัวเรือน

รูปที่ 4 รายชื่อ 18 หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของ อบจ.เชียงราย
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การประเมินผลการดําเนินงานของหมูบานตนแบบทั้ง 18 แหง 
โดยมหาวทิยาลยัแมฟาหลวง และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานา 
(เชียงราย)11-14 พบวา โครงการฯ ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง จากการ
ลงพื้นที่สุมตรวจการคัดแยกขยะอยางละเอียดของครัวเรือนจํานวน 450 
ตวัอยาง พบวารอยละ 95 มกีารทําเสวยีนในครัวเรอืน รอยละ 97 คดัแยก 
ขยะรีไซเคิล และรอยละ 97 ปลกูผักปลอดสารพิษ นอกจากนี้จากการวัด
ปริมาณกองวัสดุที่อยูในเสวียนสามารถประมาณการไดวาโครงการน้ีชวย
ลดปรมิาณขยะอินทรียทีต่องนําไปกาํจดัคิดเปนตนทนุไดถงึ 1.03 ลานบาท 
ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนหลังจากเริ่มดําเนินการ
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การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงผลงานชุมชนปลอดขยะวันที่ 16 
กนัยายน 2559 ณ หางสรรพสนิคาเซน็ทรลัพลาซาเชยีงราย ทางโครงการฯ  
ไดรับเกียรติจากผูวาราชการจังหวัดเชียงรายมามอบโลเชิดชูเกียรติแก
ผูใหญบานตนแบบ และนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง 18 แหง 
ที่เปนตนแบบของการจัดการขยะอยางยั่งยืนตามแนวทางของรัฐบาล

นอกจากการประเมินผลของโครงการแลว หมูบานตนแบบ 4 แหง ไดแก 
บานทาดีหมี บานดอนแยง บานโพธนาราม และบานครึ่งใต ที่ไดสมัคร
เขารวมโครงการของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมก็สามารถผานการ
ประเมินชุมชนปลอดขยะไดทั้งหมด โดยบานดอนแยงสามารถผานเขาไป
ถึงรอบสุดทายของการคัดเลือกระดับประเทศและไดรับรางวัลชมเชย
ประเภทหมูบานขนาดกลางจากการเขารวมประกวดเปนครั้งแรก 

ทั้งนี้ หมูบานจากเชียงรายที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 89 ชุมชน
ปลอดขยะประจําป 2559 ทั้งหมด 17 หมูบานนั้น 15 หมูบานอยูใน
พื้นที่ของ อปท.ที่ทําขอตกลงกับ อบจ.เชียงราย ไดแก อบต.เมืองพาน 
5 หมูบาน เทศบาลตําบลโรงชาง 4 หมูบาน (สวนบานโปงศรีนครนั้น
ชนะเลิศการประกวดไปแลว) เทศบาลตําบลหงาว 4 หมูบาน เทศบาล
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ตําบลสันทราย 1 หมูบาน และเทศบาลตําบลครึ่ง 1 หมูบานซึ่งแสดงถึง
ความเปนไปไดในการขยายผลการพฒันาตามแนวทางเชยีงรายปลอดขยะ

ดงันัน้ ในปงบประมาณ 2560 อบจ.เชียงรายจงึไดขยายผลการดาํเนนิการ 
จาก 18 หมูบานเปน 20 ตําบลภายใตโครงการสงเสริมการจัดการขยะ
อยางย่ังยืนรวมกับ อปท. ที่เปนภาคีเดิม 18 แหง และภาคีใหมที่มี 
ความพรอมจะดาํเนินการทัง้พืน้ทีอี่ก 2 แหง คอื เทศบาลตาํบลเชยีงเคีย่น 
และเทศบาลตําบลหวยซอ รวมทั้งหมด 20 แหง ในการจัดการขยะ 
ตามโมเดลเชียงรายปลอดขยะใหเต็มพื้นที่ 258 หมูบาน 
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กาวตอไป
สูการจัดการขยะแบบครบวงจร

การพัฒนาเชียงรายปลอดขยะของ อบจ.เชียงรายและเครือขาย 
ยกหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรง
ตรสัวาการพฒันา “ตองระเบดิจากขางใน” มาเปนเขม็ทศิของการทาํงาน 

การดําเนินการในชวง 2 ปแรกจึงเนนการสรางวัฒนธรรมสังคมปลอด
ขยะที่ตนทาง สรางเสริมพลังใหครัวเรือนและชุมชนสามารถจัดการขยะ 
ไดมากท่ีสุด ดวยเทคโนโลยีและกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือลดภาระของทองถ่ิน 
ในการเก็บขนขยะไปกําจัดและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

อยางไรก็ดี มีขยะท่ีเกิดจากวิถีการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมท่ีทองถิ่นและชุมชนจัดการเองไดยากอีกประมาณรอยละ 10 
เชน ผาออมเด็ก ผาออมผูใหญ ผาอนามัย ภาชนะบรรจุยาฆาแมลง 
และยากําจัดวัชพืช แบตเตอรี่ใชแลว หลอดไฟฟลูออเรสเซนต และซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ 

จากการสํารวจกลุมตัวอยางครัวเรือนใน 18 ชุมชนตนแบบจํานวน 450 
ครัวเรือนในป 2559 พบวานอกจากจะแยกขยะอินทรียและขยะรีไซเคิล 
เพ่ือนําไปใชประโยชนตามเง่ือนไขการทําโครงการรวมกับ อบจ.เชียงรายแลว  
รอยละ 84 ยังคัดแยกขยะอันตรายที่ตนทางอีกดวย

ดังนั้น กาวตอไปของเชียงรายปลอดขยะจึงมุงพัฒนาใหเกิดระบบการ
จัดการขยะแบบครบวงจร ใหสามารถจัดการขยะทุกประเภทไดอยาง
เหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุด และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ขยะที่ชุมชนไดคัดแยกแตเกินความสามารถจะจัดการเองไดสามารถแบง
ไดออกเปน 2 ประเภท ไดแก ขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย  ขยะทัว่ไปนัน้
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สวนใหญเปนจาํพวกทีว่สัดผุสมทีย่อยสลายไมไดและมมีลูคาตํา่ไมสามารถ
จําหนายออกเปนเศษวัสดุรีไซเคิลได แตยังมีศักยภาพในการแปรรูปเปน
พลงังาน สวนขยะอันตรายน้ันมสีารเคมทีีเ่ปนพษิตอมนษุยหรอืสิง่แวดลอม
และควรถูกเก็บขนไปกําจัดอยางปลอดภัย

การจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตรายน้ันจะมีรูปแบบแตกตางไปจาก 
ขยะอินทรียและขยะรีไซเคิลที่ทางโครงการฯ สงเสริมใหชุมชนตนแบบ
จดัการเองทีต่นทาง โดยทาง อปท.ตองเขามาทาํหนาทีเ่กบ็ขนและรวบรวม 
ขยะทั่วไปและขยะอันตรายที่ชุมชนชวยคัดแยกไวเพื่อนําไปจัดการ 
ในรปูแบบของคลสัเตอรทีม่ขีนาดการดาํเนินการทีเ่หมาะสม มปีรมิาณขยะ 
เพียงพอและมีคุณลักษณะตรงตามเงื่อนไขของโรงงานที่จะนําไปใช
ประโยชนในการแปรรูปเปนพลังงานหรือนําไปกําจัดตอไป ดังนั้นจึงตอง
อาศัยการทาํงานรวมกนัของภาค ี3 ฝาย ไดแก หมูบาน ตาํบล และ อบจ.
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ในป 2560 ผูบรหิารและเจาหนาทีข่อง อบจ.เชียงรายไดไปศกึษาดงูานการ
แปรรปูขยะเปนพลงังานดวยเทคโนโลยกีารบาํบดัเชงิกลและชวีภาพ หรอื 
MBT (Mechanical and Biological Treatment) ของเทศบาลตําบล
ทาวังผา จังหวัดนาน และการจัดการขยะอันตรายของ อบจ.ขอนแกน  
เพ่ือศึกษาบทเรียนจากประสบการณของพ้ืนอ่ืนท่ีเปนตนแบบระดับประเทศ 
และแนวทางการนํามาประยุกตใชกับจังหวัดเชียงราย

สาํหรบัการแปรรูปขยะทัว่ไปเปนพลงังานน้ันทาง อบจ.เชยีงรายจะรวมกบั 
กลุมวจิยัวสัดเุพือ่พลงังานและสิง่แวดลอม มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง และ 
เอกชนในการศึกษาเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตเช้ือเพลิงอัดแทง  
หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) ที่ใหพลังงานสูง เหมาะสมกับขยะ
ของเชียงรายที่มีการคัดแยกที่ตนทางแลว



CHIANG RAI
ZERO WASTE

26

สวนขยะอันตรายนั้น ทาง อบจ.เชียงรายไดมีโครงการ “ศึกษาวิจัย 
สรางฐานขอมูลและระบบการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายชุมชน 
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัเชียงราย” รวมกบัมหาวทิยาลยัแมฟาหลวง เพือ่พฒันา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะภายใตชื่อระบบ D-ToC (Data 
supporting system for the management of Toxic waste from  
communities in Chiang Rai Province) ทีจ่ะชวยรวบรวมและประมวลผล 
การคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะอันตรายของ อปท.ในจังหวัดเชียงราย 
ท่ีเขารวมโครงการกบั อบจ. เพือ่ทีจ่ะไดสามารถนาํขอมลูทีไ่ดไปใชประโยชน 
ในการตั้งงบประมาณสําหรับขนสงขยะอันตรายไปกําจัดอยางถูกตอง 
ตอไป ตามแผนผังการทํางานที่แสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5 โมเดลการจัดการขยะอันตรายด้วยศูนย์ข้อมูลกลางอัจฉริยะ

เมือ่มกีารดาํเนนิการตามแผนงานทีว่างไวอยางเปนขัน้เปนตอนสาํหรบัขยะ
ทั้ง 4 ประเภท โดยจัดการขยะอินทรียที่ครัวเรือน ขยะรีไซเคิลที่ชุมชน 
ขยะทั่วไปในระดับตําบลหรืออําเภอ และขยะอันตรายในระดับจังหวัด 
โมเดลเชียงรายปลอดขยะก็จะเปนตนแบบของการจัดการขยะอยางครบ
วงจรอยางยั่งยืน
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บทสรุป
และถอดบทเรียน

การสรางวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะในจังหวัดเชียงราย เกิดจากการ
ทํางานรวมกันระหวาง อปท. สถาบันอุดมศึกษา และชุมชน ตามแนวคิด
การรวมกันผลิตบริการสาธารณะ (Co-production of public service)  
ซ่ึงชวยใหการบูรณการทรัพยากรสามารถเติมเต็ม เสริมจุดแข็งซ่ึงกันและกัน  
เพื่อตอบโจทยประเด็นปัญหาของพื้นที่ไดอยางตรงเปา ทําใหสามารถ
ขยายผลการดําเนินการไดในวงกวางอยางยั่งยืน 

ประสบการณจากการขับเคลื่อนการพัฒนาตามโมเดลเชียงปลอดขยะ 
และการลงพื้นที่ชุมชนตนแบบในจังหวัดเชียงราย สามารถสรุปและ 
ถอดบทเรียนรูปแบบกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะที่ตนทางของชุมชน 
และปัจจัยของการจัดการขยะอยางยั่งยืน ไดดังนี้ 

รูปแบบกิจกรรมภายในหมู่บ้าน

1. การจัดการขยะอินทรีย เนนอุปกรณท่ีใชไดจริงในครัวเรือน การจัดการ 
ขยะอนิทรยีของชุมชนตนแบบ เชนทีบ่านโปงศรีนคร ตาํบลโรงชาง อาํเภอ
ปาแดด และบานโพธนาราม ตําบลสันทราย อําเภอแมจัน มีเครื่องมือที่
นํามาเปนพระเอกในการสงเสริมใหชุมชนคัดแยกขยะอินทรียและรองรับ
ขยะอินทรียจนยอยสลาย คือ “เสวียน” ซึ่งทําไดงายจากวัสดุที่หาไดใน
ทองถิ่น เชน ไมไผ ตาขาย หรือเศษกระเบื้องเกา และมีความเหมาะสม
กับชุมชนชนบทหรือชุมชนกึ่งเมือง
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นอกจากเสวยีนแลว การจดัการขยะอินทรยีแบบเปยกทีส่ามารถทาํไดโดย
การนาํวสัดใุนครวัเรอืนมาใชจดัการไดจรงิและพบเหน็ในหมูบานตนแบบ
ที่มีลักษณะเปนเมืองและมีพื้นที่จํากัด คือ ถังมาผูกติดกับตะกราที่ฝังลง
ในดิน เรียก “กรีนโคน” โดยถังมักนิยมใชสีดําเนื่องจากจะดูดความรอน 
จากแสงอาทติยไดด ีทาํใหขยะเปยกทีเ่ทลงไปยอยสลายไดงาย การมฝีาปด 
เพื่อปองกันแมลงวันตอม สัตวคุยเขี่ยเศษอาหาร สําหรับตะกรานั้น เพื่อ
กรองเศษอาหารและของเหลวที่จะเปลี่ยนเปนสารบํารุงดินและปุยใหแก
ตนไมที่อยูใกลเคียง

2. การจัดการขยะรีไซเคิล เนนกิจกรรมชุมชน การสงเสริมใหคน 
คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อขายเปนรายได เชน การทํา “ธนาคารขยะ” ฟังดู 
เหมือนจะเปนเรื่องงาย แตจะใหยั่งยืนนั้นตองดึงชุมชนเขามามีสวนรวม 
ตั้งแตเริ่มกอตั้ง การดําเนินการ ไปจนถึงการรับผลประโยชน 
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กิจกรรมของชุมชนยังตองมีความตอเนื่อง เพื่อใหกิจกรรมมีความสดใหม 
มีความเคลื่อนไหวอยูเสมอ ไมซบเซา ดังเชน ธนาคารขยะบานสันปูเลย 
ตาํบลเชยีงเคีย่น อําเภอเทงิ ทีก่าํหนดใหมกีารรับซือ้ขยะรไีซเคลิจากชมุชน
ทุกเดือน และจะตองไมหยุดรับซื้อขยะรีไซเคิลเกินสองเดือน หรือการ
ประกวดชมุชนของ อบต.เมอืงพานทีม่กีารตดิตามผลปละ 3 รอบ ไมเชนนัน้ 
จะนําไปสูสภาพที่เรียกวา “แชแข็ง” ชาวบานจะขาดความกระตือรือรน
ในการเขารวมกิจกรรม

3. การตอยอดจากกิจกรรมการจัดการขยะ ชุมชนตนแบบดานการ
จัดการขยะชุมชน มักมีการตอยอดไปสูกิจกรรมพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
อืน่ๆ ดงัเชน บานปาตาลประชาสนัต ิตาํบลปาตาล อําเภอขนุตาล ทีส่งเสรมิ 
เกษตรอินทรีย บานดอนแยง ตําบลหงาว อําเภอเทิง ที่ขยายผลการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเพื่อลดโลกรอน และบานทาขันทอง ตําบล
บานแซว อาํเภอเชยีงแสน ทีบ่รูณาการการจดัการขยะเขาสูการทองเทีย่ว
วิถีชุมชนอยางยั่งยืน
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

1. ผูนำ เขมแขง็ ตัง้ใจทำ งาน ผูนาํทีเ่ขมแขง็ และตัง้ใจทาํงาน จะนาํพา
ชมุชนไปสูความสาํเรจ็ การจดัการขยะชุมชนตองเริม่จากตวัผูนาํทีม่คีวาม
ตั้งใจและตองปฏิบัติเปนตัวอยางใหแกชุมชน ผูนําจะตองใหความสําคัญ
ในการเขารวมกิจกรรมการจัดการขยะชุมชนดวยแทบทุกครั้ง เพื่อแสดง
จดุยนืและความตัง้ใจจริง ผูนาํทีด่ยัีงตองมคีวามรูและสามารถสรางทมีงาน 
ท่ีเขมแข็งเพ่ือเปนกําลังสําคัญผลักดันใหชุมชนมีการจัดการขยะอยาง
ยั่งยืน   

2. ความสามัคคีในหมูบาน ความสามัคคีคือพลังที่นําพาไปสูการสราง
ความรวมมือในกิจกรรมของหมูบาน ความสามัคคีสรางไดดวยการ 
เสรมิพลงัตดิปญัญาและใหชาวบานมสีวนรวมเปนเจาของแนวคดิ โดยการ 
เปดโลกทัศนใหชาวบานเห็นทางเลือกในการจัดการขยะประเภทตางๆ 
และใหเลือกวิธีที่เหมาะสมกับชุมชนผานการจัดใหมีประชาคมหมูบาน 
เกี่ยวกับการจัดการขยะ ใหชาวบานรวมคิดวา สิ่งไหนที่ชุมชนไดมีการ
จัดการขยะดีอยูแลว สิ่งไหนที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมหรือตอยอด

3. การสนบัสนนุจากภายนอก การสนบัสนุนจากภายนอกมคีวามสาํคญั
ท่ีจะชวยขบัเคลือ่นใหชุมชนดาํเนินกจิกรรมไดสาํเรจ็ การสนบัสนนุอาจจะ 
อยูในรปูของงบประมาณ องคความรู หรอืการบรหิารจดัการในสวนทีช่มุชน 
ไมสามารถดาํเนนิการไดเอง ทัง้น้ี การสนบัสนุนทีย่ัง่ยนืควรจะควบคูไปกบั 
การใหชุมชนรวมลงทุนหรือลงแรงซ่ึงเปนอีกหน่ึงกุศโลบายท่ีไมควรมองขาม  
เพื่อสรางความเปนเจาของ อันจะนําสูความรวมมือและความยั่งยืน 
ในการลดและคัดแยกขยะครัวเรือนตอไป
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 “ร่วมเป็นเจ้าของแนวคิด 
ร่วมดำ เนินการ ร่วมตรวจสอบ 

ร่วมรับผลประโยชน์” 
จะนำ พาไปสู่ “ความสามัคคีในหมู่บ้าน” 

นำ พาไปสู่ “การจัดการขยะชุมชน
ที่ยั่งยืน”
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เอกสารอางอิง

1 ปเนต มโนมัยวิบูลย และ พรรณนิภา ดอกไมงาม. 2560. โครงการ
การทบทวนตนทุนการจัดการขยะและการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย: หลักการและการดัดแปลงมาใช
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย. รายงานฉบับสมบูรณ 
ชดุโครงการประสทิธภิาพและธรรมาภิบาลของนโยบายสาธารณะไทย
การวจิยัเพือ่เสริมสรางนกันโยบายสาธารณะทีด่.ี กรงุเทพฯ: สาํนกังาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

2 ปเนต มโนมยัวบิลูย และ พทัธยาพร อุนโรจน. 2559. โครงการแนวทาง 
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ตามนโยบายรัฐบาลใหทุกพื้นที่มีการบริหารจัดการขยะใหอยางเปน
รูปธรรมชัดเจน เพราะจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดนํารองที่จะดําเนิน
กจิกรรมตามนโยบายการบรหิารจดัการขยะ และใหทกุทองถิน่ในจงัหวดั
เชียงรายดําเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพ่ือใหขยะในภาพรวม
ของจังหวัดเชียงรายใหเหลือนอยลง และจังหวัดเชียงรายไดแจงให
ทุกทองถิ่นดําเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะใหชัดเจน

ในปงบประมาณ 2558 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไดดําเนิน
โครงการอบรมใหความรูเรื่องภูมิปัญญาทองถิ่นกับการจัดการขยะ
อยางยัง่ยนื โดยการมสีวนรวมจากชมุชนเพือ่เทดิไทองคราชนิ ี83 พรรษา 
83 เสวียน การดําเนินกิจกรรมไดรับความรวมมือจากประชาชนทั้ง 
18 อาํเภอ มหีมูบานทีเ่ขารวมโครงการจาํนวน 105 หมูบาน และขยายผล
อําเภอแมฟาหลวงและอําเภอเวียงแกนทั้งอําเภอ เสวียน เปนภูมิปัญญา
ทองถิ่นที่สามารถแกไขปัญหาขยะอินทรียออกจากระบบได และยังชวย
ลดการเผาในฤดูแลง สามารถแกไขปัญหาหมอกควันได

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไดเล็งเห็นความสําคัญในการ
จัดการขยะของจังหวัดเชียงราย จึงจัดโครงการ 18 อําเภอ 18 ตนแบบ
การจัดการขยะอยางยั่งยืน โดยมีความรวมมือทุกภาคสวนราชการของ
จังหวัดเชียงรายเพื่อชวยสงเสริมการจัดการขยะในพื้นที่ของจังหวัด
เชียงราย ประจําป 2559 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไดวาง
แนวทางในการสงเสริมกิจกรรมดังนี้
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 1. ดําเนินกิจกรรมหมูบานตนแบบการจัดการขยะอยางยั่งยืน
อาํเภอละ 1 หมูบานตนแบบโดยเนนหมูบานเศรษฐกจิพอเพยีง ของแตละ
อําเภอ

 2. จดัเวทแีลกเปลีย่นเรียนรูและทําขอตกลงรวมกนัระดบัจงัหวดั
เชียงรายในการดําเนินงานดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยมีอําเภอ 
กับองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายและสถาบันการศึกษา
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การคัดแยกขยะครบวงจร
เปนหมูบานตนแบบเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่กีรรมการหมูบานทีก่ระตอืรอืรน 
และครัวเรือนที่ใหความรวมมือมีความสามัคคีในการคัดแยกขยะ 
ทุกประเภท และนําเศษวัสดุมาใชประโยชน

สร้างจิตสำานึก
เปนหมูบานโฮมสเตยรางวัลกินรีของ ททท. ที่ไดรับความนิยมในหมู 
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ หมูบานมีการปลูกฝังความคิด 
การรกัษาสิง่แวดลอมใหคนในชุมชน การรณรงคใหทกุบานมกีารแยกขยะ 
ใหมีเสวียนในครัวเรือนและปลูกผักสวนครัว

บ้านโพธนาราม
ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ประชากร 785 ครัวเรือน 231

บ้านท่าขันทอง
ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ประชากร 625 ครัวเรือน 160
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เสวียน
ศนูยการเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง สงเสริมการพฒันาอาชพี ทกุบานเตม็ใจ 
ใหความรวมมือในการทํา เพื่อใชกําจัดขยะอินทรียในทุกครัวเรือน  
มีการพัฒนาหมูบานทุกวันสําคัญ

คัดแยกขยะ
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบป 2558 รณรงคใหคัดแยกขยะ 
ในหมูบาน มีถังขยะกลางประจําหมูบาน โดยมีการคัดแยกขยะในแตละ
ประเภทไวอยางชัดเจน

บ้านป่าลัน
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
ประชากร 896 ครัวเรือน 217

บ้านฮ่องแฮ่
ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ประชากร 404 ครัวเรือน 124
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เศรษฐกิจชุมชน
ไดรบังบประมาณ 250,000 บาท จากโครงการประชารฐั จงึเกดิโครงการ
สรางงานสรางอาชีพใหชาวบานมีรายได เชน ปักผา ปนฝาย และทํา
ขาวแตน

ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ
บานสันทรายงามไดมีการรวมกลุมเพื่อผลิตปุยหมักและปุยชีวภาพ 
เพ่ือจดัจาํหนายเปนการสรางงานและสรางรายไดใหกบัชมุชน และยงัเปน 
การกําจัดขยะอินทรียดวย

บ้านห้วยน้ำาขุ่น
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ประชากร 1,135 ครัวเรือน 206

บ้านสันไทรงาม
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ประชากร 636 ครัวเรือน 191
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ศูนย์การเรียนรู้
หมูบานไดจัดต้ังศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปนแหลงเรียนรู 
ของหมูบาน และเปนศูนยกลางการเรียนรูของหมูบาน รวมทั้งถายทอด
องคความรูตอยอดใหกับผูที่สนใจ

วัชพืชมีประโยชน์
บานเวยีงทองไดมกีารรวมมอืกนัพฒันาหมูบานและไดนาํวชัพชืมาแปรรปู 
ทาํเปนเครือ่งจกัสาน เปนสนิคาของหมูบานและเปนการสรางรายไดใหกบั
ประชาชนในพื้นที่อีกดวย

บ้านโป่งสลี
ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชากร 952 ครัวเรือน 276

บ้านเวียงทอง
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประชากร 449 ครัวเรือน 164
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ธนาคารความดี
การจัดตั้งธนาคารความดีใชในลักษณะเดียวกับการฝากเงิน แตที่นี่ใช
ความดีเปนตัวสะสม สถาบันการเงินชุมชนเปนอีกหนึ่งสิ่งที่ชวยเหลือ 
ชาวบานในพื้นที่ดานการเงินเพื่อใชดํารงชีพ

พลังเยาวชน
สรางเยาวชนสานตอการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ทําธนาคารขยะ  
ตรวจประเมนิครวัเรอืนสขุภาวะ ประชาชนในพืน้ท่ีรวมใจกันพฒันาหมูบาน
และปลูกพืชผักสวนครัวไวทานเอง ไดรับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 
จากการประกวด Zero Waste ประจําป 2559

บ้านสันปูเลย
ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ประชากร 431 ครัวเรือน 125

บ้านดอนแยง
ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
ประชากร 565 ครัวเรือน 151
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ร่วมมือร่วมใจ
ในแตละสปัดาหชาวบานจะออกมาชวยกนัพฒันาหมูบาน ทาํความสะอาด
ใหหนาบานสะอาด และรณรงคการคดัแยกขยะโดยมคีวามคดิวา กาํจดัขยะ 
ใหถูกวิธีจะเปนจุดเริ่มตนของการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

สิ่งประดิษฐ์จากขยะ
การนาํขยะรไีซเคลิมาประดษิฐเพือ่จดัจาํหนายในรานคา การรวมกลุมกนั
เพื่อทําปุยหมักจากเสวียนเปนอีกหนึ่งรายไดของหมูบาน

บ้านแม่ต๋ำาน้ำาตก
ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ประชากร 713 ครัวเรือน 208

บ้านครึ่งใต้
ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ประชากร 444 ครัวเรือน 151
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ผักสวนครัว
ปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณหนาบานมีการพัฒนากันทุกเดือน หมูบาน 
สุขภาวะใหความสําคัญกับการออกกําลังกายและอาหารปลอดภัย

หน้าบ้านน่ามอง
หนาบานแตละหลังจะมีการตกแตงดวยพืชผักสวนครัวรั้วกินได มีการ 
รวมมือกันทําความสะอาดเปนประจํา อีกทั้งยังเปนหมูบานเศรษฐกิจ 
พอเพียงตนแบบของอําเภออีกดวย

บ้านป่าตาลประชาสันติ
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ประชากร 395 ครัวเรือน 110

บ้านผาแล
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ประชากร 514 ครัวเรือน 113
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ชุมชนวิถีพอเพียง
สงเสริมการเล้ียงหมูหลุมท่ีประหยัดงบประมาณและสามารถลดขยะอินทรีย 
โดยการนํามาแปรรูปเปนอาหารของหมู มีระบบการหมุนเวียนที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติในหลุมเลี้ยงสุกรอีกดวย

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ชาวบานรวมกนักาํจดัขยะอนิทรยีโดยนาํมาเปนวตัถดุบิในการทาํปุยหมกั 
และนํ้าหมักชีวภาพเพื่อแจกจายและจําหนายสรางรายไดและยังลด
ปริมาณขยะในชุมชน

บ้านโป่ง
ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ประชากร 534 ครัวเรือน 129

บ้านโป่งเทวี
ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ประชากร 945 ครัวเรือน 283
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หมู่บ้านพึ่งพาตนเอง
มีการนําขยะที่เปนขยะรีไซเคิลมารวมกันไวที่ศูนยกลางของหมูบาน  
เพ่ือนําไปจําหนายกับผูรับซ้ือขยะ จากน้ันนําเงินท่ีไดเปนกองทุนของหมูบาน  
และมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบในรูปแบบของคณะกรรมการ

ต้นแบบชุมชนปลอดขยะ
หมูบานที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมดีเดนระบบประเทศ มีการคัดแยะขยะ
สมบูรณ 100% โดยเฉพาะการแยกขยะมีพิษ และขยะรีไซเคิล ภายใน
หมูบาน ไดรบัรางวลัชนะเลศิระดบัประเทศจากการประกวด Zero Waste 
ประจําป 2558

บ้านท่าดีหมี
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
ประชากร 255 ครัวเรือน 63

บ้านโป่งศรีนคร
ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ประชากร 249 ครัวเรือน 94
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ดร.มงคลกร ศรีวิชัย เปนอาจารยประจําสาขา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย สําเร็จ 
การศึกษาระดับปริญญาเอกดานวิศวกรรมโยธา 
จากมหาวิทยาลัยรังสิต มีความเชี่ยวชาญดาน
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม การจัดการ
ภัยพิบัติ และการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

ติดตอ: srivichai.m@gmail.com

พัทธยาพร อุนโรจน เปนนักวิจัยศูนยวิจัยและ 
ฝกอบรมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (NREMC) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
ปัจจุบันรักษาการแทนหัวหนาสวนบริการงานวิจัย 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดานสิ่งแวดลอม
ศกึษา จาก International Pacific College ประเทศ
นิวซีแลนด มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการ 
สิ่งแวดลอม การพัฒนาชุมชน การประเมินผล และการถอดบทเรียน
ติดตอ: pattayaporn.unr@mfu.ac.th 

ประวัติผูเขียน

ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย เปนอาจารยประจํา
สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกดานวิศวกรรม
อุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมจาก 
Lund University ประเทศสวเีดน มคีวามเชีย่วชาญ
ดานนโยบายสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการขยะมูลฝอย และการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน
ติดตอ: panate.man@mfu.ac.th 
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สลักจฤฎดิ์  ติยะไพรัช เปนสมาชิกวุฒิสภา 
จั งหวัด เชียงรายและนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวดัเชยีงราย ปจัจบุนัดาํรงตาํแหนงประธาน
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทดานการจัดการการทองเที่ยว
และการโรงแรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
มีความเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมลานนา และการพัฒนาสตรีและเยาวชน
FB: สลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ดวยจิตอาสาพัฒนาเชียงราย

ดร.พรรณนิภา ดอกไมงาม เปนอาจารยประจํา
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ดานเทคโนโลยีพลังงาน จากบัณฑิตวิทยาลัยรวม 
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีความเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีพลังงาน การวิเคราะหระบบ
เทคโนโลยี และการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ติดตอ: pannipha.dok@mfu.ac.th 

แจมศรี  โกแสนตอ  เป นนั กพัฒนาชุ มชน  
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงราย สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ดานรัฐประศาสนศาสตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย มีความเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุมชน 
การสงเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารงาน 
ภาครัฐ
ติดตอ: jam_phan@hotmail.com 
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