บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ศึกษารูปแบบวิธีการจัดการขยะของเทศบาลฯ
จากการดําเนินการรวบรวมข้ อมูลทุตยิ ภูมิของเทศบาลฯ จากเอกสารหลักฐาน รวมทังการ
้
จัดทําแบบสํารวจข้ อมูลเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั มากที่สดุ จากนันลงพื
้
้นที่
เพื่อสํารวจสภาพการจัดการขยะมูลฝอย ปั ญหาและอุปสรรคของเทศบาลฯ เมื่อนํามาวิเคราะห์เพื่อ
สรุปรูปแบบและวิธีการจัดการขยะที่เหมาะสม สามารถสรุปได้ ดงั แสดงในตาราง 1 ถึง ตาราง 4
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ตาราง 1

แสดงข้ อมูลพื ้ นฐานของเทศบาลฯ

ชื่อเทศบาล

ขนาดพืน้ ที่
ปี ฐาน

เทศบาล
เมือง
สกลนคร

2552

ตาราง 2

ตร.กม

54.54

จํานวนประชากร

จํานวน

ชุมชน

ทะเบียน ประชากร นักท่ อง

ครั วเรื อน

ราษฎร์
(คน)

แฝง
(คน/ปี )

เที่ยว
(คน/ปี )

(ครั วเรื อน)

53,870

10,774

-

21,536

ตลา
ดสด

ร้ านอาหาร ห้ างสรรพสินค้ า โรงแรม
ซุปเปอร์

ห้ อง
เช่ า

โรงเรี ยน

-

31

ศาสน
สถาน

สถาน
พยาบาล

มาร์ เก็ต

40

6

275

7

24

21

53

แสดงข้ อมูลด้ านการจัดการขยะของเทศบาลฯ

ชื่อเทศบาล

ขนาดพืน้ ที่

ปริมาณขยะ

ปี ฐาน ตร.กม ที่เกิดขึน้

ที่จัดเก็บได้

(ตัน/วัน)
เทศบาลเมืองสกลนคร

2552

54.54

52

ประสิทธิภาพ
จัดเก็บขยะได้

กําจัดขยะ
การดําเนินการ

สถานที่กาํ จัด

(ร้ อยละ)
52

100

เทศบาลจัดเก็บและกําจัด

บ้ านคําผักแปว

ค่ ากําจัด

ค่ าธรรมเนียม

(บาท/ปี )

ที่จัดเก็บได้

3,003,432

444,000

23
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ตาราง 3

แสดงข้ อมูลการมีส่วนร่ วมของประชาชน

ชื่อเทศบาล

ขนาดพืน้ ที่
ปี ฐาน

เทศบาลเมืองสกลนคร

ตาราง 4

2552

กิจกรรมส่ งเสริมการคัดแยกขยะ (แห่ ง)

(ตร.กม)

54.54

ธนาคารขยะใน
โรงเรียน/ชุมชน

ขยะพิษ
แลกแต้ ม

ปุ๋ยหมัก

2

-

ปริมาณขยะอินทรี ย์(ตัน/วัน)

ชีวภาพ

นํา้ หมัก
ชีวภาพ

ถนนสวย
ปลอดถัง
ขยะ

ผ้ าป่ า
ขยะ/รั บ
บริจาค

กิจกรรม
รณรงค์

-

-

5

-

2

ที่ออกแบบ

เข้ าระบบ

18

2.8

แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบการผลิตพลังงานจากขยะ

ชื่อเทศบาล

ขนาดพืน้ ที่

ปริมาณขยะอินทรี ย์(ตัน/วัน)

ปี ฐาน (ตร.กม) ที่ออกแบบระบบ เข้ าระบบ

เทศบาลเมืองสกลนคร

2552

54.54

18

2.8

การบริหารจัดการระบบ
สถานที่ตงั ้ ระบบ
ผลิตพลังงาน

การใช้ ประโยชน์ ก๊าซชีวภาพ

สถานีขนถ่ายขยะ

ต้ มเครื่ องมือแพทย์ที่ศนู ย์บริ การสาธารณสุข

จํานวน

ช่ วงเวลา

ค่ าไฟฟ้า

เจ้ าหน้ าที่

จัดเก็บขยะ

(บาท)

2

08.00 -15.00

-

24
23
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จากข้ อมูลตาราง 1 ถึง ตาราง 4 สามารถสรุ ปการรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของเเทศ
บาลฯ และระบบบริหารจัดการ ของการผลิตก๊ าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ของได้ ดงั นี ้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สํานักงานเทศบาลเมืองสกลนคร ตังอยู
้ บ่ นถนนสุขเกษม ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร มีพื ้นที่ในความรับผิดชอบ 54.54 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์ 53,870 คน จํานวนประชากรแฝง 10,774 คนต่อปี จํานวนครัวเรื อน 21,536 ครัวเรื อน
จํานวน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2552)
ชุมชน
จํานวน
40
ชุมชน
ตลาดสด/ตลาดนัด
จํานวน
6
แห่ง
จํานวน
275 แห่ง
ร้ านอาหาร
ห้ างสรรพสินค้ า
จํานวน
7
แห่ง
โรงแรม
จํานวน
24
แห่ง
สถาบันการศึกษา
จํานวน
31
แห่ง
ศาสนสถาน
จํานวน
21
แห่ง
โรงพยาบาล
จํานวน
3
แห่ง
สถานีอนามัย
จํานวน
2
แห่ง
คลินิก
จํานวน
48
แห่ง
2. การจัดการขยะชุมชนปั จจุบนั
เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งไปกํ าจัดโดยวิธีการฝั งกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลบริ เวณบ้ านคําผักแปว ตําบลโนนหอย อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ขนาดพื ้นที่ 161 ไร่
โดยเริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ ปีพ.ศ. 2542 ปั จจุบนั ใช้ งานไปแล้ ว 142 ไร่ สามารถใช้ งานพื ้นที่ที่เหลือได้ อีก 2 ปี
ทังนี
้ ้ปริ มาณขยะที่เกิดขึ ้นและสามารถเก็บรวบรวมได้ เฉลี่ย 52 ตันต่อวัน (ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ร้ อยละ 100) เมื่อศึกษาถึงองค์ประกอบขยะ พบว่า เป็ นขยะอินทรี ย์ ร้ อยละ 56.6 รองลงมาเป็ นขยะ
้ นขยะทัว่ ไปและขยะอันตราย ร้ อย 6.6 สําหรับค่าใช้ จ่ายในการ
รี ไซเคิล ร้ อยละ 36.8 นอกนันเป็
กําจัดขยะ 250,286 บาทต่อเดือน โดยมีความสามารถในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดการขยะ
เฉลี่ย 37,000 บาทต่อเดือน
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3. การใช้ ประโยชน์จากขยะอินทรี ย์
เทศบาลฯ มี ร ะบบการผลิ ต พลัง งานจากขยะซึ่ง ได้ รั บ การสนับ สนุน จากกรมพัฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน ในปี งบประมาณ 2550 แสดงในภาพ 2 โดยมีความสามารถ
ในการรองรับขยะอินทรี ย์เฉลี่ย 20 ตันต่อวัน แต่ปัจจุบนั เทศบาลฯ สามารถเก็บรวบรวมขยะอินทรี ย์
จากตลาดสด ร้ านอาหารและห้ างสรรพสินค้ า เข้ าสูร่ ะบบเฉลี่ย 3 ตันต่อวัน สําหรับระยะเวลาที่ใช้
ในการจัดเก็บขยะอินทรี ย์แบบแยกเฉลี่ย 6 ชัว่ โมง (ระหว่างเวลา 8.00-15.00 น. พัก 1 ชัว่ โมง) ด้ าน
การทํางานของระบบฯ เทศบาลฯ ได้ จดั เตรี ยมเจ้ าหน้ าที่ จํานวน 2 คน ทังนี
้ ้ค่าใช้ จ่ายในตรงของ
การเดินระบบฯ เฉลี่ย 50,000 บาทต่อเดือน จะเป็ นค่าไฟฟ้าและค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่เดินระบบฯ
20,000 บาท และค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิงและค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่เก็บขน 30,000 บาทต่อเดือน
สําหรับก๊ าซชีวภาพที่ผลิต เทศบาลฯ ได้ นําไปการต้ มเครื่ องมือแพทย์บริ เวณศูนย์บริ การสาธารณสุข
บายพาส
ปั ญหาอุปสรรคในการเดินระบบ เนื่องจากอุปกรณ์ และเครื่ องจักรของระบบฯ ชํารุ ด พบ
การรั่วซึมของแผ่นยางในบ่อเก็บกักก๊ าซ อย่างไรก็ตาม ก๊ าซที่ผลิตได้ ไม่สามารถบรรจุลงภาชนะ ทํา
ให้ การนําไปใช้ ยงั ไม่ดีเท่าที่ควร จึงใช้ กบั กิจกรรมที่อยูใ่ กล้ เคียงกับสถานที่ตดิ ตังระบบเท่
้
านัน้

ภาพ 2 ระบบผลิตพลังงานจากขยะ เทศบาลเมืองสกลนคร
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ภาพ 2 ระบบผลิตพลังงานจากขยะ เทศบาลเมืองสกลนคร (ต่ อ)
4. การมีสว่ นร่วมของประชาชน
เทศบาลฯ ดําเนิ นกิ จกรรมการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยการสร้ างความรู้ ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ใช้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ ได้ แก่ แผ่นพับ เสียงตามสาย
และวารสารของเทศบาลเมืองสกลนคร และการจัดประชุมร่ วมกับผู้นําชุมชน ความถี่ 1 ครัง้ ต่อ
เดือน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ ยื่นคําร้ องที่เทศบาลฯ แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ
และการเข้ าร่ วมติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ เทศบาลฯ มีการสํารวจความ
คิดเห็นเรื่ องการนําก๊ าซชีวภาพไปผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้ วย
สําหรับกิจกรรมส่งเสริ มการคัดแยกขยะที่เทศบาลฯ ดําเนินการในปั จจุบนั ได้ แก่ ธนาคาร
ขยะ รี ไซเคิลในชุมชน/โรงเรี ยน ถนนปลอดถังขยะ การทํานํ ้าหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมักอินทรี ย์ การคัด
แยกขยะพิษในโรงเรี ยน การจัดกิจกรรมวันสิง่ แวดล้ อมไทย/โลกเป็ นประจําทุกปี และการคัดแยก
ขยะอินทรี ย์จากร้ านอาหารจํานวน 90 แห่งเพื่อเข้ าระบบผลิตพลังงาน
5. นโยบายของเทศบาลฯ ในการส่งเสริ มการคัดแยกขยะ
เทศบาลฯ มีการกําหนดนโยบาย และจัดเตรี ยมงบประมาณโครงการด้ านการมีส่วนร่ วม
ไม่น้อยกว่า 3 โครงการในแต่ละปี ในแผนยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการขยะ
อินทรี ย์ 1 โครงการ คือโครงการพัฒนาระบบผลิตก๊ าซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน และ
มอบหมายเจ้ าหน้ าที่เพื่อรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมชัดเจน ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน คือ นาย
รุ่งโรจน์ โครตพรหม นักวิชาการสุขาภิบาล 6 ว และ นายวิชาญ แจ้ งภูเขียว วิศวกรเครื่ องกล 7ว
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มีการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นีใ้ นปี ที่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้ จัด
โครงการที่ส่งเสริ มการคัดแยกขยะจํานวน 3 โครงการหลัก ประกอบด้ วย โครงการศึกษาข้ อมูล
พัฒ นารู ป แบบการกํ า จัด ขยะที่ เ หมาะสมนํ า ร่ อ งและก่ อ สร้ างระบบกํ า จัด ขยะแบบผสมผสาน
โครงการพัฒนาระบบผลิตก๊ าซชี วภาพจากขยะในระดับชุมชน โครงการการจัดระบบผลิตก๊ าซ
ชีวภาพจากขยะ
รายละเอียดกิจกรรมส่งเสริ มการคัดแยกขยะดังนี ้ ธนาคารขยะรี ไซเคิลในโรงเรี ยน 2 แห่ง
ถนนสวยปลอดถังขยะ 5 ชุมชน การทําปุ๋ยหมักอินทรี ย์ในชุมชน 1 แห่ง ธนาคารขยะรี ไซเคิลใน
ชุมชน 2 แห่ง การคัดแยกขยะพิษในโรงเรี ยน 1 แห่ง กิจกรรมวันสิ่งแวดล้ อมโลกและสิ่งแวดล้ อม
ไทย ปี ละ 2 ครัง้ การคัดแยกขยะอินทรี ย์ร้านอาหาร 90 ร้ าน เพื่อนําเข้ าระบบผลิตพลังงานจาก
ขยะอินทรี ย์
การประสานจัดประชุมร่ วมกับผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่ของเทศบาลฯ และผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง
เพื่อการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงลึกในพื ้นที่ โดยเฉพาะข้ อมูลด้ านระบบการจัดการขยะ
การรองรับระบบการนําขยะมาผลิตพลังงาน กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการคัดแยก
ขยะมูล ฝอยประเภทต่า งๆ และนํ า ข้ อ มูล ที่ ร วบรวมได้ จ ะนํ า มาวิ เ คราะห์ แ ละพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของกิจกรรมในการเสริ มสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการคัดแยกขยะอินทรี ย์จาก
แหล่งกําเนิดต่อไป เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา10.00 น. ณ ห้ องประชุมเทศบาลเมือง
สกลนคร ผลจาการจัดประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองสกลนคร มีเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุม
จํานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วย หัวหน้ าฝ่ ายส่งเสริ มสาธารณสุข หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารงานทั่วไป
หัวหน้ าฝ่ ายส่งเสริ มสิ่งแวดล้ อม หัวหน้ าฝ่ ายบริ การสิ่งแวดล้ อม และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง ผู้แทน
จากสํานักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร และผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน จํานวน 2 ท่าน แสดงดังภาพ 3 พบว่า ระบบผลิตพลังงานจากขยะของเทศบาลเมือง
สกลนครยังสามารถเดินระบบได้ โดยรวบรวมขยะอินทรี ย์จากร้ านอาหาร จํานวน 80-90 แห่ง
ห้ างสรรพสินค้ า สามารถจัดเก็บขยะได้ 2-3 ตันต่อวัน โดยจัดรถจัดเก็บเวลา 7.00-14.00 น. จํานวน
3 เที่ยวต่อวัน เทศบาลฯ อยู่ระหว่างจัดหาเอกชนมาที่จะเดินระบบผลิตพลังงานจากขยะและกา

29
ผลิตไฟฟ้าจากก๊ าซที่ผลิตได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทําข้ อกําหนดการจ้ างและรอการยืนยันเรื่ องข้ อ
กฎหมาย

ภาพ 3 การประชุมร่ วมกับเทศบาลเมืองสกลนคร
ผลการวิเคราะห์ ประเมินสภาวะแวดล้ อมภายใน และภายนอก (SWOT Analysis)
จากการการเก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิของเทศบาลฯ จากเอกสารหลักฐาน รวมทังการ
้
จัดทําแบบสํารวจข้ อมูล และการประชุม เพื่อตรวจสอบและปรับปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั มากที่สดุ
นํามาวิเคราะห์ จุดอ่อน และจุดแข็งของการบริ หารจัดการฯ เพื่อหาแนวทางแก้ ไข อุปสรรค เพื่อ
นําไปจัดทําแผนการรณรงค์ฯ ในการพัฒนาต่อไป การวิเคราะห์ประเมินสภาวะแวดล้ อมภายนอก
และภายในสําหรับเทศบาลเมืองสกลนคร (SWOT Analysis) แสดงดังตาราง 5
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ตาราง 5

แสดงผลการวิเคราะห์ ประเมินสภาวะแวดล้ อมภายนอกและภายใน สําหรั บ
เทศบาล เมืองสกลนคร (SWOT Analysis)

จุดเด่ นหรื อจุดแข็ง(Strengths)

จุดด้ อยหรื อจุดอ่ อน (Weaknesses)

1.มี ก ารกํ า หนดนโยบายการมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ 1.การจั ด สรรงบประมาณจากแผนพั ฒ นา
ส่งเสริ มการคัดแยกขยะในแผน ยุทธศาสตร์
ประจํ าปี ไม่มี การสนับสนุนให้ เกิ ดการขยาย
การดําเนินกิจกรรมให้ ครอบคลุมทังพื
้ ้นที่
2.มี ก ารมอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ 2.การพัฒนากิจกรรมส่งเสริ มกลุ่มเป้าหมายใน
รับผิดชอบกิจกรรมอย่างชัดเจน
พื น้ ที่ ชุม ชนที่ ยัง ไม่ เ กิ ด รู ป แบบกิ จ กรรมอย่า ง
ชัดเจน
3.การรายงานติดตามผลการดําเนินงานอย่าง 3.รูปแบบการอบรมให้ ความรู้ ต่อกลุม่ เป้าหมาย
ต่อเนื่อง
ยังไม่มีความชัดเจน
4.การส่งเสริ มกิ จกรรมการคัดแยกขยะอย่า ง 4.วัต ถุดิ บ ในการป้ อนเข้ า ระบบผลิ ต พลัง งาน
ต่อเนื่อง
จากขยะไม่ เ พี ย งพอต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
กําจัดขยะของระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ
5.การจั ด เก็ บ ขยะอิ น ทรี ย์ เ ข้ าระบบผลิ ต
พลังงานต่อเนื่อง
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1.กํ า หนดรู ป แบบการอบรมในเชิ ง ปฎิ บั ติ 1.ข้ อจํากัดด้ านบุคลากร ทําให้ การคัดแยกขยะ
กับกลุม่ เป้าหมาย
ไม่ตอ่ เนื่อง
2. การขยายผลการคัดแยกขยะให้ ครอบคลุม 2.อุปกรณ์ในการเก็บขนขยะอินทรี ย์มีน้อย
พื น้ ที่ เ ทศบาลฯ โดยนํ า เสนอรู ป แบบจาก
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ที่ ป ร ะ ส บ
ความสําเร็ จ
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ตาราง 5

แสดงผลการวิเคราะห์ ประเมินสภาวะแวดล้ อมภายนอกและภายใน สําหรั บ
เทศบาลเมืองสกลนคร (SWOT Analysis) (ต่ อ)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)
3.การชํารุ ดของระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ รอการ
แก้ ไขระยะเวลานาน
4.ขาดผู้เชี่ยวชาญ ด้ านการซ่อมแซมระบบฯ

เมื่อพิจารณาถึงจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) ที่เกิดจากการบริ หาร
จัดการทัง้ ภายในองค์ กรและการดําเนินงานภายนอกองค์กร ภาพโดยรวมของปั ญหาสามารถ
ดําเนินการแก้ ไขได้ ผู้ศึกษาได้ กําหนดแผนการรณรงค์สร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการผลิต
พลังงานจากขยะอย่างชัดเจน แต่บางปั จจัยที่เกิดจากรู ปแบบของงบประมาณ นโยบาย ทางผู้
ศึกษาสามารถให้ ข้อเสนอแนะต่อผู้ปฎิบตั ไิ ด้ แสดงดังตาราง 6
ตาราง 6

แสดงผลการวิเคราะห์ จุดอ่ อนและอุปสรรค แนวทางการแก้ ไขจาก
(SWOT Analysis)

จุดอ่ อน และอุปสรรค
แนวทางการแก้ ไข
1.การจั ด สรรงบประมาณจากแผนพั ฒ นา 1.เจ้ าหน้ าที่ ส่ ว นงานที่ เ กี่ ย วข้ อง นํ า เสนอ
ประจํ า ปี ไม่ มี ก ารสนับ สนุน ให้ เ กิ ด การขยาย โครงการฯ และคว ามเ หมาะ สมต่ อ กา ร
การดําเนินกิจกรรมให้ ครอบคลุมทังพื
้ ้นที่
ดํ า เนิ น งาน ต่อผู้บ ริ ห ารเพื่ อ รั บพิจ ารณาและ
สรรจัดงบประมาณในดําเนินต่อไป
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ตาราง 6

แสดงผลการวิเคราะห์ จุดอ่ อนและอุปสรรคและ แนวทางการแก้ ไข
(SWOT Analysis) (ต่ อ)

จุดอ่ อน และอุปสรรค
แนวทางการแก้ ไข
2.การพัฒนากิจกรรมส่งเสริ มกลุ่มเป้าหมายใน 2.ส่งเสริมการเรี ยนรู้ในหลายรูปแบบ ได้ แก่
พื น้ ที่ ชุ ม ชนที่ ยัง ไม่ เ กิ ด รู ป แบบกิ จ กรรมอย่ า ง การอบรมหลัก สูต ร “การจัด การขยะอิ น ทรี ย์ /
ขยะเชือ้ เพลิงโดยชุมชน” การศึกษาดูงาน
ชัดเจน
กรณี ศึ ก ษาจากชุ ม ชนตั ว อย่ า งในจั ง หวั ด
ใกล้ เคียง การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง การสรุป
บทเรี ยนอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างชุมชนที่ เข้ า
ร่วมโครงการในลักษณะเครื อข่ายการเรี ยนรู้
3.รู ปแบบการอบรมให้ ความรู้ ต่อกลุ่มเป้าหมาย 3.การจัดทําแผนรณรงค์ สร้ างความรู้ความ
เข้ าใจในเกี่ ยวกับการผลิตพลังงานจากขยะ ที่
ยังไม่มีความชัดเจน
เหมาะสมกับท้ องถิ่น
4.วัตถุดบิ ในการป้อนเข้ าระบบผลิตพลังงานจาก 4.กําหนดรู ปแบบการจัดการขยะในชุมชนอย่าง
ขยะไม่เ พี ย งพอต่อ ประสิท ธิ ภ าพในการกํ า จัด ครบวงจร
ขยะของระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ
การจัดทําแผนการรณรงค์ สร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการผลิตพลังงานจากขยะ
เนื่องจากระบบผลิตพลังงานจากขยะ ประกอบด้ วย ระบบหมักขยะอินทรี ย์ จึงต้ องมีการ
ชี ้แจงรายละเอียดด้ านต่างๆ ทังความรู
้
้ ความเข้ าใจของแหล่งกําเนิดขยะ การจัดจ้ างบุคลากรให้
เพียงพอ การจัดซื ้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการจัดเก็บขยะแยกประเภทและการเดินระบบผลิตพลังงาน
้
จากขยะเพื่อให้ มีวตั ถุดิบเข้ าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิ ภาพ รวมทังการลดภาระในการ
จัดการขยะของเทศบาลฯในอนาคต
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจในการนําขยะชุมชนมาผลิตพลังงานให้ แหล่งกําเนิดขยะใน
เขตเทศบาลฯ
เพื่อให้ เกิดความร่วมมือในการจัดการปั ญหาขยะ การคัดแยกขยะ และการผลิตพลังงาน
จากขยะ
เพื่ อ ให้ ได้ วัต ถุ ดิ บ ในการป้ อนเข้ า ระบบผลิ ต พลัง งานจากขยะอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ
2. การกําหนดแนวทางการรณรงค์
ผลการสํารวจข้ อมูลพื ้นฐานในกิจกรรมที่ผา่ นมาของเทศบาลฯจากเดิมรูปแบบการจัดการ
ขยะเทศบาลฯ พบว่ายังไม่มีรูปแบบการจัดที่เหมาะสม และรวมถึงการดําเนินการปั จจุบนั เป็ นเพียง
การรณรงค์ให้ เกิดกระบวนคัดแยกขยะอินทรี ย์ที่ต้นทาง จึงได้ ปริ มาณขยะอินทรี ย์ที่สามารถเข้ า
ระบบได้ แต่ยงั ไม่เต็มประสิทธิภาพ และหลังจากวิเคราะห์จดุ อ่อนและอุปสรรค แนวทางการแก้ ไข
จากผลการวิเคราะห์ (SWOT) แล้ วนัน้ แนวทางส่งเสริ มให้ เทศบาลฯ มีรูปแบบในการรณรงค์ที่
ชัดเจน และเหมาะสมกับพื ้นที่ โดยรณรงค์สร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการนําขยะมาผลิตพลังงาน
ซึง่ ควรจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามขันตอนลดและคั
้
ดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดหรื อหลักการ
3Rs ประกอบด้ วยการลดปริ มาณขยะมูลฝอยหรื อของเสีย (Reduce) การใช้ ซํ ้า (Reuse) และแปร
รูปใช้ ใหม่ (Recycle) หากสามารถดําเนินการได้ อย่างเป็ นรู ปธรรมแล้ ว ผลที่ได้ รับท้ ายสุดก็คือ การ
กําจัดแบบฝั งกลบจะเกิดขึ ้นในปริ มาณที่น้อยที่สุด (Minimize Landfill) โดยกระบวนการและ
ความสัมพันธ์ นี ้ เรี ยกว่า หลักการจัดลํ าดับความสํ าคัญในการจัดการขยะชุมชน
(Waste
Management Hierarchy) ดังแสดงใน ภาพ 4
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ภาพ 4 หลักการลําดับความสําคัญของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(Waste Management Hierarchy)
การกํ า หนดแนวทางการดํา เนิ น งานภายใต้ แ ผนการณรงค์ ฯ เพื่ อเป็ นการนํ าไปแก้ ไ ข
ปั ญหาการนําขยะอินทรี ย์เข้ าระบบนัน้ สรุปดังนี ้
2.1 การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ ให้ มีความพร้ อมในการสร้ างกระบวนการ
คัด แยกขยะและการเดิน ระบบ โดยการจัด การอบรมให้ ความรู้ ทัง้ ภาคทฤษฎี และการปฏิ บัติ
กลุม่ เป้าหมาย: เจ้ าหน้ าที่กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้ อมและกองช่างสุขาภิบาลที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดเก็บขยะ การดูแลระบบการกําจัดขยะ และเจ้ าหน้ าที่กองสวัสดิการ
2.2 การอบรมให้ ความรู้ ในเชิงปฏิบตั ิ แก่กลุ่มเป้าหมายที่เทศบาลฯ กําหนด โดย
จะเน้ นประเด็นเกี่ยวกับความเป็ นมาของโครงการรณรงค์สร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการนําขยะมา
ผลิตเป็ นพลังงาน ตลอดจนรูปแบบการคัดแยกขยะอินทรี ย์เพื่อนํามาผลิตพลังงาน (การคัดแยกจาก
แหล่งกําเนิด การเก็บรวบรวม และการขนส่ง)
2.3 การจัด เตรี ย มอุป กรณ์ แ ละสิ่ง อํ า นวยความสะดวกในการจัด เก็ บ ขยะแยก
ประเภท ได้ แก่ การเสนอแนวทางการปรับปรุ งรถหรื อจัดซื ้อรถเพื่อจัดเก็บขยะแยกประเภท การ
จัดเตรี ยมภาชนะในการคัดแยกขยะ ในกรณีของพื ้นที่ตวั อย่าง
2.4 การประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง กว้ างผ่ า นสื่ อ ในท้ องถิ่ น และการจั ด เตรี ย มสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ และสปอต
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2.5 กิจกรรมการรณรงค์ในพื ้นที่เป้าหมาย เช่น การจัดกิจกรรมเกมส์การละเล่น
เนื่องในโอกาสสําคัญ โดยสอดแทรกความรู้ เรื่ องการคัดแยกขยะอินทรี ย์เพื่อนําไปผลิตพลังงาน
เป็ นต้ น
2.6 กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรี ย์นําร่ อง เช่น การคัดแยกขยะอินทรี ย์ในกลุ่ม
พ่อ ค้ า แม่ ค้ า ในตลาดสด หรื อ การคัด แยกเศษอาหารจากชุม ชนนํ า ร่ อ ง เป็ นต้ น ทัง้ นี ก้ ่ อ นการ
ดําเนินงานต้ องมีการจัดประชุมประชาคมอย่างน้ อย 1 ครัง้
2.7 การขยายผลการคัดแยกขยะให้ ครอบคลุมแหล่งกําเนิดขยะในเขตเทศบาลฯ
ในกรณีของพื ้นที่ตวั อย่าง
2.8 การติดตามประเมินผลทังในเชิ
้
งปริ มาณและคุณภาพเพื่อใช้ ในการปรับปรุ ง
การดําเนินงานของเทศบาลฯและจัดทําแผนรณรงค์ตอ่ เนื่อง
3. การกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
จากแผนการรณรงค์ฯ ดังกล่าว สามารถกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการณรงค์สร้ าง
ความรู้ ความเข้ า ใจการนํ า ขยะมาผลิ ต พลัง งานที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกับ ปั ญ หา โดยมี
รายละเอียดของการจัดกิจกรรมรณรงค์โดยภาพรวม ดังนี ้
3.1 การรณรงค์โดยให้ ข้อมูลข่าวสาร ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ระดับ คือ
3.1.1 การให้ ข้อมูลทางสื่อสารมวลชน (Mass Communication) โดยผ่าน
ทางเสียงตามสาย สปอตวิทยุ หรื อทางสื่อมวลชนท้ องถิ่น
3.1.2 การให้ ข้อมูลแบบเจาะเฉพาะกลุ่ม (Selective Communication)
เป็ นการจัดการอบรมเพื่อให้ ความรู้ ในกลุ่มเป้าหมายที่เทศบาลฯ กําหนดให้ ทังนี
้ ้มีตวั แทนผู้เข้ ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า 50 คน
3.1.3 การให้ ข้อมูลรายบุคคล (Personal Communication) เป็ นการ
ประชุมร่ วมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นแหล่งกําเนิดหลัก เช่น ร้ านอาหาร สถานประกอบการ โรงเรี ยน
ตลาดสด เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็ นกิจกรรมหลักในการรณรงค์ เนื่องจากเป็ น
กลไกสําคัญในการกระจายความรู้ ข้ อมูลข่าวสารด้ านการผลิตพลังงานจากขยะด้ วยการมีสว่ นร่วม
ไปถึงประชาชน
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3.2 การสร้ างการมีสว่ นร่วมของแหล่งกําเนิดในการร่วมกิจกรรมรณรงค์ (Public
Participation) โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมเพื่อรับฟั งความคิดเห็น การจัด
กิจกรรมเกมส์การละเล่นในโอกาสต่างๆ
3.3 กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรี ย์นําร่ อง เช่น การคัดแยกขยะอินทรี ย์ในกลุ่ม
พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า ในตลาดสด หรื อ การคัด แยกเศษอาหารจากชุม ชนนํ า ร่ อ ง เป็ นต้ น ทัง้ นี ก้ ่ อ นการ
ดําเนินงานต้ องมีการจัดประชุมประชาคมอย่างน้ อย 1 ครัง้
สรุ ปการจัดทําแผนการณรงค์ สร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการนําขยะมาผลิต พลังงาน
การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการนําขยะมาผลิตพลังงาน และเพื่อ
ส่งเสริ มการคัดแยกขยะให้ ได้ ปริ มาณที่เหมาะสมกับระบบที่ออกแบบไว้ โดยการรณรงค์เริ่ มตังแต่
้
ขันตอนการคั
้
ดแยกขยะจากแหล่งกําเนิด เช่น บ้ านเรื อน ร้ านอาหาร ตลาดสด การเก็บรวบรวม
ขยะแต่ละประเภท การเก็บขนเพื่ อนํ าไปกํ าจัดและผลิตพลังงาน ซึ่งจํ าเป็ นต้ องกระตุ้นและให้
ความรู้ กับเทศบาลฯ ให้ มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุ ปรู ปแบบและวิธีการที่
เหมาะสมกับเทศบาลฯ แสดงดังตาราง 7 เพื่อให้ เกิดประโยชน์ จากระบบ การนําขยะมาผลิต
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ซึ่งแหล่งกําเนิดขยะอินทรี ย์ที่มีศกั ยภาพเพื่อผลิตเป็ น
พลังงานและแนวทางการรณรงค์ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการนําขยะมาผลิตพลังงาน
ประกอบด้ วย 2 กลุม่ คือ
1. กลุม่ ครัวเรื อน บ้ านพักอาศัย ชุมชนและสถานศึกษา ในกลุม่ นี ้การจัดกิจกรรมการมี
ส่วนร่ วมของประชาชนในการคัดแยกขยะอินทรี ย์จะดําเนินการผ่านการขอความร่ วมมือในการคัด
แยกขยะโดยการจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการคัดแยก หรื อ จัดกิจกรรมที่สร้ างแรงจูงใจในการ
คัดแยก (การได้ รับประโยชน์ของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม) ซึง่ อาจจะใช้ รูปแบบการประกวดแข่งขัน ทังนี
้ ้
จะต้ องพิจารณาตามความเหมาะสมของพื ้นที่
2. สถานประกอบการ เป็ นอี กกลุ่มเป้าหมายที่ จัดว่าเป็ นแหล่งกํ าเนิ ดขยะอินทรี ย์ ที่
สําคัญ โดยเฉพาะตลาดสด จัดการประชุมร่ วมกับผู้แทนสถานประกอบการ ซึ่งเน้ นการขอความ
ร่วมมือในการคัดแยกและรวบรวมขยะอินทรี ย์ เป็ นหลัก
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ตาราง 7 สรุ ปรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับเทศบาลฯ
กิจกรรมที่ 1 การลด คัดแยกขยะตัง้ แต่
แหล่ งกําเนิดและนําไปใช้ ประโยชน์
พืน้ ที่
การลดและ การคัดแยก
คัดแยก ขยะอินทรี ย์
ทม.สกลนคร จ.สกลนคร





กิจกรรมที่ 2 การปรั บปรุ งระบบการจัดการขยะมูลฝอยของท้ องถิ่น

การสร้ าง
ความ
ตระหนัก/
การอบรม

การ
จัดเตรี ยม
แผนการ
ดําเนินงาน

พัฒนา/
ปรั บปรุ ง
ระบบเก็บ
ขน

พัฒนา
ความ
ร่ วมมือ
อปท.









การเลือกใช้ การสนับสนุน
ถังรองรั บขยะ ระบบการคัด
แยกมูลฝอย
มูลฝอยใน
รายย่ อย
กลุ่มเป้าหมาย




กิจกรรมที่ 3
การส่ งเสริม
การมีส่วนร่ วม



หมายเหตุ :  เป็ นกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ ตามความเหมาะสมของเทศบาลฯ /  เป็ นกิจกรรมภาพรวมเพื่อให้ เทศบาลฯ ดําเนินงานในระยะต่อไป
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จากข้ อมูลตาราง 7 แบบแผนการรณรงค์ฯ ที่สามารถสรุปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับ
เทศบาลฯ มีรูปแบบ 3 กิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมที่ 1 การลด คัดแยกขยะตังแต่
้ แหล่งกําเนิดและนําไปใช้ ประโยชน์
1.1 กิ จกรรมที่ สามมารถดําเนิ นการได้ ตามความเหมาะสมของเทศบาล ได้ แก่
กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ และการสร้ างความตระหนัก/การอบรม
1.2 กิจกรรมภาพรวมเพื่อให้ เทศบาลฯ ดําเนินงานในระยะต่อไป ได้ แก่ กิจกรรม
การคัดแยกขยะอินทรี ย์
2. กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยของท้ องถิ่น
2.1 กิจกรรมที่สามมารถดําเนินการได้ ตามความเหมาะสมของเทศบาล ได้ แก่ การ
จัดเตรี ยมแผนการดําเนินงาน การพัฒนา/การปรับปรุ งระบบเก็บขนขยะ และการเลือกใช้ ภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอยในกลุม่ เป้าหมาย
2.2 กิจกรรมภาพรวมเพื่อให้ เทศบาลฯ ดําเนินงานในระยะต่อไป ได้ แก่ การพัฒนา
ความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น การสนับสนุนระบบการคัดแยกมูลฝอยรายย่อย
3. กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริม การมีสว่ นร่วม เป็ นกิจกรรมที่ดําเนินการภายใต้ แผน
การรณณรงค์
รู ปแบบการจัดการขยะอย่ างครบวงจร
จากการกําหนดแนวทางการดําเนินงานภายใต้ แผนการณรงค์ฯ เพื่อเป็ นการนําไปแก้ ไข
ปั ญหาการนําขยะอินทรี ย์เข้ าระบบนัน้ นอกเหนือจากการคัดแยกขยะอินทรี ย์เพื่อเข้ าระบบผลิตก๊ าซ
ชี ว ภาพแล้ ว นัน้ เทศบาลฯ ควรมี ก ารจัด การคัด แยกขยะอย่ า งครบวงจรด้ ว ยเพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
ประสิทธิภาพต่อท้ องถิ่นมากที่สดุ ภาพ 5 สามารถสรุปให้ เกิดความสอดคล้ องกับ 9 แนวทางดังนี ้
1. การส่งเสริ มให้ เกิดรูปแบบการดําเนินกิจกรรมต่อกลุม่ เป้าหมาย/บุคลากรของ
เทศบาลฯ จัดให้ มีสร้ างความรู้ ความเข้ าใจต่อกิ จกรรมผ่านเวทีการอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรมี
ความพร้ อมและให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจและขอความร่วมมือต่อกลุม่ เป้าหมาย (สอดคล้ องกับข้ อ
2 – 3)
2. การจัดเตรี ยมสิง่ อํานวยความสะดวก เป็ นสิง่ สําคัญต่อการดําเนินกิจกรรม เพื่อให้ มี
ความเหมาะสมกับรูปแบบที่กําหนด (สอดคล้ องกับข้ อ 4)
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3. กําหนดรูปแบบความเหมาะสมต่อการจัดการขยะทัง้ 4 ประเภท ดังนี ้
ขยะรี ไซเคิล
การคัดแยกขยะรี ไซเคิลการคัดแยกจากต้ นทาง โดยครัวเรื อนหรื อคัด
แยกรวบรวมให้ รถเก็บขนขยะ
ขยะมีพิษ กําหนดจุดทิ ้ง (Drop off) ในชุมชน กําหนดวัน เวลา จัดเก็บ และเทศบาลฯ
รวบรวมไปกําจัดยังบริ ษัทที่รับกําจัดขยะมีพิษ
ขยะอินทรี ย์
คัดแยกใส่ถงั ขนาดเล็กมีฝาปิ ดมิชิดเทศบาลเก็บขนเข้ าระบบผลิตก๊ าซ
ชีวภาพ หรื อทํานํ ้าหมักจุลนิ ทรี ย์ กากที่เหลือทําเป็ นปุ๋ย
ขยะทัว่ ไป รวบรวมใส่ถงั มูลฝอยของเทศบาลฯ จัดเก็บรวบรวมทุกวันและนําไปกําจัดโดย
วิธีการฝั งกลบ
ขยะเชื อ้ เพลิงเป็ นขยะที่ได้ จากกระบวนการผลิตก๊ าซชี วภาพ เช่น ขยะพลาสติก ยาง
เทศบาลรวบรวม รอการขนส่งเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรม
4. การขยายผลไปยังกลุม่ เป้าหมาย เพื่อให้ ครอบคลุมจากแหล่งกําเนิดขยะใน
เทศบาลฯ (สอดคล้ องกับข้ อที่ 7) หากกลุม่ เป้าหมายไม่สามารถดําเนินการได้ ตามรูปแบบที่กําหนด
ปริ มาณขยะที่เกิดขึ ้นจะถูกรวมลงในถังขยะของเทศบาล และนําไปกําจัดโดยการฝั งกลบอย่างถูก
วิธีอย่างถูกหลักวิชาการ

ภ4
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การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ/ขอความร่วมมือ

ขยายผล

แจกถังคัดแยกขยะให้ แหล่งกําเนิดที่เข้ าร่วม/ทิ ้งในจดที่กําหนด
รณรงค์เก็บขยะรี ไซเคิล

ขยะพิษ(เดือนละ 1

ขยะอินทรี ย์ (เก็บทุก

ขยะทัว่ ไป (เก็บทุกวัน)

จุดรวบรวมขยะในชุมชน(Station)
- ขยะอินทรี ย์ใส่ถงั มีฝาปิ ด
- ขยะทัว่ ไป
ใส่ถงั ขยะรองรับมูลฝอยของเทศบาลฯ
้ ่

ทํานํ ้าหมักจุลนิ ทรี ย์
กาก

แหล่งกําเนิดที่ยงั ไม่เข้ าร่วม

ถังขยะในปั จจุบนั
ขยะรวมที่ไม่มีการคัด

ขยะอินทรี ย์

ขยะพิษ

ขยะเชื ้อเพลิง

เทศบาลเก็บขนไป
เข้ าระบบผลิตก๊ าซ
ชีวภาพ

เทศบาลเก็บรวบรวม
ส่งไปกําจัดยัง
บริ ษัทกําจัดขยะพิษ

เทศบาลเก็บขนนําไป
ผลิตขยะเชือ้ เพลิง รอ
การขนส่ งเข้ าสู่

เทศบาลเก็บขนจากถัง
ขยะ ไปกําจัดโดยการฝั ง
กลบอย่างถูกหลักวิชาการ
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ข้ อเสนอแนะต่ อแผนการรณรงค์ ฯ
1. การพฒนากลไกการคัดแยกจากต้ นทางหรื อแหล่งกําเนิดอย่างเป็ นระบบ ตังแต่
้ การ
ออกแบบ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมสร้ างแรงจู ง ใจ การจัด เตรี ย มวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวม โดยให้ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ โดยท้ องถิ่นจะต้ องอํานวยสะดวกให้ กับกลุ่มเป้าหมาย
มากที่สดุ นอกจากนีใ้ นทุกๆ 2 ปี ควรเพิ่มแผนการติดตามประเมินผลโครงการฯ ไว้ เพื่อปรับปรุ ง
และเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมฯ ที่ไม่ประสบความสําเร็จไปพร้ อมกันด้ วย
2. ควรมีการขยายผลตามแผนการณรงค์ฯ โดยคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับท้ องถิ่น
ไปยังท้ องถิ่น/ตลาดสดใกล้ เคียง โดยเฉพาะท้ องถิ่นที่มีแหล่งกําเนิดขยะอินทรี ย์ เช่น ตลาดสด หรื อ
โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็ นกลุม่ เป้าหมายที่ผลิตขยะอินทรี ย์เพื่อผลิตพลังงาน สามารถเป็ น
วัตถุดิบให้ กบั ระบบ อย่างไรก็ตาม ต้ องมีการกําหนดเงื่อนไขในรับขยะอินทรี ย์เข้ าสูร่ ะบบ เนื่องจาก
เป็ นการเคลื่อนย้ ายขยะมูลฝอย ซึง่ จะขัดต่อพรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเรื่ องการเคลื่อนย้ าย
ข้ ามพื ้นที่ อย่างไรก็ตาม ท้ องถิ่นสามารถแก้ ไขเงื่อนไขนีไ้ ด้ โดยการลงนามบันทึกข้ อตกลงในการ
ดําเนินงานระหว่างพื ้นที่ได้
3. ควรจัดทําฐานข้ อมูลของการปฏิบตั ิงานที่สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อปรับนโยบาย แผนปฏิบตั กิ ารและงบประมาณให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับสถานการณ์
4. ควรจัดองค์กรและวิธีการบริ หารงาน ให้ สามารถอํานวยการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบตั งิ านด้ านคัดแยกขยะอินทรี ย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
5. กรณีของท้ องถิ่นที่เข้ าร่ วมโครงการฯ ควรทบทวนระเบียบข้ อบังคับหรื อข้ อปฏิบตั ิที่
เกี่ ย วกับการจัดการขยะมูลฝอยชุม ชน จากเทศบัญญัติข องท้ องถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ องเพื่ อให้ ส ามารถ
สนับสนุนแนวทางการคัดแยกขยะอินทรี ย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงค่าธรรมเนียม
ในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อบังคับให้ ทกุ กลุม่ เป้าหมายหันมาให้ ความสําคัญ และความสนใจ ใน
การคัดแยกขยะอินทรี ย์เพื่อผลิตพลังงาน โดยเมื่อประกาศใช้ ต้องมีการดําเนินงานตรวจสอบอย่าง
จริ ง จัง หรื อ กํ า หนดให้ ผ้ ูที่ มี ก ารคัด แยกขยะอิ น ทรี ย์ / ขยะเชื อ้ เพลิง จากครั ว เรื อ น จะได้ รั บ การ
ลดหย่ อ นค่ า ธรรมเนี ย มในการจัด การขยะ ส่ ว นผู้ที่ ไ ม่ มี ก ารคัด แยกขยะอิ น ทรี ย์ จ ะต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมสูงขึ ้นในอัตราก้ าวหน้ าทุกปี
6. ควรประสานความร่ วมมือไปยังหน่วยงานพี่เลี ้ยงในพื ้นที่ เช่น สํานักงานพลังงาน
จังหวัด หรื อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดที่อยู่ในท้ องถิ่นนัน้ เพื่อให้ ช่วย
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นหรื อสนับสนุนในด้ านวิชาการเบื ้องต้ น

