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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
เริ่มประชุม เวลา 08.4๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายเจะยะโกะ  ซีบะ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเจาะกะพ้อใน  ประธานที่ประชุม ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบ
ดังนี้  
-การจัดการขยะในพ้ืนที่ของเราเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกันช่วยกันแก้ไข เพราะปัญหาขยะใน

ชุมชนของเราต้องมาให้ความส าคัญเพราะหากมีขยะปริมาณมาหขึ้นอาจจะให้ระบบสุขภาพในชุมชนของเรามีการ
การเกิดโรคระบาดได้ เพราะฉะนั้นเราในฐานะเยาวชนต้องช่วยกัน เดียวจะบอกวิธีการจัดการขยะของพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่
ประสบความส าคัญแล้ว 

1 นายการียา บงรู 25 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
2 นายมะรอสือดี โตะดือแม 3/1 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
3 นายซากิร เจ๊ะเตะ 114/1 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
4 นายอัสมัน ดอเล๊าะ 120/1 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
5 นายอับดุลเลาะ เจะแม 66/1 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
6 นายซูไฮดี มะบา 78/6 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
7 นายมะดาราปี การี 47/2 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
8 นายสอและ มะบา 78/6 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
9 นายอิสมาแอ สาและ 45/4 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 

10 นางสาวนาตือเราะ บือราเฮงสุ 63/3 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
11 นางสาวพารีด๊ะ แดเมาะ 123/1 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
12 นายสุกร ี มะบา 80/1 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
13 นายรอมฎอน ศรีทอง 63/4 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
14 นายซุฟวีัน ดาเล๊าะ 120/1 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
15 นายสมาน โตะซีมัน 67/2 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
16 นางสาวไซนะ เลาะกะอะ 75 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
17 นายบาฮารี แดเมาะ 66/3 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
18 นายมะซาบีดี  ซีบะ 87 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
19 นายอัสรี บือราเฮง 46/9 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
20 นายอาลียัส ซีบะ 69/1 ม.2 ต าบลกะรุบี อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 

    

รายงานการประชุมพัฒนาศักยภาพกระบวนการร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาบ้านเกิด 
วันที่  20  มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.40 น. 

ณ  มัสยิดปาแดแตแร หมู่ 2 บ้านเจาะกะพ้อใน ต าบลกะรุบี  อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
 
 



 

“คนเกาะสมุยประท้วงยืดเยื้อปิดถนนทางเข้าออกโรงเผาขยะเนื่องจากเตาเผาเสียจนมีกองขยะที่ไม่ได้ก าจัด
มาร่วม 2 ปี ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงและมีน้ าเน่าเสียไหลสู่แหล่งน้ าชุมชุน” ถึงแม้จะด าเนินการซ่อมโรงงานเผาขยะเจ้า
ปัญหาที่สมุยเรียบร้อยแล้ว แต่ประเด็นปัญหานี้ยืดเยื้อมานานถึงสองปีกว่าจะได้รับการแก้ไข ขณะที่ปัญหาเก่าดู
เหมือนจะถูกแก้ไปอย่างขอไปท ี

การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
หัวใจส าคัญของการแก้ปัญหาขยะที่ทุกคนสามารถท าได้นี้เป็นสิ่งที่ ชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม ของ

กองทัพภาคที่ 2น ามาใช้และจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะ
ทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และด าเนินการรีไซเคิลครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือหลักการก าจัดขยะ
จากแหล่งก าเนิดต้นทาง ลดปริมาณขยะ และน ากลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ หรือเรียกว่าขยะรีไซเคิล  เป็นการเพ่ิม
รายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย เช่นเดียวกับที่ ชุมชนอยู่เย็น อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   ซึ่งน าเอา
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) มาใช้และสามารถจัดการขยะในชุมชนได้เกือบทั้งหมด รวมถึงน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ในหลายรูปแบบ โดยมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิล การผลิตน้ าหมักจากขยะอินทรีย์ การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์จากเศษผักและเศษอาหาร ซึ่งได้จากตลาดสดที่อยู่ใกล้ชุมชน เป็นการน าวัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่เพ่ือท าให้
ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

การลดขยะทีต่วัเราเอง 
ปัญหาขยะไม่ได้เกิดข้ึนเพราะเทคโนโลยี แต่เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนจากเราทุกคน ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญไม่แพ้การคัด

แยกขยะอย่างเป็นระบบ คือ การลดขยะที่ตัวเราเอง โดยมีหลายชุมชนที่น าแนวคิดนี้มาใช้ หรือที่รู้จักกันว่าเป็น 
“ชุมชนไร้ถัง” ดังเช่นที่ ชุมชนเทศบาลต าบลอุโมงค์ จังหวัดล าพูน โดยเดิมทีนั้นมีการจัดเก็บขยะโดยภาคเอกชนแล้ว
เกิดปัญหาขึ้นมากมาย จึงด าเนินการยกเลิกระบบถังขยะ ยกเลิกการเก็บค่าขยะ และเน้นหนักมาตรการทางสังคมให้
สมาชิกในชุมชนร่วมมือกันลดขยะและคัดแยกขยะแทนการพ่ึงพาเทคโนโลยี และยึดหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
ส าหรับเป็นมาตรการทางการคลังผ่านการจ าหน่ายถุงขยะ แต่ปัจจัยส าคัญที่สุด คือ ผู้น าชุมชนมีการติดตามและ
สนับสนุนการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง อีกชุมชนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์อย่างชัดเจน คือ  ชุมชนต าบลเมืองแก จังหวัด
บุรีรัมย์ ที่มีแนวคิดว่า “ถังขยะไม่ใช่เครื่องประดับ” เริ่มด าเนินการตั้งแต่การตั้งค าถามเพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมคิดตาม
เกี่ยวกับขยะ ว่าขยะเกิดจากอะไร ใครมีหน้าที่ก าจัดขยะ และวิธีก าจัดขยะที่ถูกต้องนั้นท าอย่างไร และเปิดโอกาสให้
ชาวบ้านร่วมกันอภิปราย ระดมความเห็นกันว่าเราควรมีการจัดการอย่างไร จนได้เป็นข้อสรุปของการบริหารจัดการ
ขยะอย่างมีศักยภาพ โดยได้ก าหนดมาตราการช่วยกันก าจัดขยะในชุมชนร่วมกันว่า ชาวบ้านจะต้องมาช่วยกันก าจัด
ขยะในพ้ืนที่สาธารณะเดือนละ 1 ครั้ง โดยแต่ละหมู่บ้านช่วยกันท าอย่างพร้อมเพียง 

การเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของท่ีเราไม่ต้องการ 
แนวคิดเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินนี้เป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมองเห็นมูลค่าขยะของ ร้านศูนย์บาท ศูนย์วัสดุรีไซเคิล
กลุ่มอาชีพซาเล้ง ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งขณะนี้ได้ขยายสังคมรีไซเคิลไปยังภาคเหนือแล้ว 
ร้านศูนย์บาทท าหน้าที่เป็นคนกลางในการรับซื้อ และบริหารจัดการขยะ ภายในร้านมีสินค้าอุปโภคบริโภคเหมือนกับ
ร้านขายของช าทั่วไป โดยให้คนในชุมชนน าขยะมาตีมูลค่าเป็นตัวเงิน และแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีอยู่ภายในร้านโดย
ไม่ต้องใช้เงิน จากนั้นร้านศูนย์บาทท่ีเปรียบเสมือนธนาคารขยะจะน าขยะที่รับซื้อไปขาย ท าให้ร้านได้ก าไรทั้งจากการ 

 

http://www.thaiichr.org/autopagev4/show_page.php?topic_id=455&auto_id=8&TopicPk=93
http://www.thaiichr.org/autopagev4/show_page.php?topic_id=455&auto_id=8&TopicPk=93


 

 

ขายขยะ และการขายสินค้า ก่อนที่จะเกิดร้านศูนย์บาทขึ้นชุมชนแห่งนี้เคยประสบปัญหาการจัดการขยะเช่นเดียวกับ
ชุมชนอ่ืนๆ แต่ในปัจจุบันนอกจากจะแก้ปัญหาขยะได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยปลูกฝังจิตส านึกในการแยกขยะ และ
เห็นคุณค่าของสิ่งของทุกชิ้นก่อนจะทิ้งอีกด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นางมาสะนะ  ลาสะ ได้เสนอที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
สิ่งที่เราต้องจัดการขยะอีก 1 ชนิด คือ ขยะเปียกเพราะแต่หลังคาบ้านเรือนมีกันทุกคน และต้ องมีการ

จัดการที่ถูกต้อง อยากให้ทุกคนได้มีความรู้ในการจัดการขยะเปียกเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก และขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ครัวเรือนมีสถานที่จัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก 
และขยะรีไซเคิลในครัวเรือนและประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก และ
ขยะรีไซเคิล ในครัวเรือน 

 
มติที่ประชุม  ให้เชิญวิทยากรมาสอนวิธีการจัดการขยะเปียก 

นางสาวพารีด๊ะ   แดเมาะ  ได้เสนอที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
อยากเสนอให้ที่ประชุมได้มีการคิดแผนการพัฒนาชุมชนในการจัดการขยะ เช่น การก าหนดโซนในการ

จัดการขยะ มีคนรับผิดชอบในการดูแลพ้ืนที่ให้มีความสะอาดมากขึ้น โดยการแบ่งโซน ให้ผู้ดูแลทุกคนได้รับผิดชอบ
กัน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายอัสมัน   ดอเล๊าะ  ได้เสนอที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้ 

1.ประชาชนยังยึดติดกับการแก้ไขปัญหาขยะแบบเดิมๆ สถานที่มีกลิ่นเหม็น สกปรกไม่น่าชวนมอง จนท าให้ไม่มีใคร
ยอมที่จะให้มีการสร้างโรงก าจัดขยะในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตนเองอยู่อาศัย เนื่องจากว่าก็ยังไม่มีที่ใดในประเทศไทย 
มีระบบจัดการขยะที่ประสบความส าเร็จ สะอาด สถานที่น่าชวนมองอย่างที่ไปดูงานที่ต่างประเทศ 
2.เทศบาลไม่มีแหล่งก าจัดขยะเนื่องจากสาเหตุข้อแรก เพราะไม่รู้ว่าจะชี้แจงยังไงให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าใจ จึงต้อง
น าขยะไปทิ้งในพื้นที่ห่างไกล นอกพ้ืนที่ ในป่า สถานที่รกร้าง สร้างปัญหาให้กับชุมชนในพื้นท่ีนั้นๆตามมา 
3.ทุกคนยังมองไม่เห็นคุณค่าของขยะเพราะว่ามีมูลค่าเล็กน้อย  ไม่ทราบว่าขยะบางชนิดมีมูลค่า เมื่อแยกขยะแล้วจะ
ไปขายที่ไหนหรือมีวิธีใดบ้างท่ีจะจัดการขยะได้โดยเปลี่ยนให้เป็นรายได้เข้ามา 
4.เนื่องจากทางภาครัฐยังไม่มีสถานที่และวีธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาขยะ มีการก าจัดขยะที่สามารถรองรับ
การแยกขยะได้ จึงท าให้โครงการรณรงค์ให้ประชนคัดแยกขยะ ไม่ประสบความส าเร็จ เป็นเพียงแค่ไฟไหม้ฟางในช่วง
ต้นๆ แต่เมื่อประชาชนคัดแยกขยะแล้วกลับไม่มีการเก็บขยะแบบแยก เพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี ขยะเศษอาหารถูก
เก็บน าไปปนกับขยะทั่วไปเช่นเดิม5.การหาวิธีการจัดการขยะยังไม่ลงลึกเพียงพอในการแก้ไขปัญหาขยะตามสถุานที่
อยู่อาศัยที่ต่างๆกัน  บ้านเรือน  ตลาดสด  อาคารพาณิชย์  โรงเรียน อาคารสูงอย่างโรงแรมและคอนโดมิเนียม ชม
ชนชนบท บางที่สามารถก าจัดขยะได้ด้วยตัวเอง บางที่ท าได้เพียงแยกขยะ ท าให้แต่ละที่จะต้องมีวิธีการจัดการที่
แตกต่างกัน เราสงเสริมให้ประชาชนท าปุ๋ยจากขยะ แต่ผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารสูง อาคารพาณิชย์ ไม่รู้ว่าจะเอาปุ๋ยไปใช้

http://www.facebook.com/0bahtshop


 

ประโยชน์ได้อย่างไรเพราะไม่ได้มีพ้ืนที่ปลูกพืช นี่เป็นตัวอย่างชี้ให้เห็นอย่างง่ายๆ ที่แสดงให้เห็นเด่นชัดถึงการใช้วิธี
จัดการขยะอย่างไม่เหมาะสมกับสถานที่ 

6.เทคโนโลยีที่ใช้ก าจัดขยะ สามารถก าจัดขยะได้เฉพาะขยะแยกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการท าปุ๋ยหมักจากขยะ การ
ท าก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหาร การน าขยะมาเผาเป็นพลังงานความร้อนเพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า แต่ขยะที่เข้าสู่
กระบวนการก าจัดยังไม่ได้แยกอย่างสมบูรณ์ ท าให้เทคโนโลยีดังกล่าวประสบปัญหาในการด าเนินการ 

7.การขัดผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ฝังกลบขยะ โครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบก าจัดขยะจึงถูกระงับ ถูก
ต่อต้านจากชุมชนโดยมีผู้มีอิทธิผลที่เสียผลประโยชน์หนุนอยู่ภายหลัง 

จากสาเหตุหลักๆเหล่นนี้ท าให้การแก้ไขปัญหาขยะ ยังคงไม่มีความคืบหน้าและก่อให้เกิดปัญหาหนักข้ึนทุกวัน ดังนั้น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน แนวทาง วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่   
ที่มีสถานท่ีแตกต่างกัน  ใช้ลักษณะเด่นของแต่ละพ้ืนที่มาแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ อย่างเช่น 

1.ในชุมชนที่ห่างไกลจากตัวเมือง มีพ้ืนที่เพาะปลูกทางการเกษตร เป็นชุมชนที่มีความต้องการปุ๋ยหมักจากขยะ
เพราะต้องใช้ในการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ยหมักจากขยะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งน่าจะมีการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกร เพื่อท าโครงการปุ๋ยหมักจากขยะสด ขยะเศษผักเศษอาหาร เพ่ือความยั่งยืนในการท าการเกษตร และ
เป็นการช่วยภาครัฐในการแก้ไขปัญหาขยะ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับขยะ 

2.ในชุมชนเมืองใหญ่ มีปริมาณขยะเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะตลาดสด ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร เป็นแหล่งผลิตขยะ
ที่สามารถย่อยสลายได้เป็นจ านวนมาก ซึ่งขยะที่ว่านี้เป็นวัตถุดิบชั้นดีในการน ามาผลิตปุ๋ยหมักเนื่องจากมีการเจือปน
ของขยะชนิดอ่ืนเช่นพลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว น้อย หากมีการท าข้อตกลงร่วมในการส่งขยะที่คัดแยกแต่เศษผัก
เศษอาหารให้กับกลุ่มเกษตรกร ก็จะสามารถท าขยะท่ีเคยเป็นปัญหา เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ 

3.การจัดพ้ืนที่ให้มีการรับซื้อขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ ประจ าเดือนตามชุมชนต่างๆ โดยขอความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการค้าของเก่า เริ่มต้นโดยการะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงราคาที่รับซื้อของขยะชนิดต่างๆ 
สถานที่รับซื้อ และวันเวลาที่จะมารับซื้อเป็นประจ า วีธีการนี้จะท าให้ผู้ค้าของเก่ามีผู้ใช้บริการมากข้ึน มีปริมาณขยะ
ที่จะน าส่งโรงงานรีไซเคิลได้มากข้ึน ประชาชนมีรายได้มากข้ึนจากการแยกขยะและเก็บสะสมขยะเพ่ือจ าหน่าย เพ่ิม
รายได้ให้กับครอบครัว พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในภาวะที่ข้าวของทุกอย่างมีราคาแพง 

4.บ้านที่อยู่อาศัย มีบริเวณบ้านที่เป็นสวน สามารถแยกขยะเศษอาหารก าจัดเองได้ โดยท าบ่อฝั่งย่อยสลายเสษ
อาหารได้ ท าให้ขยะที่จะท าการก าจัด ไม่มีขยะเศษอาหารปนอยู่ ไม่เกิดกลิ่นเหม็น ท าให้การแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลท า
ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ การแยกขยะที่ต้นทางสามารถท าได้ดีกว่าการแยกขยะที่ปลายทาง 

5.ผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารสูงอย่าง อาคารพาณิชย์  ตึกแถว หอพัก คอนโดมิเนียม ผู้ที่อยู่อาศัยประเภทนี้ไม่สามารถ
ก าจัดขยะด้วยตัวเองได้ เนื่องจากข้อก าจัดในพ้ืนที่ ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในอาคารประเภทนี้ ท าได้เพียงแยกขยะระหว่าง
เศษอาหาร ขยะทั่วไปที่สามารถรีไซเคิลได้และไม่สามารถรีไซเคิลได้ ทางเทศบาลหากสามารถก าจัดแบบแยก
ประเภทได้ มีการท าปุ๋ยจากเศษอาหาร อาจจะท าการเก็บขยะแบบแยกประเภท เช่น แยกสีถุง ขยะที่ย่อยสลายได้



 

แยกถุงเป็นอีกสีหนึ่งเพ่ือเทศบาลจะได้แยกจัดเก็บเพ่ือไปท าปุ๋ยต่อไป ส่วนขยะทั่วไปที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ จะ
แยกเก็บเป็นถุงด าเพ่ือน าไปคัดแยกหรือก าจัดต่อไป 

6.การเริ่มท าการก าจัดแบบคัดแยก อาจะเริ่มโดยจ ากัดพ้ืนที่ก่อนเพ่ือให้ง่ายต่อการเริ่มต้นประชาสัมพันธ์ อย่างเช่น 
การขอความร่วมมือกับ ตลาดสดแห่งใดแห่งหนึ่งก่อนเพ่ือขอขยะที่คัดแยกเฉพาะเศษผักเศษอาหารเพ่ือใช้ในการท า
ปุ๋ย โรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งเพ่ือให้มีการคัดแยกขยะ ให้ห้องพักทุกห้องมีถึงขยะแยกประเภทระหว่างขยะรีไซเคิลและ
ขยะทั่วไปเพ่ือรอก าจัด หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งที่จะมีการเก็บขยะแบบแยกประเภท เกษตรกรกลุ่มหนึ่งพ่ือท าปุ๋ยหมัก 
เมื่อเริ่มต้นในจุดเล็กๆส าเร็จย่อมจะเป็นตัวอย่างในการดูงานให้กับพ้ืนที่อ่ืนๆที่จะน ามาเข้าร่วมโครงการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
         ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 วาระอ่ืนๆ 
  

นายอิสมาแอ  สาและ  ได้เสนอที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่จ านวนประชากรไทยที่เพ่ิมข้ึนเพียงอย่างเดียว แต่ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยก็มีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้นทุกปีเช่นกัน ที่ผ่านมาทางรัฐบาลก็ได้หาแนวทางแก้ไขและจัดการกับปัญหาขยะล้นเมือง ด้วยหลากหลายวิธี
อย่างนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะยกให้ปัญหาขยะนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ การก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ การจัดท าร่างแผน
แม่บทการบริการจัดการมูลฝอยของประเทศที่ใช้วงเงินในการจัดท าถึง 178,000 ล้านบาท การใช้เหมืองร้างที่สูง
เท่าตึก 3 ชั้นท าหลุมฝังกลบ จัดตั้งโรงก าจัดขยะไฟฟ้าเพ่ือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้างแห่งแรกข้ึนที่ย่านหนอง
แขม เพ่ือการแก้ไขปัญหาขยะในระยะยาว 

แต่หากทุกคนในประเทศไม่ร่วมมือกันช่วยตั้งแต่ “ต้นทางการทิ้งขยะ” ระบบการก าจัดขยะจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็อาจ
ไม่ส าเร็จได้ในระยะยาว เพราะต้นทางนับเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะช่วยลดปริมาณและปัญหาขยะของประเทศ อีก
ทัง้ยังน าเอาขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์ได้ตามวิธีการจัดการขยะด้วยแนวคิด 7R ดังนี้… 

1. REFUSE : หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีสร้างปัญหา รวมทั้งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม 
หรือ ขยะมีพิษอ่ืนๆ 
2. REFILL : เลือกใช้สินค้าชนิดเติม 
3. RETURN : เลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องดื่มประเภทต่างๆ 
4. REPAIR : ซ่อมแซมเครื่องใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 



 

5. REUSE : น าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก 
6. RECYCLE : แยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือให้ง่ายในการจัดเก็บและส่งต่อไปแปรรูป เช่น กระป๋อง ขวด
พลาสติก ขวดแก้ว ฯลฯ 
7. REDUCE : ลดปริมาณการใช้และหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งของต่างๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 

               (นายสุกรี  มะบา)                    (นางมาสะนะ  ลาสะ) 
             ผู้จดบันทึกการประชุม                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


