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การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน๑
ตระหนัก วาขยะอันตรายจากชุมชน เชน ซากหลอดไฟ ซากแบตเตอรี่ ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส กระปองสเปรย ภาชนะบรรจุ ภั ณ ฑ ส ารเคมี ที่ ใช ใ นการป อ งกั น กำจั ด ศั ต รู พื ช และสั ต ว น้ ำ มัน
เครื่องยนตที่ใชแลว และขยะอันตรายอื่น ๆ ไดกลายเปนปญหาที่สำคัญระดับประเทศและระดับทองถิ่น ทั้งในแง
ของผลกระทบตอสุขภาพของประชากรและสิ่งแวดลอม และขนาดปญหาที่เพิ่มขึ้น
รับทราบ วาการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนซึ่งอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยังไมมีประสิทธิผล แมจะมีกฎหมายหรือแผนยุทธศาสตรในการจัดการแลวก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากขาดความพรอมใน
หลายดาน เชน ความเขาใจอันดีจากประชาชน อันจะนำมาซึ่งความรวมมือในการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน
อยางมีผลสำเร็จ
รับทราบ วาการจัดการขยะอั น ตรายจากชุ ม ชนที่ ไ ม ถู ก ต อ งก อใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม เพิ่มโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรครายแรงที่สงผลใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาลทั้งทางดานทรัพยากร
บุคคล เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการสูญเสียสมดุลของธรรมชาติ
มีความกังวล ตอการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอันตรายจากชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส การขาดแคลนสถานที่บำบัด กำจัด ซึ่งใชวิธีการที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และผลกระทบดาน
ลบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิง่ แวดลอม ซึง่ เกิดจากการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนที่ไมมีประสิทธิภาพ
ตระหนัก วาการแกไขปญหาดังกลาวควรเปนการจัดการแบบบูรณาการ ทั้งดานการรณรงค สรางความรู
ความตระหนัก สงเสริมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีอายุใชงานยาวนาน สงเสริมการคัดแยก
นำกลับมาใช ซ้ ำ การนำมาใชประโยชนใหม รวมทั้งมี กฎหมายที่ อ ำนวยให เ กิดกลไกในการบริ หารจั ดการที่ มี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนใหองคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ขี ด ความสามารถในการจั ด การขยะอันตรายอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณขยะทั้งในสวนผูผลิตและผูบริโภค และเกิดการจัดการขยะที่ถูกตอง มีประสิทธิภาพ
ตระหนัก วาการมีสวนรวมของประชาชนทุ กภาคสวนเปนหัวใจสำคัญในการจั ดการขยะอันตรายจาก
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะกรรมการสาธารณสุขรวมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงาน
เฉพาะกิจสำหรับการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนที่ประกอบดวยหนวยงานรับผิดชอบภาครัฐ ตัวแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตัวแทนผูประกอบการ ตัวแทนนักวิชาการ ตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชน ตัวแทนภาคประชา
สังคม ตัวแทนสื่อมวลชนและสื่อภาคประชาชน และตัวแทนชุมชน เพื่อทำหนาที่
๑.๑ จัดทำนโยบายดานการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน รวมทั้งสงเสริมและควบคุมใหมีการลด
ปริมาณขยะอันตรายจากชุมชน เชน การใชหลักการขยายความรับผิดชอบของผูผลิต (Extended Producer
Responsibility/EPR) หลักการสงเสริมการบริโภคและการผลิตอยางยั่งยืน (Sustainable Consumption and
Production/SCP) เปนตน เพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ
๑.๒ เชื่อมประสาน ทบทวน และขับเคลื่อนแผนและนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะอันตรายจาก
ชุมชนที่มีอยูในปจจุบันของหนวยงานรับผิดชอบ เชน กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เปนตน
๑.๓ ผลักดันใหองคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทุ ก แห ง กำหนดให ป ญ หาขยะอันตรายเปนวาระสำคัญ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๔ สนับสนุนกระบวนการประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับ
เพื่อจัดการปญหาขยะอันตรายจากชุมชน
๒. ขอใหภาคีเครือขาย/องคกรสมาชิกทั้งภาครัฐ ภาคองคกรธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรพัฒนา
เอกชน ภาควิชาการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สื่อมวลชนทุกแขนง และสื่อภาคประชาชน และชุมชน
๒.๑ ผลักดันใหมีการกำหนดมาตรการใหผูประกอบการภาคเอกชนออกแบบและผลิตผลิตภัณฑที่
ปลอดภัยตอสุขภาพและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม รวมถึงการรับคืนซากผลิตภัณฑเพื่อนำไปใชประโยชนและการกำจัด
อยางถูกตองเหมาะสม โดยใหมีกลไกสนับสนุนการจัดซื้อคืนซากโดยทุนอุดหนุนจากเอกชนผูผลิต
๒.๒ รณรงค ให ทุกภาคสวนเกิดความตระหนั กถึ งความสำคั ญของการจั ดการและพิษภัยของขยะ
อันตรายจากครัวเรือนหรือชุมชน
๒.๓ รณรงคใหประชาชนมีการบริโภคที่พอเพียง และสงเสริมการเลือกใชผลิตภัณฑที่ปลอดภัยตอ
สุขภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน สินคาฉลากเขียว และนำหลักการ 3Rs ไดแก การลดปริมาณ การใชซ้ำ
และการนำมาใชประโยชนใหม (รีไซเคิล) มาประยุกตใชในชีวิตประจำวันที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ออนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคามากที่สุด ควรมีกิจกรรมลดขยะที่หลากหลายและมี
ทุกภาคสวนเขามาเกี่ยวของ
๒.๔ สงเสริมการจัดการที่ถูกตองใหกวางขวางไปในภาคีสมาชิกและสาธารณะ โดยคำนึงถึงศักยภาพ
ของทองถิ่นนั้น ๆ โดยเฉพาะสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีการดำเนินการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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๒.๕ ผลักดันใหสถาบันการศึกษาทุกแหงมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตรทองถิ่นดานการจัดการขยะ
อันตราย
๒.๖ ติดตาม เฝาระวัง และตรวจสอบการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนของหนวยงานภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และผูประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งการประเมินและติดตามเฝาระวังผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชน ทั้งผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะอันตรายและประชาชนในชุมชนที่อยู
ใกลเคียง
๒.๗ สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการขยะอันตรายที่ใหทอ งถิ่นดำเนินการไดเอง
๒.๘ สนับสนุนใหมีมาตรการจูงใจเพื่อใหมีการจัดการขยะที่ดี เชน ใหมีรางวัลการจัดการขยะที่ดี และ
การใชกลไกราคาเพื่อการคัดแยกขยะและจัดการขยะอยางมีคุณภาพ
๒.๙ ใหหนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแลมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและตอเนื่อง
๒.๑๐ สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนท อ งถิ่ น ระดั บ จังหวัด จัดตั้ งศู นยบ ริหารจัดการขยะอันตราย
จากชุมชน

รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๑๒๓

