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บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการของ Zero waste หรือการจัดการของ

เสียให้เหลือศูนย์ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์สำาหรับศตวรรษใหม่ท่ีมีเป้าหมายและกระบวนการการเปลี่ยนแปลง             

การจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างยั่งยืนตามหลัก 3Rs คือ ลดการใช้ (Reduce)การใช้ซ้ำา (Reuse) และ 

การนำากลับมาใช้ใหม่(Recycle)

 การกา้วเขา้สูส่งัคมปลอดขยะ (Zero Waste Society)ในภาพรวมอาจตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นเชงิ

โครงสร้างพื้นฐาน นโยบาย วิถีการผลิตและการบริโภคที่ก่อให้เกิดการสร้างขยะในทางปฏิบัติประชาชน

ควรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคขณะที ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งสามารถทำาการรไีซเคลิขยะ

ในพื้นที่ได้ 100% นอกจากนี้ ผู้ผลิตต้องแสดงความรับผิดชอบตลอดวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิต              

การใช้งานและการกำาจัดผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ในระดับนโยบายต้องมีการบังคับใช้กฎหมายการฝัง

กลบและการเผาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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Abstract

 The purpose of this article is to study the ideas and the principles of zero waste. 

This is a vision for the new century with the goals and the process of changing the waste 

management, sustainability principles 3rs reduce, reuse  and recycle

	 The	move	 to	 zero	waste	 society	 in	 the	 overview	may	 need	 to	 be	modified	 for																		

the infrastructure policy the production and consumption that cause the waste. In practice 

the people should change the behavior of consumers. While the local government                           

organization must be able to make the waste recycling in the area to 100%. In addition,                 

the manufacturer must be held responsible for the printed circuit board from the production 

process and dispose of a product. However, in the policy level must have a law enforcement 

landfill,	and	burned	to	a	tangible

Keywords: Zero Waste, 3Rs, Zero Waste Society
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บทนำา

ไ ม่มีสังคมหรือวัฒนธรรมใดที่ปราศจากขยะมูลฝอย มูลฝอยถือเป็นของเสียหรือของเหลือใช้ท่ีจะ

ต้องทิ้ง มนุษย์เริ่มรู้จักขยะมูลฝอยมาต้ังแต่ยุคของการย้ายถิ่นฐานในยุคนั้นมูลฝอยเกิดขึ้นจาก
การเตรียมอาหาร ล่าสัตว์ รวมถึงสิ่งปฏิกูลของมนุษย์และสัตว์ เมื่อปริมาณของเศษซากและมูลฝอยเกิด

การทับถมกันมากขึ้นมนุษย์ก็จะย้ายไปยังถ่ินท่ีอยู่ใหม่เศษซากเดิมจะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ตาม

ธรรมชาติขยะมูลฝอยจึงไม่ได้เป็นปัญหาและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ ต่อมาเมื่อ

มีการตั้งถิ่นฐานถาวร มนุษย์ต้องละท้ิงชีวิตเร่เร่อนมาสร้างที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และพัฒนาตัวเอง

จากการเป็นนักล่าสัตว์มาสู่การทำากสิกรรมการดำารงชีพในชีวิตประจำาวันเริ่มมีการผลิตขยะ ซึ่งนานวันได้

ก่อให้เกิดการสะสมของมูลฝอยเศษซาก และของเหลือทิ้ง โดยในยุคนี้นักโบราณคดีค้นพบหลักฐานของ

ขยะมูลฝอยจากเครื่องใช้ในชีวิตประจำาวัน อาทิเตาผิง เตาทำาอาหาร เครื่องมือ อาวุธ ซ้อนส้อม หม้อและ

ไหจากเซรามิก(John Pichtel, 2014)

 อย่างไรก็ดี ในศตวรรษที่ 19 พบว่า ขยะมูลฝอยของครัวเรือนแถบตะวันตกนอกจากจะเกิดขึ้น

จากการปรงุอาหารและเลีย้งสตัวแ์ลว้ยงัพบวา่ ครัวเรอืนไดม้กีารนำาสิง่ของทีช่ำารุดกลบัมาซ่อมแซมเพ่ือให้

สามารถใชง้านซ้ำาไดอ้กีเชน่ เฟอรน์เิจอร ์นาฬกิา แมแ้ตภ่าคการเกษตรไดน้ำามลูสตัวแ์ละเศษฟางมาแปรรูป

เป็นปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุก่อสร้าง หรือนำาขี้เถ้ามาใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืช(ChristofMauch, 2016) เป็นที่

น่าสังเกตว่าการใช้ประโยชน์จากขยะด้วยการใช้ซ้ำาและนำามาแปรรูปเป็นวิธีการที่จะช่วยลดปริมาณของ

ขยะมูลฝอยได้

 หากจะกล่าวถึงระบบการจัดการขยะมูลฝอยจะเห็นว่าการจัดการขยะมูลฝอยได้รับการพัฒนา

มาอย่างยาวนานตามวิธีการ เครื่องมือ และเทคโนโลยี โดยนวัตกรรมของระบบการจัดการขยะลำาดับได้

ดังนี ้ชว่งแรกคอื3,000 ปกีอ่นครสิตกาลพบครัง้แรกในประเทศกรซีทีม่กีารจดัการขยะแบบเทกอง (Open 

dumping) คือ นำาขยะไปทิ้งไว้ในสถานที่ต่างๆ แล้วปล่อยให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ปัจจุบันวิธีการ

เทกองพบมากในประเทศที่มีรายได้ต่ำาในช่วงที่สองคือ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลมีการจัดการขยะแบบฝัง

กลบที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Landfill uncontrolled) คือการนำาขยะมูลฝอยไปฝังไว้ในหลุมแล้วใช้ดินปิด

ทับช่วงที่สาม คือปี ค.ศ. 1600 มีการนำาขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้มาทำาปุ๋ย (Composting) พบมากใน

ประเทศจนี ชว่งทีส่ี่คอื ป ีค.ศ.1900 มจีดัการขยะดว้ยการฝงักลบแบบควบคมุและรไีซเคลิขยะ (Recycling 

Landfill controlled)โดยเมอืงฟลิาเดลเฟยีประเทศสหรฐัอเมรกิาสามารถผลติกระดาษจากเสน้ใยธรรมชาติ

จากการรีไซเคิลขยะ ทำาให้การรีไซเคิลขยะเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายช่วงที่ห้าคือ 

ปี ค.ศ. 2000 มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน (Waste-to-energy) และช่วงที่หก

คือ ปีค.ศ.2020เป็นการจัดการขยะแบบองค์รวมที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืน ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การผลิตและการบริโภค ท่ีสามารถนำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% (AtiqUz Zaman, Steffen 

Lehmann, 2011)
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 การเก็บรวบรวมขนส่ง ได้เริ่มจากการใช้แรงงานคนสำาหรับเก็บรวบรวมและใช้รถม้าขนส่งไปยัง

สถานท่ีกำาจัด กระทั่งยุคที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าได้นำารถยนต์มาใช้แทนรถม้าให้มีพนักงาน

สำาหรับทำาหน้าที่เก็บขนมูลฝอยดังจะเห็นในปัจจุบันท่ีประเทศพัฒนาแล้วจะใช้รถยนต์สำาหรับเก็บขนมี

เครื่องกลยกถังรองรับขยะมูลฝอยจากจุดรวบรวมแล้วเทลงในตัวถังรถได้แบบเบ็ดเสร็จจึงเป็นนวัตกรรม

การเก็บขนที่ลดจำานวนและความเส่ียงต่อสุขภาพของพนักงานจากการสัมผัสสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับขยะ

มูลฝอยอยู่เป็นประจำา

 ดังนั้น การจัดการขยะมูลฝอยจึงเกี่ยวข้องกับการรวบรวม(Collection)การขนถ่ายและขนส่ง 

(Transfer and Transport) การปรับแต่งและเปลี่ยนรูป (Transformation/ Processing) และการกำาจัด 

(Disposal)ตามหลักสุขาภิบาลสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด                  

ดังวิธีการต่อไปนี้

 1) การเทกองหรือถมที่ (Dumping on land) เป็นการเก็บมูลฝอยที่รวบรวมได้แล้วนำาไปถมให้

เกิดพื้นที่หรือกองทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ ให้เกิดการย่อยสลายไปตามธรรมชาติ การเทกองมี 2 ลักษณะ 

คอื เทกองบนพืน้ดนิและเททิง้ลงทะเลซึง่การเทกองกลางแจง้จะส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ผิวดนิและแหลง่

น้ำาใต้ดิน  

 2) การฝัง (Bury) เป็นการนำามูลฝอยไปฝังโดยมีดินกลบทับหน้า เป็นวิธีที่ต้องใช้พื้นที่มากและ

เป็นบริเวณที่น้ำาท่วมไม่ถึง

 3) การนำามูลฝอยมาเลี้ยงสัตว์ (Animal feeding) เป็นการนำามูลฝอยอินทรีย์ประเภท อาหาร 

เศษผัก ผลไม้ มาใช้เพื่อเลี้ยงสัตว์ 

 4)การเผา (Incineration) เป็นการนำามูลฝอยมาเผาด้วยความร้อนใน 2 ลักษณะคือ เผากลาง

แจ้งบนพื้นดิน และเผาในเตาเผาที่มีสภาวะและอุณหภูมิที่เหมาะสมระหว่าง850-1,200 องศาเซลเซียส 

โดยระบบเตาเผาจะมีค่าก่อสร้างและค่าดำาเนินการสูงจึงไม่นิยมในกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา                        

(สุเมธ ไชยประพันธ์, พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2553)

 หากมองถงึสถานการณข์ยะมลูฝอยของโลก พบวา่ ขยะมีปรมิาณเพิม่ขึน้อย่างตอ่เนือ่งสง่ผลให้

ปี ค.ศ. 2025 มีปริมาณขยะรวมที่อาจเพิ่มขึ้นกว่า2,200 ล้านตันต่อปีข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า

ปรมิาณขยะทีเ่พิม่ขึน้จะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ตน้ทนุการจดัการจากเดมิ 205,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ

เพิม่ขึน้เปน็ 375,000 ลา้นดอลลารส์หรฐัตอ่ปโีดยนบัจากนีป้ระเทศทีม่รีายไดต้่ำาอาจตอ้งใชเ้งนิเปน็จำานวน

มากเพื่อกำาจัดขยะมูลฝอยในเขตเมือง(Hoomweg, D.&Bhada-Tata, P.2012)ถึงแม้ว่าโลกจะอยู่

ท่ามกลางสภาวการณ์วิกฤตปัญหาขยะขณะเดียวกันยังพบวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี

ประสิทธิภาพเกดิขึน้ในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ไดม้กีารนำาแนวคดิของ

เสียเหลือศูนย์ หรือZero Wasteมาเป็นกลไกลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุดก่อนถูกนำาไปกำาจัดด้วยเท

คโนโลยทีีเ่หมาะสม (ธเรศ ศรีสถติ, 2557) ซึง่แนวคิดดงักลา่วเปน็การปอ้งกนัและลดการเกดิขยะมลูฝอย

หรือของเสียบนหลักการ3Rs คือลดการใช้ (Reduce)การใช้ซ้ำา (Reuse) และการนำากลับมาใช้ใหม่ 
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(Recycle)ที่ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Zero Waste: แนวคิดของเสียเหลือศูนย์
 จากการพัฒนาและขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการบริโภคได้ถูกกำาหนดให้เป็นส่ิงขับเคล่ือน

การผลิตที่มีผลโดยตรงต่อการใช้ทรัพยากรและการเพิ่มปริมาณของขยะมูลฝอย แนวคิด Zero Waste        

ถูกนำามาใช้ครั้งแรกในภาคอุตสาหกรรม โดย Dr. Paul Palmerจากมหาวิทยาลัยเยลมีความสนใจทางด้า

นวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการรีไซเคิลสารเคมีท่ีจะต้องท้ิงให้กลับมาสะอาดและนำากลับมาใช้ได้ใหม่แทน

การใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (ChristofMauch, 2016) ความสำาเร็จของการรีไซเคิลได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่

หลาย เนื่องจากสอดคล้องกับกระแสของสังคมที่ต้องการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

 ของเสียเหลอืศนูย ์(Zero Waste) เปน็แนวคดิทีน่ำามาใชใ้นดา้นการผลติและจดัการขยะมลูฝอย 

โดยได้ถกูนำามากำาหนดเปน็วสิยัทศันส์ำาหรบัศตวรรษใหมม่เีปา้หมายและกระบวนการเพือ่เปลีย่นแปลงรปู

แบบการจัดการขยะมูลฝอยท่ีไม่เพียงจำากัดเฉพาะการรีไซเคิลเพื่อลดการฝังกลบเท่านั้น หากแต่ยังเน้น

ถึงการออกแบบใช้ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพโดยวัสดุที่นำามาใช้ในการบรรจุภัณฑ์มี                     

ความปลอดภัย ลดสารพิษและเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด(The GrassRoots Recycling 

Network, 2004)

 ดังนั้น ในด้านการผลิต แนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero waste) จึงมุ่งจัดการกับการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ระบบจัดการของเสียจากวัสดุ และนำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตามวงจรของการผลิตขอบเขต

ของ Zero waste ในการผลิตได้ครอบคลุมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำาวันเพ่ือให้เกิด               

การใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding the concept of Zero Waste, 2014)                 

ส่วนการจัดการขยะที่นำาไปสู่ความยั่งยืนจะต้องออกแบบให้ครอบคลุมถึงการลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ำา 

และการนำากลบัมาใชใ้หม ่ตามหลกัการ 3Rs(Reduce, Reuse and Recycle) ดังกรณีศกึษาความสำาเร็จ

ของการนำาแนวคิด Zero Waste มาใช้เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย ต่อไปนี้

 นิวซีแลนด์ นำา Zero Waste มาใช้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน การดำาเนินงานของชุมชน

ใช้หลักการRecycling ส่วน Cleaner Production ถูกนำามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี นโยบาย 

Zero Waste ที่ประกาศใช้ในนิวซีแลนด์มีความไม่แตกต่างจากหลักการ Cleaner Technology (CT)  

ของกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ กลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุ่นที่นำามาใช้เพ่ือจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนในลักษณะต่างๆ อาทิWaste Minimization/ No Waste/ Waste Free และGreen Productivity 

(ธเรศ ศรีสถิต, 2557)

 สวีเดน เป็นประเทศผู้นำาด้านการจัดการขยะสู่พลังงาน(Waste to Energy)มีการใช้เทคโนโลยี

เขา้มาจดัการขยะมูลฝอยทำาใหเ้หลอืขยะมูลฝอยทีจ่ะนำาไปฝงักลบเหลือเพยีง 0.08% เปน็การจดัการขยะ

ตามลำาดบั (Waste Hierachy) คอื Reduce, Reuse, Recycle, Recover Energyดว้ยความร่วมมอืของสังคม 

(Local municipalities) ผู้ผลิต(Producers) และอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการขยะ                 
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(Industry/the business community) (ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์, 2559) ความสำาเร็จที่เกิดผลอย่างเป็น               

รปูธรรมสง่ผลให้สวเีดนตอ้งนำาเขา้ขยะจากประเทศเพือ่นบา้น เพือ่นำามาผลติพลังงานมากกวา่800,000 

ตันต่อปี

 ออสเตรเลียมีเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้กฎหมายท่ีเรียกว่า 

Zero Waste SA Act (2004) เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอยทั้งที่บ้าน ที่ทำางาน และในระบบ

อุตสาหกรรม โดยให้มีการรีไซเคิลเพื่อนำาทรัพยากรกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า กลไกสำาคัญในการขับเคล่ือน

การดำาเนินงาน คือ มาตรการภาษีฝังกลบที่สง่เสรมิให้เกดิการรไีซเคลิเพิ่มขึ้นทำาให้ขยะมูลฝอยที่จะนำาไป

ฝังกลบมีปริมาณลดลง

 สหรัฐอเมริกาได้นำาหลักการ Zero Waste มาใช้เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบด้วย

การใชว้สัดอุยา่งประหยดั รวมถงึ การเคลือ่นไหวทางสงัคมปลอดขยะกวา่ 45 ชมุชน นบัเปน็ความพยายาม

ของการไม่ผลติขยะและฟืน้ฟกูารใชท้รพัยากร แนวคคิZero Waste จงึเหมาะตอ่การออกแบบจดัการขยะ

ของทอ้งถิน่ทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาไดต้รงตามเป้าหมายของชมุชนสามารถลดของเสยีจากแหลง่ทีม่าไดม้าก

ถึงร้อยละ 90 ที่มุ่งให้ความสำาคัญต่อความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และให้บริการงานจัดการขยะ ส่วนด้านรีไซเคิลนั้น มุ่งให้เกิดจากความร่วมมือของประชาชนและท้องถิ่น

(AtiqUz Zaman, Steffen Lehmann, 2011)

 บลาซิลมีการรวมตัวทำางานในรูปแบบของสหกรณ์ร่วมกับเครือข่ายรีไซเคิลในระดับภูมิภาค

สามารถดำาเนินการรไีซเคลิจากการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยตามเมอืงตา่งๆตามกำาลงัการผลติ การขนสง่ 

พื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคัดแยกจนเกิดผลสำาเร็จด้านการรีไซเคิลในที่สุด (JuttaGutberlet, 

2016)

 ญี่ปุ่นมีชุมชนปลอดขยะท่ีเกิดจากความรับผิดชอบของครัวเรือนต่อสิ่งแวดล้อม ครัวเรือนมี                        

ความรูเ้ก่ียวกบัลกัษณะและประเภทของขยะทัง้ทีเ่ปน็ปฏกิลู มูลฝอย หรอืส่ิงทีป่ระสงคจ์ะท้ิง ทำาใหส้ามารถ

คัดแยกและนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม อาทิ เศษอาหารจะถูกนำาไปทำาปุ๋ย ขยะรีไซเคิลจะนำาไป

ขาย ถือเปน็แบบอยา่งของความตระหนกัตอ่การรกัษาสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ สรา้งรายไดใ้หก้บัครวัเรอืนจาก

การขายขยะรีไซเคิล

 ประเทศไทยมีแนวทางการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ตามนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและรณรงค์

สร้างความตระหนักให้ประชาชนลดการผลิตขยะด้วยกิจกรรมคัดแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล ปุ๋ยหมัก 

และก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร (อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, พิมลพรรณ หาญศึก, เพียงใจ พีระเกียรติขจร, 

2011)โดยองค์ประกอบที่สำาคัญต่อการพัฒนารูปแบบของการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม คือ การคัด

แยก การนำากลับมาใชป้ระโยชนใ์หม ่การใชเ้ทคโนโลยใีนศนูยคั์ดแยกและแปรสภาพขยะมลูฝอยทีส่มัพนัธ์

กับพื้นที่และปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์, 2553)
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ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ I รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์

 จากกรณตีวัอยา่งขา้งตน้ได้นำามาสรปุเปน็ตารางเพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึการนำาแนวคดิ Zero waste 

มาใชเ้พือ่จัดการขยะมลูฝอยไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลยทุธ์และเทคโนโลยสีอดคลอ้งกบัศกัยภาพและสภาพ

ปัญหาของแต่ละประเทศ ดังนี้

ประเทศ การนำาแนวคิด Zero waste มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย

นิวซีแลนด์ ใช้การ Recycling สำาหรับชุมชนและอุตสาหรรกรรมใช้การCleaner Production

สวีเดน สร้างความร่วมมือระหว่างสังคม (Local municipalities) ผู้ผลิต (Producers) และอุตสาหกรรม

ที่รับผิดชอบการจัดการขยะ (Industry the business community)  

ออสเตรเลีย มาตรการภาษีฝังกลบเพื่อเพิ่มการรีไซเคิลและลดปริมาณการฝังกลบ

สหรัฐอเมริกา ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บลาซิล รีไซเคิลขยะในรูปแบบของเครือข่าย

ญี่ปุ่น สร้างความรู้การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน

ไทย รณรงค์กิจกรรมลดปริมาณขยะ

 

 Zero wasteจึงเป็นแนวคิดท่ีท้าทายต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการขยะที่นำาไป 

สู่ความยัง่ยนืประเทศพฒันาแลว้จะใหค้วามสำาคญักบัมาตรการปอ้งกนัการเกดิขยะ การรไีซเคลิการฟืน้ฟู

การใชท้รัพยากรจากขยะ การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคของประชาชนใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์

การจดัการขยะแหง่ชาต ิกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืนโยบายของทอ้งถิน่ดว้ยเปา้หมายการดำาเนนิงาน

แบบองค์รวม(Cole, Christine Osmani, Mohamed Quddus, Mohamed Wheatley, Andrew Kay, 

Kath, 2014)

 อยา่งไรกต็าม ปญัหาและอปุสรรคทีท่ำาใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไมส่ามารถดำาเนินการดา้น

การจัดการขยะมูลฝอยให้บรรลุเป้าหมายตามแนวคิดของZero Wasteเน่ืองจากขาดความตระหนักด้าน

การผลติและบรโิภค การบงัคบัใชก้ฎหมายทีข่าดความตอ่เนือ่ง และการมสีว่นรว่มของชมุชนในการจดัการ

ขยะ(AtiqUz Zaman, Steffen Lehmann, 2011)นอกจากนี้ การปฏิบัติงานที่หย่อนต่อกฎหมาย                

เช่น การจ้างเหมาให้เอกชนเข้ามาดำาเนินงานในราคาถูกเป็นเหตุให้ขาดแรงจูงใจและความตั้งใจใน              

การทำางาน ในทางปฏิบัติที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนให้ประชาชนลดการผลิตขยะ ขาดการสร้างวิสัยทัศน์

ทีก่อ่ใหเ้กดิแรงบันดาลใจในการจดัการขยะ ขาดการสือ่สารทีด่ ี และขาดความรู้ในการใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะ

สมในการจัดการขยะ หากไม่สามารถดำาเนินการให้บรรลุผลสำาเร็จตามแนวคิด Zero waste ก็จะไม่

สามารถนำาสังคมไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะได้ (Eric Lombardi and Kate Bailey, 2015)

 อาจกลา่วไดว้า่ ในอนาคตหากตอ้งการใหสั้งคมปลอดขยะ จำาเปน็ตอ้งมกีารปรับเปล่ียนโครงสร้าง

พื้นฐาน นโยบาย วิถีผลิตและบริโภคการใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่ดีและสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการมีส่วน

รว่มกจ็ะทำาใหข้อ้มลูกลายเปน็ความรูท้ีถ่กูตอ้งสามารถนำาไปเผยแพรแ่ละเปน็บรรทดัฐานใหแ้กส่งัคมเกดิ
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การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมและรปูแบบของการบรโิภคโดยเฉพาะหลกีเลีย่งการใช้เพือ่ลดปรมิาณขยะทีจ่ะ

เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดผลสำาเร็จและประสิทธิภาพด้านการจัดการขยะ การดำาเนินงานบนหลัก

การ 3Rs จึงมีความสำาคัญ เพราะจะเป็นตัวชี้วัดในการจัดการขยะให้เหลือศูนย์(Zero waste

3Rs: หลักการพื้นฐานแนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero waste)
 ญีปุ่น่เปน็ประเทศผูน้ำาในภมูภิาคเอเชยีทีม่คีวามพรอ้มดา้นการสง่เสรมิและการขยายการดำาเนนิ

งาน 3Rs ไปยังกลุ่มประเทศ G8 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ความสำาคัญของการนำาหลักการ 3Rs               

(Reduce, Reuse and Recycle) ถูกนำามาใช้เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้

อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

 การผลักดันการดำาเนินงานด้าน 3Rs ของประเทศญี่ปุ่น เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2547 มุ่งสร้างความ

ตระหนักถึงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยวิธีลดของเสีย ใช้ซ้ำา และแปรรูป ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2548 รัฐบาลญี่ปุ่นดำาเนินการจัดประชุม 3Rs เพื่อกำาหนดนโยบายและกรอบแนวทางความร่วมมือ 

5 ประเด็น ได้แก่ (1) นโยบายระดับชาติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานด้าน 3Rs (2) การลด

อุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบที่เกี่ยวกับ 3Rs (3) การส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและกำาลังพัฒนา (4) การเสริมสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย และ (5) การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน 3Rs โดยในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลญี่ปุ่นจัด

ประชุม Senior Officials Meeting on the 3Rs Intiativesเพื่อกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานด้าน 3Rs 

ของแต่ละประเทศ และจัด Asia 3Rs Conference ให้เกิดรูปธรรมของการส่งเสริมและสนับสนุน                

การดำาเนินงานด้าน 3Rs ในประเทศต่างๆของภูมิภาคเอเชีย จึงเป็นการเน้นย้ำาเจตนารมณ์การดำาเนิน

งานด้าน 3Rs ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน ระหว่างน้ี องค์กรระหว่างประเทศ 

เช่นUNEP/ ADB/ UNCRD/ UNESCAP/ SACEP และ SBC ได้เสนอกิจกรรมโครงการสนับสนุนการ

จัดทำายุทธศาสตร์ด้าน 3Rs ระดับภูมิภาคเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้าน 3Rs ระหว่างประเทศ              

โดยสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ 3Rsให้เป็นกิจกรรมคู่ขนาน

 แนวทางความรว่มมอืดา้น 3Rs (Partnership and international cooperation for promotion 

of 3Rs) นั้น รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความสำาคัญต่อความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานส่งเสริมด้าน 

3Rs ทัง้ระดบัชาตแิละภูมภิาคจำาแนกตามประเภทของขยะ อาทกิารจดัการขยะตดิเชือ้ (Municipal waste 

management) ใหม้แีนวทางดา้นระบบการบำาบดัและกำาจดั มกีารจดัการ ณ แหลง่กำาเนดิดว้ยเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม เสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรให้มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมภายใต้การบังคับใช้

กฎหมาย ติดตามตรวจสอบ เสรมิสรา้งความตระหนกัและมจีติสำานกึ การจัดการขยะอนิทรยี ์(Municipal 

organic waste management) ใหม้แีนวทางจัดการทีส่อดคลอ้งกับคุณลกัษณะ ศกัยภาพการใช้ประโยชน์

ของขยะอินทรีย์ และการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste management) น้ัน ให้มีแนวทางใน               

การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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 การดำาเนินงานด้าน 3Rsของประเทศญี่ปุ่น ได้ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสแสดงจุดยืนในวิธี

การลด การคัดแยก และการใช้ประโยชน์จากของเสียตามหลักการ 3Rs โดยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิด

ความตระหนกัและเล็งเหน็ความสำาคญัของการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ อกีทัง้ ไดใ้หค้วามรว่ม

มือกับนานาประเทศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและการได้รับประโยชน์ร่วม

กัน ดังนั้นปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้เห็นความสำาคัญของ3Rs ซึ่งเป็นหลักการสำาคัญในการกำาจัดของ

เสียให้เหลือศูนย์(Zero Waste)จึงได้มีการนำาหลักการ 3Rs มาใช้กับแผนงานนโยบายขยะมูลฝอยแห่ง

ชาตินับแต่นั้นมา

 อยา่งไรกต็าม กลุม่ประเทศองคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD) ได้

มีการดำาเนินงานจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการส่งเสริมป้องกันและลดปริมาณขยะ

มลูฝอยในรปูแบบของการจดัการทีย่ั่งยนืโดยทีผ่า่นมากลุม่ประเทศองคก์ารเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ

และการพฒันา (OECD)ไดท้ำาการสำารวจและดำาเนนิงานดา้นจดัการวสัดอุยา่งยัง่ยนื มปีระสทิธภิาพ และ

ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยปี ค.ศ.2010 ได้ทำาการจัดเสวนาวิชาการระดับโลกมุ่งเน้นประเด็นของการจัด               

การวัสดุอย่างยั่งยืน นำามาซึ่งมาตรการที่จะนำาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 กรณีสถานการณ์ขยะของกลุ่มประเทศOECD ที่มีการผลิตขยะมากกว่าปีละ 4,000 ตัน ส่งผล

ให้ขยะกลายเป็นปัญหามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมาอย่างไรก็ดีปัญหาดังกล่าวยังคงได้รับการแก้ไข

อยา่งตอ่เนือ่งดงักระบวนการพฒันานโยบายและเทคนคิการจดัการของเสยีทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มทีไ่ด้

ดำาเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004เป็นการดำาเนินงานท่ีครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม การใช้ประโยชน์             

จากขยะตามมาตรการดา้นสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม มาตรการบนัทกึการปลอ่ยของเสยี และมาตรการสร้าง

ความมัน่ใจในความปลอดภยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการประกอบอาชพีและสขุภาพไมเ่พยีงแคน่ีก้ารดำาเนนิ

งานของกลุ่ม OECD ยังมุ่งสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในกลุ่มประเทศสมาชิกเพ่ือลดปริมาณขยะจาก

แหล่งผลิต รีไซเคิล และแปรรูปเป็นพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต 

(EPR) ถูกนำามาเป็นนโยบายสร้างความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อผลิตภัณฑ์ต้ังแต่ การเลือกวัสดุสำาหรับ

การผลิต กระบวนการของผู้ผลิต การใช้งาน และการกำาจัดผลิตภัณฑ์ (องค์การเพื่อความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา, 2013)

 อนึ่ง ในปี ค.ศ.2014 สำานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การเพื่อ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 

(JICA) ในการศึกษาการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  โดยศึกษาปัจจัยการเติบโต 

เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมรวมถึง

ประเมนินโยบายเปรยีบเทยีบกับตา่งประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการ ทัง้นี ้ การเตบิโตทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม

จึงเป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและเกิด

ประสิทธิภาพ (สำานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, 2556)
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สังคมปลอดขยะ (Zero waste society)
 สถานการณ์ขยะของโลกปัจจุบัน พบว่า ประชากรสามารถผลิตขยะรวม 1.3 พันล้านตันต่อปี 

คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2025 จะเพิ่มปริมาณเป็น 2.2 พันล้านตันต่อปี โดยเฉพาะกลุ่มประเทศด้อย

พัฒนาที่กำาลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ การเปลี่ยนเมืองให้เป็นสังคมปลอดขยะจึงเป็น                

เรื่องท้าทายของแนวคิดของการพัฒนาระบบจัดการขยะสู่ความยั่งยืน

 แนวคดิสงัคมปลอดขยะมทีีม่าจากเมอืงทีม่ปีรมิาณขยะสงู ทำาให้เมอืงประสบปญัหาดา้นจัดการ

ขยะทีส่ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของประชากรและเศรษฐกจิของประเทศเมอืงจงึไดร้บัการออกแบบบนฐาน

คดิเชงินเิวศเพือ่ใหป้ระชากรเกดิคณุภาพชวีติทีด่สีำาหรบัเมอืงทีเ่จริญแลว้การก้าวเขา้สูส่งัคมปลอดขยะตอ้ง

มุง่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบริโภค การรไีซเคลิขยะ การฟืน้ฟทูรพัยากร ตลอดจน กฎหมายการฝงักลบ

และการเผา (AtiqUz Zaman, Steffen Lehmann, 2011)

 หลักการเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเปล่ียนให้เป็นสังคมปลอดขยะจำาเป็นต้องมีกระบวนการ

จดัการขยะแบบองค์รวมทีมี่ความเปน็ระบบนำาไปสูค่วามยัง่ยนืประกอบดว้ย(1)การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

การบริโภคของประชาชน (2) ความรบัผดิชอบของผูผ้ลติและผูบ้รโิภค(3)ความสามารถของทอ้งถิน่ในการ

รีไซเคิลขยะได้ 100% (4) การบังคับใช้กฎหมายการฝังกลบและการเผา (5) การกู้คืนทรัพยากรจากของ

เสียได้ 100% (AtiqUz Zaman, Steffen Lehmann, 2011) 

       ในการเขา้สูส่งัคมปลอดขยะนัน้ตอ้งมกีารดำาเนนิงานตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี(AtiqUz Zaman, 2014) 

 1) การผลิตอยู่บนฐานความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

 2) กำาจัดและบำาบัดของเสียด้วยเทคโนโลยีการบำาบัดทางชีวภาพและความร้อน 

 3) กำากับดูแลส่งเสริมกลยุทธ์จำากัดขยะด้วยเทคโนโลยีการเผาไหม้มวลบางอย่างเช่นกฎหมาย

การกำาจัดของเสียอินทรีย์ไหม้ไฟและเป็นอันตรายต่อพื้นดิน การเรียกเก็บภาษีท่ีดินท่ีสูงขึ้นการสร้าง                  

แรงจูงใจ 

 4) กำากับดูแลกิจการและโครงสร้างพื้นฐานด้านกิจการศูนย์รีไซเคิล

 5) สร้างตลาดรีไซเคิล

 6) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนการจัดการของเสียให้เหลือศูนย์ได้อย่างเหมาะสมกับแนวทาง

ปฏิบัติในอนาคต

 ตัวอย่างของเมืองท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมปลอดขยะเช่น ซานฟรานซิสโกประเทศ

สหรฐัอเมรกิา โคเปนเฮเกนประเทศเดนมารก์และสตอ๊กโฮมประเทศสวเีดนเมอืงดงักลา่วไดเ้ปน็เมอืงศนูย์

ปฏิบัติการขยะมูลฝอยที่มีการจัดเก็บอย่างถูกวิธี มีการจัดการที่ถูกต้อง และไม่มีการฝังกลบ โดยเมือง

โคเปนเฮเกนและสต๊อกโฮม มีการเผาขยะประมาณ 50% (AtiqUz Zaman, Steffen Lehmann, 2011)

 รัฐบาลไต้หวันได้คำานึงถึงปัญหาจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดในอนาคต จึงเป็นผู้

ประสานงานในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขยะอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมถึงส่งเสริม

อุดหนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรธุรกิจให้
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สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ อีกทั้งรัฐบาลตระหนักถึงผลกระทบต่อมาตรฐานการดำารงชีวิต

ของคนรุ่นหลังจึงมุ่งสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

สร้างสังคมปลอดขยะ(H.-w. Chen & H.Houng, 2004)

 ดังนั้น การเข้าสู่สังคมปลอดขยะจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนให้นำา

ไปสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะความรับผิดชอบของเทศบาลต้องสามารถทำาการรีไซเคิลขยะและลดการฝัง

กลบให้ได้ 100%(AtiqUz Zaman, Steffen Lehmann, 2011)

ความเป็นไปได้ของการเป็นเมืองปลอดขยะกรณีศึกษา: ชุมชนคามิคัทสึ 

ประเทศญี่ปุ่น
 การจัดการขยะของชุมชนคามิคัทสึ เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายท้ังภาครัฐและชุมชน                  

โดยภาครัฐได้มีการกำาหนดนโนบายที่ชัดเจน มีการส่งเสริมและตรวจสอบการดำาเนินงานด้านการจัดการ

ขยะอยา่งตอ่เนือ่ง ในดา้นนโยบายของภาครฐันัน้ ไดน้ำามาตรการทางกฎหมายมาบงัคบัใช ้อาท ิการรไีซเคลิ

ขยะ รวมถึง ไม่ให้มีการจัดวางถังขยะไว้ในที่สาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

คน นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้ตรวจสอบการคัดแยกขยะของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนเกิด

กระบวนการเรยีนรูด้า้นการจดัการขยะ การคดัแยกตามประเภทและประโยชนก์ารใชง้าน จดัใหม้สีถานที่

แยกขยะประจำาชุมชนและป้ายบอกชนิดวัสดุใหม่ที่จะได้จากการรีไซเคิลขยะ

 ดา้นการจดัการขยะภายในชุมชนนัน้ จะเหน็วา่ ชมุชนไดม้กีารจดัทำาแผนชมุชน โดยมุง่เปา้หมาย

ในปี ค.ศ. 2020 คามิคัสสึ จะเป็นชุมชนปลอดขยะท่ีสามารถลดการเผาและฝังกลบได้ 100% ซึ่งใน

ปจัจบุนัยงัคงมขียะทีน่ำาไปฝงักลบอยูถ่งึ 20% อยา่งไรกต็าม การจดัการขยะยงัคงดำาเนนิการภายในชมุชน

และไม่มีการขนขยะออกนอกพ้ืนท่ี ทุกคนในชุมชนจะรู้จักธรรมชาติของขยะเป็นอย่างดี ขยะจะผ่าน                 

การทำาความสะอาดก่อนทิ้ง ทุกคนในทุกครัวเรือนสามารถคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลได้ถึง 34 ประเภทได้

อยา่งอตัโนมติัเพราะเปน็วถีิปฏบิตัใินชวีติประจำาวนั ขยะอินทรยีถ์กูนำามาทำาปุย๋หมกัไวใ้ชภ้ายในครัวเรอืน 

ผูส้งูอายตุดัเยบ็และแปรรปูขยะรไีซเคลิเปน็สนิคา้ทีร่ะลึก ชมุชนมรีา้นคา้เพือ่แลกเปลีย่นขยะทีน่ำากลบัมา

ใช้ใหม่ได้ 

 อาจกล่าวได้ว่า การคัดแยกขยะผ่านนโยบายของภาครัฐ เป็นมาตรการสำาคัญที่ส่งผลต่อชุมชน

คามิคัทสึในการก้าวเข้าสู่สังคมปลอดขยะได้ 100% ภายในปี ค.ศ. 2020 การขับเคลื่อนไปสู่สังคมปลอด

ขยะได้ดว้ยการมีสว่นรว่มของภาครฐั ชมุชน และประชาชน กลา่วคอื ภาครฐัเปน็ผูก้ำาหนดมาตรการ บงัคบั

ใช้กฎหมาย กำากับดูแล ส่งเสริม และตรวจสอบ ส่วนชุมชน มีการกำาหนดวิสัยทัศน์ด้านการจัดการขยะที่

ชัดเจนผ่านแผนชุมชน ซึ่งการขับเคลื่อนการดำาเนินงานในปัจจุบันส่งผลกระทบทางบวกแก่ชุมชนทั้งมิติ

ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ในทางเศรษฐกจินัน้ ประชาชนมรีายไดจ้ากการขายขยะรีไซเคิล 

ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันจากการปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน ทางด้านสังคมคนในชุมชนมีการช่วย

เหลือเก้ือกลูและแบ่งปนัขยะทีส่ามารถนำากลบัมาใชใ้หมไ่ด้ ดงัจะเหน็จากการรวมตวักนัของกลุม่ผูส้งูอายุ
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ในการแปรรูปขยะให้เป็นของใช้และสินค้าที่ระลึก ส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนเกิดความตระหนัก

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำาวันที่คัดแยกขยะตามประเภทได้อย่าง

อตัโนมตั ิสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขยะไดต้รงตามประเภท โดยเฉพาะการทำาปุย๋หมกัของทกุครวัเรอืนถกู

นำามาใช้ในการปลูกพืช บำารุงดินประชาชนเกิดจึงสุขภาพดีจากการบริโภคผักปลอดสาร 

 ดังนั้น กรณีการจัดการขยะของชุมชนคามิคัทสึ ไม่เป็นเพียงแค่สังคมปลอดขยะ หากแต่ยังเกิด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนไปพร้อม ๆ  กัน โดยกลไกที่เอื้อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับ

เคลื่อนคือ คน กิจกรรม ความรู้ แผนงาน การจัดการ กฎระเบียบ  จิตสำานึก และการมีส่วนร่วมของชุมชน

สรุป
 หลักการของ Zero Waste มุ่งป้องกันและลดการเกิดขยะมูลฝอยด้วยหลักการ 3Rs ได้แก่ 

Reduce Reuse และ Recycle กระบวนทัศน์ของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste)จึงเป็นกลไกทางสังคม

ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคของประชาชนให้หลีกเล่ียงการผลิตขยะด้วยวิธีการ

ลดการใช้ การใช้ซำา การนำาขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่สังคมปลอดขยะต้องมีกระบวนการ

จัดการแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืน ในทางปฏิบัติควรเร่ิมจากการเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรมการบรโิภคของประชาชน ขณะเดยีวกนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งสามารถทำาการรีไซเคิล

ขยะในพื้นที่ให้ได้ 100% นอกจากนี้ ผู้ผลิตต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยสามารถนำาทรัพยากร

กลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งระบบอีกทั้ง นโยบายต้องมีการบังคับใช้กฎหมายฝังกลบและการเผาให้เกิดผลอย่าง

เป็นรูปธรรม

 สำาหรับสังคมไทยท่ีคงมีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังไม่สามารถกำาจัดได้

ทันเวลา กลายเป็นขยะตกค้างโดยในปี พ.ศ. 2559 ที่มีขยะตกค้างรวม10.13 ล้านตัน ถึงแม้ว่าปัญหาดัง

กล่าวกำาลงัไดร้บัการแกไ้ขผา่นกรอบนโยบายของแผนแมบ่ทการบริหารจดัการขยะแหง่ชาตแิละ แผนปฏบิตัิ

การประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ระยะที่ 1 ที่มุ่งจัดการขยะมูลฝอยต้นทางเพื่อลดปริมาณ

ขยะ และกลางทางเพื่อให้เกิดระบบเก็บขนที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังพบปัญหาที่

เกดิขึน้ในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีข่าดความรูค้วามเข้าใจในการใชท้รพัยากรเพือ่ใหเ้กดิการ

จัดการที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้ง แผนการจัดการขยะไม่มีความสอดคล้องกับ

ปรมิาณของมลูฝอยทีเ่กดิขึน้จรงิในพืน้ที ่ดงันัน้ การบรหิารจดัการขยะของสงัคมไทยควรมทีบทวนบทบาท

หนา้ที ่ศกัยภาพการดำาเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในบรบิททีม่คีวามแตกตา่งกนัเพือ่นำาสงัคม

ไทยก้าวเข้าสู่สังคมปลอดขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม
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