เกาะติ ด

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐
“๑๐ ป พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ สูสังคมสุขภาวะ”
๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เริ ่ ม ขยั บ .. รางขยะฯ

สรางคุณคาแหงความรวมมือ เอาชนะขยะกองโต
มั ช ชา ุ ข ภาพแ งชาติ ร วมพลั ง แ ดงความคิ ด เ ็ น
ขับเคลื่อนการจัดการปญ าขยะมูลฝอยดวยการมี วนรวมอยาง
ยั่งยืน ชี้ขยะมีประโยชนแคตองคัดแยก ย้ำพลังชุมชนเขมแข็ง
รวมดวย นวยงานทองถิน่ เปน วั ใจ ำคัญ รางคุณคาแ งความ
รวมมือที่ขับเคลื่อนดวยพลังของคนในพื้นที่
เมื่ ันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ งประชุม านใจ ชั้น ๖
าคาร ขุ ภาพแ งชาติ จ.นนทบุรี คณะทำงานพัฒนาข เ น นโยบาย
เฉพาะประเด็นฯ จัดประชุมรับฟงค ามเ น็ ข งผูมี นไดเ ยี ต การ
พัฒนาข เ น เชิงนโยบาย าด ยการจัดการขยะมูลฝ ยในชุมชน
แบบมี นร ม ยางยั่งยืน
ดร.วินัย วีระวัฒนานนท ประธานคณะทำงานฯ
กลา า ปญ าขยะเปนเรื่ งใ ญที่ งผลกระทบ
ต ทุกภาค นใน ังคมไทย ถานการณขยะใน
ประเท ไทยในป ๒๕๕๙ มีปริมาณมากถึง
๒๗.๔ ลานตัน คิดเปน ๗๔ ลาน กก. ต ัน
เพิม่ ขึน้ จากป ๒๕๕๘ ประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ ตัน
ดร.วินัย วีระวัฒนานนท
ขณะที่การดำเนินชี ิตข งคนไทยใน
ปจจุบนั มีการเลื กใช ง่ิ ำน ยค าม ะด กตางๆ ยางร ดเร็ รื

เรียก า "ใชเร็ -ทิ้งเร็ " ร มถึงการนำขยะกลับมาใชประโยชนใ ม
ข งคนไทยยัง ยูที่ร ยละ ๑๐ เมื่ เปรียบเทียบกับประเท ที่มีค าม
ตระ นักในเรื่ งการแกปญ าขยะ ยางในท ีปยุโรปที่มีการนำขยะ
กลับมาใชใ มไดถึงร ยละ ๕๐
เพื่ ใ เกิดการแกปญ าโดยการมี นร มจากทุกภาค น
โดยเฉพาะภาคประชาชน ชุมชน และท งถิน่ จึงมีการบรรจุระเบียบ
าระ "การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสวนรวมอยางยัง่ ยืน"
เปน ๑ ใน ๔ ระเบียบ าระที่จะเขา ูการพิจารณาใน มัชชา ุขภาพ
แ งชาติ ครั้งที่ ๑๐ โดย าระ ำคัญ น นึ่งข งรางมติ คื ข ใ
งคกรปกคร ง นท งถิ่น ( ปท.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชี ิตระดับ ำเภ /เขต คณะกรรมการเขต ุขภาพเพื่ ประชาชน
เครื ขาย มัชชา ุขภาพจัง ัด นับ นุนใ ชุมชนจัดใ มีกลไกข ง
ชุมชนที่มาจากทุกภาค นจัดทำแผนการจัดการขยะในชุมชน แบบ
มี นร ม ยางยัง่ ยืน ติดตาม เ น แนะ และประเมินผลการลดใชขยะ
และการนำกลับมาใชใ ม ร มถึงใ ปท. กข บัญญัตทิ งถิน่ และ
จัดทำคูมื การจัดการขยะมูลฝ ยตามบริบทข งชุมชน ยางเขมแข็ง
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จดหมายขาว เกาะติดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐

จดหมายขาว เกาะติดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐
รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท ที่ปรึก าคณะ
ทำงานฯ กลา า การดำเนินงานเพื่ นำไป ู มัชชา
ขุ ภาพแ งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ าด ยเรื่ งการจัดการ
ปญ าขยะมูลฝ ย ถื เปนการ รางข ตกลง
ร มกันด ย ั ใจ เพื่ ใ ทุกฝายไดตระ นักถึง
ปญ าที่ ั่ง มมานาน และร มเดิน นา ูการ
แกไขบนพื้นฐานข งพลังชุมชนและการมี
นร ม โดย า ยั ตนทุนทาง งั คมทีม่ ี ยู และ
านต เปนพลังผลักดัน ูค าม ำเร็จ เปลี่ยน
ค ามคิดจากขยะที่ าไมมีคา กลายเปนท งที่มี
มูลคาและ ามารถ รางรายไดใ แกชุมชน รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท
นายศิวกานต กะริอณ
ุ ะ ผู ำน ยการก ง าธารณ ขุ
และ ิ่งแ ดล ม เท บาลตำบล รี ิไล จ.บึงกา
กลา า ปท. คื น ยงานทีใ่ กลชิดกับประชาชน
มากที่ ดุ ขณะทีก่ ารแกปญ าขยะก็เปน นาทีข่ ง
ปท. ทางเท บาลจึงไดริเริ่มจัดทำโครงการ
"กำจัดขยะที่ต นทาง รวมสรางประเทศไทย
ไรขยะ" โดยรณรงคคัดแยกขยะ ลังบาน นำขยะ
นายศิวกานต กะริอุณะ
ดีมาฝากธนาคารขยะ จนกลายเปน "ธนาคารขยะ
ฌาปนกิจศพ” นำเงินจากกิจการธนาคารขยะไปช ยเ ลื ฌาปนกิจ พ
ผูเ ียชี ิตในชุมชนจนครบทุก มูบาน โดยปจจุบันมีครั เรื นเขาเปน
มาชิกธนาคารขยะ ร ยละ ๘๐ มีปริมาณขยะรีไซเคิลที่รับฝากถึง

๘๕๐ ตัน และยังขยายการดำเนินงานครบทั้ง ๖๑๕ มูบาน ซึ่งเปน
ที่รูจักในนาม "บึงกาฬโมเดล" และเปน ถานที่เรียนรูข ง น ยงาน
ตางๆ จากทั่ ประเท
ดาน นายภาณุวฒ
ั น ออนเทศ ั นากลุมงาน
แผนงานและประเมินผล ก งนโยบายและแผนงาน
ำนัก ิ่งแ ดล ม กรุงเทพม านครกลา เ ็นด ย า
น ยงานท งถิ่นค รเปนผู กแบบ างแผน
และจัดทำข บัญญัติในชุมชนเพื่ การแกปญ า
ขยะแบบมี นร มและยั่งยืน ร มถึงการใ
นายภาณุวัฒน ออนเทศ
ค ามรู กับคนทุกระดับตามบริบทข งชุมชน
เชน ในพืน้ ทีเ่ ขตเมื ง ยางกรุงเทพม านคร ก็ย มมีแน ทางแกปญ า
ที่แตกตางกับพื้นที่ตางจัง ัด
น นายอนุกลู สุธาพันธ ผูเชีย่ ชาญเฉพาะดานการจัดการ
มลพิ กรมค บคุมมลพิ กระทร งทรัพยากรธรรมชาติและ ง่ิ แ ดล ม
ระบุ า การจัดทำรางมติข ง มัชชา ุขภาพแ งชาติ ถื เปน ิ่งที่
เดิน นา ยางถูกต ง และ ดคล งแน นโยบาย
ใ ญข งภาครัฐที่ างแน ทางการขับเคลื่ น
การทำงานไ ที่กระทร งม าดไทยโดย
ปท. ทั้งนี้ กรมค บคุมมลพิ พร ม
นับ นุนดานข มูลทาง ชิ าการงาน จิ ยั
และ งคค ามรู เพื ่ นำไป ู การ
นายอนุกูล สุธาพันธ
แกปญ าขยะโดยการมี นร ม
ที่ยั่งยืน ยางแทจริง

ชวนกันเขาไปกด Like เพื่อรวมกันสานพลัง สรางสุขภาวะไดที่
https://www.facebook.com/HealthAssembly/

ติดตามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
www.samatcha.org

