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 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
พร้อมด้วยนายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ลงพ้ืนที่จังหวัดระยอง เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การจัดการขยะต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาสาสมัครชุมชนบ้านเอ้ืออาทร ให้การต้อนรับ และมีนายสายัณห์ รุ่งเรือง ประธานชุมชนเมืองบ้านวังหว้า (บ้านเอ้ืออาทร)  
บรรยายสรุปผลงานของศูนย์ประสานงานการเรียนรู้ฯ ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม  
ภาคตะวันออก (Eastern Regional Coordinating Center) ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า การจัดการของเสียจากครัวเรือน โรงงานอุสาหกรรม ตลาด ร้านค้า แต่ละแหล่งก าเนิด  
จะก่อให้เกิดของเสียที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงปริมาณ และความสามารถในการน ากลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิลก็แตกต่างกัน
ออกไปด้วยเช่นกัน ต้องขอชื่นชมชุมชนบ้านเอ้ืออาทร (วั งหว้า ) เทศบาลต าบลเมืองแกลง ที่ ได้ ให้ ความส าคัญ 
กับการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งได้น าแนวทางประชารัฐที่เรียกว่า เคหะประชารัฐมาปรับใช้  
ได้รับรางวัลดีเด่นมามากมาย เห็นได้จากความหลากหลายของกิจกรรมที่ทางชุมชนส่งเสริมและประสบความส าเร็จ  
เช่น ปุ๋ยคอกจากวัชพืช ธนาคารขยะ ถังดักไขมันครัวเรือน ปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ าหมักชีวภาพ การก าจัด ขยะอินทรีย์ 
ตามโครงการพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และอยากเห็นสิ่งดีๆ เหล่านี้มีการขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป  
โดยขอความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น นายอ าเภอเป็นแกนน า ผู้บริหาร อปท. ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
ร่วมกันผลักดันเพื่อให้กลายเป็นวาระของพ้ืนที่ เช่น วาระอ าเภอ 
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 นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า  กิจกรรมในฐานเรียนรู้ต่ างๆ ในศูนย์ประสานงานฯ ที่ ได้มาเยี่ ยมชมในวันนี้  
มีหลากหลายกิจกรรมที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมฐานโรงคัดแยกขยะสายพานคัดแยกขยะระบบเปิด  
ที่น าขยะจากครัวเรือน เก็บขนขยะโดยรถหกล้อ จักรยานยนต์พ่วงข้าง คัดแยกโดยสายพานแยกเป็นขยะอินทรีย์ กล่องนม  
ถุงนม ถุงพลาสติก ขยะรีไซเคิล ซึ่งขยะอินทรีย์ที่ได้จากการคัดแยก ส่วนหนึ่งน าไปเป็นอาหารหมู และส่วนที่เหลือก็น าไปท าปุ๋ยหมัก 
กิจกรรมฐานโรงบดย่อย ที่แต่เดิมทางเทศบาลจะออกตัดแต่งกิ่งไม้ และก็ต้องน ากิ่งไม้ไปทิ้งที่หลุมฝังกลบ ซึ่งมีระยะทางไกล  
เทศบาลจึงหาวิธี ในการก าจัด โดยใช้เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ จะได้ผงขี้บด เพ่ือไว้ใช้หมักท าปุ๋ยหมัก เป็นเชื้อให้การขึ้นรูปไขมันอัดก้อน  
และเครื่องบดย่อยผักและผลไม้ ซึ่งจะได้ผักและผลไม้ที่ละเอียด น าไปเป็นอาหารให้กับไส้เดือน และลดการใช้ น้ ามัน 
ในการขนส่งไปหลุมฝังกลบด้วย  
 กิจกรรมฐานโรงหมักก๊าซชีวภาพ ที่ เป็นบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาด 10 - 50 ตัน/วัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
การหมักขยะอินทรีย์เพ่ือให้ได้แก๊สมีเทน จากน้ าขยะที่กักอยู่ในรถบรรทุกขยะที่รั่วซึมออกมา หรือน้ าจากกองปุ๋ยหมัก  
น้ าจากการบดย่อยเศษผัก น้ าจากกองขยะบนลานสายพานคัดแยกขยะ รวมถึงน้ าจากการเลี้ยงหมู สิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุดิบชั้นดี 
ที่จะหมักเพ่ือให้ได้แก๊สมีเทน เป็นการจัดการ "ของเสียที่ เกิดขึ้นหลังการจัดการของเสีย " โดยไม่ต้องเปลืองเวลา  
เปลืองน้ ามันออกไปวิ่ งหาวั ตถุ ดิ บจาก พ้ืนที่ อ่ืน  กิ จกรรมฐานพลั ง งาน แสงอาทิ ตย์ ที่ ติ ดตั้ ง แผ่น โซล่ าร์ เซลล์  
น าพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้กับมอเตอร์สายพานคัดแยกขยะ  
 กิจกรรมฐานฟาร์มไส้เดือน ที่ปัจจุบันทางเทศบาลได้มีการเลี้ยงไส้เดือนอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์ คือ แอฟริกาไนท์  
กับข้ีตาแร่ เพราะ 2 พันธุ์นี้ ขยายพันธุ์เร็วและกินเก่ง สามารถย่อยสลายเศษผัก ผลไม้และเศษอาหารได้ดี และถ่ายมูลออกมาก
ปริมาณมาก มูลและฉี่ ไส้ เดือนมี ธาตุฟอสฟอรัสสู ง บ ารุ งดอกและใบ โดยสถานที่ เลี้ ยงเทศบาลฯ จะท าเป็นคอนโด  
เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ บ่อเลี้ยงของไส้เดือนรองบ่อด้วยขี้วัว ขุยมะพร้าว เศษใบไม้ และให้อาหารโดยการบดเศษผักและผลไม้ให้ละเอียด  
ด้วยเครื่องบดย่อยเศษผัก เพ่ือให้ไส้เดือนสามารถดูดซึมได้ง่าย ส่วนเศษอาหารที่เลี้ยงไส้เดือน ได้จะต้องไม่เป็นกรด ด่าง 
อย่างเช่น มะนาว พริก 
 กิจกรรมฐานโรงเลี้ยงหมู เพราะหมูเป็นสัตว์ที่กินเก่ง กินทุกอย่าง เป็น "หลุมขยะท่ีไม่มีวันเต็ม" ใส่เศษอาหารที่เหลือทิ้ง
จากร้านอาหารเข้าไป หมูก็กินหมด และเมื่อหมูถ่ายมูลออกมาก็จะไหลไปลงบ่อเก็บมูล และจะดูดขึ้นไปหมักแก๊ส  
ยังบ่อหมักแก๊สชีวภาพ เพราะมูลหมูสามารถหมักแก๊สได้ดี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงหมูหลุม ก็คือ การก าจัดผัก ผลไม้  
และเศษอาหารจากครัวเรือน ส่วนผลพลอยได้ ก็คือ ปุ๋ยจากมูลสัตว์ และการหมักไบโอแก๊ส หรือกิจกรรมฐานโรงเลี้ยงแพะ  
เ พ่ือก าจัดเศษขยะอินทรีย์  พวกเศษผัก ผลไม้  จากตลาดสดที่แม่ค้า เด็ดเปลือกนอกของผักทิ้ ง ซึ่ งถ้า เทศบาลฯ  
ไม่น ามาเป็นอาหารให้แก่ แพะ ก็จะต้องไปลงหลุมฝังกลบ มูลของแพะก็ยั ง เป็นปุ๋ ยชั้นดี  เป็น เครื่ องอัดเม็ดปุ๋ ย  
เพราะมูลของแพะเป็นเม็ด ส าหรับกวาดลงมารวมกัน และใช้ได้ เลยไม่ต้องอัดเม็ด สัตว์พวกนี้เป็นมังสวิรัต กินแต่ผัก  
ไมก่ินเนื้อสัตว์ กิจกรรมฐานโรงเลี้ยงเป็ด โดยน าเศษอาหาร เศษผักผลไม้จากร้านอาหาร โรงเรียน และบ้านเรือนต่างๆ ให้เป็ด 
ซึ่งเป็ดที่ทางเทศบาลฯเลี้ยง เป็นเป็ดไข่ ใช้พ้ืนที่ในการเลี้ยงไม่กว้างมากนัก ไข่ที่ ได้ก็จะมีปริมาณไข่แดงมากไข่ขาวน้อย  
และไข่แดงสีแดงสด เพราะเป็ดได้อาหารที่มีคุณค่า มีประโยชน์ ไม่ปนเปื้อนสารเคมี 
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 กิจกรรมฐานโรงหมักน้ าจุลินทรีย์ ที่ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เทศบาลด าเนินการมานานแล้ว ก่อนที่จะได้ จัดตั้ง 
เป็นศูนย์ประสานงานฯ เพราะด้วยคุณสมบัติและประโยชน์ที่ ดี  ทั้ งการใช้ ในส านักงานเ พ่ือดับกลิ่นในห้องน้ า  
และใช้หยดลงท่อระบายน้ าเสียของเทศบาลฯ เพ่ือบ าบัดน้ าก่อนลงสู่แม่น้ าประแส และในการหมักน้ า จุลินทรีย์ 
ก็ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยก าจัดเศษผัก ผลไม้ ที่เหลือทิ้งจากบ้านเรือนและตลาด เพ่ือลดการขนส่งล าเลียงไปที่หลุมฝังกลบ  
 กิจกรรมฐานโรงกากไขมันอัดก้อน ที่ทางเทศบาลได้ออกเทศบัญญัติการติดตั้งถังดักไขมัน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 
เพ่ือเป็นการควบคุมให้บ้านเรือนที่ เกิดใหม่ ต้องติดตั้ งถังดัก ไขมันและสอนวิธีการตักไขมัน เพ่ือน าไขมัน เหล่านั้น 
ไปท าประโยชน์ ถ้าไขมันเหล่านั้นไม่ได้ผ่านการดักไว้ตั้งแต่ต้นทาง คือ บ้านเรือน ไขมันก็จะไปลงสู่ท่อระบาย และท่อระบายน้ า
ก็จะไหลลงสู่แม่น้ าประแส แม่น้ าหัวใจส าคัญของเมืองแกลงที่คนเมืองแกลงใช้ทั้งผลิตน้ าประปา การเพาะเลี้ยงและหาสัตว์น้ า 
ท า ให้น้ า เน่ า เสีย  จึ ง เกิดการเรี ยนรู้ และร่ วมมือ กันและยั งมีกิ จกรรมฐานเครื่ อง อัดกล่อง นมที่ ทาง เทศบาลฯ  
จะหาโรงงานรับซื้อกล่องนม ถุงนมและถุงพลาสติก เพ่ือน าไปส่งให้เขาแปรรูปกลับมาเป็นโต๊ะ หลังคา ฯลฯ ซึ่งความสามารถ
ของเครื่องอัดนี้ จะท าให้เป็นก้อนใหญ่ๆ ขนาดประมาณ 100 กก. เพ่ือง่ายต่อการขนส่ง  
 นอกจากนี้ยังมีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าก๊าชชีวภาพ ขนาด 30 กิโลวัตต์ ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) 
ร่ วมกั บ เทศบาลต าบล เมื อ งแกลง ด า เนิ น โครงการ พั ฒนาระบบผลิ ตก๊ าซชี วภาพจากขยะในระดั บชุ มชน  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการก าจัดขยะอินทรีย์และน าก๊าซชีวภาพที่ได้ไปใช้เป็นเชื้อเพลิง (ใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องบดย่อยกิ่งไม ้
และเชื้อเพลิงในโรงฆ่าสัตว์) และผลิตไฟฟ้า (ใช้กับโรงผลิตก๊าซชีวภาพ) ด้วย  
 นายสุทธิพงษ์กล่าวในตอนท้ายว่า การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้ถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล  
และขยะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาโลกร้อน ดังนั้น หากเรามีการจัดการขยะที่ดีก็จะสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก เราทุกคนจึงต้องช่วยกันบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง นั่นคือ ครัวเรือน  
โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ซึ่ งผู้ที่ช่ วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ ให้ เ กิดเป็นรูปธรรม  
ก็คือท่าน ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยการแนะน าให้จัดท า "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน"  
จากเมื่อครั้ งที่ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลบาลต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง  
จังหวัดล าพูน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็ขอความร่วมมือทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านวิทยา ชพานนท์ นายอ าเภอแกลง  
ได้เป็นผู้น าขยายผลของชุมชนประชารัฐการเคหะบ้านวังหว้า และแนวทางจัดท าถังขยะเปียกหรือถังขยะ อินทรีย์ 
ให้เกิดขึ้นทุกครัวเรือนทุกชุมชน ร่วมกับข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ทุกแห่ง ช่วยกันขับเคลื่อนให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2561 

          

          

          

      

         


