โครงการประชุ มวิชาการ “อนามัยสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ครั้งที่ ๖” เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนอย่างยัง่ ยืน”
โครงการประชุ มวิชาการ
“ อนามัยสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ครั้งที่ ๖”
เรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนอย่ างยัง่ ยืน
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนื่องในวันคล้ ายวันประสู ติ และวันอนามัยสิ่ งแวดล้ อมไทย ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
****************************************

๑.หลักการและเหตุผล
ปั ญหาขยะมูลฝอยชุมชนกําลังเป็ นปั ญหาระดับชาติท่ีสาํ คัญปั ญหาหนึ่งเนื่องจากปั จจุบนั ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยและสิ่ งแวดล้อมต่างๆก่อให้เกิดเหตุรําคาญ และมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคม ปั จจุบนั ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยชุมชนปี ละประมาณ ๒๖.๘ ล้าน
ตัน โดยมีแหล่งกําเนิ ดมาจากชุมชน ระดับองค์การบริ หารส่ วนตําบล ๕,๓๓๕ แห่ง เทศบาล ๒,๔๔๐ แห่ง
กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา ขยะมูลฝอยชุมชนเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประมาณร้อยละ ๘๔ และมีการนําไปจัดการอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาลเพียงประมาณร้อยละ ๓๘ ที่เหลือจะ
ตกค้างอยูต่ ามชุมชน หรื อถูกนําไปจัดการแบบไม่ถูกหลักสุ ขาภิบาล เช่น นําไปเทกองรวมแล้วเผาเป็ นครั้ง
คราว นําไปเทใส่ หลุมโดยไม่มีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล หรื อนําไปทิ้งตามที่ลุ่มแหล่งนํ้า พื้นที่ป่า
ที่สาธารณะ เป็ นต้น การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นได้สูญเสี ยงบประมาณ การดําเนินการไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพและไม่มีความยัง่ ยืน ตั้งแต่การเก็บขน การขนส่ ง และการกําจัด ปั จจุบนั มีขยะมูลฝอยชุมชน
ตกค้างสะสมอยูท่ วั่ ประเทศประมาณ ๑๕ ล้านตัน
ปั ญหาอุปสรรคของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ นโยบายของการจัดการที่ไม่เหมาะสมและไม่
แน่นอน ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การบริ หาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยองค์กรปกครองท้องถิ่นมีปัญหาและอุปสรรค ขาดงบประมาณในการจัดการ
ขาดความร่ วมมือจากประชาชน ประชาชนขาดจิตสํานึกและขาดความรับผิดชอบต่อขยะมูลฝอยชุมชนที่ตน
เป็ นผูก้ ่อให้เกิด ขาดกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยเหตุน้ ีจึง
สมควรที่จะต้องระดมความคิดจากทุกภาคส่ วนเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและยัง่ ยืนสําหรับการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสู ติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วนั ที่
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่ งพระองค์ทรงพระราชทานพระอนุ ญาตกําหนดให้วนั ที่ ๔ กรกฎาคมของทุกปี เป็ น
“วันอนามัยสิ่ งแวดล้อมไทย” สมาคมอนามัยสิ่ งแวดล้อมไทยซึ่ งมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการทางด้านอนามัย
สิ่ งแวดล้อม สํานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณที่พระองค์ทรงเป็ นผูน้ าํ ที่เข้มแข็ง มีปณิ ธานแน่วแน่มนั่ คงต่อการ
ดําเนินงานด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม จึงร่ วมกับ.คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และ
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการ“ อนามัยสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๖” เรื่ อง “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยัง่ ยืน”
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
๒.๒ เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้ทราบ สถานการณ์ของขยะมูลฝอยชุ มชน การจัดการและปั ญหา
อุปสรรคของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
๒.๓ เพื่อระดมความเห็ นและข้อเสนอแนะต่างๆจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ นักวิชาการ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
และบุคคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชมอย่างยัง่ ยืน
๒.๔ เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ได้ทราบถึงแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยัง่ ยืน
๓. วิธีการดําเนินงาน
ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วยการดําเนินการดังต่อไปนี้
๓.๑ การปาฐกถาพิเศษ “ นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ”
๓.๒ การบรรยายและการอภิปราย เกี่ยวกับสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการ
๓.๓ การระดมความคิดจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุม นักวิชาการ ผูบ้ ริ หารและผูท้ รงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยัง่ ยืน
๓.๔ การนําเสนอผลงานวิจยั และนวัตกรรมทางด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยัง่ ยืนและ
ด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
๓.๕ การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ และเทคโนโลยีทางด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
และด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมอื่นๆโดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
๔. สถานทีแ่ ละระยะเวลาในการดําเนินงาน
- ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิ ต กรุ งเทพมหานคร
- ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม.๒๕๕๙
๕. ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
จํานวน ประมาณ ๕๐๐ คน ประกอบด้วย
- ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- นักวิชาการสาธารณสุ ข
- นักอนามัยสิ่ งแวดล้อม
- ผูป้ ฏิบตั ิงานทางด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา

โครงการประชุ มวิชาการ “อนามัยสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ครั้งที่ ๖” เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนอย่างยัง่ ยืน”
- ภาคเอกชน
- ประชาชน
๖. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
- สมาคมอนามัยสิ่ งแวดล้อมไทย
- คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
- กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
- กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๗. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
๗.๑ การเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
๗.๒ ผูเ้ ข้าร่ วมได้ทราบ สถานการณ์ของขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการและปั ญหาอุปสรรคของการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
๗.๓ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิชาการผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม และบุคคลากร
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
๗.๔ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้
ทราบถึงแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยัง่ ยืน
๘. ค่ าลงทะเบียน
• ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมวิชาการและผูน้ าํ เสนอผลงานวิจยั จะต้องเสี ยค่าลงทะเบียนท่านละ ๒,๐๐๐ บาท
โดยผูเ้ ข้าร่ วมประชุมวิชาการและผูน้ าํ เสนอผลงานวิจยั จะได้รับ
- เอกสารและวัสดุประกอบการประชุมวิชาการ ได้แก่ “แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
อย่างยัง่ ยืน” และ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”
- อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่ องดื่ม

..........................................

