
ชุุมชุนกลางทะ เล  หมู่่�บ้้านไร้้แผ่�นดิินบ้างชััน อำำาเภอำขลุุง จัังหวััดิจัันทบุ้ร้ี  
เป็็นสถานที�ท�อำงเที�ยวัที�ไดิ้ร้ับ้ควัามู่นิยมู่มู่ากข้�นในชั�วังหลุายปี็ที�ผ่�านมู่า เน่�อำงจัาก ชัุมู่ชันนี�ยังคงร้ักษา
ร้ะบ้บ้นิเวัศทางธร้ร้มู่ชัาติิไว้ัไดิ้อำย�างดีิเยี�ยมู่ กลุายเป็็นแหลุ�งท�อำงเที�ยวัเชัิงอำนุร้ักษ์วิัถีชัุมู่ชัน นักท�อำงเที�ยวั 
สามู่าร้ถเข้ามู่าชัมู่วัิถีชัีวัิติการ้ทำาป็ร้ะมู่ง ลุ�อำงเร้่อำชัมู่เหยี�ยวัแดิง สัติว์ัป็ร้ะจัำาถิ�นบ้ร้ิเวัณป็่าชัายเลุน  
ลุ�อำงเร่้อำชัมู่ทะเลุแหวัก ที�ป็ร้ากฏการ้ณ์ทางธร้ร้มู่ชัาติิจัากนำ�าขี�น - นำ�าลุง ทำาให้เกิดิสันดิอำนทร้ายสีดิำา
เมู่่�อำนำ�าทะเลุลุดิติำ�า พายเร้่อำคายัคดิ่�มู่ดิำ�าไป็กับ้ควัามู่งามู่ทางธร้ร้มู่ชัาติิ หมู่่�บ้้านไร้้แผ่�นดิิน หร้่อำหมู่่�บ้้าน 
ป็ากนำ�าเวัฬุุ 

เป็็นชุุมชุนเก่่าแก่่ มีป็ระวััติิก่ารตัิ�งถิ่ิ�นฐานตัิ�งแติ่ก่่อนป็ี พ.ศ. 2410 โดยชุาวัจีีนที่ี� เดินที่างอพยพเข้้ามายัง 

ป็ระเที่ศไที่ย ล่่องเรือผ่่านจีังหวััดจีันที่บุุรี ได้นำเรือมาหล่บุล่มบุริเวัณลุ่่มน�ำเวัฬุุ พบุวั่ามีควัามอุดมสมบุูรณ์ที่างที่ะเล่ 

จีึงติั�งรก่ราก่ที่ำอาชีุพป็ระมงติั�งแติ่นั�นมา หมู่บุ้านนี� ตัิ�งอยู่บุริเวัณฝ่ั่�งซ้้ายข้องแม่น�ำเวัฬุุ สร้างข้ึ�นบุนป่็าโก่งก่างทีี่�เคยม ี

ควัามหนาแน่นมาก่ในอดีติ แติ่มีก่ารติัดไม้ เพื�อที่ำถ่ิ่านข้ายอยู่ติล่อดเวัล่า ติ่อมาในป็ี พ.ศ. 2514 รัฐบุาล่ได้ เป็ิด 

สัมป็ที่านให้ติัดไ ม้ โก่งก่างในพื�นที่ี� ลุ่่ มน� ำ เวัฬุุอ ย่าง ถูิ่ก่ก่ฏหมาย จีึ งมีก่ารตัิดไ ม้ เป็็นจีำนวันมาก่ เมื� อหมดระยะ 

สัมป็ที่าน ผู่้คนที่ี�เคยอยู่บุริเวัณนี�จีึงจีับุจีองพื�นทีี่�เพื�อติั�งรก่ราก่่ในลุ่่มน�ำซ้ึ�งเป็็นส่วันหนึ�งข้องที่ะเล่ มีน�ำล้่อมรอบุ ล่ัก่ษณะ 

ข้องก่ารสร้างบุ้านเรือนเป็็นก่ารติ่อเสาไม้ล่ึก่ล่งไป็ถิ่ึงในดิน วัางพื�นไม้เชุื�อมก่ับุเสาเพื�อสร้างบุ้าน ติ่อมาจีึงเสริมควัามมั�นคง 

ด้วัยเสาป็ูน สร้างถิ่นนคอนก่รีติเล่็ก่ๆ 1 เส้น เชุื�อมทีุ่ก่บุ้านเข้้าด้วัยก่ัน แติ่หมู่บุ้านนี�สามารถิ่เข้้าถิ่ึงได้ด้วัยที่างเรือเที่่านั�น โดยนั�งเรือ

ป็ระมาณ 40 นาที่ี จีาก่ที่่าเรืออำเภอข้ลุ่ง หรือจีาก่ที่่าเรืออ่างก่ระป็๋อง อำเภอเข้าสมิง จีังหวััดติราด



กองบรรณาธิการ

สถานการณ์์ขยะชุุมชุนบางชุัน
กับการท่องเท่�ยว

 ก่ารเติิบุโติข้องธุุรก่ิจีที่่องเที่ี�ยวัได้พัฒนาข้ึ�นอย่างติ่อเนื�องข้องป็ระเที่ศไที่ย มีนโยบุายก่ารโป็รโมที่เมืองรองเพื�อก่ระจีาย

รายได้ไป็สู่จัีงหวััดทีี่�เคยถูิ่ก่มองข้้ามในอดีติ ก่ารท่ี่องเทีี่�ยวัแห่งป็ระเที่ศไที่ยจัีดให้จีังหวััดจัีนที่บุุรีเป็็นหนึ�งในแคมเป็ญก่ารท่ี่องเทีี่�ยวั 

“เมืืองรองต้้องห้้ามืพลาด...พลัส” ที่ี�เป็็นสีสันข้องภาคติะวัันออก่ ที่ำให้ป็่จีจีุบุันนี�มีผู่้ให้บุริก่ารโฮมสเติย์ในติำบุล่บุางชุันมาก่ถิ่ึง 

 39 ราย ในบุริเวัณหมู่ 2 ซ้ึ�งเป็็นจุีดที่่องเทีี่�ยวัใหญ่ข้องติำบุล่บุางชัุน แล่ะมีโฮมสเติย์อีก่จีำนวัหนึ�งในหมู่อื�นๆ ข้องติำบุล่บุางชัุน  

ที่ำให้เกิ่ดป็่ญหาด้านสิ�งแวัดล้่อมทีี่�สำคัญคือป็ริมาณข้ยะมูล่ฝั่อยทีี่�เพิ�มข้ึ�นอย่างมาก่ ที่างก่องบุรรณาธิุก่ารได้มีโอก่าสสัมภาษณ์  

คุุณสนั่ั�นั่ แก้วขาว นั่ายกองคุ์การบริห้ารส่วนั่ต้ำบลบางชัันั่ ผู่้นำชุุมชุนทีี่�มีบุที่บุาที่เป็็นผู่้บุริหารท้ี่องถิิ่�นยาวันานถึิ่ง 25 ป็ี  

แล่ะเป็็นผู่้ริเริ�มในก่ารจีัดติั�งระบุบุก่ารจีัดก่ารข้ยะมูล่ฝั่อยข้องหมู่บุ้านไร้แผ่่นดิน ป็ลู่ก่จีิติสำนึก่ข้องชุุมชุนในก่ารรัก่ษาสิ�งแวัดล่้อม 

อย่างยั�งยืนในพื�นที่ี�

ความท้้าท้าย
ในการจััดการขยะชุุมชุนของ 
หม่�บ้้านไร้แผ่�นดินบ้างชุัน



  ด้วัยลั่ก่ษณะก่ารป็ลู่ก่สร้างบุ้านเรือนบุนเล่นทีี่�ล้่อมรอบุไป็ด้วัยน�ำ 

ที่ำให้ก่ารจีัดก่ารข้ยะเป็็นไป็แบุบุไม่มีก่ารจีัดก่ารที่ี�เป็็นระบุบุ คุณสนั�น 

เล่่าให้ฟั่งถึิ่งสถิ่านก่ารณ์ในอดีติว่ัา “... ในอดีติชุาวับุ้านในติำบุล่บุางชัุน 

ยังไม่มีควัามเข้้าใจีเก่ี�ยวัก่ับุเรื�องก่ารรัก่ษาสิ�งแวัดล่้อม ผ่ล่ก่ระที่บุข้องมล่พิษ

ติ่อชุุมชุนแล่ะวัิถิ่ีก่ารดำเนินชุีวัิติ ก่ารที่ิ�งข้ยะคือด้วัยควัามมัก่ง่าย โยนที่ิ�งล่ง 

ที่ะเล่ บุ้านบุางหลั่งมีก่ารเจีาะชุ่องไวั้ในบุ้านเพื�อหย่อนข้ยะที่ิ�งล่งในที่ะเล่ 

เนื�องจีาก่ยังไม่มีก่ารดำเนินก่ารจีัดก่ารเก่็บุข้ยะอย่างเป็็นรูป็ธุรรม ติ่างคน

ติ่างที่ิ�งโดยไม่มีก่ารคำนึงถึิ่งควัามเสียหายทีี่�ที่ำให้เกิ่ดกั่บุสิ�งแวัดล่้อม ที่ั�งๆ 

ที่ี�ก่ารที่ิ�งข้ยะล่งน�ำมีผ่ล่ก่ระที่บุอย่างมาก่ต่ิอที่รัพยาก่รสัติวั์น�ำ ซ้ึ�งเป็็นที่ี�มา 

ข้องรายได้ข้องชุาวับุ้านที่ี�ป็ระก่อบุอาชุีพป็ระมงเป็็นอาชุีพหล่ัก่ ที่ั�งจีับุสัติวั์

น�ำมาข้ายเป็็นข้องสด หรือแป็รรูป็เป็็นกุ่้งแห้ง ก่ะป็ิ ป็ล่าเค็ม ข้ยะยังที่ำให้

เก่ิดควัามเสียหายติ่อเครื�องมือในก่ารป็ระก่อบุอาชุีพ เชุ่น อวัน นอก่จีาก่นี�

เรือเล็่ก่ทีี่�ออก่หาป็ล่าก็่ที่ิ�งข้ยะทีี่�นำติิดไป็ด้วัยล่งในที่ะเล่หมด ข้ยะทีี่�ถิู่ก่ที่ิ�ง 

ก่นัมาก่คือข้ยะพล่าสติกิ่ เชุน่ ถิ่งุพล่าสติกิ่ ข้วัดน�ำ ที่ำให้เกิ่ดข้ยะสะสมในที่ะเล่

เป็น็จีำนวันมาก่ เมื�อถิ่งึฤดนู�ำหล่าก่ชุ่วังป็ระมาณเดือนพฤศจิีก่ายน น�ำจีะท่ี่วัม 

ไป็ยังป่็า นำข้ยะออก่มารวัมยังจีุดน�ำวันบุริเวัณหน้าวััดบุางชุัน ข้ยะพวัก่นี� 

จีะถิู่ก่พัดออก่ไป็ในที่ะเล่เมื�อน�ำล่ดล่ง เป็็นก่ารสร้างมล่ภาวัะให้ก่ับุส่วันรวัม

ข้องป็ระเที่ศ แติ่ในอดีติ ก่ารที่ิ�งข้ยะยังเป็็นเพียงเฉพาะครัวัเรือนที่ี�อาศัย 

อยู่ในติำบุล่บุางชัุนเท่ี่านั�น ภายหลั่งเมื�อมีก่ารข้ยายตัิวัข้องก่ารท่ี่องเทีี่�ยวั 

ที่ำให้เก่ิดข้ยะมาก่ข้ึ�น...”

บา้นบางหลงัม่การเจาะชุอ่ง
ไว้ในบ้านเพื่่�อหย่อนขยะท้�งลง
ในทะเล เน่�องจากยังไม่ม่การ
ดำำเน้นการจัดำการเก็บขยะอย่าง
เป็็นรูป็ธรรม



คุุณสนั่ั�นั่ แก้วขาว



การสร้างขยะของชุาวบางชุันในป็ัจจุบัน 
  

หล่งัจีาก่ที่ี�เริ�มมีก่ารเป็ดิป็ระเที่ศ ที่ำให้ก่ารที่อ่งเที่ี�ยวัเริ�มมคีวัามคึก่คกั่ หมูบุ่า้น

ไรแ้ผ่น่ดินทีี่�บุางชัุนก่ล่ายเป็น็จุีดหมายป็ล่ายที่างก่ารท่ี่องเทีี่�ยวัทีี่�ได้รบัุควัามนิยม เนื�อง

ดว้ัยควัามสะดวัก่ในก่ารเดนิที่างที่ี�ใชุเ้วัล่าเพยีงไมก่่ี�ชุั�วัโมงจีาก่ก่รงุเที่พฯ มธีุรรมชุาติิที่ี�ได้ 

รบัุก่ารอนุรกั่ษไ์วั ้มอีาหารที่ะเล่สดๆ เสิรฟ์ัแบุบุไม่อั�นสไติล์่บุฟุัเฟ่ัต์ิ ดว้ัยราคาทีี่�พกั่เป็น็

แพ็คเก่จีติ่อหัวัป็ระมาณ 1,700 บุาที่/คืน พร้อมอาหาร 3 มื�อ ชุ่วังก่่อนโควัิด-19 ใน

แติล่่ะอาที่ติิย์มนีกั่ท่ี่องเที่ี�ยวัมารวัมก่นัเป็น็จีำนวันเก่อืบุหมื�นคน หล่งัจีาก่สถิ่านก่ารณ์

โรคระบุาดเริ�มคล่ี�คล่าย แติ่ล่ะอาที่ิติย์มีนัก่ที่่องเที่ี�ยวัเข้้าพื�นที่ี�ติำบุาล่บุางชุันป็ระมาณ 

1,000 คน แม้จีะยังน้อยก่วั่าที่ี�เคยเป็็นในอดีติมาก่ แติ่ด้วัยจีำนวันนัก่ที่่องเที่ี�ยวัเพียง

เที่่านี�ก่็สร้างป็ริมาณข้ยะจีำนวันมาก่ให้ก่ับุท้ี่องถิิ่�น คุณสนั�นเล่่าถึิ่งก่ารพัฒนาก่าร

จีัดก่ารข้ยะข้องติำบุล่บุางชัุนวั่า “... ชุาวับุ้านในชุุมชุนทีี่�มีป็ระมาณ 3,000 ก่วั่าคน 

เริ�มมีจิีติสำนึก่ในก่ารรกั่ษาสิ�งแวัดล่อ้ม เนื�องจีาก่นกั่ที่อ่งเที่ี�ยวัทีี่�มาจีาก่ภายนอก่มกี่าร 

ติำหนิชุาวับุ้านทีี่�ที่ิ�งข้ยะในที่ะเล่ นัก่ที่่องเทีี่�ยวัไม่ที่ิ�ง แต่ิเก่็บุข้ยะก่ลั่บุไป็ด้วัย ที่ำให้

ชุาวับุ้านเริ�มมีควัามล่ะอายใจีวั่า ข้นาดบุุคคล่ภายนอก่ยังสนใจีรัก่ษาสิ�งแวัดล้่อม แต่ิ

คนในพื�นที่ี�เองก่ลั่บุล่ะเล่ย หนว่ัยงานบุริหารที่อ้งถิิ่�นมกี่ารพดูคยุก่บัุชุาวับุ้าน ซึ้�งก่ว่ัาจีะ

ที่ำควัามเข้า้ใจีเรื�องผ่ล่ก่ระที่บุข้องก่ารที่ิ�งข้ยะติอ่สิ�งแวัดล้่อมก่เ็ป็น็ไป็ด้วัยควัามล่ำบุาก่  

แติ่เดี�ยวันี�ไม่มีก่ารที่ิ�งข้ยะล่งในน�ำแล่้วั อย่างเชุ่นในหมู่ 3 หาก่มีข้ยะแฝั่งมาในน�ำ

แล่้วัติิดใติ้ถิุ่นบุ้านใคร บุ้านนั�นติ้องรับุผ่ิดชุอบุล่งไป็เก่็บุข้ึ�นมา โดยไม่ติ้องมาหาวั่า

ข้ยะนี�มาจีาก่ไหน ก่่อนที่ี�จีะสร้างควัามเข้้าใจีก่ันได้ ชุาวับุ้านมีคำถิ่ามวั่าที่ำไมเข้า

ติ้องเสียเงินค่าจัีดเก็่บุข้ยะ เข้าอยู่มาตัิ�งแต่ิดั�งเดิมไม่ต้ิองเสียเงิน แต่ิในทีี่�สุดเกิ่ด 

ก่ารเก่็บุค่าจัีดก่ารข้ยะเดือนล่ะ 40 บุาที่ติ่อถิ่ัง ซึ้�งที่างหน่วัยงานบุริหารส่วัน 

ที่้องถิ่ิ�นจีัดหาถิ่ังแล่ะถิุ่งดำให้ แล่ะมีก่ารเก่็บุค่าจีัดก่ารข้ยะจีาก่นัก่ที่่องเที่ี�ยวัด้วัย  

ป็ก่ติแิล้่วัชุาวับุ้านในพื�นทีี่�จีะสร้างข้ยะจีำนวันไม่มาก่ ป็ระมาณครึ�งถิ่งัต่ิอครัวัเรอืนใน 

เวัล่า 5 วััน แติ่พอถิ่ึงวัันหยุดป็ริมาณข้ยะเพิ�มข้ึ�นเป็็น 6-8 ถิ่ังติ่อโฮมสเติย์ ซ้ึ�งใน

เดอืนมถิิ่นุายน 2565 ติำบุล่บุางชัุนสรา้งข้ยะที่ั�งหมด 33 ตินั วัธิุกี่ารเก็่บุข้ยะคือจีะ 

มคีนเดนิเที่า้ไป็เก่บ็ุข้ยะจีาก่แติล่่ะบุา้นหรอืโฮมสเติย ์นำมารวับุรวัมไวัต้ิรงบุรเิวัณที่ี� 

เรอืสามารถิ่จีอดได ้จีาก่นั�นจีะมเีรอืมาเก่บ็ุข้ยะนำไป็รวัมไวับุ้นฝั่่�ง ก่อ่นที่ี�จีะมรีถิ่ข้น

ข้ยะนำไป็ส่งที่ี�บุ้านหนองอ้อ เพื�อนำไป็จีัดก่ารอย่างถิู่ก่ติ้อง ...” 



เถิ่้า มูล่สัติว์ั ซ้าก่สัติว์ัหรือสิ�งอื�นใดทีี่�เก็่บุก่วัาดจีาก่ถิ่นน ติล่าด  

ที่ี� เลี่�ยงสัติวั์หรือที่ี�อื�น รวัมถิ่ึงมูล่ฝั่อยติิดเชุื�อ มูล่ฝั่อยที่ี� เป็็นพิษ  

หรืออันติรายจีาก่ชุุมชุนหรือครัวัเรือน ยก่เวั้นมูล่ฝั่อยที่ี�มีล่ัก่ษณะ 

แล่ะคุณสมบุั ติิ ที่ี� ก่ ำ หนด ไวั้ ติ า มก่ฎหมายวั่ า ด้ วั ย โร ง ง าน  

ข้ยะมูล่ฝั่อยที่ี�เก่ิดข้ึ�น สามารถิ่จีำแนก่ติามองค์ป็ระก่อบุได้ 4 ป็ระเภที่  

ได้แก่่ ข้ยะย่อยสล่าย ข้ยะรีไซ้เคิล่ ข้ยะอันติราย แล่ะข้ยะที่ั�วัไป็  

ก่ารจัีดก่ารข้ยะมูล่ฝั่อยชุุมชุนมีควัามที่้าที่ายมาก่ในก่ารดำเนิน

ก่ารแก่้ไข้ป็่ญหา ซ้ึ�งในติำบุล่บุางชุันข้ยะที่ี� เก่ิดข้ึ�นจีำนวันมาก่ 

ชุ่วังวัันหยุดสุดสัป็ดาห์คือ เศษอาหาร โดยเฉพาะพวัก่เศษ 

อาหารที่ะเล่ คุณสนั�นก่ล่่าวัถิ่ึงป็่ญหาแล่ะวัิธุีก่ารบุริหารก่ารจีัดก่าร

ป็ัญหาและอุป็สรรคในการป็ัญหาและอุป็สรรคในการ
จัดำการขยะมูลฝอยชุุมชุนจัดำการขยะมูลฝอยชุุมชุน

ป็รมิาณข้ยะทีี่�เกิ่ดข้ึ�นจีาก่หมูบุ่า้นไรแ้ผ่น่ดนิในติำบุล่

บุางชุัน อาจีจีะมีป็ริมาณไม่มาก่นัก่เมื�อเที่ียบุกั่บุก่ารสร้าง

ข้ยะข้องที่ั�งจัีงหวััดจัีนที่บุุรีทีี่�ในปี็ 2564 มีจีำนวันทัี่�งหมด 

495 ติัน/วััน มีก่ารจีัดก่ารข้ยะมูล่ฝั่อยที่ี�นำก่ล่ับุมาใชุ้

ป็ระโยชุน์ได้ 151 ติัน/วััน ข้ยะมูล่ฝั่อยที่ี�มีก่ารก่ำจีัดอย่าง

ถิู่ก่ติ้อง 47 ติัน/วััน แล่ะข้ยะมูล่ฝั่อยที่ี�ก่ำจีัดไม่ถิู่ก่ติ้อง 297 

ติัน/วััน ติามข้้อมูล่จีาก่รายงานสถิ่านก่ารณ์สถิ่านทีี่�ก่ำจีัด

ข้ยะมูล่ฝั่อยชุุมชุนข้องป็ระเที่ศไที่ยป็ี 2564 ข้ยะชุุมชุน 

หรือมูล่ฝั่อยชุุมชุน หมายถิ่ึง เศษก่ระดาษ เศษผ่้า  

เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวััสดุ ถิ่งุพล่าสติกิ่ ภาชุนะทีี่�ใส่อาหาร  



ข้ยะมูล่ฝั่อยชุุมชุนข้ององค์ก่ารบุริหารส่วันติำบุล่บุางชุันวั่า  

“... ที่างองค์ก่ารบุริหารส่วันติำบุล่มีค่าใชุ้จี่ายในก่ารจีัดก่ารข้ยะ

ป็ระมาณเดือนล่ะ 73,000 บุาที่ ในก่ารจ้ีางเหมาชุาวับุ้านใน

พื�นที่ี�เข้้ามาจีัดเก่็บุข้ยะ ซ้ึ�งเป็็นก่ารจีัดเก่็บุอาที่ิติย์ล่ะครั�ง โดย

เก่็บุข้ยะในพื�นทีี่� 4 หมู่บุ้าน โดยส่วันใหญ่เป็็นก่ารนำเรือไป็เก็่บุ 

ข้ยะถิ่งุดำที่ี�ไดน้ำมาวัางรวัมไวัท้ี่ลี่ะหมูบุ่า้น เเล่ว้ันำไป็ก่องรวัมบุนฝั่่�ง  

จีาก่นั�นรถิ่เก่บ็ุข้ยะ 2 คนัจีะนำข้ยะไป็ส่งที่ี�จุีดจีดัก่ารข้ยะบุ้านหนองอ้อ  

ในชุ่วังวัันหยุด โฮมสเติย์ข้นาดใหญ่มีข้ยะจีาก่เศษอาหารเยอะ

มาก่ ซ้ึ�งผู่้ป็ระก่อบุก่ารจีะจัีดก่ารแยก่ข้ยะป็ระเภที่นี�ใส่ถิุ่งดำนำไป็

ส่งยังฝั่่�งด้วัยตินเอง เพราะหาก่ทิี่�งไวั้นานจีะส่งก่ล่ิ�นรบุก่วันแข้ก่ที่ี�

เข้้าพัก่ ซ้ึ�งอุป็สรรคในก่ารจีัดก่ารข้ยะมูล่ฝั่อยชุุมชุนข้องหมู่บุ้าน 

ไร้แผ่่นดินจีะเก่ี�ยวัก่ับุพาหนะในก่ารข้นส่งข้ยะไป็ยังจีุดจีัดเก่็บุ ที่ี�ใน

ป็จ่ีจุีบุนันี�เรอืยังมีข้นาดเล่ก็่บุรรจีขุ้ยะไดเ้พยีงป็ระมาณ 2 ตินั ที่ำให้

ไม่เพียงพอก่ับุก่ารข้นข้ยะในแติ่ล่ะอาที่ิติย์ ติ้องมีก่ารเพิ�มเที่ี�ยวัใน 

ก่ารข้นส่ง ที่างหน่วัยงานติ้องก่ารเรือไฟัเบุอร์ข้นาดใหญ่ข้ึ�น 

บุรรจุีข้ยะได้ป็ระมาณ 5 ตินั ที่ำให้สามารถิ่ไล่่เก่บ็ุข้ยะได้ครบุใน 1 เที่ี�ยวั  

นอก่จีาก่นี� หาก่สามารถิ่มรีถิ่บุรรทุี่ก่ 6 ล้่อเล่ก็่เพิ�มข้ึ�นอกี่ 1 คนั ก่จ็ีะ

ที่ำให้เพิ�มป็ระสิที่ธุิภาพในก่ารจีัดเก่็บุข้ยะข้องติำบุล่บุางชุันได้มาก่ 

ข้ึ�น ที่างองค์ก่ารบุริหารส่วันติำบุล่ไม่ได้จีัดก่ารแยก่ข้ยะทีี่�เป็็น 

รปู็ธุรรม เนื�องจีาก่ราคารับุซ้ื�อข้องข้ยะพล่าสติกิ่ล่ดติ�ำล่ง ที่ำให้ไม่คุม้กั่บุ 

ก่ารข้นส่งข้ยะที่ี�คัดแยก่ไวั้เพื�อนำไป็ข้าย จีึงก่ล่ายเป็็นก่ารเก่็บุข้ยะ

รไีซ้เคลิ่รวัมกั่บุข้ยะที่ั�วัไป็ มกี่ารแยก่เพียงข้ยะจีาก่เศษอาหารเท่ี่านั�น  

ป่็จีจุีบุนันี�แต่ิล่ะเดือน ที่างองค์ก่ารบุริหารส่วันติำบุล่ข้าดที่นุ 

ในก่ารจีดัก่ารจีดัเก่บ็ุข้ยะ แติเ่นื�องจีาก่ไดม้กี่ารสะสมที่นุใน

ก่ารดำเนินก่ารบุริหารชุุมชุนจีาก่ในอดีติ ที่ำให้ยังสามารถิ่

ที่ำงานได้ นอก่จีาก่นั�นยังมีมาติรก่ารก่ระติุ้นก่ารรัก่ษา 

สิ�งแวัดล่อ้มดว้ัยก่ารไมใ่หน้�ำแก่บุ่า้นทีี่�ไมย่อมรว่ัมมอืในก่าร 

จีัดก่ารป็่ญหาข้ยะ ซ้ึ�งมาติรก่ารนี�ค่อนข้้างมีป็ระสิที่ธุิภาพ 

เพราะน�ำสำหรับุอุป็โภคแล่ะบุริโภคเป็็นสิ�งจีำเป็็นมาก่ 

สำหรับุชุมุชุนหมูบุ้่านไร้แผ่่นดิน ป่็จีจุีบุนันี�ยงัไม่มรีะบุบุส่งน�ำ 

อย่างเพยีงพอ แม้จีะมกี่ารที่ำท่ี่อน�ำไว้ัแต่ิยงัไม่มอ่ีางเก่บ็ุน�ำ  

เนื�องจีาก่ยังไม่ได้รับุก่ารอนุมัติิก่ารเวันคืนพื�นที่ี� 82 ไร่จีาก่

ก่รมอุที่ยานแห่งชุาติิ สัติวั์ป็่า แล่ะพันธุุ์พืชุ ...”



เรื�องก่ารครอบุครองพื�นที่ี� ซึ้�งที่ี�ผ่่านมาก่รมที่รัพยาก่รที่างที่ะเล่

แล่ะชุายฝั่่�งป็ระก่าศให้มีก่ารใชุ้พื�นที่ี�มีล่ัก่ษณะเหมือนเป็็น

โฉนดชุุมชุน ให้ป็ระชุาชุนมีส่วันร่วัมในก่ารดูแล่ผื่นป่็า แล่ะ

ที่รัพยาก่รธุรรมชุาติิ โฮมสเติย์ที่ี�สร้างแล่้วัสามารถิ่ใชุ้พื�นที่ี�ติ่อไป็

ได้ แติ่ไม่อนุญาติให้ข้ยายเพิ�ม องค์ก่ารบุริหารส่วันติำบุล่บุางชุัน 

ติ้องก่ารให้ภาครัฐเข้้ามาให้คำแนะนำเพิ�มเติิมในก่ารจีัดก่าร 

ข้ยะชุมุชุนอยา่งมปี็ระสทิี่ธุภิาพ พรอ้มที่ั�งเพิ�มงบุป็ระมาณสว่ันรวัม 

เพื�อให้มีเงินเหลื่อจีาก่ก่ารใชุ้จี่ายในก่ารดูแล่ชุุมชุนในด้าน

อื�นๆ มาใชุ้ในก่ารจัีดก่ารข้ยะ แล่ะเพื�อเพิ�มสมรรถิ่นะองค์ก่รใน 

ก่ารผ่ลั่ก่ดันนโยบุายด้านสิ�งแวัดล่้อม ในก่ารสนับุสนุนแล่ะ 

ข้ยายผ่ล่ให้ป็ระชุาชุนล่ดป็ริมาณข้ยะมูล่ฝั่อยจีาก่บุ้านเรือน  

ภายใติห้ล่กั่ก่าร ก่ารล่ดป็ริมาณข้ยะแล่ะก่ารใชุซ้้�ำ ก่ารนำก่ลั่บุมา 

ใชุ้ใหม่ ไป็สู่ก่ารป็ฏิบุัติิที่ี�ป็ระสบุควัามสำเร็จีอย่างแที่้จีริง

บทสรุป็และข้อเสนอแนะ 
ก่ารจัีดก่ารข้ยะมูล่ฝั่อยชุุมชุนติ้องอาศัยก่ารมีส่วัน

ร่วัมข้องชุุมชุนทีี่�จีะที่ำให้เก่ิดผ่ล่สำเร็จีได้ ป็ระชุาชุนต้ิองมี 

ควัามเข้้าใจี แล่ะจีิติสำนึก่ในก่ารรัก่ษาสิ�งแวัดล่้อม แล่ะเริ�ม 

เข้้ามามีส่วันร่วัมด้วัยก่ารไม่ที่ำล่ายสิ�งแวัดล่้อม หมู่บุ้าน 

ไร้แผ่่นดินต้ิองก่ารเป็็นหมู่บุ้านติัวัอย่างไร้ข้ยะ ซ้ึ�งในอนาคติ 

มีแผ่นทีี่�จีะเอาอวันมาวัางล้่อมรอบุเสาทีี่� เป็็นหลั่ก่ข้อง 

ก่ารสร้างบุ้านข้องชุุมชุน เพื�อก่ันไม่ให้ข้ยะจีาก่ที่ะเล่เข้้ามา

ในชุุมชุน นอก่จีาก่นี�ที่างชุุมชุนยังต้ิองก่ารให้มีก่ารจัีดก่าร

อ้างอิง
ป็ิยชุาติิ ศิล่ป็สุวัรรณ (2557) ข้ยะมูล่ฝั่อยชุุมชุน ป็่ญหาใหญ่ที่ี�ป็ระเที่ศก่ำลั่งเผ่ชิุญ 

บุที่ควัามที่างวัิชุาก่าร สำนัก่วัิชุาก่าร สำนัก่งานเล่ข้าธุิก่ารวัุฒิสภา 

รายงานสถิ่านก่ารณ์สถิ่านที่ี�ก่ำจีัดข้ยะมูล่ฝั่อยชุุมชุนข้องป็ระเที่ศไที่ย ป็ี พ.ศ. 2564 

ก่รมควับุคุมมล่พิษ ก่ระที่รวังที่รัพยาก่รธุรรมชุาติิแล่ะสิ�งแวัดล่้อม https://www.

pcd.go.th/publication/26832 สืบุค้นเมื�อวัันที่ี� 29 สิงหาคม 2565



Sea community at Bang Chan Landless Village in Khlung district of  
Chanthaburi province is a rising popular tourist destination in recent years as the community is 
able to excellently maintain natural ecological system. The village has become a tourist attraction 
showcasing the conservation of community way of life. Tourists can learn the fishermen’s way of life; 
get on a boat trip to see red hawks – an endemic animal in mangrove area; enjoy a boat ride to Thale 
Waek (separated sea) – the natural phenomenon of high tide – low tide occurred when the tide recedes 
and the sea is gradually separated by the black sand dune; and kayaking to immerse in the beauty of 
the nature of the landless village which also known as Pak Nam Weru village.  

This village is an old community with the settlement history dated back to before 1867 by Chinese  
immigrants coming to Thailand. They took a route passing Chanthaburi and stopped to avoid the storm at Weru 
River Basin. They found the abundance of natural marine resources and decided to settle in the area living 
their lives on the fishery. This village is situated on the left bank of Weru River on formerly fertile mangrove 
forests where trees were chopped down for charcoal. In 1971, the government allowed the concession for 
legal cutting of mangrove trees in the Weru Basin. A lot of wood was cut during the concession period. When 
the concession expired, people occupied the area decided to settle in the basin which is a part of the sea, 
surrounded by the water. The nature of house construction in the area starts with putting up stilts deep into 
the soil before flooring with wood planks and build a house on those stilts. Later, the house stability was 
reinforced with cement stilts. A small concrete road was built to connect all houses. However, the only way 
to access this village is by the boat. It takes around 40 minutes of a boat ride from a pier in Khlung district or 
from Ang Krapong pier in Khao Saming district of Trat province.



Editorial team

Challenges 
for solid waste management of  
Bang Chan Landless Village

   

Solid waste situation in  
Bang Chan and the tourism 

The growth of tourism industry has been developed constantly in Thailand. There is a policy to  
promote second-tier cities in order to distribute income to provinces overlooked in the past. Tourism  
Authority of Thailand put Chanthaburi under its promotional campaign, “Second-tier Cities Not to be  
Missed Plus”. The province is the color of the East of Thailand. Tourism promotional campaigns encouraged 
more opening of homestay services in Bang Chan subdistrict with a total of 39 operators only in Moo 2, the  
largest tourism spot of the subdistrict. There are also more homestay operators in other villages of Bang 
Chan subdistrict, consequently more environmental problems in the area, particularly the drastic increase of 
solid wastes. The Editorial Team interviewed Khun Sanan Kaewkhow, president of Bang Chan Subdistrict 
Administrative Organization, a local leader who has maintained his role as a local administrator for  
25 years. He is a person steering the establishment of the management system of solid waste for the landless 
village and cultivating the community’s awareness of environmental sustainability in the area.



  With the houses built on stilts surrounded by the  
water, there was no systematic management of solid wastes,  
Khun Sanun recalls about the old day that “… In the past, 
villagers in Bang Chan district did not understand about  
the maintenance of environment and the impact of pollution 
to communities and the way of life. They carelessly threw 
garbage into the sea. Some houses made a hole inside their 
compound for the convenient dropping of waste into the sea. 
As there was no systematic management of the solid waste, 
villagers disposed of the rubbish without considering the  
damage it caused to the environment. Dumping waste into the 
sea has a huge impact on aquatic resources, which are sources 
of income for villagers whose main occupation involves  
the fishery – both catching marine animals for selling as fresh 
seafood and processing into dried shrimp, shrimp paste and 
salted fish. The wastes also cause damage to fishing equipment 
such as fishing nets. Besides, fishermen take small boats out 
to the sea and usually bring stuff with them and dispose of it 
in the sea. The most discarded waste is plastic such as plastic 
bags and bottles, resulting in the accumulation of a massive 
amount of waste in the sea. When the flooding season arrives 
around November, the water floods into the forest, taking out 
garbage to the whirlpool area in front of Bang Chan temple.  
The garbage will later flow into the sea, creating the pollution for  
the whole country. In the past, only households in Bang Chan 
subdistrict dumped garbage into the sea but the growth of 
tourism has brought more wastes to the area …”



 Khun Sanan Kaewkhow

Some houses made a hole  
inside their compound  
for the convenient dropping 
of waste into the sea, as 
there was no systematic 
management of the solid 
waste.



Current waste generation by Bang Chan villagers  

for the local administrative organization to discuss with 
villagers to make them understand about the impact of 
waste disposal to the environment. Currently, there is no 
littering in the sea anymore. For example, if there is the  
rubbish comes with the water and stuck under any house 
in Moo 3, the owner of that house must be responsible for 
picking it up without asking where the waste comes from. 
Before the establishment of understanding, villagers have 
a question why they have to pay a fee for waste collection 
as they are existing households living in the village for a 
long time without paying such fee. Finally, the conclusion 
was reached. Each household has to pay 40 baht a 
month for a container of waste. The local administrative  

After Thailand has started opening up the country, tourism industry 
has become more active. Bang Chan Landless Village is a popular tourist 
destination due to convenient transportation with only a few hours’ drive 
from Bangkok. The village offers the beauty of conserved nature and 
fresh seafood served unlimitedly in buffet style. Prior to the spreading of  
Covid-19, there were almost 10,000 tourists visiting the village each weekend. 
When the Covid situation is easing, around 1,000 tourists arriving Bang 
Chan district during the weekend. Although, the number of tourists is still 
much lower than in the past but this number already creates a significant 
amount of garbage in the area. Khun Sanan talks about the development 
of waste management system in Bang Chan subdistrict that “… The total 
of over 3,000 villagers in the communities have realized about the  
environmental maintenance as outside tourists blame them for littering 
in the sea. Some tourists do not throw away any garbage but bring back 
with them. Villagers are ashamed that outsiders pay more attention to 
the environment but local people ignore the situation. It was difficult 

organization provides the container and black bags.  
The organization also collects waste management 
fee per head of tourists. Generally, villagers generate 
 waste of around half a container during the 5 weekdays 
 but the amount rises to 6-8 containers per homestay 
during the weekend. In June 2022, Bang Chan  
subdistrict created a total of 33 tons of solid wastes. 
Garbage collectors walk to pick garbage bags from 
each house or homestay and bring to an area where 
the boat can load those bags and take them to the 
shore. After that, a garbage truck will transport those 
bags to Baan Nong Or for correct disposal …”



Problems and obstacles in solid waste management   

The amount of waste generated from landless village in Bang Chan subdistrict may not be a significant 
amount when comparing to the overall waste generation in Chanthaburi province in 2021. According to a  
report of Situations of Solid Waste Disposal Sites in Thailand in 2021, Chanthaburi created waste at 495 tons/day,  

excepting wastes with characteristics and properties  
specified by factory laws. Solid wastes can be classified 
into 4 types including compostable waste, recyclable 
waste, hazardous waste and general waste. It is quite a  
challenge to manage solid waste and solve  
related problems.The largest amount of waste in 
Bang Chan subdistrict generated during the weekend 
is food scraps, particularly seafood shells. Khun 
Sanan talks about problems and the solid waste 

of which 151 tons/day was recyclable waste, 47 tons/
day of correctly disposal waste and a total of 297 
tons/day of incorrectly managed waste. Community 
waste or solid waste means scraps of papers, clothes, 
foods, products and materials, plastic bags, food  
containers, ashes, animal dung and carcasses or any 
other things that are swept away from streets, markets, 
animal husbandries and other places, infectious waste,  
toxic waste and hazardous waste from communities,  



management system of Bang Chan Subdistrict  
Administrative Organization (SAO) that “… The SAO has 
expense of around 73,000 baht each month to hire  
a group of local people to collect the garbage once  
a week. The waste collection will be done in 4 villages 
by bringing the boat to collect black garbage bags piled 
by collectors from each village. Then all bags will be 
transported to the shore. Two trucks will take those bags 
to Baan Nong Or waste disposal site. During the weekend, 
large homestays will have a great amount of food scraps 
so operators separate food scraps into black garbage 
bags and transport those bags to the shore themselves. 
They do not want to leave garbage bags too long in 
their places as the waste may create unpleasant smells  
disturbing guests. An obstacle for solid waste management 
in Bang Chan subdistrict is the vehicle to transport waste 
to the storing site. Currently, the SAO has only a medium 
-sized boat with capacity to carry around 2 tons of waste 
per trip. The organization want a larger fiber boat with 
a capacity of 5 tons so the waste collecting team can 
collect garbage bags from all villages just in one trip. 
Moreover, the SAO will have better capacity in the waste 
collection if it can afford to have another 6-wheel truck. 
The organization does not sort the waste systematically 
due to lower prices of plastic waste so it is not worth 
transporting it for selling. Therefore, the recyclable waste 
is disposed of together with general waste. Only the food 
scraps are separated for disposal. Currently in each month,  

the SAO faces the loss in managing the waste but 
the organization is still able to carry on the services 
by spending from its accumulated capital from 
earlier management. In addition, the SAO also has 
a measure not to allocate water to households 
that refuse to cooperate on waste management. 
This is quite an effective measure as water is the 
most necessary thing for the landless village which 
has not yet received sufficient water supply. The 
pipe was already installed for the water system but 
there is no water reservoir. The village still has a 
problem getting approval for expropriation of 82 
rai of land from the Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation…”



Conclusion and recommendations 
 

Solid waste management requires a great deal 
of cooperation from communities to ensure the  
success. Local people have to understand and have  
the awareness about maintaining the environment. 
They can start participating to conserve the environment 
by not destroying the environment. The landless 
village would like to be a no-waste model village.  
In the future, there is a plan to put fishing net around  
all stilts that are the base of houses to prevent sea 
garbage from entering the village. Moreover, the 
community would like the government to manage on 
legal land occupancy. So far, Department of Marine 
and Coastal Resources has allowed land usage in a 
way like a community’s land title deed in exchange 
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for the participation of local people to help care for 
the forests and natural resources. Existing homestays 
can continue their operation, but there will be no 
permission for more homestays. Bang Chan Subdistrict 
Administrative Organization would like the government 
to offer additional recommendations on effective solid 
waste management. The organization also wants to  
receive a bigger overall budget allocation so it will have 
more leftover money to use in waste management 
after spending on other fields of administration. More 
budget will also help the organization to increase its 
capacity in driving the policy into successful practice 
in supporting local people to reduce the amount of 
household garbage under the 3Rs principle – Reduce, 
Reuse and Recycle.


