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บทคัดย่ อ
ขยะเป็ นปั ญหาสําคัญในทุกท้องถิ!น ที!ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทุกคนอย่างหลีกเลี!ยงไม่ได้ โดยทัว! ไปสังคมเมืองและ
สังคมบริ โภคนิยม จะมีการทิ"งขยะมากกว่าสังคมชนบทหรื อสังคมที!มีการพึ!งพาตนเองสูง บทความวิชาการนี"นาํ เสนอปัญหา
และรู ปแบบการจัดการขยะของเทศบาลนครภูเก็ต ซึ!งเป็ นเมืองท่องเที!ยวที!ได้รับการยอมรับว่ามีการจัดการขยะดีที!สุดแห่ง
หนึ!งในประเทศไทย และสามารถใช้เป็ นต้นแบบให้กบั จังหวัดอื!นได้ หลังจากที!ภเู ก็ตประสบปัญหาขยะล้นเมืองนั"น แนวทาง
การแก้ปัญหาที!เทศบาลนครภูเก็ตใช้คือ การกําจัดขยะแบบผสมผสาน ซึ! งประกอบด้วย 4 ขั"นตอน ได้แก่ การลดปริ มาณที!
แหล่งกําเนิด (source reduction) การนํากลับมาใช้ใหม่ (recycling) การแปลงรู ปของเสี ย (waste transformation) และการ
ฝังกลบ (land filling) ในด้านการแปลงรู ปของเสี ยด้วยการเผานั"น จังหวัดภูเก็ตถือเป็ นแห่งแรกในประเทศไทยที!ใช้วธิ ีการ
ร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) โดยกระทําในลักษณะให้เอกชนลงทุนก่อสร้าง
และบริ หาร (Build-Own-Operate-Transfer, BOOT) โครงการนี"ให้สิทธิภาคเอกชนในการบริ หารจัดการโรงเตาเผาขยะ
เป็ นเวลา 14 ปี 7 เดือน วงเงินลงทุนรวมไม่เกิน 1000 ล้านบาท เอกชนจะมีรายได้จากค่ากําจัดขยะและการจําหน่ายไฟฟ้ า
ให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยใช้ความร้อนที!ได้จากการเผาขยะไปผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานทดแทน โครงการใน
ลักษณะนี"เป็ นการเพิม! บทบาทให้หน่วยงานเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมกับรัฐบาล ช่วยเพิม! ประสิ ทธิภาพการทํางาน และลดข้อ
จํากัดด้านงบประมาณการลงทุน ภายใต้เงื!อนไขการกํากับดูแลที!เหมาะสม
คําสําคัญ : การจัดการขยะแบบผสมผสาน เทศบาลนครภูเก็ต การร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

Abstract
Waste is an important problem in all local areas affecting everyone. In general, urban society and consumerism
society tend to generate greater amount of waste than self-reliant rural society. This article presents waste problems and
waste management of Phuket municipal authority which is recognized as one of the best waste management authority
in Thailand. The case study can be used as an example for other provinces. After Phuket faced the problem of excessive
wastes, the municipal authority employed an integrated waste management system consisting of 4 steps: source reduction, recycling, waste transformation, and land filling. In terms of waste transformation by combustion, Phuket is regarded as the first province in Thailand which employs a public private partnership (PPP) scheme. It uses the BuildOwn-Operate-Transfer (BOOT) system which gives a private company the right to manage the incineration plant for 14
years and 7 months within a budget not exceeding 1000 million baht. The company will earn its income through waste
treatment fee and selling electricity to the Provincial Electricity Authority. The heat generated from incineration is used
to generate electricity. This type of scheme gives chance to private sector to participate in a government project. It should
help to enhance project efficiency and overcome the problem of government budget limitation.
Keywords: Integrated solid waste management, Phuket Municipal Authority, Public Private Partnership (PPP)
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1. บทนํา
จังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดท่องเที•ยวที•มีชื•อเสี ยงในระดับ
โลก การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมการท่องเที•ยว
ตลอดจนการเปลี•ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคของประชาชน
ทําให้ปริ มาณขยะเพิ•มขึ!นอย่างรวดเร็ ว ในระหว่าง ปี พ.ศ.
2546 – 2555 จังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาขยะล้นเมือง ปริ มาณ
ขยะมูลฝอยที•ตอ้ งกําจัดมีมากกว่าขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบกําจัดขยะ นอกจากนั!นทางจังหวัดยังขาด
การการสนับสนุนอย่างพอเพียงจากรัฐบาลในการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพของระบบกําจัดขยะ ปั ญหาดังกล่าวเข้าขั!น
วิกฤติจนเกิดเหตุการณ์ที•น! าํ ชะขยะจากบ่อฝังกลบไหลลงสู่
ทะเล สร้างความเสี ยหายต่อชุมชนใกล้เคียง ทําให้ปลาใน
กระชังที•ชาวบ้านเลี!ยงไว้ตายจนหมด และส่ งผลกระทบต่อ
สิ• งแวดล้อม
ตารางที• 1 แสดงอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี•ยใน
จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2556 จากตารางดัง
กล่าวจะเห็นว่าปริ มาณขยะมูลฝอยเพิ•มสู งขึ!นทุกปี โดยใน
ปี 2556 มีมากถึง 661ตัน/วัน และเมื•อพิจารณาอัตราการเกิด
ขยะต่อหัวพบว่าอัตราการเกิดขยะมูลฝอยก็สูงขึ!นโดยลําดับ
เช่นเดียวกัน โดยในปี 2556 อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี•ยต่อ
คนต่อวันมีค่า 1.79 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน อัตรานี!สูงกว่าค่า
เฉลี•ยของประเทศไทย คือ 1.03 กก./คน/วัน และสู งกว่าค่า

เฉลี•ยอัตราการทิ!งขยะของชาวญี•ปุ่น (1 กก./คน/วัน) แต่ต•าํ
กว่าสังคมอเมริ กนั ซึ• งทิ!งขยะโดยเฉลี•ยวันละ 2 กก/คน (คม
ชัดลึก 2557) เนื•องจากสังคมอเมริ กาเป็ นสังคมบริ โภคนิยม
และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย ทั!งนี!กล่าวได้วา่ ปริ มาณ
การทิ!งขยะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคของ
มนุษย์
รู ปที• 1 แสดงแนวโน้มของอัตราการเพิ•มของขยะใน
จังหวัดภูเก็ต ซึ• งรวบรวมโดยศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยจังหวัด
ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จากภาพด้านบนจะเห็นว่าทาง
เทศบาลได้แยกองค์ประกอบของขยะชุมชนออกเป็ น 4 ส่ วน
ตามสภาพการณ์จดั การขยะของเทศบาลที•เกิดขึ!นจริ ง ได้แก่
ขยะย่อยได้ ขยะขายได้ ขยะอันตราย และขยะทัว• ไป จาก
การเก็บข้อมูลเฉลี•ยในช่วงปี พ.ศ. 2549-2556 พบว่าขยะ
ย่อยได้ (หมายถึงขยะอินทรี ยท์ ี•สามารถย่อยสลายได้) มี
สัดส่ วนมากที•สุดคือ 65 % ส่ วนขยะขายได้ หมายถึง ขยะ
ที•มูลค่าในด้านการรี ไซเคิล เช่น กระป๋ อง กระดาษ ขวด
พลาสติก เป็ นต้น ขยะประเภทนี!มีสดั ส่ วนรองลงมา คือ 21%
ในทางปฎิบตั ิจริ งขยะประเภทนี!มกั ถูกเก็บไปขายโดยซาเล้ง
หรื อผูค้ า้ ขยะรายย่อย จึงไม่เกิดภาระแก่เทศบาลในการคัด
แยก ส่ วนขยะอันตรายมีอยูป่ ระมาณ 0.02 % เป็ นขยะที•ก่อ
ให้เกิดมลพิษต่อสิ• งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี ขยะประเภทนี!
จําเป็ นต้องได้รับการกําจัดอย่างถูกวิธีเพือ• ไม่ให้เกิดอันตราย

ตารางที• 1 อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี•ยของจังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

ปริ มาณมูลฝอยทั!งหมด
จํานวนประชากร
(ตัน/วัน)
ตามทะเบียนราษฎร์ (คน)
429
300,737
513
315,498
530
327,006
520
335,913
526
345,067
549
353,847
603
358,819
661
369,522

เฉลี•ย

อัตราการเกิดมูลฝอย
(กก./คน/วัน)
1.43
1.63
1.62
1.55
1.52
1.55
1.68
1.79
1.60

ที•มา ข้อมูลจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 2 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
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รู ปที• 1 การคาดการณ์ปริ มาณขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2570
(ที•มา สมใจ สุ วรรณศุภพนา และคณะ, 2557, น 34)
ต่อสิ• งแวดล้อม
จากรู ปจะเห็นว่าการเกิดขึ•นของขยะมูลฝอยมีปริ มาณ
สู งขึ•นทุกปี และมีแนวโน้มที•จะเข้าสู่ วิกฤติในอนาคตอัน
ใกล้ ในปี พ.ศ. 2557 มีการคาดการณ์ไว้ที• 694 ตันต่อวัน
เมื•อพิจารณาอัตราการเพิม• ของขยะในเกาะภูเก็ตในรอบ 9 ปี
ที•ผา่ นมา อัตราการเกิดขยะมูลฝอยโดยเฉลี•ยมีค่าสู งถึงร้อย
ละ 7.3 ต่อปี อัตราดังกล่าวถือว่าสู งมากเมื•อพิจารณาจาก
จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ เนื•องจากผูก้ ่อให้เกิด
ขยะประกอบด้วยประชากรหลายส่ วน ได้แก่ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝงและนักท่องเที•ยว และเป็ นการ
ยากที•จะประเมินประชากรแฝงและนักท่องเที•ยวได้อย่าง
แม่นยํา
จากปั ญหาขยะล้นเมืองดังกล่าว ก่อให้เกิดความร่ วม
มือระหว่างเทศบาลนครภูเก็ตกับองค์กรปกครองส่ วนท้อง
ถิ•นอื•นๆในจังหวัด โดยมีการจัดตั•งคณะกรรมการบริ หาร
จัดการขยะมูลฝอย และกําหนดรู ปแบบการจัดการขยะแบบ
ผสมผสานที•มีท• งั การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ
ณ แหล่งกําเนิด ในการจัดการขยะนั•นทุกองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ•นจะต้องร่ วมรับผิดชอบค่ากําจัดขยะ ส่ งเสริ มการ
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ลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ โดยอาศัยการ
มีส่วนร่ วมของเครื อข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
นอกจากนี•ยงั มีการศึกษาเทคโนโลยีที•เหมาะสมในการกําจัด
และเพิ•มมูลค่าของขยะโดยมีการเก็บคืนพลังงานและการ
แปรรู ปเพื•อนํากลับมาใช้ใหม่

3. รู ปแบบการจัดการขยะแบบผสมผสาน
องค์การพิทกั ษ์ส•ิ งแวดล้อมแห่ งสหรัฐอเมริ กา (U.S.
Environmental Protection Agency; U.S. EPA) ได้นาํ เสนอ
วิธีการจัดการของเสี ยแบบผสมผสาน (Integrated Solid
Waste Management; ISWM) โดยประกอบด้วย 4 ขั•นตอน
เรี ยงลําดับความสําคัญจากมากไปน้อยดังนี• การลดปริ มาณ
ที•แหล่งกําเนิด (source reduction) การนํากลับมาใช้ใหม่
(recycling) การเผาของเสี ย (waste combustion) และการฝัง
กลบ (land filling) อย่างไรก็ตามเพือ• ให้ครอบคลุมการจัดการ
มูลฝอยได้มากขึ•น Tchonanoglous (1993) ได้ใช้คาํ ว่า การ
แปลงรู ปของเสี ย (waste transformation) แทนคําว่า การเผา
ของเสี ย (waste combustion) เนื•องจากคําว่าการเผาให้ความ
หมายที•แคบกว่า
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สําหรับเทศบาลนครภูเก็ตนั!น รู ปแบบการจัดการขยะแบบ
ผสมผสาน เริ• มจากการรณรงค์ให้ชุมชนและผูป้ ระกอบการ
ลดปริ มาณขยะที•แหล่งกําเนิด ผ่านทางเครื อข่ายมูลนิธิเพื•อ
สิ• งแวดล้อมเมืองภูเก็ต เครื อข่ายนี! ทาํ หน้าที•รณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์
มีการรวบรวมปราชญ์ทอ้ งถิ•น ภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้าง
บุคลากรและแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับเป็ นต้นแบบให้กบั สถาน
ประกอบการต่างๆในการลดและคัดแยกขยะ นอกจากนี!
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ•น (อปท.) ทุกแห่งในจังหวัดยัง
ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารจัด ตั!ง เครื อ ข่ า ยอาสาสมัค รพิ ท กั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ• งแวดล้อมหมู่บา้ น (ทสม.) เพื•อ
เป็ นแกนนําในการให้ความรู ้ความเข้าใจกับประชาชน นอก
เหนือจากนี!อปท.ยังมีนโยบายจัดตั!งศูนย์คดั แยกขยะชุมชน
มีการจัดรถเก็บขนขยะแยกประเภท และกําหนดวันเวลาการ
จัดเก็บขยะที•ชดั เจน รวมทั!งส่ งเสริ มการนําขยะมาทํานํ!าหมัก
และปุ๋ ยชีวภาพ มาตรการคัดแยกขยะเปี ยกออกจากขยะ
แห้งตั!งแต่ตน้ ทางเป็ นเรื• องสําคัญมาก เพราะขยะส่ วนใหญ่
ที•เข้ามาในระบบเป็ นขยะอินทรี ยม์ ากถึง 60 % รองลงมา
เป็ นขยะพลาสติก หากมีการคัดแยกขยะเปี ยกออกตั!งแต่
ต้นทางจะช่วยเพิ•มประสิ ทธิภาพของเตาเผา ช่วยลดปั ญหา
การเกิดไดออกซิ นเนื•องจากการเผาไหม้ไม่ได้อุณหภูมิสูง
เพียงพอ นอกจากนี!การคัดแยกตั!งแต่ตน้ ทางยังช่วยให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรี ยอ์ ีกด้วย อย่างไรก็ตามใน
ปั จจุบนั โรงคัดแยกขยะซึ• งดําเนิ นการโดยเอกชนได้หยุด
ดําเนินการเนื•องจากประสบภาวะขาดทุน
สําหรับขยะอันตราย (เช่น แบตเตอรี จากโทรศัพท์มือ
ถือ) ทางจังหวัดได้ส่งเสริ มในหลายรู ปแบบ เช่น มีโครงการ
ขยะอันตรายแลกยา ภายใต้ความร่ วมมือระหว่างเทศบาล
กับชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต โครงการนี!เกิดขึ!นในเดือน
ตุลาคม ปี 2553 ผูบ้ ริ โภคสามารถนําขยะอันตรายไปแลกยา
สามัญประจําบ้านจากร้านขายยาที•เข้าร่ วมโครงการ 14 ร้าน
ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ขยะอันตรายที•ร้านยาได้รับมาจะ
ถูกรวบรวมเพื•อนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีต่อไป (Phakakrong,
2011) มาตรการดังกล่าวช่วยสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก
ต่อความสําคัญของการกําจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี นอกจาก
นี!องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.) ได้ส่งเสริ มให้
มีธุรกิจรับซื!อขยะรี ไซเคิลที•คดั แยกจากบ้านเรื อน และมีการ
ดําเนินงานด้านการขนส่ งขยะอันตรายเพือ• นําไปกําจัดที•ศนู ย์
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กําจัดกากอุตสาหกรรมอีกด้วย
สําหรับเทคโนโลยีการกําจัดขยะที•ปลายทางนั!น หลัง
จากการคัดแยกขยะและนําขยะเปี ยกไปทําเป็ นปุ๋ ยหมักแล้ว
ขยะที•เหลือจะถูกนําไปเผาในเตาเผา เทศบาลนครภูเก็ตใช้
แบบผสมผสานระหว่างระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล
และระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ประวัติการก่อสร้างระบบเตา
เผาขยะ มีความน่าสนใจและสมควรเป็ นกรณี ศึกษา เริ• มตั!งแต่
ปี พ.ศ. 2535 กรมโยธาธิการได้สนับสนุนงบประมาณใน
การก่อสร้างระบบกําจัดขยะแบบฝังกลบ ระบบเตาเผาขยะ
และระบบบําบัดนํ!าเสี ย เมื•อโรงเผาขยะขนาด 250 ตันก่อสร้าง
เสร็ จในปี 2542 ได้มีการแต่งตั!งคณะกรรมการบริ หารจัดการ
โรงงานเตาเผามูลฝอยเพื•อจัดหางบประมาณให้เพียงพอใน
การบริ หารจัดการ นอกจากนี!ยงั มีการของบจากรัฐบาลโดย
ท้องถิ•นสมทบร้อยละ 30 เป็ นเวลา 2 ปี ในช่วงเวลานั!นปัญหา
เรื• องขยะได้ถกู นําเสนอขึ!นเป็ นวาระจังหวัด
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2545-2550 ภูเก็ตกลายเป็ นเมืองท่อง
เที•ยวในระดับโลกและมีจาํ นวนนักท่องเที•ยวเพิ•มขึ!นอย่าง
ต่อเนื•อง ผลที•ตามมาคือทางจังหวัดประสบปั ญหาขยะล้น
เมืองเนื•องจากมีขยะมูลฝอยเข้าระบบสูงเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับของเตาเผาขยะ เทศบาลจึงแก้ปัญหาด้วยการนํา
ขยะบางส่ วนไปยังบ่อฝังกลบที•ใช้งานมาตั!งแต่ปีพ.ศ. 2536
บ่อดังกล่าวถูกใช้งานจนเต็มพื!นที•แล้ว จึงไม่สามารถทําการ
ฝังกลบตามหลักสุ ขาภิบาลได้อีก เมื•อฝนตกหนักจึงทําให้
คันดินชํารุ ด และมีน! าํ ชะขยะไหลออกสู่ภายนอก วิกฤติการณ์
นี!ส่งผลให้ปลาที•ชาวบ้านเลี!ยงไว้ในกระชังรอบบริ เวณนั!น
ตายทั!งหมด และเทศบาลต้องชดใช้ค่าเสี ยหายที•เกิดขึ!น
ในปี พ.ศ. 2550 ทางจังหวัดได้รับงบประมาณจากรัฐบาลใน
การฟื! นฟูระบบฝังกลบในวงเงิน 52 ล้านบาท แต่กช็ ่วยแก้ไข
ปั ญหาได้เพียง 2 ปี เท่านั!น เทศบาลจึงมีความประสงค์ที•จะ
ก่อสร้างเตาเผาชุดที•สอง โดยของบอุดหนุนจากรัฐบาล แต่
ไม่ได้รับการสนับสนุน เทศบาลนครภูเก็ตจึงว่าจ้างให้ศนู ย์วจิ ยั
การเผากากของเสี ย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ทําการศึกษาความเหมาะสมของระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน จนได้ขอ้ เสนอแนะว่าควรใช้
เทคโนโลยีการผลิตเชื!อเพลิงจากขยะมูลฝอย โดยให้เอกชน
ลงทุน เนื•องจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย
มีมูลค่าสู งเกินกว่าที•เทศบาลจะจัดหางบประมาณมาลงทุน
ได้
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รู ปที• 2 ภาพรวมของการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต
(ที•มา สมใจ สุ วรรณศุภพนา และคณะ, 2557, น 48)
ผลสรุ ปคือทางเทศบาลได้ดาํ เนินการตามข้อเสนอแนะ
ของที•ปรึ กษา และได้มอบให้บริ ษทั พีเจที เทคโนโลยี เป็ น
เอกชนที•ได้รับสัญญาลงทุนก่อสร้าง และบริ หารโรงเผาขยะ
มูลฝอย โดยเอกชนจะมีรายได้จากการนําพลังงานความร้อน
จากขยะมาเป็ นเชื•อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ า โครงการนี• มี
กําหนดระยะเวลารับสัญญาลงทุนก่อสร้างและบริ หาร 14
ปี การจัดการในรู ปแบบดังกล่าวช่วยให้เทศบาลไม่ตอ้ งรับ
ภาระในการลงทุนและดําเนิ นงานซึ• งมีค่าใช้จ่ายสู งมาก
(เฉพาะมูลค่าก่อสร้างนั•นสู งถึง 940,600,000 บาท) ส่ วนผู ้
ลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนจากค่ากําจัดขยะ และค่าจําหน่าย
กระแสไฟฟ้ า โรงเผาขยะนี•ก่อสร้างแล้วเสร็ จเมื•อวันที• 20
มี.ค. 2555 โดยเป็ นเตาเผาขยะชุมชนขนาด 359 ตัน 2 ชุด
สามารถเผาขยะชุมชนได้ 700 ตันต่อวัน ผลิตไฟฟ้ าได้มากกว่า
10 เมกะวัตต์ ในปั จจุบนั ได้เดินระบบเต็มประสิ ทธิ ภาพ
เรี ยบร้อยแล้ว
รู ปที• 2 แสดงภาพรวมของการจัดการขยะมูลฝอยของ
จังหวัดภูเก็ตในปัจจุบนั เทศบาลนครภูเก็ตจัดตั•งศูนย์กาํ จัด
ขยะมูลฝอยโดยใช้ที•ดินป่ าชายเลนเสื• อมโทรม มีพ•นื ที•กาํ จัด
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มูลฝอยแบบฝังกลบ 120 ไร่ แบบเตาเผา 46 ไร่ พื•นที•บาํ บัด
นํ•าเสี ย 33 ไร่ และพื•นที•ฉนวน 76 ไร่ ในการกําจัดขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีฝังกลบนั•นเทศบาลนครภูเก็ตดําเนินการด้วยตนเอง
ส่ วนโรงคัดแยกขยะมูลฝอย ขนาดพื•นที• 8 ไร่ น• นั บริ ษทั
กําจรก่อสร้างจํากัดได้รับสัมปทานในการลงทุนก่อสร้าง
การคัดแยกขยะรี ไซเคิล แต่ในปั จจุบนั หยุดดําเนิ นงาน
เนื•องจากประสบภาวะขาดทุน ในปัจจุบนั มีการคัดแยกขยะ
รี ไซเคิล โดยมีบุคคลเข้ามาคัดแยกขยะจํานวน 110 คน และ
มีการลงทะเบียนกับทางเทศบาลฯ ไว้ นอกจากนี•ยงั มีการนํา
ขยะเปี ยกไปผลิตนํ•าหมักชีวภาพ และนําไปใช้ในการล้าง
ตลาด และฉี ดบริ เวณสถานที•กาํ จัดขยะเพือ• ลดกลิ•นเหม็น ทั•ง
ยังมีการทําปุ๋ ยหมักจากขยะอินทรี ยอ์ ีกด้วย
สําหรับการกําจัดขยะด้วยเตาเผามีเอกชนเป็ นผูด้ าํ เนิน
การ ทั•งนี•ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย มีจาํ นวน 2 ชุด ชุดที• 1
มีขนาด 250 ตันต่อวัน แต่ปิดดําเนินการแล้วเนื•องจากเสื• อม
สภาพ ส่ วนเตาเผาชุดที• 2 ซึ• งเอกชนเป็ นผูด้ าํ เนินการนั•นมี
ขนาด 359 ตันต่อวันต่อเตา และมีจาํ นวน 2 เตา
ทั•งนี•จงั หวัดภูเก็ตถือเป็ นจังหวัดแรกในประเทศไทยที•
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สร้างโรงเตาเผาขยะโดยให้เอกชนมาลงทุน 100 % โครงการ
นี! ให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริ หาร ( Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) โดยให้สิทธิการบริ หารจัดการโรง
เตาเผาขยะเป็ นเวลา 14 ปี 7 เดือน (หลังจากนั!นแล้วแต่การ
ตกลงของทั!งสองฝ่ าย) วงเงินลงทุนรวมไม่เกิน 1000 ล้าน
บาท ทั!งนี!เทศบาลจะชําระค่ากําจัดขยะให้แก่บริ ษทั ในส่ วน
ที•เกินจาก 130 ตันเป็ นต้นไป ในอัตราตันละ 300 บาท เหตุผล
ที•โครงการดังกล่าวเกิดขึ!นได้จริ งเพราะมีผไู ้ ด้รับประโยชน์
ทุกฝ่ าย
เมื•อพิจารณาในมุมมองของเอกชน หากพิจารณาปริ มาณ
ขยะที•เข้ามาวันละ 700 ตัน ผลิตไฟฟ้ าได้ 10 เมกะวัตต์ บริ ษทั
สามารถทํารายได้ดงั นี!
รายได้จากการกําจัดขยะ (700 ตัน/ วัน) (365 วัน/ปี )
(300 บาท/ตัน) = 76,650,000 บาท/ปี
การผลิตกระแสไฟฟ้ าเพือ• จําหน่าย 10 MW (หรื อ10,000
kW) หากปั• นไฟ 24 ชัว• โมง/วัน จะได้ 240,000 kW-h/วัน
หรื อหน่วย/วัน ดังนั!นรายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
รวมกับอัตราส่ วนเพิม• ราคารับซื!อไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
(adder) = 6.72 บาท/หน่วย x 240,000 หน่วย/วัน = 1,612,800
บาท/ วัน = 588,672,000 หรื อ589 ล้าน บาท/ปี
เมื•อพิจารณาแล้วในหนึ•งปี น่าจะมีรายได้จากการกําจัด
ขยะ ร่ วมกับการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า เท่ากับ 76,650,000
+ 588,672,000 = 665,322,000 หรื อประมาณ 665 ล้านบาท
ต่อปี ดังนั!นหากสามารถดําเนินการได้ตามนี!อาจคุม้ ทุนได้
ในระยะเวลาตํ•ากว่า 2 ปี จึงเป็ นทางเลือกที•น่าสนใจมาก
สําหรับภาคเอกชนที•ตอ้ งการลงทุน อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบ
การต้องคํานึงด้วยว่าการสนับสนุนราคารับซื!อไฟฟ้ า (adder
cost) มีระยะเวลาจํากัด และต้องมีค่าใช้จ่ายที•เกิดจากการ
ลงทุนบํารุ งรักษาเครื• องจักรอุปกรณ์ของโรงเตาเผาขยะด้วย
นอกจากนี!ในทางปฎิบตั ิองค์ประกอบของขยะมีขยะอินทรี ย ์
ที•มีความชื!นสู งอยูม่ าก ส่ งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้ าอาจ
ได้ไม่เต็มประสิ ทธิภาพเนื•องจากค่าความร้อนตํ•า
ประโยชน์ที•ได้รับจากแนวทางนี!คือ ทําให้เทศบาล
สามารถสร้างเตาเผาใหม่ได้โดยไม่มีปัญหาเรื• องการลงทุน
ความร้อนที•ได้จากการเผาขยะสามารถนําไปผลิตกระแส
ไฟฟ้ าพลังงานทดแทน เพือ• ใช้ในโรงงานและจําหน่ายให้การ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ได้อีกด้วย นอกจากนี! โรงเตาเผาขยะแห่ งใหม่ยงั ช่วยลด
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ปริ มาณขยะที•จะนําไปฝังกลบได้อย่างมาก โดยเมื•อพิจารณา
ช่วงเวลาก่อนหน้านี! เทศบาลประสบกับภาวะวิกฤตเนื•องจาก
ขยะที•เข้าระบบ มีปริ มาณสู งเกินกว่าที•เตาเดิมจะรองรับได้
ทําให้ตอ้ งนําไปฝังกลบและเกิดปั ญหาขยะล้นบ่อจนสร้าง
ความเสี ยหายต่อสิ• งแวดล้อม แต่เมื•อระบบโรงเตาเผาขยะที•
ดําเนินการโดยเอกชนสร้างแล้วเสร็ จในปี 2555 ก็สามารถ
รองรับปริ มาณขยะที•เข้ามาวันละ 603 ตันได้ ส่ วนในปี 2557
มีการคาดการณ์ปริ มาณขยะที• 694 ตัน/วัน ก็พบว่าโรงเตา
เผาขยะที•สร้างขึ!นใหม่ยงั สามารถรองรับได้แม้จะเกือบเต็ม
ขีดความสามารถ (ที•700 ตัน) ทั!งนี!เตาเผาเดิมซึ• งรองรับได้
250 ตัน/วันได้หยุดดําเนิ นการไปตั!งแต่ปี 2555 เนื• องจาก
เสื• อมสภาพ โดยทางเทศบาลมีแผนที•จะซ่อมแซมในช่วงปี
2557-2559 อย่างไรก็ตามสุ ดท้ายแล้วทางจังหวัดจําเป็ น
ต้องหามาตรการรองรับสําหรับอนาคตที•ปริ มาณขยะจะสูง
เกินกว่าขีดความสามารถของเตาเผาทั!งหมดรวมกัน

4. แนวทางการแก้ ปัญหาในอนาคต
จากข้อมูลล่าสุ ดในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดภูเก็ตมีปริ มาณ
ขยะมูลฝอยเข้ามากําจัดที•ศนู ย์กาํ จัดขยะมากกว่า 650 ตันต่อ
วัน เมื•อพิจารณาอัตราการเพิ•มของขยะมูลฝอยที•สูงถึงร้อย
ละ 7.3 ต่อปี จะเห็นว่าจังหวัดจะประสบปัญหาขยะล้นเมือง
ในอีกไม่นาน ซึ• งหมายถึงระบบการกําจัดขยะที•มีอยูจ่ ะไม่
สามารถรองรับขยะจํานวนมากได้ ดังนั!นจึงจําเป็ นต้องมี
การเตรี ยมรับสถานการณ์ในอนาคต การแก้ปํญหาที•ปลาย
ทางโดยการลงทุนด้านเทคโนโลยีเป็ นเรื• องที•จาํ เป็ นต้องทํา
แต่การป้ องกันปั ญหาตั!งแต่ตน้ ทางก็เป็ นเรื• องสําคัญมาก
เพราะเป็ นการจัดการปัญหาที•สาเหตุ การแก้ปัญหาที•ตน้ ทาง
ทําได้โดยขอความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนในการลดการทิ!ง
ขยะ ทั!งนี! ฝ่ายที•เกี•ยวข้องคือภาครัฐ/องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ•น ภาคประชาชน และผูป้ ระกอบการ
ภาครัฐ/องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน!
ในเชิงนโยบายสาธารณะอาจกําหนดให้ภเู ก็ตเป็ นเมือง
ท่องเที•ยวเชิงยัง• ยืน ซึ• งสามารถใช้เป็ นจุดขายของเมืองได้
หากมีการดําเนินการอย่างจริ งจังและได้รับความร่ วมมือจาก
ทุกฝ่ าย ในที•น! ีหลักการผูก้ ่อมลพิษเป็ นผูจ้ ่าย (Polluter pays
principle) สามารถนํามาใช้ได้กบั ทุกภาคส่ วน เช่น ให้
เทศบาลคิดค่าธรรมเนียมการเก็บขยะตามจริ ง โดยอาจคิด
ตามนํ!าหนัก มาตรการนี!สามารถใช้ได้กบั ทั!งผูป้ ระกอบการ
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และชุมชน ซึ• งจะเป็ นการส่ งเสริ มให้ผกู ้ ่อมลพิษร่ วมรับผิด
ชอบโดยตรง อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั เทศบาลกําหนดค่า
ธรรมเนียมเก็บขยะเพียงเดือนละ 40 บาท ซึ•งเพียงพอแค่ค่า
ขนส่ งเท่านั•น ไม่ครอบคลุมค่ากําจัดขยะด้วย ดังนั•นจึง
เป็ นการผลักภาระให้กบั เทศบาลค่อนข้างมาก
สําหรับนโยบายมหภาค มาตรการด้านภาษีเป็ นแนวทาง
หนึ•งที•ช่วยให้จงั หวัดมีงบประมาณในการดําเนินการได้อย่าง
คล่องตัวมากขึ•น จังหวัดใดที•มีรายได้จากการท่องเที•ยวสู ง
จังหวัดนั•นควรได้รับการคืนภาษีจากภาครัฐเพื•อฟื• นฟูสิ•ง
แวดล้อม
ภาคประชาชน
เนื•องจากภูเก็ตเป็ นเมืองท่องเที•ยว ดังนั•นการกําหนด
นโยบายเชิ งบังคับจึงกระทําได้ยาก เพราะอาจส่ งผลต่อ
สถานการณ์ท่องเที•ยว ทั•งนี•จึงควรกําหนดเป็ นนโยบายเชิง
บวกหรื อนโยบายจูงใจ เช่น สนับสนุนให้นกั ท่องเที•ยวและ
ชาวภูเก็ตปรับเปลี•ยนพฤติกรรมการบริ โภคทุกรู ปแบบ โดย
นําหลักการ 3R มาใช้ (reduce, reuse, recycle) ลดการบริ โภค
สิ นค้าฟุ่ มเฟื อยลงเพื•อลดการสร้างขยะ (reduce) พยายามนํา
กลับไปใช้ใหม่ (reuse) และส่ งเสริ มให้มีการรี ไซเคิล (recycle) โดยปรับเปลี•ยนพฤติกรรมการทิ•ง ทําการแยกขยะ
เป็ นต้น ทั•งนี•การแก้ปัญหาจะเกิดความยัง• ยืนได้กต็ ่อเมื•อมี
การปลูกฝังทัศนคติดา้ นสิ• งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในท้อง
ที•
ในประเด็นของการแยกขยะนั•น ในความเป็ นจริ งขยะ
มูลฝอยถูกคัดแยกมาตั•งแต่ตน้ ทางแล้ว โดยอาจกล่าวได้วา่
ขยะมีเจ้าของตั•งแต่พน้ จากมือผูท้ ิ•ง เริ• มตั•งแต่ซาเล้ง จนถึง
พนักงานเทศบาล จนกระทัง• สุ ดท้ายเหลือขยะที•ไม่ค่อยมี
มูลค่าเข้าสู่เตาเผา แม้จะมีการคัดแยกแล้วแต่ขยะเหล่านั•น
ก็ยงั เปี ยกชื•นอยูเ่ นื•องจากมีขยะอินทรี ยเ์ ป็ นจํานวนมากปะปน
กับขยะพลาสติกที•ไร้มูลค่า (เช่น ถุงพลาสติก) แม้จะตาก
ขยะไว้ในหลุมเป็ นเวลาห้าวันก่อนเข้าเตาเผาก็ไม่ส่งผลให้
ความชื• นลดลงมากนัก เมื• อนําขยะเข้าเตาเผาจึ งทําให้
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของเตาลดลงส่ งผลกระทบต่อ
สิ• งแวดล้อม ดังนั•นหากสามารถแยกขยะเปี ยกออกได้ต• งั แต่
ต้นทางก็จะช่วยได้มาก
แนวทางหนึ•งที•ช่วยลดภาระของเทศบาลในการกําจัด
ขยะเปี ยก คือ อาจมีองค์กรกลาง(เช่น NGO องค์กรพิทกั ษ์
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สิ• งแวดล้อม) เป็ นตัวเชื•อมโยงในการรับขยะจากชุมชนมา
ทําเป็ นปุ๋ ยอินทรี ย ์ แล้วนําปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ปขายให้กบั ภาคเกษตร
วิธีการดังกล่าวถือเป็ นแนวคิด “จากอู่สู่อ่”ู (cradle to cradle
approach) ซึ• งถือเป็ นการช่วยลดภาระทางสิ• งแวดล้อมได้
โดยตรง
ผู้ประกอบการ
ในส่ วนของภาคเอกชนนั•น หลักการ 3R ยังคงสามารถ
นํามาใช้ในการบริ หารจัดการขยะได้เป็ นอย่างดี ผูป้ ระกอบ
การควรนําหลักการของเสี ยเป็ นศูนย์ (zero waste)มาใช้เพือ•
ลดขยะตั•งแต่ตน้ ทาง มีการนําขยะเปี ยกไปทําเป็ นปุ๋ ย ทําการ
คัดแยกขยะเพื•อนําไปรี ไซเคิล เป็ นต้น

5. สรุป
บทความนี•กล่าวถึงกรณี ศึกษาของการบริ หารจัดการ
ขยะในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จากกรณี ศึกษาจะเห็นว่า
จังหวัดเคยประสบปัญหาวิกฤตจนถึงขั•นที•มีการปนเปื• อนสู่
สิ• งแวดล้อม และทําให้ชาวบ้านเดือดร้อน เทศบาลต้องจ่าย
เงินชดเชยค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนมาก แม้วา่ ต้นตอของปัญหา
ขยะจะเกิดจากชาวภูเก็ตและนักท่องเที•ยว แต่เมื•อเกิดปัญหา
ขึ•นผูท้ ี•มีหน้าที•รับผิดชอบคือเทศบาล ดังนั•นการมอบอํานาจ
ให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ•นและการจัดสรรภาษีจึง
เป็ นเรื• องจําเป็ น
ในปัจจุบนั เทศบาลนครภูเก็ตเป็ นแกนนําในการจัดการ
ขยะร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ•นอื•นๆ ในจังหวัด จน
ประสบความสําเร็ จในการแก้ปัญหามลพิษที•เกิดจากขยะ
มูลฝอยชุมชนได้เป็ นอย่างดีแม้จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลเท่าที•ควร การแก้ปัญหาโดยให้เอกชนมาลงทุน
สร้างโรงไฟฟ้ าเตาเผาขยะ เป็ นแนวทางที•ช่วยให้เทศบาล
สามารถดําเนินการต่อไปได้ภายใต้งบประมาณจํากัด และ
ถือเป็ นต้นแบบแรกในประเทศไทยที•มีการดําเนินการจัดการ
ขยะในลักษณะนี•อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของการท่องเที•ยวและการ
เพิ•มของจํานวนประชากร จะส่ งผลให้ปริ มาณขยะเพิ•มสู ง
ขึ•นอย่างรวดเร็ ว ทางเทศบาลจึงต้องมีการเตรี ยมการรองรับ
ในอนาคต การลงทุนสร้างเตาเผาขยะใหม่หรื อซ่อมแซม
เตาเมื•อเตาเดิมเสื• อมสภาพเป็ นสิ• งที•จาํ เป็ นต้องทํา อย่างไร
ก็ตามการจัดการขยะแบบยัง• ยืนจําเป็ นต้องอาศัยการมีส่วน
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ร่ วมจากทุกภาคส่ วนโดยมุ่งแก้ปัญหาที•ตน้ ทาง หากมีการ
ดําเนินการที•ดีกจ็ ะสามารถบรรลุเป้ าหมายที•ตอ้ งการได้
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