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บทคดัย่อ

 ขยะเป็นปัญหาสาํคญัในทุกทอ้งถิ!น ที!ส่งผลกระทบต่อมนุษยทุ์กคนอยา่งหลีกเลี!ยงไม่ได ้ โดยทั!วไปสงัคมเมืองและ
สงัคมบริโภคนิยม จะมีการทิ"งขยะมากกวา่สงัคมชนบทหรือสงัคมที!มีการพึ!งพาตนเองสูง บทความวชิาการนี"นาํเสนอปัญหา
และรูปแบบการจดัการขยะของเทศบาลนครภเูกต็ ซึ! งเป็นเมืองท่องเที!ยวที!ไดรั้บการยอมรับวา่มีการจดัการขยะดีที!สุดแห่ง
หนึ!งในประเทศไทย และสามารถใชเ้ป็นตน้แบบใหก้บัจงัหวดัอื!นได ้ หลงัจากที!ภเูกต็ประสบปัญหาขยะลน้เมืองนั"น แนวทาง
การแกปั้ญหาที!เทศบาลนครภเูกต็ใชคื้อ การกาํจดัขยะแบบผสมผสาน ซึ!งประกอบดว้ย 4 ขั"นตอน ไดแ้ก่ การลดปริมาณที!
แหล่งกาํเนิด (source reduction)   การนาํกลบัมาใชใ้หม่ (recycling) การแปลงรูปของเสีย (waste transformation) และการ
ฝังกลบ (land filling)  ในดา้นการแปลงรูปของเสียดว้ยการเผานั"น จงัหวดัภเูกต็ถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที!ใชว้ธีิการ
ร่วมลงทุนระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) โดยกระทาํในลกัษณะใหเ้อกชนลงทุนก่อสร้าง
และบริหาร (Build-Own-Operate-Transfer, BOOT)   โครงการนี" ใหสิ้ทธิภาคเอกชนในการบริหารจดัการโรงเตาเผาขยะ
เป็นเวลา 14 ปี 7 เดือน วงเงินลงทุนรวมไม่เกิน 1000 ลา้นบาท เอกชนจะมีรายไดจ้ากค่ากาํจดัขยะและการจาํหน่ายไฟฟ้า
ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใชค้วามร้อนที!ไดจ้ากการเผาขยะไปผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานทดแทน โครงการใน
ลกัษณะนี" เป็นการเพิ!มบทบาทใหห้น่วยงานเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัรัฐบาล ช่วยเพิ!มประสิทธิภาพการทาํงาน และลดขอ้
จาํกดัดา้นงบประมาณการลงทุน  ภายใตเ้งื!อนไขการกาํกบัดูแลที!เหมาะสม
คาํสาํคญั :  การจดัการขยะแบบผสมผสาน  เทศบาลนครภเูกต็  การร่วมลงทุนระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน 

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 reduc-
tion, recycling, waste transformation, and land filling. In terms of waste transformation by combustion, Phuket is re-
garded as the first province in Thailand which employs a public private partnership (PPP) scheme. It uses the Build-
Own-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
 จงัหวดัภเูกต็เป็นจงัหวดัท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงในระดบั
โลก การขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว
ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 
ทาํใหป้ริมาณขยะเพิ�มขึ!นอยา่งรวดเร็ว ในระหวา่ง ปีพ.ศ. 
2546 – 2555 จงัหวดัภเูกต็ประสบปัญหาขยะลน้เมือง ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที�ตอ้งกาํจดัมีมากกวา่ขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบกาํจดัขยะ นอกจากนั!นทางจงัหวดัยงัขาด
การการสนบัสนุนอยา่งพอเพียงจากรัฐบาลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบกาํจดัขยะ ปัญหาดงักล่าวเขา้ขั!น
วกิฤติจนเกิดเหตุการณ์ที�นํ! าชะขยะจากบ่อฝังกลบไหลลงสู่
ทะเล สร้างความเสียหายต่อชุมชนใกลเ้คียง ทาํใหป้ลาใน
กระชงัที�ชาวบา้นเลี!ยงไวต้ายจนหมด และส่งผลกระทบต่อ
สิ�งแวดลอ้ม
 ตารางที� 1 แสดงอตัราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี�ยใน
จงัหวดัภเูกต็ ในปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2556 จากตารางดงั
กล่าวจะเห็นวา่ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ�มสูงขึ!นทุกปี โดยใน
ปี 2556 มีมากถึง 661ตนั/วนั และเมื�อพิจารณาอตัราการเกิด
ขยะต่อหวัพบวา่อตัราการเกิดขยะมูลฝอยกสู็งขึ!นโดยลาํดบั
เช่นเดียวกนั โดยในปี 2556 อตัราการเกิดมูลฝอยเฉลี�ยต่อ
คนต่อวนัมีค่า 1.79 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั  อตัรานี! สูงกวา่ค่า
เฉลี�ยของประเทศไทย คือ 1.03 กก./คน/วนั และสูงกวา่ค่า

เฉลี�ยอตัราการทิ!งขยะของชาวญี�ปุ่น (1 กก./คน/วนั) แต่ตํ�า
กวา่สงัคมอเมริกนัซึ�งทิ!งขยะโดยเฉลี�ยวนัละ 2 กก/คน (คม
ชดัลึก 2557) เนื�องจากสงัคมอเมริกาเป็นสงัคมบริโภคนิยม
และมีพฤติกรรมการใชจ่้ายฟุ่มเฟือย ทั!งนี!กล่าวไดว้า่ปริมาณ
การทิ!งขยะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคของ
มนุษย ์ 
 รูปที� 1 แสดงแนวโนม้ของอตัราการเพิ�มของขยะใน
จงัหวดัภเูกต็ ซึ� งรวบรวมโดยศนูยก์าํจดัขยะมูลฝอยจงัหวดั
ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต  จากภาพดา้นบนจะเห็นวา่ทาง
เทศบาลไดแ้ยกองคป์ระกอบของขยะชุมชนออกเป็น 4 ส่วน
ตามสภาพการณ์จดัการขยะของเทศบาลที�เกิดขึ!นจริง ไดแ้ก่ 
ขยะยอ่ยได ้ ขยะขายได ้ขยะอนัตราย และขยะทั�วไป จาก
การเกบ็ขอ้มูลเฉลี�ยในช่วงปีพ.ศ. 2549-2556    พบวา่ขยะ
ยอ่ยได ้ (หมายถึงขยะอินทรียที์�สามารถยอ่ยสลายได)้  มี
สดัส่วนมากที�สุดคือ 65 %   ส่วนขยะขายได ้หมายถึง ขยะ
ที�มูลค่าในดา้นการรีไซเคิล  เช่น กระป๋อง กระดาษ ขวด
พลาสติก เป็นตน้ ขยะประเภทนี! มีสดัส่วนรองลงมา คือ 21%  
ในทางปฎิบติัจริงขยะประเภทนี!มกัถกูเกบ็ไปขายโดยซาเลง้
หรือผูค้า้ขยะรายยอ่ย จึงไม่เกิดภาระแก่เทศบาลในการคดั
แยก  ส่วนขยะอนัตรายมีอยูป่ระมาณ 0.02 % เป็นขยะที�ก่อ
ใหเ้กิดมลพิษต่อสิ�งแวดลอ้ม เช่น แบตเตอรี  ขยะประเภทนี!
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการกาํจดัอยา่งถกูวธีิเพื�อไม่ใหเ้กิดอนัตราย

ตารางที� 1 อตัราการเกิดมูลฝอยเฉลี�ยของจงัหวดัภเูกต็

ปี พ.ศ.    ปริมาณมูลฝอยทั!งหมด          จาํนวนประชากร              อตัราการเกิดมูลฝอย
                             (ตนั/วนั)           ตามทะเบียนราษฎร์ (คน)             (กก./คน/วนั)

2549 429 300,737 1.43
2550 513 315,498 1.63
2551 530 327,006 1.62
2552 520 335,913 1.55
2553 526 345,067 1.52
2554 549 353,847 1.55
2555 603 358,819 1.68
2556 661 369,522 1.79

เฉลี�ย   1.60

ที�มา ขอ้มูลจาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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ต่อสิ�งแวดลอ้ม 
 จากรูปจะเห็นวา่การเกิดขึ�นของขยะมูลฝอยมีปริมาณ
สูงขึ�นทุกปี และมีแนวโนม้ที�จะเขา้สู่วิกฤติในอนาคตอนั
ใกล ้ในปี พ.ศ. 2557  มีการคาดการณ์ไวที้� 694 ตนัต่อวนั 
เมื�อพิจารณาอตัราการเพิ�มของขยะในเกาะภเูกต็ในรอบ 9 ปี
ที�ผา่นมา อตัราการเกิดขยะมูลฝอยโดยเฉลี�ยมีค่าสูงถึงร้อย
ละ 7.3 ต่อปี อตัราดงักล่าวถือวา่สูงมากเมื�อพิจารณาจาก
จาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ เนื�องจากผูก่้อใหเ้กิด
ขยะประกอบดว้ยประชากรหลายส่วน ไดแ้ก่ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝงและนกัท่องเที�ยว และเป็นการ
ยากที�จะประเมินประชากรแฝงและนกัท่องเที�ยวไดอ้ยา่ง
แม่นยาํ
 จากปัญหาขยะลน้เมืองดงักล่าว ก่อใหเ้กิดความร่วม
มือระหวา่งเทศบาลนครภเูกต็กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้ง
ถิ�นอื�นๆในจงัหวดั  โดยมีการจดัตั�งคณะกรรมการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย และกาํหนดรูปแบบการจดัการขยะแบบ
ผสมผสานที�มีทั�งการลด คดัแยก และใชป้ระโยชนจ์ากขยะ 
ณ แหล่งกาํเนิด   ในการจดัการขยะนั�นทุกองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นจะตอ้งร่วมรับผดิชอบค่ากาํจดัขยะ ส่งเสริมการ

ลด คดัแยก และนาํขยะกลบัมาใชป้ระโยชน ์โดยอาศยัการ
มีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสงัคม  
นอกจากนี�ยงัมีการศึกษาเทคโนโลยทีี�เหมาะสมในการกาํจดั
และเพิ�มมูลค่าของขยะโดยมีการเก็บคืนพลงังานและการ
แปรรูปเพื�อนาํกลบัมาใชใ้หม่

3. รูปแบบการจดัการขยะแบบผสมผสาน
 องคก์ารพิทกัษสิ์�งแวดลอ้มแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. 
Environmental Protection Agency; U.S. EPA) ไดน้าํเสนอ
วิธีการจดัการของเสียแบบผสมผสาน (Integrated Solid 
Waste Management; ISWM) โดยประกอบดว้ย 4 ขั�นตอน
เรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ยดงันี�  การลดปริมาณ
ที�แหล่งกาํเนิด (source reduction)   การนาํกลบัมาใชใ้หม่ 
(recycling) การเผาของเสีย (waste combustion) และการฝัง
กลบ (land filling) อยา่งไรกต็ามเพื�อใหค้รอบคลุมการจดัการ
มูลฝอยไดม้ากขึ�น Tchonanoglous (1993)   ไดใ้ชค้าํวา่ การ
แปลงรูปของเสีย (waste transformation) แทนคาํวา่ การเผา
ของเสีย  (waste combustion) เนื�องจากคาํวา่การเผาใหค้วาม
หมายที�แคบกวา่

รูปที� 1 การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย จงัหวดัภเูกต็ ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 – 2570
(ที�มา สมใจ สุวรรณศุภพนา และคณะ, 2557, น 34)
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สาํหรับเทศบาลนครภเูกต็นั!น รูปแบบการจดัการขยะแบบ
ผสมผสาน  เริ�มจากการรณรงคใ์หชุ้มชนและผูป้ระกอบการ
ลดปริมาณขยะที�แหล่งกาํเนิด ผา่นทางเครือข่ายมูลนิธิเพื�อ
สิ�งแวดลอ้มเมืองภูเก็ต เครือข่ายนี!ทาํหนา้ที�รณรงคส์ร้าง
จิตสาํนึกในการลด คดัแยก และนาํขยะกลบัมาใชป้ระโยชน ์
มีการรวบรวมปราชญท์อ้งถิ�น ภูมิปัญญาชาวบา้น สร้าง
บุคลากรและแหล่งเรียนรู้สาํหรับเป็นตน้แบบใหก้บัสถาน
ประกอบการต่างๆในการลดและคดัแยกขยะ  นอกจากนี!
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น (อปท.) ทุกแห่งในจงัหวดัยงั
ส่งเสริมให้มีการจัดตั! งเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) เพื�อ
เป็นแกนนาํในการใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัประชาชน  นอก
เหนือจากนี!อปท.ยงัมีนโยบายจดัตั!งศนูยค์ดัแยกขยะชุมชน  
มีการจดัรถเกบ็ขนขยะแยกประเภท และกาํหนดวนัเวลาการ
จดัเกบ็ขยะที�ชดัเจน รวมทั!งส่งเสริมการนาํขยะมาทาํนํ!าหมกั
และปุ๋ยชีวภาพ    มาตรการคดัแยกขยะเปียกออกจากขยะ
แหง้ตั!งแต่ตน้ทางเป็นเรื�องสาํคญัมาก เพราะขยะส่วนใหญ่
ที�เขา้มาในระบบเป็นขยะอินทรียม์ากถึง 60 %  รองลงมา
เป็นขยะพลาสติก  หากมีการคดัแยกขยะเปียกออกตั!งแต่
ตน้ทางจะช่วยเพิ�มประสิทธิภาพของเตาเผา ช่วยลดปัญหา
การเกิดไดออกซินเนื�องจากการเผาไหมไ้ม่ไดอุ้ณหภูมิสูง
เพียงพอ นอกจากนี!การคดัแยกตั!งแต่ตน้ทางยงัช่วยใหเ้กิด
การใชป้ระโยชน์จากขยะอินทรียอี์กดว้ย อยา่งไรกต็ามใน
ปัจจุบนัโรงคดัแยกขยะซึ� งดาํเนินการโดยเอกชนไดห้ยดุ
ดาํเนินการเนื�องจากประสบภาวะขาดทุน 
 สาํหรับขยะอนัตราย (เช่น แบตเตอรีจากโทรศพัทมื์อ
ถือ) ทางจงัหวดัไดส่้งเสริมในหลายรูปแบบ เช่น มีโครงการ
ขยะอนัตรายแลกยา ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งเทศบาล
กบัชมรมร้านขายยาจงัหวดัภเูกต็ โครงการนี! เกิดขึ!นในเดือน
ตุลาคม ปี 2553 ผูบ้ริโภคสามารถนาํขยะอนัตรายไปแลกยา
สามญัประจาํบา้นจากร้านขายยาที�เขา้ร่วมโครงการ 14 ร้าน
ในเขตเทศบาลนครภเูกต็  ขยะอนัตรายที�ร้านยาไดรั้บมาจะ
ถกูรวบรวมเพื�อนาํไปกาํจดัอยา่งถกูวธีิต่อไป (Phakakrong, 
2011) มาตรการดงักล่าวช่วยสร้างจิตสาํนึกและความตระหนกั
ต่อความสาํคญัของการกาํจดัขยะอนัตรายอยา่งถกูวธีิ นอกจาก
นี!องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภเูกต็ (อบจ.)  ไดส่้งเสริมให้
มีธุรกิจรับซื!อขยะรีไซเคิลที�คดัแยกจากบา้นเรือน และมีการ
ดาํเนินงานดา้นการขนส่งขยะอนัตรายเพื�อนาํไปกาํจดัที�ศนูย์

กาํจดักากอุตสาหกรรมอีกดว้ย
 สาํหรับเทคโนโลยกีารกาํจดัขยะที�ปลายทางนั!น หลงั
จากการคดัแยกขยะและนาํขยะเปียกไปทาํเป็นปุ๋ยหมกัแลว้ 
ขยะที�เหลือจะถูกนาํไปเผาในเตาเผา เทศบาลนครภูเกต็ใช้
แบบผสมผสานระหวา่งระบบฝังกลบอยา่งถกูหลกัสุขาภิบาล 
และระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ประวติัการก่อสร้างระบบเตา
เผาขยะ มีความน่าสนใจและสมควรเป็นกรณีศึกษา เริ�มตั!งแต่
ปี พ.ศ. 2535  กรมโยธาธิการไดส้นบัสนุนงบประมาณใน
การก่อสร้างระบบกาํจดัขยะแบบฝังกลบ ระบบเตาเผาขยะ 
และระบบบาํบดันํ!าเสีย  เมื�อโรงเผาขยะขนาด 250 ตนัก่อสร้าง
เสร็จในปี 2542 ไดมี้การแต่งตั!งคณะกรรมการบริหารจดัการ
โรงงานเตาเผามูลฝอยเพื�อจดัหางบประมาณใหเ้พียงพอใน
การบริหารจดัการ นอกจากนี!ยงัมีการของบจากรัฐบาลโดย
ทอ้งถิ�นสมทบร้อยละ 30 เป็นเวลา 2 ปี ในช่วงเวลานั!นปัญหา
เรื�องขยะไดถ้กูนาํเสนอขึ!นเป็นวาระจงัหวดั
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2545-2550 ภูเกต็กลายเป็นเมืองท่อง
เที�ยวในระดบัโลกและมีจาํนวนนกัท่องเที�ยวเพิ�มขึ!นอยา่ง
ต่อเนื�อง ผลที�ตามมาคือทางจงัหวดัประสบปัญหาขยะลน้
เมืองเนื�องจากมีขยะมูลฝอยเขา้ระบบสูงเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับของเตาเผาขยะ เทศบาลจึงแกปั้ญหาดว้ยการนาํ
ขยะบางส่วนไปยงับ่อฝังกลบที�ใชง้านมาตั!งแต่ปีพ.ศ. 2536  
บ่อดงักล่าวถกูใชง้านจนเตม็พื!นที�แลว้ จึงไม่สามารถทาํการ
ฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาลไดอี้ก  เมื�อฝนตกหนกัจึงทาํให้
คนัดินชาํรุด และมีนํ!าชะขยะไหลออกสู่ภายนอก  วกิฤติการณ์
นี! ส่งผลใหป้ลาที�ชาวบา้นเลี!ยงไวใ้นกระชงัรอบบริเวณนั!น
ตายทั!งหมด และเทศบาลตอ้งชดใชค่้าเสียหายที�เกิดขึ!น
ในปีพ.ศ. 2550 ทางจงัหวดัไดรั้บงบประมาณจากรัฐบาลใน
การฟื! นฟรูะบบฝังกลบในวงเงิน 52 ลา้นบาท แต่กช่็วยแกไ้ข
ปัญหาไดเ้พียง 2 ปีเท่านั!น เทศบาลจึงมีความประสงคที์�จะ
ก่อสร้างเตาเผาชุดที�สอง โดยของบอุดหนุนจากรัฐบาล แต่
ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน เทศบาลนครภเูกต็จึงวา่จา้งใหศ้นูยว์จิยั
การเผากากของเสีย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ ทาํการศึกษาความเหมาะสมของระบบการ
จดัการขยะมูลฝอยชุมชน จนไดข้อ้เสนอแนะว่าควรใช้
เทคโนโลยกีารผลิตเชื!อเพลิงจากขยะมูลฝอย โดยใหเ้อกชน
ลงทุน เนื�องจากค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย
มีมูลค่าสูงเกินกวา่ที�เทศบาลจะจดัหางบประมาณมาลงทุน
ได ้
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 ผลสรุปคือทางเทศบาลไดด้าํเนินการตามขอ้เสนอแนะ
ของที�ปรึกษา และไดม้อบใหบ้ริษทัพีเจที เทคโนโลย ีเป็น
เอกชนที�ไดรั้บสญัญาลงทุนก่อสร้าง และบริหารโรงเผาขยะ
มูลฝอย โดยเอกชนจะมีรายไดจ้ากการนาํพลงังานความร้อน
จากขยะมาเป็นเชื�อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการนี� มี
กาํหนดระยะเวลารับสญัญาลงทุนก่อสร้างและบริหาร 14 
ปี การจดัการในรูปแบบดงักล่าวช่วยใหเ้ทศบาลไม่ตอ้งรับ
ภาระในการลงทุนและดาํเนินงานซึ� งมีค่าใชจ่้ายสูงมาก 
(เฉพาะมูลค่าก่อสร้างนั�นสูงถึง 940,600,000 บาท) ส่วนผู ้
ลงทุนกจ็ะไดรั้บผลตอบแทนจากค่ากาํจดัขยะ และค่าจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้า  โรงเผาขยะนี� ก่อสร้างแลว้เสร็จเมื�อวนัที� 20 
มี.ค. 2555 โดยเป็นเตาเผาขยะชุมชนขนาด 359 ตนั 2 ชุด 
สามารถเผาขยะชุมชนได ้700 ตนัต่อวนั ผลิตไฟฟ้าไดม้ากกวา่ 
10 เมกะวตัต ์ ในปัจจุบนัไดเ้ดินระบบเตม็ประสิทธิภาพ
เรียบร้อยแลว้
 รูปที� 2  แสดงภาพรวมของการจดัการขยะมูลฝอยของ
จงัหวดัภเูกต็ในปัจจุบนั  เทศบาลนครภเูกต็จดัตั�งศนูยก์าํจดั
ขยะมูลฝอยโดยใชที้�ดินป่าชายเลนเสื�อมโทรม มีพื�นที�กาํจดั

มูลฝอยแบบฝังกลบ 120 ไร่  แบบเตาเผา 46 ไร่ พื�นที�บาํบดั
นํ�าเสีย 33 ไร่ และพื�นที�ฉนวน 76 ไร่  ในการกาํจดัขยะมูลฝอย
ดว้ยวธีิฝังกลบนั�นเทศบาลนครภเูกต็ดาํเนินการดว้ยตนเอง  
ส่วนโรงคดัแยกขยะมูลฝอย ขนาดพื�นที� 8 ไร่นั�น  บริษทั   
กาํจรก่อสร้างจาํกดัไดรั้บสัมปทานในการลงทุนก่อสร้าง
การคดัแยกขยะรีไซเคิล แต่ในปัจจุบนัหยุดดาํเนินงาน 
เนื�องจากประสบภาวะขาดทุน  ในปัจจุบนัมีการคดัแยกขยะ
รีไซเคิล โดยมีบุคคลเขา้มาคดัแยกขยะจาํนวน 110  คน และ
มีการลงทะเบียนกบัทางเทศบาลฯ ไว ้นอกจากนี�ยงัมีการนาํ
ขยะเปียกไปผลิตนํ� าหมกัชีวภาพ และนาํไปใชใ้นการลา้ง
ตลาด และฉีดบริเวณสถานที�กาํจดัขยะเพื�อลดกลิ�นเหมน็ ทั�ง
ยงัมีการทาํปุ๋ยหมกัจากขยะอินทรียอี์กดว้ย
 สาํหรับการกาํจดัขยะดว้ยเตาเผามีเอกชนเป็นผูด้าํเนิน
การ  ทั�งนี� ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย  มีจาํนวน 2 ชุด ชุดที� 1 
มีขนาด 250 ตนัต่อวนั แต่ปิดดาํเนินการแลว้เนื�องจากเสื�อม
สภาพ ส่วนเตาเผาชุดที� 2 ซึ� งเอกชนเป็นผูด้าํเนินการนั�นมี
ขนาด 359 ตนัต่อวนัต่อเตา และมีจาํนวน 2 เตา 
 ทั�งนี�จงัหวดัภเูกต็ถือเป็นจงัหวดัแรกในประเทศไทยที�

รูปที� 2 ภาพรวมของการจดัการขยะมูลฝอย จงัหวดัภเูกต็ 
(ที�มา สมใจ สุวรรณศุภพนา และคณะ, 2557, น 48)
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สร้างโรงเตาเผาขยะโดยใหเ้อกชนมาลงทุน 100 %  โครงการ
นี! ใหเ้อกชนลงทุนก่อสร้างและบริหาร ( Build-Own-Oper-
ate-Transfer (BOOT)  โดยใหสิ้ทธิการบริหารจดัการโรง
เตาเผาขยะเป็นเวลา 14 ปี 7 เดือน (หลงัจากนั!นแลว้แต่การ
ตกลงของทั!งสองฝ่าย) วงเงินลงทุนรวมไม่เกิน 1000 ลา้น
บาท ทั!งนี! เทศบาลจะชาํระค่ากาํจดัขยะใหแ้ก่บริษทัในส่วน
ที�เกินจาก 130 ตนัเป็นตน้ไป ในอตัราตนัละ 300 บาท  เหตุผล
ที�โครงการดงักล่าวเกิดขึ!นไดจ้ริงเพราะมีผูไ้ดรั้บประโยชน์
ทุกฝ่าย   
 เมื�อพิจารณาในมุมมองของเอกชน หากพิจารณาปริมาณ
ขยะที�เขา้มาวนัละ 700 ตนั ผลิตไฟฟ้าได ้10 เมกะวตัต ์บริษทั
สามารถทาํรายไดด้งันี!
 รายไดจ้ากการกาํจดัขยะ (700 ตนั/ วนั) (365 วนั/ปี) 
(300 บาท/ตนั) = 76,650,000  บาท/ปี
 การผลิตกระแสไฟฟ้าเพื�อจาํหน่าย  10 MW  (หรือ10,000 
kW) หากปั�นไฟ 24 ชั�วโมง/วนั จะได ้ 240,000 kW-h/วนั 
หรือหน่วย/วนั  ดงันั!นรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า
รวมกบัอตัราส่วนเพิ�มราคารับซื!อไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  
(adder) = 6.72 บาท/หน่วย x 240,000 หน่วย/วนั =  1,612,800  
บาท/ วนั =   588,672,000 หรือ589 ลา้น บาท/ปี
 เมื�อพิจารณาแลว้ในหนึ�งปีน่าจะมีรายไดจ้ากการกาํจดั
ขยะ ร่วมกบัการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า เท่ากบั 76,650,000  
+ 588,672,000 = 665,322,000 หรือประมาณ 665 ลา้นบาท
ต่อปี  ดงันั!นหากสามารถดาํเนินการไดต้ามนี!อาจคุม้ทุนได้
ในระยะเวลาตํ�ากวา่ 2 ปี จึงเป็นทางเลือกที�น่าสนใจมาก
สาํหรับภาคเอกชนที�ตอ้งการลงทุน อยา่งไรกต็ามผูป้ระกอบ
การตอ้งคาํนึงดว้ยวา่การสนบัสนุนราคารับซื!อไฟฟ้า  (adder 
cost)  มีระยะเวลาจาํกดั และตอ้งมีค่าใชจ่้ายที�เกิดจากการ
ลงทุนบาํรุงรักษาเครื�องจกัรอุปกรณ์ของโรงเตาเผาขยะดว้ย    
นอกจากนี!ในทางปฎิบติัองคป์ระกอบของขยะมีขยะอินทรีย์
ที�มีความชื!นสูงอยูม่าก  ส่งผลใหก้ารผลิตกระแสไฟฟ้าอาจ
ไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพเนื�องจากค่าความร้อนตํ�า 
 ประโยชน์ที�ไดรั้บจากแนวทางนี! คือ  ทาํใหเ้ทศบาล
สามารถสร้างเตาเผาใหม่ไดโ้ดยไม่มีปัญหาเรื�องการลงทุน  
ความร้อนที�ไดจ้ากการเผาขยะสามารถนาํไปผลิตกระแส
ไฟฟ้าพลงังานทดแทน เพื�อใชใ้นโรงงานและจาํหน่ายใหก้าร
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไดอี้กดว้ย  นอกจากนี! โรงเตาเผาขยะแห่งใหม่ยงัช่วยลด

ปริมาณขยะที�จะนาํไปฝังกลบไดอ้ยา่งมาก  โดยเมื�อพิจารณา
ช่วงเวลาก่อนหนา้นี!  เทศบาลประสบกบัภาวะวกิฤตเนื�องจาก
ขยะที�เขา้ระบบ มีปริมาณสูงเกินกวา่ที�เตาเดิมจะรองรับได ้
ทาํใหต้อ้งนาํไปฝังกลบและเกิดปัญหาขยะลน้บ่อจนสร้าง
ความเสียหายต่อสิ�งแวดลอ้ม แต่เมื�อระบบโรงเตาเผาขยะที�
ดาํเนินการโดยเอกชนสร้างแลว้เสร็จในปี  2555 กส็ามารถ
รองรับปริมาณขยะที�เขา้มาวนัละ 603 ตนัได ้ ส่วนในปี 2557 
มีการคาดการณ์ปริมาณขยะที� 694 ตนั/วนั กพ็บวา่โรงเตา
เผาขยะที�สร้างขึ!นใหม่ยงัสามารถรองรับไดแ้มจ้ะเกือบเตม็
ขีดความสามารถ (ที�700 ตนั)  ทั!งนี! เตาเผาเดิมซึ�งรองรับได ้
250 ตนั/วนัไดห้ยดุดาํเนินการไปตั!งแต่ปี 2555 เนื�องจาก
เสื�อมสภาพ  โดยทางเทศบาลมีแผนที�จะซ่อมแซมในช่วงปี 
2557-2559  อยา่งไรก็ตามสุดทา้ยแลว้ทางจงัหวดัจาํเป็น
ตอ้งหามาตรการรองรับสาํหรับอนาคตที�ปริมาณขยะจะสูง
เกินกวา่ขีดความสามารถของเตาเผาทั!งหมดรวมกนั

4. แนวทางการแก้ปัญหาในอนาคต
 จากขอ้มูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2556 จงัหวดัภเูกต็มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยเขา้มากาํจดัที�ศนูยก์าํจดัขยะมากกวา่ 650 ตนัต่อ
วนั เมื�อพิจารณาอตัราการเพิ�มของขยะมูลฝอยที�สูงถึงร้อย
ละ 7.3 ต่อปี   จะเห็นวา่จงัหวดัจะประสบปัญหาขยะลน้เมือง
ในอีกไม่นาน ซึ� งหมายถึงระบบการกาํจดัขยะที�มีอยูจ่ะไม่
สามารถรองรับขยะจาํนวนมากได ้ ดงันั!นจึงจาํเป็นตอ้งมี
การเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคต  การแกปํ้ญหาที�ปลาย
ทางโดยการลงทุนดา้นเทคโนโลยเีป็นเรื�องที�จาํเป็นตอ้งทาํ  
แต่การป้องกนัปัญหาตั!งแต่ตน้ทางก็เป็นเรื�องสาํคญัมาก
เพราะเป็นการจดัการปัญหาที�สาเหตุ การแกปั้ญหาที�ตน้ทาง
ทาํไดโ้ดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลดการทิ!ง
ขยะ ทั!งนี! ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งคือภาครัฐ/องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น  ภาคประชาชน และผูป้ระกอบการ 

ภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ!น
 ในเชิงนโยบายสาธารณะอาจกาํหนดใหภ้เูกต็เป็นเมือง
ท่องเที�ยวเชิงย ั�งยนื ซึ� งสามารถใชเ้ป็นจุดขายของเมืองได้
หากมีการดาํเนินการอยา่งจริงจงัและไดรั้บความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย ในที�นี!หลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย  (Polluter pays 
principle) สามารถนาํมาใชไ้ดก้บัทุกภาคส่วน เช่น  ให้
เทศบาลคิดค่าธรรมเนียมการเกบ็ขยะตามจริง โดยอาจคิด
ตามนํ!าหนกั  มาตรการนี!สามารถใชไ้ดก้บัทั!งผูป้ระกอบการ
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และชุมชน ซึ�งจะเป็นการส่งเสริมใหผู้ก่้อมลพิษร่วมรับผดิ
ชอบโดยตรง อยา่งไรกต็ามในปัจจุบนัเทศบาลกาํหนดค่า
ธรรมเนียมเกบ็ขยะเพียงเดือนละ 40 บาท  ซึ� งเพียงพอแค่ค่า
ขนส่งเท่านั�น ไม่ครอบคลุมค่ากาํจดัขยะดว้ย  ดงันั�นจึง
เป็นการผลกัภาระใหก้บัเทศบาลค่อนขา้งมาก
 สาํหรับนโยบายมหภาค มาตรการดา้นภาษีเป็นแนวทาง
หนึ�งที�ช่วยใหจ้งัหวดัมีงบประมาณในการดาํเนินการไดอ้ยา่ง
คล่องตวัมากขึ�น  จงัหวดัใดที�มีรายไดจ้ากการท่องเที�ยวสูง  
จงัหวดันั�นควรไดรั้บการคืนภาษีจากภาครัฐเพื�อฟื� นฟูสิ�ง
แวดลอ้ม 

 ภาคประชาชน 
 เนื�องจากภูเกต็เป็นเมืองท่องเที�ยว ดงันั�นการกาํหนด
นโยบายเชิงบงัคบัจึงกระทาํไดย้าก เพราะอาจส่งผลต่อ
สถานการณ์ท่องเที�ยว  ทั�งนี� จึงควรกาํหนดเป็นนโยบายเชิง
บวกหรือนโยบายจูงใจ  เช่น สนบัสนุนใหน้กัท่องเที�ยวและ
ชาวภเูกต็ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการบริโภคทุกรูปแบบ โดย
นาํหลกัการ 3R มาใช ้(reduce, reuse, recycle)  ลดการบริโภค
สินคา้ฟุ่มเฟือยลงเพื�อลดการสร้างขยะ (reduce) พยายามนาํ
กลบัไปใชใ้หม่ (reuse)  และส่งเสริมใหมี้การรีไซเคิล (re-
cycle) โดยปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการทิ�ง ทาํการแยกขยะ 
เป็นตน้  ทั�งนี�การแกปั้ญหาจะเกิดความยั�งยนืไดก้ต่็อเมื�อมี
การปลกูฝังทศันคติดา้นสิ�งแวดลอ้มใหแ้ก่ประชาชนในทอ้ง
ที�
 ในประเดน็ของการแยกขยะนั�น ในความเป็นจริงขยะ
มูลฝอยถูกคดัแยกมาตั�งแต่ตน้ทางแลว้ โดยอาจกล่าวไดว้า่
ขยะมีเจา้ของตั�งแต่พน้จากมือผูทิ้�ง เริ�มตั�งแต่ซาเลง้  จนถึง
พนกังานเทศบาล  จนกระทั�งสุดทา้ยเหลือขยะที�ไม่ค่อยมี
มูลค่าเขา้สู่เตาเผา    แมจ้ะมีการคดัแยกแลว้แต่ขยะเหล่านั�น
กย็งัเปียกชื�นอยูเ่นื�องจากมีขยะอินทรียเ์ป็นจาํนวนมากปะปน
กบัขยะพลาสติกที�ไร้มูลค่า (เช่น ถุงพลาสติก)  แมจ้ะตาก
ขยะไวใ้นหลุมเป็นเวลาหา้วนัก่อนเขา้เตาเผากไ็ม่ส่งผลให้
ความชื�นลดลงมากนัก เมื�อนาํขยะเขา้เตาเผาจึงทาํให้
ประสิทธิภาพในการทาํงานของเตาลดลงส่งผลกระทบต่อ
สิ�งแวดลอ้ม  ดงันั�นหากสามารถแยกขยะเปียกออกไดต้ั�งแต่
ตน้ทางกจ็ะช่วยไดม้าก
 แนวทางหนึ�งที�ช่วยลดภาระของเทศบาลในการกาํจดั
ขยะเปียก คือ อาจมีองคก์รกลาง(เช่น NGO องคก์รพิทกัษ์

สิ�งแวดลอ้ม) เป็นตวัเชื�อมโยงในการรับขยะจากชุมชนมา
ทาํเป็นปุ๋ยอินทรีย ์ แลว้นาํปุ๋ยอินทรียไ์ปขายใหก้บัภาคเกษตร 
วธีิการดงักล่าวถือเป็นแนวคิด “จากอู่สู่อู่” (cradle to cradle 
approach) ซึ� งถือเป็นการช่วยลดภาระทางสิ�งแวดลอ้มได้
โดยตรง

 ผู้ประกอบการ
 ในส่วนของภาคเอกชนนั�น หลกัการ 3R ยงัคงสามารถ
นาํมาใชใ้นการบริหารจดัการขยะไดเ้ป็นอยา่งดี  ผูป้ระกอบ
การควรนาํหลกัการของเสียเป็นศนูย ์(zero waste)มาใชเ้พื�อ
ลดขยะตั�งแต่ตน้ทาง  มีการนาํขยะเปียกไปทาํเป็นปุ๋ย  ทาํการ
คดัแยกขยะเพื�อนาํไปรีไซเคิล เป็นตน้ 

5. สรุป
  บทความนี�กล่าวถึงกรณีศึกษาของการบริหารจดัการ
ขยะในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  จากกรณีศึกษาจะเห็นว่า
จงัหวดัเคยประสบปัญหาวกิฤตจนถึงขั�นที�มีการปนเปื� อนสู่
สิ�งแวดลอ้ม และทาํใหช้าวบา้นเดือดร้อน เทศบาลตอ้งจ่าย
เงินชดเชยค่าเสียหายเป็นจาํนวนมาก แมว้า่ตน้ตอของปัญหา
ขยะจะเกิดจากชาวภเูกต็และนกัท่องเที�ยว แต่เมื�อเกิดปัญหา
ขึ�นผูที้�มีหนา้ที�รับผดิชอบคือเทศบาล ดงันั�นการมอบอาํนาจ
ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและการจดัสรรภาษีจึง
เป็นเรื�องจาํเป็น
 ในปัจจุบนัเทศบาลนครภเูกต็เป็นแกนนาํในการจดัการ
ขยะร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอื�นๆ ในจงัหวดั จน
ประสบความสาํเร็จในการแกปั้ญหามลพิษที�เกิดจากขยะ
มูลฝอยชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดีแมจ้ะไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลเท่าที�ควร การแกปั้ญหาโดยใหเ้อกชนมาลงทุน
สร้างโรงไฟฟ้าเตาเผาขยะ เป็นแนวทางที�ช่วยใหเ้ทศบาล
สามารถดาํเนินการต่อไปไดภ้ายใตง้บประมาณจาํกดั และ
ถือเป็นตน้แบบแรกในประเทศไทยที�มีการดาํเนินการจดัการ
ขยะในลกัษณะนี� อีกดว้ย
 อยา่งไรกต็าม การขยายตวัของการท่องเที�ยวและการ
เพิ�มของจาํนวนประชากร จะส่งผลใหป้ริมาณขยะเพิ�มสูง
ขึ�นอยา่งรวดเร็ว ทางเทศบาลจึงตอ้งมีการเตรียมการรองรับ
ในอนาคต  การลงทุนสร้างเตาเผาขยะใหม่หรือซ่อมแซม
เตาเมื�อเตาเดิมเสื�อมสภาพเป็นสิ�งที�จาํเป็นตอ้งทาํ อยา่งไร
กต็ามการจดัการขยะแบบยั�งยนืจาํเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วน
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ร่วมจากทุกภาคส่วนโดยมุ่งแกปั้ญหาที�ตน้ทาง  หากมีการ
ดาํเนินการที�ดีกจ็ะสามารถบรรลุเป้าหมายที�ตอ้งการได้
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