
“ขยะ”  วาระแห่งชาติ จากมูลฝอยสู่พลังงานทดแทน 

 

เหตกุารณ์น า้ทว่มขงับนพืน้ผิวถนนหลงัจากฝนตกได้ไมน่าน แม้จะเป็นเร่ืองที่เห็นจนชินตาและคาดเดาได้ง่าย รวมไปถึง
ต้นสายปลายเหตทุี่รับรู้โดยทัว่กนัวา่มาจากการสะสมของปริมาณขยะมลูฝอยบริเวณทอ่ระบายน า้ แตด่เูหมือนวา่ปัญหาดงักลา่ว
ไมไ่ด้รับการแก้ไขอยา่งยัง่ยืนเสยีที 

อีกทัง้ระบบการก าจดัขยะที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานและขาดประสิทธิภาพ จึงเป็นการซ า้เติมปัญหามลพิษให้รุนแรง
มากขึน้ ดงัที่ปรากฏให้เห็นมาแล้วจากการเกิดเพลงิไหม้บอ่ขยะหลายแหง่ 

จึงไม่น่าแปลกใจเมื่อรัฐบาลผู้ชอบแก้ไขออกประกาศให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดท าโรดแมป 
เพื่อจดัการปัญหาขยะและของเสียอนัตรายที่สัง่สมเป็นจ านวนมาก โดยทิศทางของรัฐบาลคือการแปรรูปขยะมาเป็นพลงังาน 
โดยทิศทางของรัฐบาลคือการแปรรูปขยะมาเป็นพลงังาน โดยมีเป้าหมายหลกัอยู่ที่การสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะจ านวน   53 
โรงทัว่ประเทศ 

แนน่อนวา่ปัญหาในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครนา่จะอยูภ่ายใต้การดแูลของ กทม. หากแตก่ารหนีปัญหาด้วยการย้ายขึน้ไป
อยูบ่นดอยเพื่อท่ีจะไมต้่องพบกบัปัญหาน า้ทว่มขงั หรือการเชิญชวนให้ช่วยกนัภาวนาให้ฝนตกเพื่อแก้ไขวิกฤตน า้แล้ง ซึ่งปัญหา
เหมือนจะรุนแรงมากกวา่ปีที่ผา่นมา และนัน่ไมใ่ช่ทางออกที่ฉลาดนกั 



 

องค์กรความร่วมมือแห่งประเทศญ่ีปุ่ นหรือไจก้า ประมาณการว่าประเทศไทยผลิตขยะเฉลี่ย 13 ,000 ตนัต่อวนั หรือ
ประชากรหนึ่งคน ผลิตขยะประมาณ 1.2 กิโลกรัมต่อวนั ซึ่ง กทม. สามารถจดัเก็บขยะได้ประมาณ 9,000 ตนัต่อวนั ซึ่งส่วนที่
เหลือเป็นขยะตกค้างตามพืน้ที่รกร้างว่างเปลา่ ทัง้นีส้ านกัสิ่งแวดล้อมจึงแก้ปัญหาการลกัลอบทิง้ขยะบริเวณดงักล่าวโดยการ
จดัท าเป็นสวนหากพบวา่บริเวณนัน้มีการทิง้ขยะ  

แนวทางดงักลา่วเป็นเพียงการแก้ปัญหาเพียงชัว่คราวเทา่นัน้ หากแตก่ารแก้ปัญหาขยะที่ก าลงัล้นเมืองอยูใ่นขณะนีน้ัน้
หนทางที่อาจเรียกได้วา่จีรังยัง่ยืนคือการสร้างวินยัของคนไทย ให้รู้จกัและเข้าใจแยกแยะขยะได้ ซึ่งจะน าไปสูก่ารคดัแยกก่อนทิง้
อยา่งถกูต้อง 

ประเทศญ่ีปุ่ นนบัเป็นแหลง่เรียนรู้ที่ดี นัน่เพราะญ่ีปุ่ นเคยประสบปัญหาวิกฤตขยะเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ซึ่งญ่ีปุ่ นประกาศให้
ปัญหาขยะเป็นวาระแหง่ชาติไมต่า่งจากไทย หากแตก่ารท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่ นจดัท า “คูม่ือการอยู่อาศยั” ที่อธิบายถึงลกัษณะของขยะ
แตล่ะชิน้ และแยกแยะอยา่งละเอียดซึง่ประชากรสว่นใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

ทัง้นี ้ญ่ีปุ่ นแบง่ประเภทของขยะดงันี ้ขยะเผาได้ เป็นวสัดทุี่เผาไฟได้ ขนาดไมใ่หญ่เกินไป ขยะเหลา่นีจ้ะถกูน าไปเผาใน
เตาเผาขยะและน าพลงังานความร้อนมาผลติกระแสไฟฟ้าสง่ขายให้การไฟฟ้า 

ขยะเผาไม่ได้ เช่น บรรจุภณัฑ์ที่ผลิตจากจากแก้ว ยาง เคร่ืองหนงั แผ่นซีดี จะถกูส่งไปโรงงานคดัแยกเพื่อน าไปเป็น
วตัถดุิบในการผลติสนิค้าประเภทตา่งๆตอ่ไป 

ขยะรีไซเคิล เช่นกระดาษตา่งๆจะถกูสง่ไปโรงงานผลติกระดาษหรือวสัดอุื่นๆ 

ขยะมีพิษ หรือขยะอันตราย ภาชนะบรรจุสารเคมีที่เป็นพิษ ขยะติดเชือ้ แบตเตอร่ี ขยะมีคม ขยะเหล่านีต้้องใช้
เทคโนโลยีเฉพาะก าจดัเพื่อไมใ่ห้ปลอ่ยมลพิษสูช่ัน้บรรยากาศ 



การแยกขยะจากบ้านเรือนจะช่วยให้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบจดัการขยะได้เป็นอย่างดี ซึ่งหวัใจส าคญันัน้อยู่ที่ “ความมี
วินยัของประชาชนและความเคร่งครัดของเจ้าหน้าที่” นอกเหนือไปจากเทคโนโลยีล า้สมยัของญ่ีปุ่ นที่เรามกัเปิดใจรับเข้ามาด้วย
ความยินดี ความมีวินยัของคนญ่ีปุ่ นคืออีกสิ่งหนึง่ที่เราควรเอาอยา่งเช่นกนั 

 

การท างานของ กทม.ในการแก้ปัญหาขยะในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ดจูะกระจ่างชดัขึน้ เมื่อ กทม. ลงนามในสญัญาสมัปทาน
กบับริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนแมนทอล โปรเทคชัน่(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นการให้เอกชนเข้ามาลงทนุ 100% ภายใต้กรอบ
สญัญาที่ตกลงกนัระยะเวลา 20 ปี จากนัน้จะโอนสทิธิคืนให้รัฐบาลภายหลงั เรียกวา่ Build-Operate-Transfet (BOT) 

โดยซีแอนด์จีหอบเงินลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 2,124.3 ล้านบาท โดยด าเนินการที่ศนูย์ก าจัดขยะมูล
ฝอยหนองแขม ทัง้นีโ้ครงการดงักลา่วจะแล้วเสร็จภายในปี 2558 โดยสามารถก าจัดขยะได้ 300-500 ตนัต่อวนั ซึ่งจะสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6-7 เมกะวตัต์ และคาดการณ์ว่าจะผลิตเพิ่มได้สงูสดุถึง 9.8 เมกะวตัต์ โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้บางส่วนจะใช้
ภายในโรงงาน และจะน าสว่นท่ีเหลอืจะสง่ขายให้การไฟฟ้านครหลวง 

อยา่งไรก็ตาม กทม. ต้องจ่ายค่าจ้างในการเผาขยะให้แก่ซีแอนด์จี ในอตัรา 970 บาทต่อตนัต่อวนั ทัง้นี ้กทม. มองว่า
เป็นการตดัสนิใจที่คุ้มคา่ที่จะน าเทคโนโลยีนีม้าแก้ปัญหาขยะในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ 

แต่ที่น่าแปลกใจในเวลานีค้ือการที่ กทม. ไม่ตอบสนองต่อข้อเสนอจากญ่ีปุ่ นที่จะเข้ามาด าเนินการสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานขยะมลูคา่ถึง 1,800 ล้านบาทให้ฟรี 

องค์การพฒันาพลงังานใหม่และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (เนโดะ) หน่วยงานที่เป็นตวัแทนจากรัฐบาลญ่ีปุ่ น ที่เข้ามา
ประสานงานการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ท่ีมีก าลงัการผลติไฟฟ้า 10 เมกะวตัต์ โดยจะสามารถเผาขยะได้ 500 ตนัตอ่วนั โดย
ที่ไทยไมต้่องเสยีคา่ใช้จ่าย 

หากแต่ค าตอบจาก กทม.ต่อข้อเสนอดงักลา่วท าให้หลายฝ่ายต้องแปลกใจเมื่อ กทม. แสดงความกงัวลเร่ืองปัญหา
สิง่แวดล้อม ทัง้ที่เทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่ นนา่จะมีมาตรฐานสงูเทียบเทา่บริษัทจากประเทศจีนท่ีก าลงัด าเนินการอยูใ่นตอนนี  ้



นัน่ท าให้ กรอ. หรือกรมโรงงานอตุสาหกรรมต้องเข้าหารือกบักระทรวงมหาดไทย เพื่อศกึษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้
พืน้ที่ 2-3 แห่งส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะขนาด 500 ตนัโดยเร็ว อีกทัง้ยงัต้องเป็นสถานที่ที่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ
มากจนเกินไป เพื่อความสะดวกในการขนสง่ขยะจากชมุชน 350 ตนัตอ่วนั และขยะอตุสาหกรรม 150 ตนัตอ่วนั โดยญ่ีปุ่ นตัง้เป้า
จะให้โครงการนีเ้ป็นโครงการต้นแบบในการศกึษาดงูานอีกด้วย 

แม้เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะจะเป็นการแก้ปัญหาที่ก าลงัสุมหัวอยู่ในขณะนีไ้ด้รวดเร็วกว่าวิธีอื่น อีกทัง้ยัง
สามารถสร้างพลงังานให้หมนุกลบัมาใช้ได้อีก แต่มกัจะถกูต่อต้านจากคนในชุมชน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ในขณะที่
สามารถยอมรับการน าขยะไปฝังกลบที่จะก่อมลพิษตอ่น า้ใต้ดินได้ 

นัน่อาจเป็นเพราะในอดีตมีการน าเทคโนโลยีถกูๆที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอมาใช้ในการก าจดัขยะ สง่ผลให้ชาวบ้าน
ขาดความเช่ือถือ และตัง้ธงปฏิเสธไม่ยอมรับไว้ก่อน ดงัเช่นกรณีชาวบ้านต าบลเชียงรากใหญ่ จ.ปทุมธานี ก าลงัรวมตัวกัน
คดัค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะทนัที่หลงัจากที่องค์การบริหารสว่นต าบลเชียงรากใหญ่ก าลงัท าข้อตกลงสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานขยะกบับริษัท ปทมุธานี คลนี เอนเนอร์จี จ ากดั บนเนือ้ที่ 193 ไร่ 

ซึง่หากมีการอธิบายถึงหลกัการและเหตผุลในการสร้าง รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมลูที่แท้จริง และการท าประชาพิจารณ์
ที่โปร่งใส นา่จะเป็นหนทางในการคลีค่ลายความข้องใจสงสยัระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐได้ ไม่เช่นนัน้แล้วคงจะมีกลุม่
คดัค้านโรงไฟฟ้าพลงังานขยะตามพืน้ท่ีที่รัฐวางแผนไว้วา่จะตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 53 โรงทัว่ประเทศ 

ในห้วงเวลาที่ไทยก าลงัเผชิญกบัวิกฤตสิง่แวดล้อมรอบด้าน ผนวกกบัความคิดความเห็นจากฝ่ายบริหารประเทศ ท าให้
ภาคเอกชนออกแอ็กชนัได้ชดัเจนกว่าในเร่ืองการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ แม้จะเป็นไปเพื่อผลก าไรในอนาคต 
หากแตค่วามรวดเร็วก็ช่วยลดปัญหาขยะได้บ้าง 

ธุรกิจพลงังานทดแทนไมเ่พียงแตเ่ป็นท่ีสนใจของนกัลงทนุที่มีความช านาญในด้านนีเ้ท่านัน้ หากแต่พลงังานทางเลือก
ยงัดงึดดูนกัธุรกิจนอกวงให้เข้ามาร่วมลงทนุในตลาดนี ้แน่นอนว่าเงินลงทนุจ านวนมากย่อมมาควบคู่กับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กบัการใช้งาน 

การเข้ามาของภาคเอกชนน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่รัฐ ทัง้นีท้ัง้นัน้ภาครัฐควรจะออกเป็นพระราชบญัญัติเร่ือง
การจดัการขยะ รวมไปถึง พ.ร.บ. ที่เอือ้ตอ่การลงทนุในด้านพลงังานทดแทนเพื่อเชิญชวนให้นกัธุรกิจหนัมาสนใจมากยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 



คงหมดเวลาที่จะโยนความรับผิดชอบให้หนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่แล้ว วิกฤตที่เกิดขึน้อาจช่วยให้เกิดการหนัหน้าเข้า
หากันเพื่อร่วมกนัหาทางออกของปัญหาที่ไทยก าลงัเผชิญ นอกเหนือจากการแก้ปัญหาด้วยฮาร์ดแวร์อย่างการสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานขยะ การสร้างซอฟต์แวร์ใหมท่ี่เรียกว่า “วินยัและจิตส านกึตอ่สว่นรวม” อาจเป็นค าตอบถกูต้องที่สดุในเวลานีก็้เป็นได้ 
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