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สรุปเสวนาออนไลน์  

“ทางออกการจัดการขยะเป็นพลังงาน?” 

ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Facebook Live 

จัดโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) 

  

การจัดการขยะ 

เป็นพลังงาน ? 

ทางออก 
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แม้ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศได้ถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติมาต้ังแต่ 

ปี 2557 ซ่ึงทุกภาคส่วนต้องผนึกก าลังขับเคลื่อน แต่ปริมาณขยะชุมชน 

ก็มีปริมาณเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง และมีขยะบางส่วนไม่ถูกก าจัดอย่างถูกต้อง  

จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2562 พบว่ามีปริมาณขยะชุมชน 28.7 

ล้านตัน/ปี คิดเป็นอัตราการเกิดขยะต่อคน 1.1 กิโลกรัม/วัน ในจ านวนนี้  

มีขยะพลาสติกพลาสติกปะปนอยู่ซ่ึงได้สร้างปัญหาต่อสภาพแวดล้อม   

ปัจจุบันการก าจัดขยะอย่างถูกต้องกว่า 2 ล้านตัน ซ่ึงสามารถน ากลับมาใช้

ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น และการน าขยะไปรีไซเคิลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  

แต่ยังพบว่ามีปริมาณขยะที่มีการก าจัดไม่ถูกต้องอีกจ านวนมาก แต่หาก

ด าเนินการไม่ถูกต้องก็จะส่งผลกระทบต่อน ้าใต้ดินและอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  

สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย เห็นว่าปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือ การทิ้งขยะรวมๆ กัน 

ท าให้ยากต่อการน าไปจัดการให้เหมาะกับขยะแต่ละประเภท โดยเฉพาะขยะอาหาร

และกิ่ง ไม้ ใบไม้ที่ป ะปนมาถึง ร้อยละ 45-60 ซ่ึงหากสามารถลดหรือ 

คัดแยกขยะในส่วนนี้ได้ ก็จะลดปัญหาและลดภาระในการจัดการลงไปได้มาก  

ในขณะเดียวกันขยะพลาสติกที่ก าลังมีปัญหาอยู่ขณะนี้ก็ลดในส่ิงที่ไม่จ าเป็น 

เช่น พลาสติกใช้คร้ังเดียวทิ้ง (Single-use plastic) และประยุกต์ใช้หลักการ

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการอยา่งครบวงจร 
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Waste to Energy 

จัดการขยะเป็นเรื่องหลัก  

ผลิตไฟฟา้เป็นผลพลอยได้ 

 

 

จากปัญหาขยะที่มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งขยะตกค้างในหลายๆ พ้ืนที่ การจัดการขยะ
ที่ไม่ถูกต้องกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ ท าให้การจัดการขยะกลายเป็นประเด็นส าคัญ 
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

Roadmap การจัดการขยะของรัฐบาล และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) จึงมุ่งแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยให้ความส าคัญกับ 
การก าจัดขยะแบบผลิตพลังงาน หรือ Waste to Energy  

เนื่องจากการฝังกลบแบบเดิมใช้พ้ืนที่จ านวนมาก องค์ประกอบขยะ 

ในปัจจุบันย่อยสลายได้ยากข้ึน การก าจัดขยะด้วยวิธีการเผาตามหลักวิชาการ

ที่มีระบบควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิภาพจึงเหมาะและให้ประสิทธิภาพมากกว่า 

และยังได้พลังงานเป็นผลพลอยได้แทนการปล่อยให้สูญเปล่า  

เป็นที่ทราบกันดีว่าการก าจัดขยะแบบผลิตพลังงาน มีทั้ งการเผาขยะซึ่ งท าให้ 
เกิดความร้อน แล้วน าความร้อนที่ได้ไปใช้ประโยชน์โดยตรง หรือน าไปใช้กับอุปกรณ์ 
ผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการฝังกลบ 
ไปใช้ประโยชน์อีกด้วย 
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พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากกระบวนการก าจัดขยะ
นับว่าเป็นสิ่งมีประโยชน์ และเป็นส่วนหนึ่งของพลังงาน
ทดแทนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นนโยบายส าคัญ 
ของประเทศ ทั้งจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม  
โดยมีการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน (Quick Win Projects) 
ไปแล้ว 11 โครงการ ก าลังการผลิตประมาณ 86 เมกะวัตต์  
ภายใต้แผน PDP2015 หรือแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศฉบับเดิม ส่วนแผน PDP2018 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 
มีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ 
ภายในปี  2580 ซึ่ ง เป็นการวางแผนร่วมกัน 3 ฝ่าย  
ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
ปัจจุบันมีโครงการผ่านการเห็นชอบแล้วกว่า 20 โครงการ 
ก าลังการผลิตรวมประมาณ 100 เมกะวัตต์ 

จากปัญหาที่แต่ละท้องถิ่นมีปริมาณขยะน้อย  
ไม่คุ้ มค่ าต่อการลงทุน โดยเฉพาะในการก าจัดขยะ 
เป็นพลังงานควรจะมีปริมาณขยะไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน  
กระทรวงมหาดไทยจึงก าหนดให้มีการรวมกลุ่มระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบกลุ่มคลัสเตอร์  
(Cluster) ขึ้นมา ยึดเอาระยะทางในการขนส่งขยะไปก าจัด
ไม่ควรเกิน 30 กิโลเมตร  

กรณีโครงการผลิตพลังงานจากขยะเทศบาลเมือง
กระบี่  เป็นหนึ่งใน Quick Win Projects ได้เริ่มจ่ายไฟ 
เข้าระบบ เมื่อ 28 ธันวาคม 2563 ก าลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ 
จ าหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.4 เมกะวัตต์ ที่เหลือ 
ใช้ภายในโครงการ  

คุณสารัตน์ เกี่ยวข้อง ผู้อ านวยการกองช่าง 
เทศบาลเมืองกระบี่  เล่าให้ ฟังว่าเทศบาลเมืองกระบี่ 
ใช้วิธีการฝังกลบ มาตั้ งแต่ปี  2540 ต่อมาในปี  2557  
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่น าร่องที่มีพ้ืนที่เหมาะสม
ส าหรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยฯ จึงได้เริ่ม
จัดท ารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ และ
คัดเลือกบริษัทเอกชนเข้าร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหาร
โครงการ บนที่ดินของเทศบาลเมืองกระบี่ 13.75 ไร่ รับขยะ
จากเทศบาลเมืองกระบี่ 160 ตัน/วัน และพ้ืนที่ใกล้เคียง
รวม 400 ตัน/วัน และมีแผนจะใช้ในการก าจัดขยะเก่า 
จากหลุมฝังกลบเดิมด้วย โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการท าความเข้าใจ
และสร้างการยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่รอบโครงการ 
โดยได้ท าประชาคมร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาทางออกในการบริหารจัดการพ้ืนที่ก าจัดขยะ
ที่เป็นหลุมฝังกลบเดิมซึ่งมีปัญหากลิ่นรบกวนชาวบ้าน

 

 

เทศบาลเมืองกระบ่ีได้มีการช้ีแจงความจ าเป็นในการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะ

มูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ รับรู้และเข้าใจ 

อย่างตรงไปตรงมา ใช้ระยะเวลารวมทั้งหมดประมาณ 2 ปี ซ่ึงถือว่า

ค่อนข้างเร็วหากเปรียบเทียบกับกรณีอื่น …คุณสารัตน์ เกี่ยวข้อง กล่าว  
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Waste to Energy  

ต้องคู่หลักวิชาการการควบคุมมลพิษ 

กับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน 

 
คุณธนา ยันตรโกวิท อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น เล่าว่าเมื่อก่อนโครงการก าจัดขยะ 
เพ่ือผลิตพลังงานด าเนินการโดยเอกชน ซึ่งมีขนาดเล็กมูลค่า
ต่ ากว่าพันล้านจึงไม่บังคับใช้พระราชบัญญัติร่วมทุน ท าให้
เกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการรับขยะจากอ งค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ไปก าจั ด  คณะรั ฐมนตรี มี มติ 
ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการปรับแก้กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของขยะเป็นผู้ยื่นขอ
อนุญาตจัดตั้งโครงการก าจัดขยะเพ่ือผลิตพลังงานได้  

ในส่วนของการก ากับดูแลโครงการ คุณวีระศักดิ์  
วีระธรรมโม รองเลขาธิการส านักงาน กกพ.   กล่าวว่า
ส านักงาน กกพ. มีหน้าที่ในการก ากับการประกอบกิจการ
พลังงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

(1) การอนุญาต ซึ่งจะพิจารณาที่ตั้งของโรงไฟฟ้าที่เป็นไป
ตามระเบียบของส านักงาน กกพ. และข้อก าหนด 
ของผังเมือง ต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่ แหล่งชุมชน แหล่งซับน้ า 
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ า 
และพ้ืนที่ที่มลพิษ เป็นต้น 

(2) การด าเนินการตามหลักการปฏิบัติ (CoP) เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การเตรียมการ
ก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ และรื้อถอน
โครงการ  

( 3 )  ก า รตรวจติ ดตามผลกระทบด้ านสิ่ ง แ วดล้ อม  
ให้ความส าคัญต่อเรื่อง ฝุ่นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซต์  
ออกไซต์ของไนโตรเจน ไฮโดรคลอไรด์  ปรอท  
แคทเมียม ตะกั่ว ไดออกซิน เป็นต้น 

 

กรณีที่พบโครงการที่มีการปล่อยสารพิษเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด จะต้อง

ด าเนินการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด โดยยังสามารถเดินเคร่ืองได้ตามปกติ  

หากไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้

จะถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต ให้หยุดเดินเคร่ืองจนกว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จ 

  

 



 

  8   

 

 

คุณเบญจมาส โชติทอง  ผู้อ านวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย มีข้อเสนอที่น่าสนใจว่า ในอนาคตควรจะมีการก าหนดขนาดและ 
ผังใช้พ้ืนที่โครงการจัดการขยะเป็นพลังงานควรมีสภาพแวดล้อมที่ดีและได้รับการยอมรับ
จากชุมชนโดยรอบ โดยก าหนดขนาดพ้ืนที่ของโครงการให้เพียงพอต่อการจัดการของเสีย
ที่เป็นผลพลอยได้อ่ืนๆ เช่น น้ าชะขยะ เถ้าหนักเถ้าเบา เป็นต้น พร้อมก าหนดให ้
มีการปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนระหว่างโครงการกับพ้ืนที่ภายนอกเพ่ือป้องกันกลิ่นและฝุ่น
ละอองที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

มีค าถามเกี่ยวกับการตรวจติดตามมลพิษจากโรงไฟฟ้าขยะ ว่าให้ผู้ประกอบการ
เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ ายเองหรือให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบด าเนินการ และ 
ใช้ห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์สารไดออกซินและฟิวแรน มีความถี่ในการวิเคราะห์
อย่างไรถึงจะมั่นใจได้ว่าการเดินระบบมีความปลอดภัย ซึ่ง คุณวีระศักดิ์ วีระธรรมโม 
กล่าวว่าการตรวจติดตามโรงไฟฟ้าขยะจะด าเนินการตรวจติดตามทุกปี เครื่องมือ
ตรวจวัดมลพิษต่างๆ ส่วนหนึ่งเจ้าของโรงไฟฟ้าด าเนินการติดตั้งอยู่แล้ว กรณีท่ีมีประเด็น
นอกเหนือจากที่เจ้าของโรงไฟฟ้าด าเนินการจะมีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และกรมควบคุมมลพิษให้การสนับสนุนข้อมูลดังกล่าว 
แก่ส านักงาน กกพ. ดังนั้นผลการทดลองหรือผลการทดสอบค่อนข้างจะเป็นข้อมูล 
ที่น่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นส่วนที่หน่วยงานภาครัฐก ากับดูแลอยู่ ส าหรับมลพิษที่เกิดจาก
การด าเนินการของโรงไฟฟ้าขยะต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานหรือกฎหมายก าหนด 
ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างแน่นอน 

กรณีการติดตามตรวจสอบมลพิษ ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน กล่าวเสริมว่าการด าเนินการของโครงการก าจัดขยะ 
เพ่ือผลิตพลังงานจะต้องติดตั้งระบบติดตามการตรวจวัดมลพิษแบบต่อเนื่อง (CEMs) 
เพ่ือรายงานผลการปล่อยมลพิษให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องได้รับทราบ  
และในกรณีที่ต้องการให้บุคคลที่สาม (Third Party) เข้ามาตรวจสอบการด าเนินการ 
ของโครงการผลิตพลังงานจากขยะค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างควรจะเป็นภาระของใคร ? 
ดังนั้นหากเจ้าของโครงการต้องการให้มี Third Party เข้าไปตรวจสอบการด าเนินการ
โครการฯ เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกชนสามารถด าเนินโครงการฯ ที่ ไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่รอบโครงการ
จะต้องระบุความต้องการนั้นไว้ใน TOR ว่าจ้างเอกชนเพ่ือให้ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น 
ตกเป็นของเอกชนผู้ด าเนินโครงการฯ หรือจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือตรวจสอบ
การด าเนินการของเอกชน 
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3Rs แนวคดิเดิม ที่ต้องท าจริงจัง 

 
การเสวนาครั้งนี้ ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าการจัดการ

ขยะเป็นพลังงานหรือ Waste to energy เป็นขั้นตอน 
ในล าดับท้ายๆ ของการจัดการขยะ โดยต้องเริ่มจาก 
การจัดการขยะต้นทาง ลดการเกิดขยะหรือท าให้เกิดน้อย
ที่สุด (Reduce) ถัดมาต้องใช้สิ่งของซ้ าๆ ดัดแปลงรูปร่าง 
หรือมอบให้ผู้อ่ืนที่ต้องการน าไปใช้ประโยชน์ (Reuse) และ  

คัดแยกและน าสิ่งของหรือเศษวัสดุบางประเภทไปผ่าน
กระบวนการแปรรูปเพ่ือไปใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์
ใ ห ม่  ( Recycle)  ส่ ว น ข ย ะที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ น า ไปผ่ า น
กระบวนการแปรรูปเพื่อน ากลับไปใช้ใหม่ได้แล้ว จึงจะน าไป
ก าจัดด้วยการฝังกลบหรือก าจัดโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ  
เพ่ือผลิตพลังงาน 

 

การจัดการขยะต้นทางและกลางทางเ ป็นเ ร่ืองไม่ ซับ ซ้อนมากนัก  

แต่การจัดการขยะปลายทางค่อนข้างมีความยุ่งยาก  ส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) ที่มีขนาดเล็กหรือ 

มีขยะน้อยและไม่คุ้มค่าในการลงทุน ย่ิงต้องเน้นการจัดการต้นทาง   

 

คุณเบญจมาส โชติทอง เสนอว่า สิ่งที่ต้องท า
จริงจังให้มากขึ้น ก็คือ การคัดแยกขยะต้นทาง โดยเฉพาะ
ขยะอินทรีย์/ขยะอาหาร ซี่งมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของขยะ 
ที่เกิดขึ้นและถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ซึ่งมาจากหลากหลาย
สาเหตุเช่นการสื่อสารไม่ชัดเจนว่ามีระบบคัดแยกขยะ
อย่างไร ความมักง่ายของคนทิ้ง ดังนั้นจึงควรคัดแยกขยะ
อินทรีย์และขยะอาหารที่ต้นทางจากแหล่งก าเนิดขยะ 
ขนาดใหญ่ เพ่ือลดปริมาณและความชื้นขยะที่จะน าไปก าจัด
ด้วยระบบการเผาเพ่ือผลิตพลังงาน 

ส าหรับการจัดการต้นทางนั้น ความตระหนักและ
ความรับผิดชอบของผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ส าคัญ แต่ผู้ผลิต 
ก็มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ตั้งแต่กระบวนการวางแผน 
และออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-design) 
เลือกวัสดุในการผลิตสินค้าให้สามารถใช้งานได้นาน และ
สามารถถอดหรือแกะไปรีไซเคิลได้ง่าย ส่วนรัฐก็ต้องมีระบบ 
การคัดแยกขยะ และที่ส าคัญต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
กับประชาชนว่าขยะที่ถูกคัดแยกจะไม่น าไปเททิ้งรวมกัน 
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การจัดการขยะแบบครบวงจร 

 

 

แม้จะมีข้อสงสัยว่าการลดและคัดแยกขยะต้นทางกันมากขึ้นจะท าให้ปริมาณ
ขยะลดลง จะท าให้ขยะไม่เพียงพอและส่งผลต่อโครงการก าจัดขยะเพ่ือผลิตพลังงาน 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการอยู่แล้วหรือไม่นั้น ปัญหาในลักษณะนี้มีโอกาส
เกิดขึ้นได้ยาก เพราะการเปลี่ยนแปลงคงจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ขณะเดียวกัน
จ านวนประชากรและกิจกรรมก็ยังคงเพ่ิมขึ้น ปริมาณขยะจึงจะลดลงไม่ชั ดเจนมาก  
แต่สิ่งที่ต้องการคือ ขยะถูกคัดแยกและน าไปก าจัดอย่างเหมาะสม   

การคัดแยกขยะ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจาก 

ขยะทั่วไป จะช่วยลดความช้ืนในขยะท าใ ห้ขยะมีค่าความร้อนสูงข้ึน  

เพ่ิมประสิทธิภาพในการเผาไหม้ดีข้ึน ส่งผลให้ปริมาณขยะที่ก าจัดน้อยลง 

แต่สามารถผลิตพลังงานได้มากข้ึน ขยะที่ไม่มีขยะอินทรีย์ปนเป้ือนในขยะทั่วไป 

ขยะปริม าณ 50 ตัน  สามารถผลิตพลังงานได้ถึ ง  1  เมกะวัตต์ 

…. ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ กล่าว 
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BCG Model แนวคิดใหม่  

ช่วยลดขยะ ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 

รวมทั้งการน าของเสียมาใช้ประโยชน์ 
 

โมเดล BCG ได้รับการพูดถึงกันมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และถูกก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ 
เมื่อต้นปี 2564  โดย B หมายถึง Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เป็นการยกระดับและเพ่ิมมูลค่า
ให้สินค้าและบริการจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ โดยประเทศไทยก็มีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพหลากหลายด้านซึ่งอยู่ล าดับที่ 15 ของโลก ส่วน C หมายถึง Circular Economy หรือ
เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหมุนเวียนมาใช้ใหม่ และ  
G หมายถึง Green Economy หรือเศรษฐกิจสี เขียว เป็นการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา  กล่าวถึงประโยชน์ของการขับเคลื่อนโมเดล BCG มี 2 ประการส าคัญ 
คือลดการใช้ทรัพยากร และลดปัญหามลพิษจากการน าของเสียกลับมาใช้เป็นทรัพยากร ยกตัวอย่างเช่น 
พลาสติกชีวภาพที่สามารถทดแทนได้เพียงบางส่วน เนื่องจากน าไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มค่า ช่วงสถานการณ์
โควิด-19 ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีขยะพลาสติกจากบริการส่งอาหาร (Food delivery) ที่มีการสั่งซื้อ
ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 62 ในขณะที่สถานการณ์ปกติสามารถน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่
ได้เพียงร้อยละ 27-30 และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ลดลงเหลือร้อยละ 19 เนื่องจากคนต้องการ
ความสะอาดจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มากยิ่งขึ้น  
 

เศรษฐกิจหมุนเวียนให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างยาวนาน 

และหมุนเวียน เพ่ือลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ การจัดการขยะและ 

ของ เสี ยภายหลั งจ ากการบริ โภคมา ใ ช้ปร ะ โยชน์ ใ หม่  ตลอดจน 

เพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ไม่ให้สร้างผลกระทบ 

ด้านลบต่อทั้งสังคมและส่ิงแวดล้อม ...ดร.วิจารย์ สิมาฉายา สรุป  
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ปัจจุบัน มโีครงการถังวนถุง By PPP Plastic ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคเอกชน

ในการตั้งจุดรับพลาสติที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปรีไซเคิลใช้ใหม่ ซึ่งเป็นพลาสติกยืดได้ 12 ชนิด 
โดยตั้งถังขยะรองรับในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 350 ถัง มีเป้าหมายรีไซเคิลขยะพลาสติก
ยืดได้ PE และ PET ร้อยละ 100 ภายในปี 2573 

 
 

จากค าถามที่ว่านโยบายการลดการใช้พลาสติกท าให้ผลการด าเนินงานและ
องค์ประกอบขยะเปลี่ยนไปหรือไม่นั้น กรณีนี้  ดร.วิจารย์ สิมาฉายา  กล่าวว่า 
องค์ประกอบขยะนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น นโยบาย
เรื่องการลดขยะพลาสติกที่มาพร้อมกับสถานการณ์โควิด -19 ท าให้ประเทศไทย 

ไม่สามารถลดขยะพลาสติกได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญ 
ในการด าเนินการจัดการขยะควรเริ่มตั้งแต่การลดขยะต้นทางเป็นหลัก เลือกใช้พลาสติก
เท่าที่จ าเป็นและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คัดแยกขยะให้ถูกประเภท และสร้างระบบ  
การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางให้มีประสิทธิภาพ 
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ความร่วมมือ 4P  

(Pubic Private People Partnerships)  

ความหวังที่ยังต้องการความชัดเจน 

 
ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะก าจัดขยะด้วยวิธีการใดก็มักถูก

ต่อต้านจากประชาชน ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีหน้าที่จัดการขยะมูลฝอยตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ยังมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
ที่จะด าเนินการได้เอง จึงจ าเป็นต้องให้เอกชนมาร่วมลงทุน 
แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยเฉพาะการเลือก
พ้ืนที่ตั้งโครงการที่เหมาะสม และการด าเนินงานโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องท า
คือ การมีข้อมูลที่ชัดเจน เพ่ือด าเนินงานอย่างเหมาะสม  
วางมาตรการลดผลกระทบ และลดข้อร้องเรียนที่จะเกิดข้ึน 

การท า โครงการก าจัดขยะเป็นพลังงาน

จ าเป็นต้องมีความร่วมมือทั้งภาครัฐ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน 

ใ น รู ป แ บ บ  4P: Public-Private-People 

Partnership โดยมี กล ไกความร่ วมมือ 

ที่ชัดเจน …คุณเบญจมาส โชติทอง เสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการศึกษาโครงการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างรัฐ-เอกชน-ประชาชน ในการจัดการพลังงาน
จากขยะ ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2562 พบว่า กลไกระหว่างภาครัฐกับเอกชน 
เช่น การมีนโยบายเกี่ยวกับผังการใช้ที่ดินในโครงการเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีระบบบ าบัดมลพิษอย่างครบวงจร  
มีแนวกันชนเพ่ือลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การให้มีกองทุนส าหรับพัฒนาชุมชนรอบโครงการ
พร้อมกับแผนกิจกรรมเพ่ือสังคมที่เป็นระบบ และใช้ส าหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและฟ้ืนฟู
เยียวยา กรณีเกิดผลกระทบอย่างทันท่วงที 

ส่วนกลไกระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การตั้งคณะกรรมการและแผนการจัดการ
ขยะในกลุ่มคลัสเตอร์ร่วมกัน ความร่วมมือในการพัฒนาสถานีขนส่งขยะ การลดค่าธรรมเนียมในการก าจัด
ขยะแก่ อปท.อื่น ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ เป็นต้น ส่วนกลไกระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน 
ได้แก่ ข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้แหล่งก าเนิดขยะขนาดใหญ่ต้องคัดแยกขยะ การยกเว้นหรือ 
ลดค่าธรรมเนียมแก่ชุมชนหรือหน่วยงานทีล่ดหรือคัดแยกขยะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นต้น   
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มีข้อกังวลว่ากรณีชุมชนหรือหมู่บ้านที่ลดขยะได้นั้น 
จะมีแนวทางยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะ 
ได้หรือไม่ และจะขัดแย้งกับนโยบายของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
หรือไม่  คุณธนา ยันตรโกวิท ชี้แจงว่าในกรณีที่สามารถ 
ลดปริมาณขยะลงได้ ท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติหรือ 
เทศบัญญัติในการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมก าจัดขยะ 
โดยก าหนดเงื่อนไขในการเรียกเก็บได้ ซึ่งสามารถก าหนดไว้
เป็นล าดับขั้นที่สามารถลดปริมาณขยะลงได้ก็จะส่งผลให้
ค่าธรรมเนียมลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุจพินิจของท้องถิ่นนั้นๆ 
โดยเสนอข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติให้กับคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดให้ความเห็นชอบ 

ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ แนะน าว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร  
ก็ให้ระบุรายละเอียดไว้ใน TOR ว่าจ้างเอกชน เพราะฉะนั้น
การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการก าจัดขยะ
จึงเป็นสิ่ งส าคัญที่จะแสดงให้ เห็นข้อมูลและก าหนด
รายละเอียดที่ถูกต้อง ส่วนความคุ้มค่าในการลงทุนของ
เอกชนส่วนใหญ่จะท าสัญญา 20 ปี และเพ่ือให้โครงการ
ก าจั ดขยะเ พ่ือผลิตพลั ง งานสามารถด า เนินการ ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ การท าสัญญาว่าจ้างเอกชนจะต้องระบุ
ปริมาณขยะขั้นต่ าต่อวัน (Minimum waste guarantee)  
ที่จะส่งให้เอกชนก าจัดเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน 

ในด้านการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เพ่ือรวบรวมขยะ 
ให้มีปริมาณขยะไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน หรือเพียงพอ 
ต่อการลงทุนอย่างคุ้มค่านั้น ได้มีการท าบันทึกความร่วมมือ  
แต่ยังไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากนักในแง่ของการร่วมกัน
บริหารจัดการขยะ เนื่องจากปล่อยให้ภาระการจัดการ 
เป็นของเจ้าภาพคลัสเตอร์เพียงผู้เดียว การตั้งคณะกรรมการ 
บริหารคลัสเตอร์เป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ต้องร่วมกันคิด 
และร่วมกันเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 
 

อีกส่ิงหนึ่งที่ควรท า ก็คือ การเพ่ิมบทบาท

คณะกรรมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

ให้มีอ านาจหน้าที่ ในการวางแผนและก ากับดูแล 

การจัดการขยะในจังหวัด รวมถึงก ากับดูแล

โครงการก าจัดขยะเป็นพลังงาน รวมถึงพัฒนา

ศักยภาพและความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการฯ 

รวมถึงภาคีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน

จากขยะและการจัดการขยะทั้งระบบ 

อย่างไรก็ดี การก าจัดขยะแบบผลิตพลังงานยังเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะสะสมและขยะที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องในเมืองใหญ่หลายแห่ง  แต่ยังต้องเผชิญ 
กับกระบวนการอันซับซ้อนในการเริ่มโครงการ ท าให้ 
การด าเนินงานเกิดความล่าช้า จึงมีข้อเสนอให้มีการทบทวน
กฎระเบียบที่ซ้ าซ้อน รวมถึงที่ยังเป็นช่องว่างที่ท าให้การก ากับ
ดูแลไม่ทั่วถึง และกลไกที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีบทบาทในการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลโครงการ
ที่ชัดเจน เพ่ือป้องก้นและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ขณะที่ทางออกที่แท้จริงอยู่ที่ความรับผิดชอบ
ของประชาชนผู้ก่อนขยะด้วย รวมทั้งการลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น
เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการลงทุนและการด าเนินการของเอกชน
เพ่ือก าหนดเป็น One-Stop Service ในเรื่องนี้   

 
  

 

https://www.emporis.com/buildings 
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ที่ปรึกษา    

ดร.วิจารย์  สิมาฉายา 
 

ผู้เช่ียวชาญและนักวิจัยโครงการ 4P   

ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ ์ เบญจมาส  โชตทิอง    

วิลาวรรณ น้อยภา  ทองจันทร์ หอมเนตร 

ธนิรัตน์ ธนวัฒน ์  วิศรา หุ่นธาน ี

เขมาภัสส์ พูลสวัสด์ิ  วาสิฐี ภักดีลุน  

ศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง  เนตรชนก ข าวงษ์ 

อุมาพร ทองหรบ 
 

สนับสนุนการจัดการเสวนาออนไลน ์

กวี ตันติวงศ์ไชยชาญ  เกียรติกมล เกลี้ยงเกลา   

มนัสชัย นวลศร ี  วงศร จันทรภา     

พรนภา ยะปาน   สุนทรี วัฒนเวส 
 

สรุปและจัดท ารายงาน  

เบญจมาส โชติทอง  ศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง 
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