
   วารสารดำารงราชานุภาพ > 37

 ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่า 

ในเมืองและชุมชนใหญ่ ๆ มีปัญหา
ปรมิาณขยะทีเ่พิม่มากขึน้ ตามจ�านวน
ประชากร วิถีการด�าเนินชีวิตและ
ความเจริญที่เข้ามา ส่งผลให้การ
บริหารจัดการขยะมีความยุ ่งยาก  
ซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย
 จังหวัดสมุทรปราการ เป็น
เมืองอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
มีจ�านวนประชากรหนาแน่น และมี
การขยายตัวของความเป็นเมืองในอัตราทีส่งู ประกอบกบัการเป็นพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ด้านคมนาคมขนส่ง 
และโลจิสติกส์ที่ส�าคัญของประเทศ ส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการต้องเผชิญกับปัญหาขยะมูลฝอย
ทีเ่กดิจากกจิกรรมของภาคส่วนต่าง ๆ  สะสมมาอย่างต่อเนือ่งและยาวนาน โดยในแต่ละวนัมีปรมิาณ

นายพินิจ หาญพาณิชย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ขุมทรัพย์จากกองขยะของเมืองปากน�้า 
“สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม
คนหนึ่งตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย”

รูปไฟไหม้กองขยะบ้านแพรกษา จ.สมุทรปราการ
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ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน 
1,910.73 ตัน / วนั แต่จังหวดัมีขดีความสามารถ
ในการก�าจัดเพียง 1,550.45 ตัน / วัน ส่งผลให้
มีปริมาณขยะตกค้างจ�านวน 360 ตัน / วัน  
ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาที่ส�าคัญจ�าเป็น เร่งด่วน 

และท ้าทายความสามารถของผู ้บริหาร 

เป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะบริหารจัดการขยะ 

ให ้ เป ็นไปอย ่างมีประสิทธิภาพ เป ็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน

ปรากฏการณ์ 
 เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2557 จังหวัด
สมุทรปราการ ตกเป็นข่าวโด่งดังครกึโครมไปทัว่
ประเทศ จากข่าวไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา ท�าให้
เกิดกลุ่มควันลอยไปไกลในรัศมีหลายกิโลเมตร 
สร้างความเสียหายในวงกว้าง ส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน ซ่ึงปัญหาในลักษณะดังกล่าว 

ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในคราวนั้น นายพินิจ 
หาญพาณชิย์ ผูว่้าราชการจังหวดัสมุทรปราการ
ได้แก้ไขปัญหา โดยการระดมสรรพก�าลังจาก 

ทุกภาคส่วน ทั้งทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องใช้ 
รวมทัง้บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 2,500 นาย 
ช่วยกันท�างานอย่างหามรุ่งหามค�่าไม่เห็นแก่
ความเหน็ดเหนื่อย โดยใช ้เวลาถึง 7 วัน  
จึงสามารถท�าให้เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ 

สงบลงได้
 ก่อนหน้านั้น คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะ
เกดิไฟไหม้บ่อขยะและเม่ือไหม้เสรจ็แล้วจะเกดิ

ผลกระทบมากมายเพยีงใด และคงไม่ใช่เฉพาะ
ที่เมืองสมุทรปราการที่เป็นเมืองอุตสาหกรรม
ด้ังเดิมของประเทศ ปัจจุบันการจัดเก็บขยะ  
(ที่จริงคือการทิ้งขยะ) ของพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ก็
ยังเป็นลักษณะคล้ายคลึงกัน คือขบวนการไป
จบลง ณ หลุมขยะมหึมา แล้วปล่อยให้เป็น
หน้าที่ของธรรมชาติ ในการบ�าบัดรักษาตัวเอง 
ต่อเม่ือมีการสะสมและหมักหมมเป็นระยะเวลา
นาน กจ็ะเกดิกระบวนการเกดิแก๊สมีเทนอยูภ่าย
ใต้กองขยะมหึมานั้น แล้ววันหนึ่งเม่ือมีปัจจัย
อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ที่ พ อ ดี ก็ เ กิ ด ป ร ะ ก า ย ไ ฟ 

โดยธรรมชาติ เกดิการลกุไหม้และเกดิกลุม่ควนั
มากมายมหาศาลขึ้น เหมือนจะบอกว่าถึงเวลา
ที่ต้องจัดการกับปัญหากันได้แล้ว

สองคนยลตามช่อง
 เ ม่ือวันจันทร ์ที่  16 มีนาคม 2558  
คณะท�างานของสถาบันด�ารงราชานุภาพ 
ส�านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดนิทางไป
จังหวดัสมุทรปราการ เพือ่ขออนญุาตสมัภาษณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ขยะของจังหวัด ซ่ึงบังเอิญเป็นวันที่ครบรอบ 

การเกดิเหตุการณ์ไฟไหม้กองขยะครบ 1 ปีพอดี
 นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติคณะท�างาน
เข้าพบ เพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ
จากส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ซ่ึงเม่ือฟังจบ  
ก็ท�าให้นึกถึงกาพย์กลอนที่ว ่า “สองคนยล 

ตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม คนหนึ่ง 

ตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย” ซ่ึง
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แปลมาจากภาษาอังกฤษ คือ “Two folks  

look through same hole, one sees mud, 

one sees stars” โดย Frere Helaire บาทหลวง
ชาวฝรั่งเศส
 เหตุทีคิ่ดถงึกาพย์กลอนดังกล่าว เพราะ
ท่านผูว่้าราชการจังหวดัได้พดูให้ฟังถงึแนวทาง
การแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดในปัจจุบัน  
ฟังแล้วก็ให้เกิดความรู้สึกว่า มุมมองต่อปัญหา
ที่แตกต่างกันก็ท�าให้แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ที่ต่างกัน คือท่านผู้ว่า ฯ ก�าลังจะบอกว่าภูเขา
ขยะนี้คือ “ขุมทรัพย์”
 “ขยะ” ที่ผู ้คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น 

สิง่ไม่มีประโยชน์ น่ารงัเกยีจและถกูทิง้ทบัถมกนั 
วนัแล้ว วนัเล่า จนสงูเป็นภเูขาเลากามองไกล ๆ  
ให ้คิดว ่า สมุทรปราการนี้ก็ มีลูกเนินภูเขา 

เหมือนกัน แต่ใครคงไม่คาดคิดว่า เนินเขาขยะ
ขนาดใหญ่นั้น คือขุมทรัพย์ ใช่ครับคือขุมทรัพย์ 
ไม่ได้เขียนผิด

เนินขุมทรัพย์ 
 หลังอาหารกลางวัน คณะท�างานของ
สถาบันด�ารงราชานุภาพได้เดินทางไปยังเนิน
เขาขยะในพื้นที่ต�าบลแพรกษาใหม่ แรกเห็นก็
ดังที่ว่า คือ นี่มันเนินเขาชัด ๆ  มองไกล ๆ  ไม่เห็น
ว่าจะมีขยะอะไรเลย เห็นแต่รถบรรทุกวิ่งขึ้นลง
ตามถนนทีค่ดเค้ียวไปตามลกูเนนิ ต่อเม่ือเข้าไป

รูปภูเขาขยะของจังหวัดสมุทรปราการ ที่สะสมมาเกือบ 20 ปี

รูปป้ายห้ามทิ้งขยะที่ปักอยู่บนเนินเขาขยะ



40  < วารสารดำารงราชานุภาพ

ใกล้ ๆ จึงเห็นว่าเป็นภูเขาขยะที่เต็มไปด้วย
พลาสติกมากมายในขนาดที่ว่า ค�านวณไม่ถูก 
คือมหาศาลจรงิๆ ภายหลงัจึงรูว่้า ทีน่ีคื่อบ่อขยะ
ทีมี่การทิง้ทบัถมกนัมาแล้วกว่า 20 ปี ทบัถมกนั
สงูมากกว่าตึกสบิกว่าช้ัน เม่ืออยูด้่านบนจะมอง
เห็นวิวทิวทัศน์ข้างล่างราวกับเป็นจุดชมวิว 

ของเมือง
 ท�าไมถึงบอกว ่า เนินเขาขยะนี้ คือ 
ขุมทรัพย์ (ขณะที่หลายๆ คนเห็นว่าเป็นบ่อขยะ
น่ารงัเกยีจ) เพราะปัจจุบันภายใต้การบรหิารการ
แก้ไขปัญหาขยะของผูว่้าฯ พนิจิ หาญพาณชิย์ 
ท่านได้ส่งเสรมิให้ภาคเอกชนทีมี่ศักยภาพพร้อม
ทั้งเทคโนโลยีและทุน ที่ส�าคัญคือความมุ่งหวัง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัด  
เข้าพจิารณาแปรขยะเป็นเงิน ทีจ่รงิในเบ้ืองต้นนี้  

น่าจะเรียกว่า แปรขยะเป็นทุนเพราะในการ
แก้ไขปัญหาขยะนั้น ไม่ใช่เรื่องขยะ ๆ แต่เป็น
เรื่องที่ต้องเอาหัวใจเข้าสู้ เพราะการที่จะเข้าไป
จัดการกบัภเูขาขยะขนาดมหมึานัน้ ไม่ได้สูด้้วย
มือเปล่า แต่ต้องลงทุนด้วยทุนจ�านวนมหึมา 

พอ ๆ  กบักองขยะเช่นกนั เท่าทีท่ราบในเบ้ืองต้น
เอกชนที่กล้าอาสาเข้ามาจัดการกับเนินขยะนี้ 
ลงทุนไปแล้วอย่างต�่าที่สุดประมาณ 2,000  
ล้านบาท เม่ือได้ฟังแล้วอยากอุทานเป็นภาษา
วัยรุ่นว่า “O M G” นี่แค่ทุนเริ่มต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดรบกับขยะ
 ลองมาดูว่าผูว่้าราชการจังหวดัสมุทรปราการ 
จัดการอย่างไรกับกองขยะที่กองเป็นภูเขา 

และ ทับถมกันมากว่า 20 ปี 

รูปผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมคณะกรรมการจัดท�าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสมุทรปราการ
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 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญ จ�าเป็น และเร่งด่วนในการหา
มาตรการแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างหลักประกันในการ
พัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้าน และยั่งยืนในพื้นที่ 
ต่อไปในอนาคต โดยท่านได้แต่งต้ัง “คณะ
กรรมการจัดท�าแผนการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัดสมุทรปราการ” หรือ 

อาจเรยีกง่าย ๆ  ว่า บอร์ดขยะ (Waste solutions 
board) ขึ้น เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2557 และ 

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าว
เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เพื่อหารือแนวทาง 

การปฏิบัติ  และมอบหมายให ้หน ่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องรบัไปปฏบัิติ โดยให้ด�าเนนิการให้เป็น
ไปตามระเบียบส�านกันายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการ
จัดการระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ.2557 และแนวทางการบริหาร
จัดการ 10 ประการตามที่กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก�าหนดไว้
 ส�าหรับการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการอย่าง
เป็นรปูธรรมและเป็นระบบนัน้ 
แม้ว่าจังหวดัสมุทรปราการจะ
เป็นหนึ่งในพื้นที่ ซ่ึงประสบ
ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในระดับที่น ่า 

เป็นห่วงเป็นล�าดับต้น ๆ ของ

ประเทศ ซ่ึงจะต้องด�าเนินการตาม Road Map 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดย
เป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายตามแนวทางการด�าเนนิงาน
ระยะเร่งด่วน 6 เดือน จ�านวน 6 จังหวัด ได้แก่ 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครปฐม สระบุรี 
ปทมุธาน ีและสมุทรปราการ แต่การด�าเนนิการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวจังหวัด ไม ่ได ้รับงบ
ประมาณในการด�าเนินการแก้ไขและบริหาร
จัดการจากภาครัฐแต่อย่างใด ดังนั้น จังหวัด 

จึงได้ก�าหนดมาตรการการจัดการขยะมูลฝอย
ในพื้นที่จังหวัด โดยการประยุกต์รูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

ที่เหมาะสมตาม Road Map รูปแบบ Model L 

ดังนี้
 1. เน ้นการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
 ในการประชุมคณะกรรมการจัดท�า
แผนการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยของ 

จังหวัดสมุทรปราการหรือบอร์ดขยะ เม่ือวันที่  

รูปถังเก็บขยะชนิดแยกประเภท



42  < วารสารดำารงราชานุภาพ

1 ตลุาคม 2557 ผูว่้าราชการจังหวดัสมุทรปราการ
ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ�านวน 48 แห่ง ซ่ึงเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั้งพื้นที่ จังหวัด
สมุทรปราการ ต้องก�าหนดให้มีมาตรการในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทางทีมี่การจัดเกบ็ 
รวมถึงต้องมีการคัดแยกขยะพิษหรือของเสียที่
เป็นอันตรายต่อชุมชนออกจากขยะมูลฝอย
ทั่วไป
 2. การจัดการขยะแบบศูนย์รวม
 โดยท�าการตรวจสอบสถานทีท่ีส่ามารถ
ด�าเนนิการจัดเกบ็หรอืฝังกลบขยะในพืน้ทีท่ีย่งัมี
สถานภาพการด�าเนินการที่ถูกต้อง และระงับ
การด�าเนนิการในพืน้ทีท่ีมี่การด�าเนนิการไม่เป็น

ไปตามระเบียบมาตรฐาน เพื่อคัดเลือกและ
ก�าหนดเป็นพื้นที่ส�าหรับการด�าเนินการในการ
ก�าจัดหรือจัดเก็บขยะ ที่มีความชัดเจน โดยใน
ปัจจุบันคงเหลือพื้นที่ในการจัดเก็บและก�าจัด
ขยะแบบฝังกลบเพียงแห่งเดียวในจังหวัด
สมุทรปราการ ได้แก่พื้นที่ของ บริษัท อีสเทิร์น 
เอ็นเนอร์ยีพ่ลสั จ�ากดั ขนาดพืน้ที ่161 ไร่ ต้ังอยู่ 
ณ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ 
ศักยภาพรองรับขยะปริมาณ 1,300 ตัน ในการ
รองรับขยะมูลฝอยทั้ง 6 อ�าเภอภายในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยขยะส่วนเกินจ�านวนกว่า  
300 ตันต่อวัน จากพื้นที่อ�าเภอบางบ่อ จังหวัด
ได้ด�าเนินการจัดส่งไปท�าลายโดยวิธีฝังกลบ  
ณ บ่อขยะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปรถขนขยะที่เสริมอุปกรณ์แยกขยะแบบไทยๆ
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 3. การก�าจดัโดยเทคโนโลยแีบบผสม
ผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือ
ท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ส�าหรับมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะ
ยาวนั้น ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
พิจารณาเห็นว่ากรณีปัญหาด้านขยะมูลฝอย
และสิง่แวดล้อม เป็นปัญหาใหญ่ซ่ึงในระยะยาว
จ�าเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน ซ่ึงการลงทุนดังกล่าวจ�าเป็น
ต้องใช้งบประมาณในการด�าเนินการที่สูงมาก 
และหากรวมถึงต้นทุนในการบริหารจัดการ
ระบบแล้วย่อมต้องเป็นภาระทางงบประมาณ
ผูกพันที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 

 ดังนั้น จังหวัดจึงได้พิจารณาแนวทาง
การแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้า
เป็นแนวร่วมในการบริหารจัดการปัญหาขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยผลักดันให้
มีการจัดต้ังโครงการสร้างศูนย์บริหารจดัการ
ขยะครบวงจร โดยมีเอกชนผูส้นใจเข้าลงทนุใน
พื้นที่จังหวัดฯ จ�านวน 3 ราย ได้แก่ พื้นที่ต�าบล
แพรกษาใหม่ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ บริษัท 
อิสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่พลัส จ�ากัด และพื้นที่ต�าบล
บางปลา อ�าเภอบางพลี จ�านวน 2 ราย ได้แก่ 
บริษัท อินทาเนีย กรีนพาวเวอร์ จ�ากัด และ 
บริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบ้ิล เอ็นเนอร์ยี่ 
จ�ากัด ซ่ึงทั้ง 3 บริษัทได้ให้ความสนใจที่จะ

แผนภาพกระบวนการก�าจัดขยะมูลฝอย
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ด�าเนนิการจัดสร้างโรงงานคัดแยกขยะเพือ่ผลติ
เช้ือเพลงิ RDF ( Refuse Derived Fuel), โรงงาน
ผลิตน�้ามันจากพลาสติก ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพ, 
โรงงานบ�าบัดน�้าเสียจากขยะ และโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลงิ RDF โดยในรายของ
บรษัิท อิสเทร์ิน เอ็นเนอร์ยีพ่ลสั จ�ากดั ได้รบัการ
อนุญาตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว อยูร่ะหว่างการท�าสญัญาเทรดเดอร์กบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต และอยู่ระหว่างการขออนุญาต
ก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเริม่ด�าเนนิการได้ใน
ช่วงปลายปี 2559 โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุน

โครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท ส่วนอีก  
2 บริ ษัท อยู ่ ระหว ่างการขอใบอนุญาต 

การด�าเนนิการจากคณะกรรมการก�ากบักจิการ
พลังงานในการน�าขยะมาเป็นเช้ือเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า 
 ทัง้นี ้ระบบการก�าจัดและบรหิารจัดการ
ขยะมูลฝอย ตามโครงการดังกล่าวต้องด�าเนิน
การให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายด้าน
มลพษิและสิ่งแวดล้อมก�าหนด และตาม Road 
Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย รูปแบบ Model L ดังกล่าวข้างต้น

แผนภาพอาคารโรงงานส�าหรับการก�าจัดขยะอย่างเป็นระบบ
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ขยะที่ไม่ใช่ขยะ
 กล่าวได้ว่า แท้จริงแล้ว ขยะหาใช่ของ
เหลือทิ้งที่ไร้ค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่
ราคาน�้ามันเช้ือเพลิงสูงขึ้นเรื่อยๆ และเช้ือเพลิง
ที่ผลิตจากฟอสซิลหาได้ยากข้ึนในอนาคต  
การแปลงขยะให้เป็นพลังงานจึงเป็นช่องทาง 

ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 รูปแบบหลัก คือ
 1. การใช้เป็นเช้ือเพลิงแข็งโดยตรง
 2. การใช้เป็นเช้ือเพลิงแขง็โดยตรงโดยผ่าน
การแปรสภาพ (Refuse Derived Fuel : RDF) 

รูปขยะที่แปรสภาพเป็นเช้ือเพลิงอัดแท่ง

แผนภาพหลักการเปลี่ยนขยะให้เป็นเช้ือเพลิงก๊าซ
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 3.  การเปลีย่นขยะให้เป็นเช้ือเพลงิก๊าซ 
ตามกระบวนการแก๊สซิฟิเคช่ัน (Gasiication)
 4.  การเปลีย่นขยะให้เป็นเช้ือเพลงิเหลว 
โดยผ่านกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis)
 ในด้านกระบวนการสร้างมูลค่าให้ขยะ
กลายเป็นทรัพย์ มีกระบวนการขั้นตอนที่น่า
สนใจมาก ซ่ึงเราจะพบว่า ขยะนี้มีคุณค่าที่เป็น
มูลค่าตลอดกระบวนการ ในที่นี้ ขอน�าเสนอ
มูลค่าหลัก ๆ ที่ด�าเนินการได้ คือ 
 1. ขยะที่เป็นพลาสติก ยางรถยนต์เก่า 
สามารถน�าไปผลิตเป ็นน�้ า มันไพโลไรซิส  
ซ่ึงกระบวนการขัน้แรกจะมีองค์ประกอบทัง้น�า้มัน 

รูปเครื่องผลิตน�้ามัน/ไฟฟ้าจากขยะพลาสติกและชีวมวล

แก๊สเช้ือเพลงิ และคาร์บอนแบลค็ ในส่วนทีเ่ป็น
น�้ามันก็จะมีองค์ประกอบทั้งน�้ามันเบนซิน  
ดีเซล น�้ามันก๊าด และน�้ามันเตา
 2. เปลี่ยนขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ให้เป็น
พลังงานความร้อนหรือเช้ือเพลิงของ RDF  
ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
 3. ผลิตเม็ดสารปรับปรุงสภาพดินจาก
ขยะชีวภาพ ส�าหรับต้นไม้ประเภทไม้ดอกไม้
ประดับ หรือต้นไม้ที่ใช้บริโภค
 4. ผลติก๊าชทีใ่ช้ประโยชน์ในการหงุต้ม 
(ก๊าชมีเทน) 
 5.  ผลิตน�้ายาจุลินทรีย์ ชีวภาพ (EM)
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แก้ปัญหา “ขยะ” อย่าง “ยั่งยืน”
 การแก้ไขปัญหาขยะ มีความจ�าเป็นต้อง
ด�าเนินการโดยเร่งด่วน เนื่องจากในทุก ๆ วัน  
จะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ขยะเก่าก็ยัง
ไม่สามารถก�าจัดให้หมดไป ดังนั้น การแก้ไข
ปัญหา จึงต้องด�าเนนิการในแบบบูรณาการและ
ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน ทั้งการบริหารจัดการ 
การวางกฎ ระเบียบ รวมทั้ง การสร้างจิตส�านึก
ให ้กับประชาชน เพื่อให ้ เกิดความยั่ งยืน  
โดยด�าเนินการ ดังนี้

 1.  การก�าจัด“ขยะเก่า” 
  1)  ส�ารวจ ประเมิน เพื่อปิดบ่อขยะ
หรือจัดท�าแผนงานฟื ้นฟูสถานที่ก�าจัดขยะ
มูลฝอย
  2)  ฟื้นฟูสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย
เดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับ 

ขยะมูลฝอยใหม่
  3) ก ร ณี ส ถ า น ที่ ก� า จั ด ข ย ะ
มูลฝอยเป็นสถานที่ของเอกชน ให้บังคับใช้
กฎหมายอย่างถูกต้อง

แผนภาพการก�าจัดขยะที่ถูกวิธี
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 2.  สร ้างรูปแบบการบริหารจัดการ  
“ขยะใหม่” 
  1) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
ทั่วไปที่ต้นทาง
   2) คัดแยกของเสียอันตรายออก
จากขยะมูลฝอยทั่วไป และเก็บรวบรวม  
ณ สถานทีเ่กบ็รวบรวมของจังหวดั และส่งไปก�าจัด
ยังสถานที่ก�าจัดของเอกชน
  3) จัดระบบการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน และแปรรปูไปเป็น
พลังงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
  4)  ปรับปรุงบ่อฝังกลบให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งาน
 3.  วางระเบียบ มาตรการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
  1)  ออกระเบียบ กฎหมาย ทีเ่กีย่วข้อง
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
  2) จัดท�าแผนแม่บทในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
 4.  สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัย
ให้กบัประชาชน โดยการรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ 
ให้ความรู้ ปลกูจิตส�านกึ สร้างความตระหนกัให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
ตั้งแต่การลด คัดแยกที่ต้นทาง จนถึงการก�าจัด
ขั้นสุดท้าย ตลอดจนลดการใช้ถุงพลาสติกและ
หันมาใช้วัสดุอ่ืนแทน ซ่ึงต้องมีการด�าเนินการ
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และโดยสม�่าเสมอ

ผลการแก้ไขปัญหา “ประชาชนมคีณุภาพ
ชีวิตดี มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 หลังจากที่ท่านผู้ว่า ฯ ได้ท�างานอย่าง
หนกั ร่วมกบัทกุภาคส่วน เพือ่แก้ไขปัญหาภเูขา
ขยะ ซ่ึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา 

ได้ทั้งหมด แต่ถือว่าท่านได้ให้ความส�าคัญใน
การขบัเคลือ่นแก้ไขปัญหาด้วยความมุ่งม่ัน โดยมี
การก�าหนดนโยบาย แนวทาง และรูปแบบใน
การบรหิารจัดการเพือ่ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสทิธภิาพ และยัง่ยนื ซ่ึงส่งผลให้เกดิ
ผลดีต่อชุมชน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 1. ขยะตกค้างในพื้นที่ฝังกลบซ่ึงเป็นที่
ต้ังของโครงการฯ จะมีปริมาณลดลงอย่าง 

ต่อเนื่องในระยะยาวเนื่องจากได้รับการทยอย
ด�าเนินการก�าจัดอย่างถาวรจากการน�าไป
เปลี่ยนสภาพเป็นเช้ือเพลิงและพลังงานงาน
ไฟฟ้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 2. จังหวัดสมุทรปราการมีหลักประกัน
ในการแก้ไขและบริหารจัดการปัญหาขยะ
มูลฝอยในพื้นที่ ในระยะยาว โดยคาดว ่า
ศักยภาพการด�า เนินงานของโครงการฯ  
จะสามารถรองรบัการก�าจัดขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้
ต่อวันภายในจังหวัดสมุทรปราการ ในอัตรา
ปัจจุบัน (ประมาณ 1,900 ตัน/วนั) ได้อีกไม่น้อย
กว่า 5 ปี
 3. ผลิตภัณฑ ์มวลรวมของจังหวัด 
(GPP) ของจังหวดัเพิม่ขึน้จากอัตราการจ้างงาน
และการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากโครงการ ฯ
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 4.  คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนและชุมชนโดยรอบพื้นที่ฝังกลบขยะ 

ดีขึ้นเนื่องจากปัญหามลพิษของบ่อขยะได้รับ
การบรรเทาลง จากกระบวนการก�าจัดขยะ 

ของโครงการ ฯ ที่ใช้วิธีการเปลี่ยนรูปของขยะ
ทดแทนวิธีการฝังกลบ รวมถึงมาตรฐานการ
บริหารจัดการที่จะดีขึ้นตามข้อก�าหนดและ
กฎหมายควบคุมการด�าเนินงานของบริษัท ฯ  
ผู้ด�าเนินโครงการที่จะต้องปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเหน็ทีเ่กีย่วข้องกบั
การด�าเนินการแก้ไขปัญหา
 1. ภาครฐัควรปรบัมาตรการ
ด้านกฎหมายให้มีความยืดหยุ ่น 

ในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น รวมถึง
ให้การสนับสนุนมาตรการด้านภาษี
หรือการส ่ ง เสริมการลงทุนแก ่ 
ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการซ่ึงมี
ลักษณะเป็นคุณหรือส่งผลดีต่อการ
แก้ไขหรอืลดภาระปัญหาด้านมลพษิ
และสิ่ งแวดล ้อมเพื่ อ จูงใจและ 

ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุน 

ในกิจการประเภทดังกล่าวมากขึ้น  
ซ่ึงจะสามารถแบ่งเบาภาระทาง 

งบประมาณในการแก้ไขปัญหา 

สิ่งแวดล้อมของภาครัฐได้มากยิง่ขึ้น

 2. ควรมีข้อก�าหนดหรือหลักเกณฑ  ์

ในการจัดท�าโครงการเพื่อใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ ในลักษณะที่ เป ็นการอุดหนุนหรือ
สนบัสนนุการด�าเนนิการลกัษณะต่าง ๆ  ร่วมกบั
ภาคเอกชน
   ทัง้นีเ้พือ่ร่วมด�าเนนิโครงการทีส่่งผลดี
ต่อพื้นที่และประชาชนในภาพรวมควบคู่ไปกับ 
การสร ้างผลก�าไรในส ่วนของเอกชนได  ้

เพือ่ให้การบรหิารจัดการปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 

เป ็นไปโดยการบูรณาการความร ่วมมือ 

จากทกุภาคส่วนอย่างแท้จริง และมีความยัง่ยนื
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บทสรุป
 จังหวัดสมุทรปราการ ถือว่าเป็น 1 ใน  
6 จังหวัดที่ เป ็นพื้นที่วิกฤติในเรื่องป ัญหา 

ขยะมูลฝอย ที่สะสมกันมายาวนาน และแก้ไข
ได้ยาก ดังนัน้ ผูบ้รหิารจึงต้องเป็นผูท้ีมี่วสิยัทศัน์
กว้างไกล มีความมุ่งม่ัน และทุ่มเท ในการ 

เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหา ซ่ึงท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรปราการ นายพินิจ หาญพาณิชย์ 
ได้ใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยเม่ือ 

เกิดภัยพิบัติขึ้นเฉพาะหน้า ท ่านได ้ระดม 

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือ 
ทั้งภาคเอกชน ภาคราชการ และประชาชน  
ซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให ้

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ลุล่วงไปได้รวดเร็ว  
และเม่ือหลังจากเกิดภัยพิบัติแล้ว ท่านก็ได้

ก�าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และระดม
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อช ่วยกัน 

ในการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน และความเป็นอยู ่ของประชาชน  
โดยได้ให้ความส�าคญักบัการบรหิารจัดการขยะทีมี่
ประสทิธภิาพและยัง่ยนืมากทีส่ดุ คือการรณรงค์ 
สร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบัประชาชนในการ
ลดปรมิาณขยะ การใช้ซ�า้ การแยกประเภทขยะ 
ณ แหล่งก�าเนิด รวมทั้ง การแยกประเภทขยะ
เพื่อน�ากลับไปใช้ใหม่ ซ่ึงจะสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้ขยะกลายเป็นทรัพย์มหาศาลได้ไม่ยาก  
หากทุกคนเริ่มต้ังแต่วันนี้ จากขยะกลายเป็น
ขุมทรัพย์ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินจริงอีกต่อไป 
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