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3 การจัดการขยะและสารพิษ: 
ขึ้นแท่นวาระแห่งชาติ?
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ไฟไหม้บ่อขยะท่ีแพรกษาคร้ังแรกเกิดขึ้นเม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2557 ควันพิษจากเหตุไฟไหม้ขยะซึ่งมีกล่ินเหม็นฉุน ได้ลอยปกคลุมพื้นท่ีโดยรอบซึ่งเป็นเขตชุมชนท่ีมีผู้อยู่อาศัยจำานวนมากและแผ่กระจายเป็นระยะทางไกลไปยังเขตอ่ืนๆ 
ของจังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพฯ จนทางการต้องอพยพประชาชนกว่าพันครอบครัวออกจากพื้นท่ี และประกาศ
เป็นพื้นท่ีภัยพิบัติฉุกเฉิน1 รวมท้ังระดมพนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าท่ีบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครจำานวนมาก 
เข้าดับไฟ ใช้เวลาถึง 8 วันกว่าจะควบคุมเพลิงได้ และในเวลาอีกไม่นานก็เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะแห่งเดิมซ้ำาขึ้นอีกถึง  
2 คร้ัง จนสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนท่ีอาศัยในบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียง รวมท้ังเกิดคำาถามต่อภาครัฐ องค์กร
ปกครองท้องถิ่นและชุมชนถึงแนวทางในการจัดการขยะที่ยั่งยืนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

เหตกุารณ์ไฟไหม้ท่ีแพรกษาเป็นไฟไหม้บ่อขยะคร้ังใหญ่ 
ท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภาพถ่ายดาวเทียม
ของส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(GISTDA) โดยกลุ่มควนัได้ลอยปกคลุมพืน้ท่ีอ�าเภอเมือง 
และอ�าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ และบางเขตของ
กรุงเทพฯ โดยแนวควันไฟพุ่งไปทางทิศเหนือเป็นทางยาว
ประมาณ 20 กิโลเมตร จนทางการได้ประกาศให้บริเวณ
รัศมี 1 กิโลเมตรรอบบ่อขยะเป็นเขตภัยพิบัต2ิ มีผู้ป่วย
กว่าพันรายเข้ารับการรักษาอาการแสบจมูก แสบคอ  
แสบตา และผู้ป่วยบางรายมีอาการหนกั กรมควบคมุมลพษิ 

ได้ท�าการตรวจกลุ่มควัน พบว่ามีสารพิษหลายชนิดใน
ปริมาณท่ีสูงเกินค่ามาตรฐาน เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ฟอร์มาลดีไฮด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ 
ไดออกซิน (สารก่อมะเร็ง) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOC) โดยสารพษิดังกล่าวหากได้รับในปริมาณเข้มข้นสูง
อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้3 นอกจากนี้ สารพิษจากการ
เผาไหม้ท่ีถูกชะลงไปกับน�้าดับเพลิง ท�าให้น�้าชะขยะเดิม 
ท่ีมีในบ่อสกปรกมากขึน้ หากไม่ได้รับการบ�าบัดอย่างถกูวิธ ี
กจ็ะปนเป้ือนแหล่งน�า้สาธารณะหรือน�า้ใต้ดนิ ส่งผลให้เกดิ
ปัญหามลพิษทางน�้าตามมาอีก4
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ภาพถ่ายดาวเทียมของควันไฟจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษา

เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะท่ีแพรกษาได้ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนท้ังด้านสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิต รวมถงึ
ก่อความเสียหายแก่กิจการท่ีอยู่โดยรอบ จนเกิดการรวม
ตัวของชาวบ้านราว 2,000 คน ร่วมกันฟ้องด�าเนินคดีทั้ง
ทางแพ่งและทางปกครองแก่เจ้าของท่ีดนิบ่อขยะ ผู้ประกอบ 
กิจการคัดแยกฝังกลบบ่อขยะ รวมท้ังหน่วยงานรัฐและ
เอกชนท่ีเกีย่วข้อง และเรียกร้องให้มีการปิดบ่อขยะแห่งนี้5 
ตลอดจนเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณบ่อขยะให้กลับมามี
สภาพตามปกต ิกรณีดงักล่าวเปรียบเสมือนการจดุประกาย
ให้ชุมชนท่ัวประเทศตื่นตัวและหันกลับมามองถึงปัญหา 
การจัดการขยะของตนและกดดันผู้รับผิดชอบให้ปรับปรุง
แก้ไขการจัดการขยะให้ดขีึน้ เนือ่งจากในปี 2557 มีปัญหา
ไฟไหม้บ่อขยะขึ้นถึง 15 กรณีท่ัวทุกภาคของประเทศ  
โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง

ภาพจาก GISTDA

ขยะสะสมของไทยสูงเท่าตกึใบหยกกว่าหน่ึงร้อยตึก
ปี 2556 กรมควบคุมมลพิษ ได้ส�ารวจปริมาณขยะ

มูลฝอยทั่วประเทศพบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศมี
จ�านวนรวมถึง 27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้านตัน 
โดยขยะมูลฝอยดังกล่าวได้รับการก�าจัดแบบถูกต้องเพียง
ร้อยละ 27 และถูกน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพียงร้อยละ 
19 ขณะท่ีเหลือได้รับการก�าจัดแบบไม่ถกูต้องถงึร้อยละ 26 
และไม่ได้รับการเก็บขนท�าให้ตกค้างในพื้นท่ีร้อยละ 28 
ปัจจุบันท่ัวประเทศมีสถานท่ีก�าจัดขยะมูลฝอยท้ังหมด 
2,490 แห่ง เป็นสถานที่ซึ่งมีการก�าจัดขยะมูลฝอยแบบถูก
ต้องเพียง 466 แห่ง (ร้อยละ 19) และมีสถานที่ก�าจัดขยะ
มูลฝอยแบบไม่ถกูต้อง เช่น การเทกองกลางแจ้งและการเผา
ในที่โล่งถึง 2,024 แห่ง (ร้อยละ 81) ท�าให้เกิดปริมาณ
ขยะมูลฝอยสะสมตกค้างเพิม่ขึน้สูง โดยปรมิาณขยะมูลฝอย
สะสมท้ังประเทศมีจ�านวนสูงถงึ 19.9 ล้านตนั เทียบเท่ากบั
ตึกใบหยก 2 จ�านวน 103 ตึกเรียงต่อกัน6 ส่วนหนึ่งเป็น
ขยะอุตสาหกรรมท่ีถูกน�ามาท้ิงปะปนกับขยะเทศบาลซึ่งเป็น
อันตรายมาก หากไม่ได้รับการก�าจัดที่เหมาะสม
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ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดและถูกนำมาใชประโยชน 

ป 2551–2556

เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ 15 กรณี ในปี 2557  
จากการส�ารวจของมูลนิธิบูรณะนิเวศ 

ภาพจาก Thaipublica

กากของเสยีอตุสาหกรรม 
ถกูลกัลอบทิง้ลงบ่อขยะเทศบาล

เทศบาลเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ขยะมูลฝอยชมุชนซึง่ต้องจัดให้มีบริการขนส่งขยะจาก
บ้านเรือนและจัดหา “หลุมฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล”8 แต่หลุมฝังบางส่วนได้รับการจัดการ 
ไม่ดีพอ เช่น ไม่มีการคัดแยกประเภทก่อนฝัง ไม่มี
การดาดท่ีผิวบ่อ ไม่มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ ไม่มี 
การป้องกันสัตว์รบกวน นอกจากนี้ยังมีพื้นท่ีว่าง 
อีกมากท่ีถูกลักลอบท้ิงขยะมูลฝอยชุมชนและกาก 
ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม จนเกดิเป็น 
กองขยะ ที่ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ นายณัฐพล 
ณัฏฐสมบูรณ์ อธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)  
กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีกากของเสียอุตสาหกรรม 
ปีละกว่า 44.8 ล้านตัน แบ่งเป็นกากอุตสาหกรรม 
ท่ีไม่อันตราย 42 ล้านตัน และกากอุตสาหกรรม
อันตราย 2.8 ล้านตัน อย่างไรก็ตามมีการส่ง 
ใบก�ากบัการขนย้ายกากของเสียออกจากโรงงานมายงั
กรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นกากอุตสาหกรรม 
ไม่อันตรายเพยีง 12 ล้านตนั และกากอุตสาหกรรม
ท่ีเป็นอันตราย 1 ล้านตนั สะท้อนว่ายงัมีการลักลอบ
ท้ิงกากอุตสาหกรรมท้ังสองประเภทตามท่ีต่างๆ 
จ�านวนมาก โดยส่วนใหญ่พบในพื้นที่ภาคตะวันออก9

เพญ็โฉม แซ่ต้ัง ผู้อ�านวยการมูลนธิบูิรณะนเิวศกล่าว
ว่า ขณะนี้มูลนิธิก�าลังยกร่าง พ.ร.บ.การรายงานการปล่อย
และการเคล่ือนย้ายสารมลพิษสู่ส่ิงแวดล้อมฉบับประชาชน 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือแก้ปัญหาลักลอบน�าขยะอันตรายไปท้ิง
โดยท่ีมาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เกิดจากการประชุมสุดยอด
ผู้น�าด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อปี 2535 ซึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกัน
ท่ีจะยกระดับความส�าคัญของการแก้ปัญหามลพิษด้วยการ
พัฒนาระบบข้อมูลการปล่อยและการเคล่ือนย้ายมลพิษ 
(Pollutants Release and Transfer Register) 
หรือ PRTR ปัจจุบันประเทศอุตสาหกรรม 40 ประเทศ
บังคับใช้กฎหมายนี้แล้ว และประเทศก�าลังพัฒนาอีก 10 
ประเทศ รวมทั้งไทยก�าลังร่างกฎหมายนี1้0
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ทิวา แตงอ่อน ผู้ตดิตามศกึษาปัญหาขยะอุตสาหกรรม
ในภาคตะวันออกวิเคราะห์ว ่า ต้นเหตุของปัญหาขยะ
อุตสาหกรรมมี 2 ประการ หนึ่ง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ไม่ท�าหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีและมีผลประโยชน์ร่วมด้วย สอง ประเทศไทยยงัมีบ่อ
ฝังกลบขยะไม่เพียงพอ ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 แสนโรงงาน 
ค�าถามคือว่าเราจะเอาขยะอุตสาหกรรมไปไว้ท่ีไหนในเม่ือ 
บ่อขยะอุตสาหกรรมเรามีน้อยมากมีเพียง 4 แห่งเท่านั้น 
โดยมีพื้นท่ีรวมกันไม่เกิน 1,000 ไร่ แล้วประเทศไทย 
จะรองรับขยะอันตรายปีละหลายล้านตันได้อย่างไร11

การจัดการขยะ ชุมชนต้องช่วยกนั
ธารา บัวค�าศรี ผู้อ�านวยการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีซ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ข้อมูลว่า ขยะมูลฝอยในชุมชน
กับขยะพิษหรือขยะอุตสาหกรรมมีแนวโน้มท่ีจะมาผสม
ปนเปกันในสายพานการจัดการขยะของไทย โดยกาก
อุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายบางส่วนถกูลักลอบท้ิง แต่ขยะ
พิษส่วนหนึ่งก็มาจากชุมชนด้วย โดยเฉพาะของเสียท่ี 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้ขยะท่ีตกค้างและ
เหตุไฟไหม้บ่อขยะต่างๆ สะท้อนให้เห็นว่าสังคมบริโภค 
จนล้นเกิน กินเหลือใช้เหลือทิ้ง พอไปเจอข้อจ�ากัดในการ
จัดการขยะ มันก็ย้อนกลับมาหาตัวเราเอง12 ในช่วง 
5 - 10 ปีท่ีผ่านมา คนไทยผลิตขยะเฉล่ียแล้ว 1 - 1.5 
กก./คน/วัน ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ท่ีสูง “บางประเทศท่ีด้อย
พัฒนากว่าเราอาจขึ้นไปที่ 1.6 - 1.7 กก./คน/วัน แต่ถ้า
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะน้อยกว่ามาก ประมาณ 
0.6 - 0.7 กก./คน/วัน โดยสัดส่วนของขยะที่ถูกน�ากลับ
มาใช้ใหม่จะสูงมาก แต่ของไทยขยะถูกน�ากลับไปใช้ใหม ่
ไม่ถงึ 10% ของขยะท่ีควรน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ ในขยะมูลฝอย  
100% ประมาณ 85% สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่หรือน�า
มาใช้ประโยชน์ได้ ประเทศท่ีพฒันาแล้วเช่นในยโุรปมีเป้าหมาย 
ในการน�ากลับมาใช้ใหม่ให้ถึง 50%” รศ.ดร.พิสุทธิ์  
เพยีรมนกลุ อาจารย์ประจ�าภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าว13

ส�าหรับแนวทางการจัดการขยะของไทยนั้น วิเชียร  
จุ่งรุ ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแสดงความเห็นว่า  
จะต้องผลักดันการจัดการขยะมูลฝอยเป็นระเบียบวาระแห่ง
ชาติ กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส�าคัญคือการเสริมสร้าง
สังคมรีไซเคิล การจัดระบบเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์และ 
บรรจุภัณฑ์ การรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน การวจัิยพฒันาเทคโนโลยี 
อย่างมีประสิทธภิาพ และการให้เอกชนมีส่วนร่วมในรปูแบบ 
Public Private Partnerships กระบวนการทั้งหมด
นีต้้องท�าให้ทุกฝ่ายท้ังภาครัฐและเอกชนช่วยกนัจัดการขยะ14

คสช. ก�หนดให้การจัดการขยะมลูฝอย 
เป็นวาระแห่งชาติ

พลเอกดาว์พงษ์ รตันสุวรรณ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมกล่าวว่าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นความส�าคัญของปัญหาขยะ
มูลฝอยชุมชนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนและก�าหนดให ้
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ โดย
มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) เป็นเจ้าภาพด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการก�าหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายโดย ทส. ได้จัดท�า Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากการหารอืหน่วย
งานต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง Roadmap ดงักล่าวได้ผ่านความเห็น
ชอบจาก คสช. เมื่อ 26 สิงหาคม 2557 โดยกรมควบคุม
มลพิษได้เสนอแผนการก�าจัดขยะเป็น 3 ระยะ คือ
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• ระยะเร่งด่วน 6 เดอืน ให้เร่งก�าจดัขยะเก่าสะสม
ใน 6 จังหวัด คือ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ลพบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี เร่งท�าการฝังกลบรวม
ถึงน�าไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดยมีจังหวัดน�าร่อง 5 
จังหวัดคือ นนทบุรี กทม. ภูเก็ต เชียงรายและสงขลา จาก
นั้น จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าในลักษณะนี้ให้แล้วเสร็จ 15 แห่ง
ทั่วประเทศ15 

• แผนระยะปานกลางจะครอบคลุม 20 จังหวัด  
ท่ีตั้งเป้าให้มีการแก้ปัญหาขยะตกค้างโดยการต้ังศูนย์ก�าจัด
ขยะมูลฝอย ศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง 

• แผนระยะยาวที่จะขยายพื้นที่ออกไป 46 จังหวัด
ท่ัวประเทศโดยทุกจังหวดัจะต้องจัดตัง้ศนูย์ก�าจดัขยะมูลฝอย
รวมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานและสามารถ
แปรรูปขยะมูลฝอยรวมท้ังผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้จะ
จัดตัง้ศนูย์รวบรวมของเสียอันตรายท่ีครอบคลุมทุกจังหวดั16

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็น
ประธานเปิดงานวันส่ิงแวดล้อมไทยเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 
2557 ภายใต้แนวคิด “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ได้
กล่าวถึงนโยบายการจัดการขยะว่า รัฐบาลและ คสช. ให้
ความส�าคัญกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายให้หมดจากประเทศไทยอย่างเร่งด่วน ด้วยการ
ให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็น “ระเบียบวาระแห่งชาต”ิ และ
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จัดท�า 

Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
และแสดงความเห็นด้วยว่า ต่อไปนี้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน 
ภาคประชาชนต้องช่วยกันลดปริมาณขยะด้วยการน�ามา 
ใช้ใหม่ การลดการท้ิงขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะให้ได้มากท่ีสุด  
ภาครัฐในการออกกฎหมายและการจัดการขยะอย่างเหมาะ
สม ส่วนภาคอุตสาหกรรมต้องก�าจัดขยะอันตรายอย่างเป็น
ระบบ เพือ่รักษาส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ียัง่ยนืให้กบัลูกหลาน
ในอนาคต17

บทสรุป: การจัดการขยะและสารพิษ
ปัญหาขยะสะสมในพืน้ท่ีต่างๆ ของไทยก�าลังขยายตวั

เป็นวิกฤตด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อ
ขยะท่ีแพรกษาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาขยะท่ีก�าลังปะทุขึ้น 
ท่ัวประเทศจากสาเหตุหลายประการ ถึงเวลาแล ้ว 
ท่ีทุกฝ่ายต้องร่วมกนัแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการ โดยเร่ิม
จากบุคคลแต่ละคนท่ีต้องคัดแยกขยะก่อนท้ิง พื้นท่ีต่างๆ 
ต้องจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ส่วน
ภาครัฐโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องท�าหน้าท่ีของตนอย่าง
ตรงไปตรงมาและมีประสิทธภิาพ และในอนาคต ร่างพ.ร.บ.  
การรายงานการปล่อยและการเคล่ือนย้ายสารมลพิษสู่ 
ส่ิงแวดล้อมฉบับประชาชนจะเป็นความเคล่ือนไหวส�าคัญ 
ที่ต้องติดตามต่อไป


