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1. ความครบถ้ว นสมบู ร ณ์ข องแผนแม่ บ ทฯ ร่ า งแผนแม่ บ ทฯ ฉบับ นี้ มี ก ารศึ ก ษา

รายละเอียดที่ครอบคลุมเรื่องขยะได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ การศึกษาปั ญหาขยะมู ลฝอย
ตกค้างสะสม ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้ อ กากอุตสาหกรรม การ
มีมาตรการในการลดปั ญหาขยะ มาตรการจัดการขยะมู ลฝอย รวมทั้งมาตรการส่งเสริม
การบริ ห ารจัด การขยะมู ล ฝอย ภายใต้การมี แนวทางต่ างๆ เพื่อแก้ไ ขปั ญหาขยะซึ่ ง
จัดเป็ นวาระแห่งชาติทีต่ อ้ งดาเนินการอย่างจริงจัง
 มีการบู รณาการเรื่องงานของกระทรวงต่ างๆ ในการดาเนินการแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
กับ ขยะ ภายใต้ก ารตั้ง งบประมาณทั้ง ระยะสั้น และระยะยาวที่มี แ หล่ ง ที่ ม าจากเงิ น
งบประมาณ งบ อปท. งบจังหวัดและจากงบอื่นๆ คือ งบของภาคเอกชนทีด่ ึงเข้ามาร่วม
ลงทุน
 ให้ความรู ท
้ ี่มีสาระและเป็ นประโยชน์อย่ างมาก เช่ น การนาเขยะมาผลิตเป็ นเชื้ อเพลิง
RDF เพื่อใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เรื่องรูปแบบเทคโนโลยีในการจัดการขยะมู ล
ฝอยเพื่อผลิตพลังงาน การก่อสร้างสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน แนวคิด
การปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะแบบเทกองมาเป็ นเทกองแบบควบคุม เพื่อควบคุมการ
ระบายหรือปลดปล่อยสารปนเปื้ อนออกสู่สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
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2.ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (2555-2559) และ ฉบับที่ 12

(25560-2564)
 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้ ความสาคัญในเรื่องการจัดการขยะ โดยตั้งเป้ าหมายตัวชี้วัด

เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ เกี่ยวกับขยะไว้ 2 ตัวชี้วัด คือ 1) การจัดการขยะชุมชนถูกหลัก

สุขาภิบาลเพิ่มขึ้นมากกว่าร้ อยละ 50.0 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 2) มีการนา
ขยะกลับมาใช้ ใหม่ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30.0
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปั จจุบันอยู่ในกระบวนการจัดทา แต่ ยังให้ ความสาคัญ
อย่ างต่ อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยมีกรอบการดาเนินงานตามแผน
Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่ผ่าน ครม.แล้ ว โดยมี
กรอบแนวคิดในเรื่อง
1) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม สร้ างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ใี ช้
แล้ ว ที่ มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการ
ต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้ อม การศึกษาเพื่อ
สิ่งแวดล้ อม มาตรฐานและฉลากสินค้ า เป็ นต้ น
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2) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้ วยการเร่ งรัดการควบคุม

มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ นา้ เสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพื่อสร้ างคุณภาพสิ่งแวดล้ อมที่ดีให้ กบั ประชาชน เร่งรัดแก้ ไขปั ญหาการ
จัด การขยะเป็ นล าดั บ แรก โดยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิด กลไกการคั ดแยกขยะเพื่ อ น า
กลับมาใช้ ใหม่ให้ มากที่สดุ เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้ างสะสมในสถานที่กาจัดใน
พื้ นที่ วิ ก ฤต สร้ างรู ป แบบการจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายที่
เหมาะสม เน้ นการแปรรูปเป็ นพลังงาน สร้ างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่ การจัดการ
ที่ย่งั ยืน โดยให้ ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้ กฎหมาย


แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ขณะนี้ ยังอยู่ในกระบวนการระดมความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วน ยังไม่ได้กาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้ วัด
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เปรี ย บเที ย บแผนแม่ บ ทฯ กับ ร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2558-2577)
ร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฯ ให้ ความส าคั ญ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ด า้ นการสร้า ง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมโดย
 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศและเมือ งที่เป็ นมิต รกับสิ่งแวดล้อม โดย
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้ เป็ นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้ นแบบ มีการ
บริ ห ารจั ด การวั ต ถุ ดิ บ และของเสี ย อย่ า งเป็ นระบบครบวงจร การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการของเสียทั้งการลด การใช้ ซา้ และการนากลับมาใช้ ใหม่
สนั บ สนุ น การเปลี่ ย นของเสี ย ให้ เป็ นพลั ง งานด้ ว ยเทคโนโลยี ท่ี เ หมาะสมไม่
ก่อให้ เกิดสารพิษอันตราย
3.



ใช้เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพือ่ สิง่ แวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้
เกิด การลงทุนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและการบริโภคที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ประหยั ด การใช้ ท รั พ ยากรฯ และลดของเสีย อัน จะช่ ว ยลดภาระ
งบประมาณภาครัฐในการแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้ อม
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4. การตั้งค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

มีการตั้งเป้าหมายตัวชี้ วัดอย่างละเอียดในแต่ละประเภทของขยะ คือ

ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม

ขยะมูลฝอยชุมชน

ของเสียอันตราย

มูลฝอยติดเชื้ อ

กากอุตสาหกรรม

การมีระบบคัดแยกขยะมู ลฝอยทีต่ น้ ทางจากเทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเทศบาลตาบล

ค่าเป้าหมายการจัดการขยะตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะฯ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พศ.2559- 2564)

ตั้งค่าเป้ าหมาย
ระยะยาว (ปี 2560ระยะสั้น (ปี 2559)
2564)

1. ขยะมูลฝอยตกค้ างสะสมได้ รับการจัดการอย่างถูกต้ อง
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
2. ขยะมูลฝอยชุมชนได้ รับการจัดการอย่างถูกต้ องตามหลัก
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
วิชาการ
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้ รับการรวบรวมและส่งไปกาจัด
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
4. มูลฝอยติดเชื้อได้ รับการจัดการอย่ างถูกต้ องตามหลัก
ร้ อยละ 100
วิชาการ
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็ นอันตรายเข้ าสู่ระบบการจัดการที่
ร้ อยละ 100
ถูกต้ อง
6. เทศบาลนคร เทศบาลเมืองทุกแห่ งมีระบบคัดแยกขยะ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
มู ล ฝอยที่ต้ น ทาง และเทศบาลต าบลมี ร ะบบคั ด แยก จานวนเทศบาลตาบลทั่ว
มูลฝอยที่ต้นทาง
ประเทศ

ร้ อยละ 100
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของ
จานวนเทศบาลตาบลทั่ว
ประเทศ

 ค่ าเป้าหมาย ที่ต้ งั ไว้ท้ งั ระยะสั้น และระยะยาว โดยเฉพาะ ระยะสั้น มีตัวชี้วัด 2 ตัว ที่ต้ังค่ าเป้ าหมาย
ความสาเร็จร้ อยละ 100 คือ 1) มูลฝอยติดเชื้อได้ รับการจัดการอย่างถูกต้ องร้ อยละ 100 และ 2) กากอุตสาหกรรม
ที่เป็ นอันตรายได้ รับการจัดการอย่ างถูกต้ องร้ อยละ 100 ระยะยาว มี 1 ตัวชี้วัด ที่ต้ังเป้ าหมายระดับความสาเร็จ
ร้ อยละ 100 คือ ขยะมูลฝอยตกค้ างสะสมได้ รับการจัดการอย่างถูกต้ อง ร้ อยละ 100
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5. ควรเร่งผลักดันมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นและจริงจัง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย เพราะปั ญหาขยะ
ในแต่ ล ะประเภท จะมี วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การเพื่อ แก้ไ ขปั ญ หาแตกต่ า งกัน ไป ดัง นั้น การบรรลุ
เป้าหมายในระดับสูงได้ ต้องมีแนวทางที่ชดั เจน และแยกดาเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ซึ่ งในแผนแม่บทฯ ยังไม่ได้กล่าวถึงแนวทางอย่างชัดเจนที่จะบรรลุเป้าหมาย ทั้งที่ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้ วัดยังแสดงให้เห็ นถึงส่วนต่ างในระดับที่ห่างกันอย่างมาก เช่ น ตั้งเป้าหมาย มู ลฝอยชุมชนที่
ได้รบั การจัดการอย่างถู กหลักวิชาการร้อยละ 50 ในปี 2559 แต่ ดาเนินการได้จริงปี 2557
ร้อยละ 30.1 มีส่วนต่าง ร้อยละ 29.9 เป็ นต้น
ตัวชี้ วัด

ขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้ รับการ
จัดการอย่างถูกหลักวิชาการ
ร้ อยละการนาขยะกลับมาใช้ ใหม่

เป้าหมาย ณ
สิ้ นแผนฯ 11
(2559)

> ร้ อยละ
50.0
> ร้ อยละ
30.0

เป้าหมายปี แรก
ของแผนแม่บท
ขยะฯ (2559)

> ร้ อยละ 50.0
-

ผลการดาเนินงาน ส่วนต่าง ระหว่าง
เป้าหมายแผนฯ กับ
จริง (2557)
ผลการดาเนินงาน
จริง

ร้ อยละ 30.1

+29.9

ร้ อยละ 18.0

+ 12.0
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6. ความเป็ นไปได้ของการดาเนินงานตามงบประมาณที่ต้ งั ไว้

 แผนแม่บทฯ ตั้งงบประมาณในช่วง 6 ปี (2559-2564) มีมูลค่าทั้งหมด 178,600 ล้ านบาท
แบ่งเป็ น ระยะสั้น 64,998 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ36.4 ของงบประมาณรวมทั้งหมด ในขณะที่
ระยะยาวร้ อยละ 63.6 เป็ นวงเงิน 113,602 ล้ านบาท
 แหล่งที่มาเงินทุน 1) จากภาครัฐรวม วงเงิน 94,600 ล้ านบาท (ร้ อยละ 53) ประกอบด้ วย เงิน
งบประมาณแผ่นดิน งบ อปท. งบจังหวัด 2) จากภาคเอกชน ในวงเงิน 84,000 ล้ านบาท
(ร้ อยละ 47)
ล้านบาท

1.ระยะสั้น (2559)
 ภาครัฐ (งบประมาณแผ่นดิน งบ อปท.งบจังหวัด)
 ภาคเอกชน (งบอืน่ ๆ)
2.ระยะยาว (2560-2564)
 ภาครัฐ (งบประมาณแผ่นดิน งบ อปท.งบจังหวัด)
 ภาคเอกชน (งบอืน่ ๆ)
3. รวมทั้งสิ้ น (2559-2564)
 ภาครัฐ (งบประมาณแผ่นดิน งบ อปท.งบจังหวัด)
 ภาคเอกชน (งบอืน่ ๆ)

วงเงิน
64,998
32,598
32,400
113,602
62,002
51,600
178,600
94,600
84,000

สัดส่วน (%)
36.4
50.2
49.8
63.6
54.6
45.4
100.0
53.0
47.0
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เอกสารหน้า 45 ของแผนแม่บทฯ ที่ต้ งั กรอบวงเงินจัดการขยะของจังหวัดจาแนก
รายมาตรการ หากพิจารณาแล้ว พบว่ า ในทางปฏิบตั ิ การเบิกจ่ ายงบประมาณใน
แต่ละปี จะไม่สามารถเบิกจ่ ายได้ตรงตามแผนที่กาหนดไว้ เช่น การสร้ างศูนย์กาจัด
ขยะมู ล ฝอยรวม สร้ า งเตาเผาผลิ ต ไฟฟ้ า การแปรรู ป ขยะมู ล ฝอยเป็ นเชื้ อเพลิ ง
(RDF) เป็ นต้ น ที่การดาเนินงานอาจไม่ประสบผลสาเร็จได้ โดยง่ายภายในระยะเวลา
1 ปี เนื่องจากต้ องผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ หากเป็ นโครงการร่วมทุนกับ
เอกชน เป็ นต้ น ดังนั้น
1) ควรมีมาตรการช่ วยเหลือภาคเอกชน เช่ น ควรจัดทารายละเอียดของหลักเกณฑ์ให้ มี
ความชัดเจน หรือมีการออกแบบรูปแบบมาตรฐาน (template) ที่ภาครัฐต้ องการ
ข้ อมูล ทั้งกรณีโครงการทั่วไป และโครงการที่ต้องผ่าน EIA เป็ นต้ น ทั้งนี้เพื่อลด
ขั้นตอนในการดาเนินงานต่างๆ ที่เป็ นอุปสรรคในการดาเนินงาน
2) จัดหาความรูด้ า้ นเทคนิค ด้านเทคโนโลยีทีเ่ หมาะสมให้กบั อปท. ในพื้ นที่ เช่น ความ
เหมาะสมในการสร้างเตาเผาผลิตไฟฟ้ า หรือการแปรรู ปขยะมู ลฝอยเป็ นเชื้ อเพลิง
(RDF) ทั้งนี้ เพือ่ ให้ อปท.สามารถวิเคราะห์หรือบริหารจัดการขยะในเบื้ องต้นได้
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7.

ควรพิจารณาศักยภาพและความพร้อมของท้องถิน่ ในการดาเนินงานตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการฯ โดยเฉพาะในเรื่องระบบคัดแยกขยะมู ลฝอยที่ตน้
ทางที่กาหนดเป้าหมายระยะสั้นให้เขตเทศบาลนคร เทศบาลเมืองทุกแห่ งต้อง
มีระบบดังกล่าว รวมทั้งเป้าหมายระยะยาวที่กาหนดให้เทศบาลตาบลต้องมี
ระบบคัดแยกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนเทศบาลตาบลทั่วประเทศ ดังนั้น
ควรต้องประเมินความพร้ อมของท้ องถิ่นว่าอยู่ในระดับใด เนื่องจากท้ องถิ่นเป็ น
ปัจจัยสาคัญในการแก้ ไขปั ญหาด้ านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้
ไปสู่ผลสาเร็จ
8. กลไกการขับเคลือ่ น ควรส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพือ่ สร้าง
แรงจู งใจให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการมลพิษ เช่ น การปรับโครงสร้ าง
การเก็บภาษีสินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ สินค้ าที่
ก่อมลพิษสูง เป็ นต้ น รวมทั้งสร้ างมาตรการใหม่ๆ ด้ านการเงินการคลังที่สนับสนุน
และส่งเสริมการบริโภค/การผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
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9. จัดหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา การต่ อต้านของคนในพื้ นที่ เช่น การสร้าง
ศู นย์กาจัดขยะมู ลฝอยเพื่อแปลงเป็ นพลังงานในพื้ นที่ที่มีศกั ยภาพ โดยต้อง
สร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคีการพัฒนาของท้องถิน่ ในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เพือ่ ให้
เกิดการยอมรับและเข้ามาช่วยคิด ช่วยทาและร่วมหาทางออกของปั ญหา
10. ควรเตรี ย มความพร้ อมในการบริ ห ารจั ด การขยะที่ จ ะเกิ ด ขึ้น ในอนาคต อัน
เนื่ องมาจากผลของนโยบายรั ฐบาลด้านอื่ นๆ เช่ น นโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ ยว
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน เป็ นต้น เนื่ องจาก
นโยบายหรื อมาตรการเหล่านี้ เกี่ ยวข้องกับจานวนนักท่องเที่ยว แรงงานที่เพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อปริ มาณขยะที่ เพิ่มมากขึ้น ค่าบริ หารจัดการขยะที่ เพิ่ม
ทวีคูณ เป็ นต้น
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