รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยทางเลือกในอนาคตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตอนที่ 2)
นายคุณาสิน ไวยรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
3. การจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยภาคประชาชน
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อลดหรือแปรรูปขยะ รวมทั้งการที่ประชาชนกําจัดขยะของตนเองด้วย ดังนี้
โซน
1
2
3
4
5
6
7
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อปท.ทั้งหมด(แห่ง)
25
30
35
16
22
5
5
138

อปท.ที่ดําเนินการ
(แห่ง)
%
21
84
23
76.7
22
64.7
8
53.3
17
77.3
4
80
5
100
100
73.5

หมายเหตุ

ไม่มีข้อมูล 1 อบต.
ไม่มีข้อมูล 1 อบต.

ไม่มีข้อมูล 2 อบต.

หมายเหตุ : รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง ด้วย ในโซน 1
จะพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่(73.5%) มีการจัดกิจกรรมการ
จัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยภาคประชาชน แต่ส่วนใหญ่ยังมีลักษณะกิจกรรมครั้งคราว ไม่ได้เป็นกิจกรรมประจํา
หรือต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในภาพรวม ดังนี้
- ระบบการจัดเก็บของ อปท. ควรแยกเก็บขยะเป็น 2 ประเภท คือ ขยะเปียก และ ขยะแห้ง
- รณรงค์ สร้างจิตสํานึก ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ครัวเรือน เด็ก เยาวชน และประชาชน คัดแยกขยะ นํา
ขยะไปแปรรูป/ใช้ประโยชน์ และนําไปกําจัดอย่างถูกวิธี
- สร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ(รางวัล)
- การบริการถังขยะควรตั้งในที่เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน(อปท.ควรประสานกับชุมชน)
- การเลือกผู้นําควรเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อจะได้แก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน
- ให้ผู้ขาย/ผู้ผลิต รับ/รับซื้อวัสดุและบรรจุภัณฑ์กลับคืน
- ราชการควรเพิ่มวันในการรณรงค์/วันทําความสะอาด ให้มากขึ้นกว่านี้
- ควรจัดให้มีถังขยะแยกประเภท
- อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข/จัดการขยะอันตราย
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรมีการเก็บรวบรวมจากสถานประกอบการและส่งไปกําจัดอย่างถูกวิธี(สถาน
ประกอบจะออกค่าใช้จ่ายเองก็ได้หรือให้เทศบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย) และไม่ควรทิ้งรวมไปกับขยะทั่วไป
- ควรมีการให้รางวัลกับสถานประกอบการที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมใน
การเก็บขนขยะ
- ควรมีสัญลักษณ์เพื่อแสดงว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ธงเขียว ปักไว้
หน้าสถานประกอบการ

- สถานประกอบการทุกแห่งที่มีการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อม จะทําด้วยหัวใจ ทําเพื่อผลสําเร็จของงาน
ทําแล้วได้ประโยชน์
4. การจัดการขยะแบบศูนย์รวมกลุ่มพื้นที่
¾โซน 1 อําเภอเมืองฯ อําเภอกาญจนดิษฐ์ มี 1 แห่ง
ที่ตั้ง
บริเวณสถานที่กําจัดขยะ หมู่ 3ตําบลท่าโรงช้าง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขนาดพื้นที่ ประมาณ 160 ไร่ พื้นที่ขององค์การบริการส่วนตําบลท่าโรงช้าง
ระบบ
เตาเผาหรือฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล และผลิตพลังงาน
¾โซน 2 อําเภอพุนพิน อําเภอท่าฉาง อําเภอเคียนซา มี 3 แห่ง
1. ที่ตั้ง
บริเวณหมู่ 3 ตําบลท่าโรงช้าง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขนาดพื้นที่
ประมาณ 160 ไร่
ระบบ
เตาเผา และผลิตพลังงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. บริเวณที่ราชพัสดุ พื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเคียนซา(หลังโรงพยาบาลเคียนซา) พื้นที่
ประมาณ 600 ไร่ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยระบบ
ที่เสนอควรเป็นแบบบ่อฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลหรือเตาเผา
3. บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพ่วงพรหมคร พื้นที่
ประมาณ 30 ไร่ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ โดยระบบที่เสนอควรเป็นแบบเตาเผา
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวจะมีน้ําท่วมขังในฤดูน้ําหลาก
¾โซน 3 อําเภอบ้านนาเดิม อําเภอบ้านนาสาร อําเภอพระแสง อําเภอเวียงสระ อําเภอชัยบุรี มี 2 แห่ง
1. ที่ตั้ง
ทุ่งเลี้ยงสัตว์หนองทุ่งทอง หมู่ 6 ตําบลท่าชี อําเภอบ้านนาสาร อําเภอบ้าน
นาเดิม อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขนาดพื้นที่
ประมาณ 9,000 ไร่
ระบบ
เตาเผา และผลิตพลังงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. สถานที่กําจัดขยะของเทศบาลตําบลเวียงสระ โดยรวมกลุ่มกับเทศบาลตําบลบ้านส้องและเทศบาล
ตําบลเมืองเวียง อําเภอเวียงสระ โยเป็นศูนย์ขนาดเล็ก
¾โซน 4 อําเภอไชยา อําเภอท่าชน มี 2 แนวคิด
1. แบบศูนย์รวม
ที่ตั้ง
สวนป่าท่าชนะ หมู่ 22 ตําบลประสงค์ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขนาดพื้นที่
ประมาณ 1,000 ไร่
ระบบ
เตาเผา และผลิตพลังงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. แบบแยกกําจัด ควรกําจัดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ไม่ควรรวมกลุ่ม
¾โซน 5 อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอพนม อําเภอบ้านตาขุน อําเภอวิภาวดี มี 3 แห่ง

1. สถานที่

บริเวณทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ศูนย์วิจัยพันธุ์พืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 2 ตําบล
ปากฉลุย รอยต่ออําเภอวิภาวดีกับอําเภอท่าฉาง ประมาณ 1,000 ไร่
ระบบที่ต้องการ ฝังกลบ เตาเผา
2. พื้นที่บริเวณที่ราชพัสดุ ตําบลบ้านทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม เนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ เป็นที่ราช
พัสดุและทุง่ เลีย้ งสัตว์
- ระบบกําจัดขยะมูลฝอยทีใ่ ช้ควรเป็นระบบเตาเผาและสามารถผลิตเป็นพลังงานได้
- ควรให้องค์การบิหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานหลัก/รับผิดชอบ
3. พื้นที่วทิ ยาลัยเกษตร ตําบลพังกาญจน์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลพนม พื้นที่กว่า 2,000 ไร่
¾โซน 6 อําเภอดอนสัก
ที่ตั้ง
บริเวณที่ทิ้งขยะหมู่ 6บ้านท้องอ่าว ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขนาดพื้นที่
ประมาณ 28 ไร่
ระบบ
ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล
หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลเมืองดอนสัก
¾โซน 7/1 อําเภอเกาะสมุย
ที่ตั้ง
บริเวณสถานทีก่ ําจัดขยะของเทศบาลนครเกาะสมุย ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขนาดพื้นที่
ประมาณ 22.8 ไร่
ระบบ
เตาเผา และผลิตพลังงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลนครเกาะสมุย
¾โซน 7/2 อําเภอเกาะพะงัน
ที่ตั้ง
บริเวณสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลตําบลเกาะพะงัน ตําบลเกาะพะงัน อําเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขนาดพื้นที่
ประมาณ 6 ไร่
ระบบ
เตาเผา และผลิตพลังงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตําบลเกาะพะงัน
¾โซน 7/3 ตําบลเกาะเต่า
ที่ตั้ง
บริเวณสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลตําบลเกาะเต่า หมู่ 3 ตําบลเกาะเต่า
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขนาดพื้นที่
4 ไร่
ระบบ
เตาเผา
หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตําบลเกาะเต่า
5. สรุปประเด็นสําคัญการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1) พื้นที่ที่มีความสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอยเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ โซนที่ 1
อําเภอเมืองฯและอําเภอกาญจนดิษฐ์ เพราะมีปริมาณขยะมากถึง 217 ตัน/วัน และโซนที่ 7 อําเภอเกาะสมุยและ
อําเภอเกาพะงัน เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ
2) โซนที่ 1 และโซนที่ 2 อาจใช้สถานที่กําจัดขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าโรงช้างที่เดียวกัน
และต้องหาเจ้าภาพในการดําเนินงาน ซึ่งมี 2 รูปแบบ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ ต้องซื้อที่ดิน
ดังกล่าวมาเป็นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงจะสามารถขอ
งบประมาณการก่อสร้างระบบกําจัดขยะที่ถูกหลัก โดยผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัดหรือขอผ่านกองทุนสิ่งแวดล้อมได้
- เอกชนเป็นเจ้าภาพ คือ เอกชนลงทุนระบบกําจัดขยะเพื่อผลิตพลังงานเช่นเดียวกับที่เทศบาลนคร
ภูเก็ต เพราะปัจจุบันปริมาณขยะที่เข้าไปสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโรงช้างมี
ปริมาณไม่น้อยกว่า 200 ตัน/วัน ซึ่งเพียงพอที่จะก่อสร้างระบบกําจัดขยะเพื่อลิตพลังงานได้
3) สถานที่กําจัดขยะที่มีอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกือบทุกแห่งไม่ถูกหลักวิชาการก่อให้เกิดผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อมในบริ เวณพื้ นที่ใ กล้ เคี ย ง ควรมีก ารดํ าเนิ น การพัฒ นาไปสู่ การเทกองที่ มีการควบคุ ม(Controlled
Dump) ซึ่งไม่ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงมาก โดยประสานขอการสนับสนุนด้านวิชาการจากกรมควบคุม
มลพิษ โดยแสดงระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการจัดการขยะแบบฝังกลบ ดังนี้
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก

การเทกองกลางแจ้ง (Open Dump)

การเทกองที่มีการควบคุม(Controlled Dump)

การฝังกลบมูลฝอยเชิงวิศวกรรม(Engineered Landfill)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

การฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill)

4) สําหรับโซนที่ 7 ซึ่งเป็นพื้นที่เกาะ
- เกาะสมุย ปัจจุบันเตาเผากําจัดขยะของเทศบาลนครเกาะสมุย สามารถใช้งานได้แล้ว
- เกาะพะงัน ปัจจุบันเทศบาลตําบลเกาะพะงัน ได้ว่าจ้างเอกชนกําจัดขยะโดยเตาเผาแล้ว
- เกาะเต่า ปัจจุบันเตาเผาขยะยังชํารุดอยู่ ดังนั้นเกาะเต่าจึงเป็นพื้นที่เร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการใน
การจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
5) การจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยภาคประชาชน ยังเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญที่ต้องทํา เพื่อลดปริมาณ
ขยะของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะเป็นวิธีที่ลดต้นทุนและแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะที่ดีที่สุด

6) การจัดหาพื้นที่ที่จะใช้กําจัดขยะในอนาคต ตามโซนต่างๆต้องมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเป็น
ไปได้และความเหมาะสมทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงวิชาการต่อไป

