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บทคัดยอ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาเงื่ อ นไขสํ า คั ญ ในการจั ด การร ว มด า น
การจัดการขยะ กรณีศึกษาโรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปนการศึกษา
โดยเที ย บเคี ย งจากแนวคิ ด ของ Ostrom (1990) ที่ ไ ด กํ า หนดกติ ก าในการจั ด การ
รวมดานการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไวทั้งหมด 8 ประการ ไดแก 1) ความชัดเจน
ของขอบเขตสิทธิชุมชน (Boundaries) 2) ความสอดคลองกับกติกาชุมชน (Congruence)
3) การมีสวนรวมในการปรับปรุงกฎ กติกา (Collective-Choice Arrangements)
4) การสอดสองที่มีประสิทธิภาพ (Effective Monitoring) 5) การลงโทษอยางคอยเปน
คอยไป (Gradual Sanctions) 6) กลไกการจัดการความขัดแยง (Conﬂict Resolution
Mechanisms) 7) การยอมรับในสิทธิของชุมชน (Recognition of Rights) 8) การจัดการ
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ทรัพยากรที่เชื่อมโยงกับกฎหมายของชุมชน (Law) รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเจาะ
ลึก (In - Depth Interview) จากตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งทั้ง
3 ภาคสวนลวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการขยะในเทศบาลนครภูเก็ต กลาวคือภาครัฐ
เปนผูดําเนินงานตามนโยบายการกําจัดขยะและสิ่งแวดลอม ภาคเอกชนเปนผูดําเนินการ
เผาขยะและผลิตกระแสไฟฟาตามสัญญาสัมปทาน และภาคประชาชนเปนผูม สี ว นไดสว นเสีย
ในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและขอรองเรียนที่กระทบตอความเปนอยู
ผลการศึกษา พบวาการบริหารจัดการของโรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 ภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไดรวมกัน
บริหารจัดการภายใตเงื่อนไข 4 ประการ ไดแก 1) ความชัดเจนของขอบเขตสิทธิชุมชน
(Boundaries) 2) การสอดส อ งดู แ ลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Effective Monitoring)
3) การยอมรับในสิทธิของชุมชน (Recognition of Rights) 4) การจัดการทรัพยากรที่
เชื่อมโยงและสอดคลองกับกฎหมายชุมชนหรือระบบที่ใหญกวา (Law) ซึ่งพบวาสวนใหญ
ใหความสําคัญไปที่การสอดสองดูแลที่มีประสิทธิภาพ โดยรับแจงเรื่องกลิ่นเปนสําคัญ
ทําใหการดําเนินงานละเลยการมีสวนรวมในเงื่อนไขดานอื่น ดังนั้น ควรเปดโอกาสให
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ไมวาจะเปน
สถานที่ต้ังของโรงไฟฟาขยะ แนวทางในการบริหารจัดการ การรองเรียนหรือแนวทาง
การแกปญหาที่เกิดจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาขยะที่กระทบตอชุมชน การไดรับสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ รวมถึงความปลอดภัยดานสุขอนามัย
คําสําคัญ : การจัดการรวม การจัดการขยะ โรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต
Abstract
This paper investigates important conditions for co-management of
waste by using the waste-to-energy plant of Phuket City Municipality in
Phuket as a case study, which studies agreements on the resource and
environmental co-management based on eight design principles of Elinor
Ostrom (1990): 1) clearly deﬁned boundaries of community rights; 2) congruence
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with community agreements; 3) participation in collective-choice
arrangements; 4) effective monitoring; 5) gradual sanctions; 6) conﬂict
resolution mechanisms; 7) a government’s recognition of community rights;
and 8) resource management under community law. This research draws on
in-depth interviews with the government, private and public sectors that are
involved with waste management in the Phuket City Municipality. In other
words, the government sector implements a waste disposal and
environmental policy. The private sector incinerates waste and generates
electricity based on a concession agreement. The public sector expresses
opinions, offers suggestions, and lodges complaints about effects on
people’s lives.
It found that with regards to the co - management of waste in the
waste - to - energy plant of the Phuket City Municipality, these three sectors
worked together, subject to four conditions that included the clearly
deﬁned boundaries of community rights, the effective monitoring, the
recognition of community rights and the resource management under
community law or a bigger system, of which priority was given on the
complaints about obnoxious odours. The other conditions were
consequently neglected. Therefore, an opportunity should be given to all
sectors, especially the public sector, to express opinions on the location of
the waste-to-energy plant, waste management, complaints and solutions to
the problems from the operation of the plant which had effects on
communities, beneﬁts, and hygiene and safety measures.
Keywords: Co-management, Waste Management, Waste-to-Energy Plant,
Phuket City Municipality
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ความนํา

จากการทีภ่ เู ก็ตเปนเมืองทองเทีย่ วทําใหปริมาณขยะมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง
โดยในป พ.ศ. 2558 มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 740 ตันตอวัน และคาดวาจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
เปน 1,000 ตันตอวันในอีกไมชา สถานการณการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่กลาวขางตน
เนื่องมาจาก วิธีการในการกําจัดขยะของจังหวัดภูเก็ตในปจจุบันคือกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 19 แหงเก็บขนและนําขยะเขามากําจัด ณ โรงเผาขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครภูเก็ต (โรงไฟฟาขยะ พีเจที) เพื่อเปนไปตามขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมของ
จังหวัด
พัฒนาการการกําจัดขยะของจังหวัดภูเก็ต เริ่มดวยการฝงกลบขยะที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล ใชงานมาตั้งแตป 2535 ตอมาป พ.ศ. 2538 กําจัดขยะดวยโรงเผาขยะ แหงที่ 1
โดยกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง กระทรวงมหาดไทย ได ส นั บ สนุ น งบประมาณใน
การกอสรางโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ต เปนเตาเผาประเภท
ตะกรับเคลือ่ นตัวขนาด 250 ตันตอวัน สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ 2.5 เมกะวัตต
รองรับการกําจัดขยะไดไมนอยกวา 80,000 ตันตอป สถานที่พักขยะสามารถรองรับได
3,000 ตัน โดยมีการเปดดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2542 แตปจจุบันเตาเผาดังกลาวมีสภาพ
ชํารุดไมสามารถใชงานได จึงปดไปในป พ.ศ. 2555 ทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตไดรับเงิน
อุดหนุนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากภาครัฐในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
โรงงานฯ แหงนี้ (เทศบาลนครภูเก็ต, 2557, น. 4)
ในสวนของโรงเตาเผาขยะ แหงที่ 2 (โรงไฟฟาขยะ) กอสรางเพื่อทดแทนเตาเผา
ขยะแหงที่ 1 ที่มีความทรุดโทรมไมคุมกับการซอมบํารุงและไมสามารถรองรับปริมาณขยะ
ที่เพิ่มสูงขึ้นได กลาวคือหลังจากบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จํากัด ประมูลไดในป พ.ศ. 2551
และเริ่มกระบวนการทางดานกฎหมาย เชน การขอใบอนุญาต ตอเนื่องจนป พ.ศ. 2552 –
2553 เริ่มการกอสรางโรงเตาเผาขยะ แหงที่ 2 ซึ่งใชระยะเวลาในการกอสรางประมาณ 2
ป และเปดดําเนินการตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 มีอายุโครงการ 15 ป ในลักษณะ
สัญญาสัมปทานใหบริษัทเอกชนลงทุนกอสรางและเดินระบบเตาเผาประเภทตะกรับ
เคลื่อนที่ขนาด 700 ตันตอวันและผลิตกระแสไฟฟาได 12 เมกะวัต ปจจุบันใชเปนเตาเผา
หลักในการกําจัดขยะของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้การกําจัดขยะของเทศบาลนครภูเก็ตโดย
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โรงไฟฟาขยะไดทําใหปริมาณขยะลดลงและทําใหเกิดพลังงานไฟฟาซึ่งเปนผลพลอยได
จากกระบวนการกําจัดขยะ สอดคลองกับนโยบายสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนของ
ภาครัฐ สาระสําคัญเพื่อมุงสูการเปนนครสีเขียว (Green City) ที่สามารถรองรับการเพิ่ม
ขึ้ น ของจํ า นวนประชากรและจํ า นวนของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ ม าพร อ มกั บ ป ญ หาขยะได ดี
ในขณะเดียวกันการกําจัดขยะดวยโรงไฟฟาขยะยังคงเปนประเด็นโตแยงจากผูมีสวนได
สวนเสียและประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกลเคียงเกี่ยวกับผลกระทบดานมลพิษ ซึ่งมีงาน
วิจยั สะทอนปญหาดังกลาว เชน งานวิจยั ของติยาภรณ วรวงศไกรศร และโสภิตสุดา ทองโสภิต (2554, น. 82)
ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงาน
ขยะในประเทศไทย กรณีศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต พบวาปญหาขอรองเรียนสวนใหญเกิด
จากเรื่องกลิ่นเหม็นบริเวณรอบเตาเผาขยะและฝุนควัน ซึ่งทําใหประชาชนโดยรอบเกิด
ความไมมั่นใจในดานการจัดการสิ่งแวดลอมของเตาเผาขยะในภาพรวม อันจะเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหเกิดทัศนคติในแงลบตอโรงไฟฟาขยะ ซึ่งปญหาเหลานี้อาจจะมีผลกระทบตอ
การบริหารจัดการโรงไฟฟาขยะ แตสามารถสรางความเขาใจที่ตรงกันไดดวยการให
ทุกภาคสวนรวมรับฟงขอมูลและมีสวนรวมในกระบวนการกําจัดขยะ
การจัดการขยะของโรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต มีความสัมพันธเกีย่ วของกัน
หลายองคกร ไมวาจะเปนภาครัฐที่ดําเนินงานสัมพันธกันตามแผนแมบทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) และ Roadmap การกําจัดขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายตามมติของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ในการประชุมครั้งที่
12/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ซึ่งเปนการถายโอนภารกิจตามโครงสรางของ
การบริ ห ารงานภาครั ฐ จากนั้ น เป น การร ว มกั น ดํ า เนิ น งานกํ า จั ด ขยะภายใต สั ญ ญา
สัมปทานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในที่นี้คือเทศบาลนครภูเก็ตและโรงไฟฟาขยะ
(พีเจที) และการใหความสําคัญกับภาคประชาชนในการรับฟงขอเสนอแนะ ขอรองเรียนที่
เป น ประโยชน เพื่อนําไปปรับ ปรุงการดําเนิน งานของโรงไฟฟ า ขยะให มีประสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบกับในอนาคตปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น การกําจัดขยะดวยวิธีการเผาอาจจะไมใช
วิธีการที่เหมาะสม ดังนั้นภาคประชาชนในฐานะที่เปนผูผลิตขยะตนทางจึงมีสวนชวยใน
การลดปริ ม าณการใช คั ด แยกขยะ และนํ า ขยะไปใช ป ระโยชน เ พื่ อ ให เ กิ ด แนวทาง
การกําจัดขยะทีย่ งั่ ยืนในอนาคต ภาครัฐและภาคเอกชนรับผิดชอบในสวนของการเก็บขนขยะ
และการกําจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลและมีประสิทธิภาพ
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บทความนี้มุงที่จะนําเสนอเงื่อนไขสําคัญดานการจัดการรวมในการกําจัดขยะ
ของโรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต โดยเทียบเคียงกับแนวคิดของ Ostrom (1990)
ที่อธิบายถึงองคประกอบที่ทําใหการจัดการทรัพยากรรวมของชุมชนประสบความสําเร็จ
ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยมองวาขยะเปนทรัพยากรชนิดหนึ่งที่สามารถนํากลับมาใช
ประโยชนได กลาวคือขยะที่ถูกมองวาเปนสิ่งไรประโยชน แตในความเปนจริงสามารถ
เปลี่ ย นจากสิ่ ง เหลือใชใหก ลายเปน พลังงานที่เพิ่ม มู ล ค า ได ดั ง นั้ น การศึ ก ษาในครั้ ง นี้
เพื่ออธิบายวาเงื่อนไขใดบางที่เกิดขึ้นและสงผลตอการบริหารจัดการขยะ รวมถึงแตละ
ภาคสวนมีความรวมมือและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดแสดงความคิดเห็นตอ
กระบวนการกําจัดขยะมากนอยเพียงใด
วัตถุประสงค
เพื่ อศึกษาเงื่อนไขสําคัญในการจัดการรวมด านการจัดการขยะ กรณีศึกษา
โรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาเงื่อนไขสําคัญ ในการจัด การรว มด า นการจั ด การขยะ กรณี ศึ ก ษา
โรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปนการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1) พืน้ ทีท่ ใี่ ชในการศึกษา คือชุมชนหรือหมูบ า นทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟาขยะ รัศมีไมเกิน 1 กิโลเมตร ตามขอกําหนดการวิเคราะหผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม (EIA) ประกอบดวย 5 ชุมชน โดยตําแหนง A1 คือโรงเผาขยะมูลฝอย จังหวัด
ภูเก็ต (โรงไฟฟาขยะ) A2 คือชุมชนสะพานหิน A3 คือชุมชนคลองเกาะผี A4 คือชุมชน
ซอยตนโพธิ์ A5 คือชุมชนซอยกอไผ และ A6 คือชุมชนสี่สิบหอง (ตามภาพประกอบ 1)
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ภาพที่ 1: แผนที่ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต รัศมีไม
เกิน 1 กิโลเมตร

2) ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูล (Key-Informants) คือผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการ
โรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต ประกอบดวยตัวแทนจาก 3 ภาคสวน คือ 1) ภาครัฐ
จํานวน 2 คน ไดแก รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ตและนักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ 2) ภาคเอกชน จํานวน 2 คน ไดแก ผูจัดการและเจาหนาที่ระบบคุณภาพ (ISO)
สวนงานฝายชุมชนสัมพันธของโรงไฟฟาขยะ และ 3) ภาคประชาชน จํานวน 15 คน ไดแก
ประธานชุมชน รองประธานชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนใน 5 พื้นที่ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มี
ระยะหางจากโรงไฟฟาขยะไมเกิน 1 กิโลเมตร ประกอบดวย 5 ชุมชน ไดแก ชุมชนสีส่ บิ หอง
ชุมชนซอยกอไผ ชุมชนซอยตนโพธิ์ ชุมชนสะพานหิน และชุมชนคลองเกาะผี จํานวน
ชุมชนละ 3 คน รวมผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมด 19 คน
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3) การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลเปนการรวบรวมขอมูลดวยวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Method) ซึ่งศึกษาและรวบรวมรายละเอียดจากเอกสาร รายงานการประชุม หรือเอกสาร
วิชาการ (Documentary Research) เพื่อศึกษาสภาพขยะมูลฝอยในชุมชน แนวทาง
การกําจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนบริบทและภูมิหลังของการกําจัดขยะมูลฝอยดวยโรงไฟฟา
ขยะ ซึ่งเปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนและบริบททั่วไป และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth
Interview) เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขสําคัญในการจัดการรวมดานการจัดการขยะ
ของโรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต
4) การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดวยการวิเคราะห
ขอมูลจากเอกสารและบันทึกการสัมภาษณแลวนํามาถอดขอมูล จากนัน้ ตีความโดยเชือ่ มโยง
ไปยังแนวคิด ทฤษฎีเพื่ออธิบายความหมายของการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะหดวย
กระบวนการวิ เ คราะห ข  อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย โดยใช
การวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
จากการศึกษารวบรวมขอมูลรายละเอียดการจัดการรวมดานการจัดการขยะ
ของเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและเงื่อนไขสําคัญในการจัดการรวมดาน
การจัดการขยะของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รายละเอียด มีดังนี้
1) บริบทและภูมิหลังของการกําจัดขยะมูลฝอยดวยโรงไฟฟาขยะ เทศบาลนคร
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน ประมาณ
3 แสนคน และมี ป ระชากรแฝงอี ก ประมาณ 3 แสนคน ประกอบกั บ มี นั ก ท อ งเที่ ย ว
ประมาณ 5.6 ลานคนตอปและคาดการณวาในระยะเวลาอีก 10 ปขางหนาจังหวัดภูเก็ตจะ
มีปริมาณขยะประมาณ 900 – 1,000 ตันตอวัน หรือเพิม่ ขึน้ รอยละ 7 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ
มูลนิธิเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม, 2558, น. 5 - 6) ซึ่งสาเหตุที่ทําใหปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเกิด
จากกระแสอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและขยะจากครัวเรือน สถานประกอบการขนาดใหญ
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ดานชายฝงตะวันตกของเกาะที่เปนแหลงทองเที่ยว ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ มีการกอสรางโครงการตาง ๆ ทั้งที่เปนโรงแรมและที่พักอาศัย ปจจัยเหลานี้
ทําใหอตั ราขยะเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ หากไมมกี ารบริหารจัดการทีด่ จี ะทําใหขยะตกคางเปนจํานวนมาก
พัฒนาการการกําจัดขยะของเทศบาลนครภูเก็ต มีรายละเอียดดังนี้คือหลังจาก
โรงเตาเผาขยะแหงที่ 1 ไดปดตัวลง เนื่องจากความสามารถในการกําจัดขยะลดลงเพราะ
เครื่องจักรมีความทรุดโทรมและประสิทธิภาพในการเผากําจัดขยะนอยลง นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครภูเก็ตไดพยายามหาวิธีในการกําจัดขยะ ไมวาจะเปนการของบประมาณจาก
สวนกลางเพื่อซอมแซมและเพิ่มความสามารถในการเผาขยะของโรงเตาเผาขยะแหงที่ 1
แตแนวทางที่ไดตอบรับกลับมาคือการใหเทศบาลนครภูเก็ตรณรงคเรื่องการกําจัดขยะ
ตนทางใหกับประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะดวยการคัดแยกและการนําขยะมาใชประโยชน
ซึ่งแนวทางดังกลาวไมสอดคลองกับปริมาณขยะของเทศบาลภูเก็ตที่เพิ่มสูงขึ้นเปน 700
ตันตอวัน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ตจึงไดรวมประชุมกับทุกฝายที่เกี่ยวของและ
ไดขอ สรุปคือการใหเอกชนลงทุนและดําเนินงานในลักษณะของสัญญาสัมปทานในการเผาขยะ
และผลิตกระแสไฟฟาไดในขณะเดียวกัน ในปพ.ศ. 2551 ไดมีการเปดประมูลและบริษัทพี
เจทีเปนผูไดรับสัมปทาน เริ่มกระบวนการทางดานกฎหมาย ตอเนื่องจนป พ.ศ. 2552 –
2553 เริ่มมีการกอสรางโรงไฟฟาขยะแหงที่ 2 และเปดดําเนินการในวันที่ 14 มีนาคม
2555 ระยะเวลาสัมปทาน 15 ป
โรงไฟฟาขยะแหงที่ 2 เปนการดําเนินงานดานการกําจัดขยะรวมกันระหวาง
เทศบาลนครภูเก็ตและบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จํากัด เนื่องดวยการบริหารจัดการขยะ
ของภูเก็ตเปนแบบรวมศูนย รองรับการกําจัดขยะทั้งจังหวัดภูเก็ต การดําเนินงานเริ่มดวย
คณะกรรมการบริหารขยะมูลฝอยและบําบัดนํ้าเสียจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน หัวหนาสวนราชการสวนภูมิภาค ทองถิ่น และเอกชนรวมเปนคณะกรรมการ
ไดจัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558 - 2562 เพื่อเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหสอดคลองกับสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยของ
จังหวัดภูเก็ต และสอดคลองกับ Roadmap การจัดการขยะและของเสียอันตราย เรงแกไข
ปญหาการกําจัดขยะที่ไมถูกตองและตกคางสะสมตามความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยกําหนดการแบงกลุมพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย (Cluster)
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ตามหลักเกณฑการแบงกลุมพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนยจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ไดแก ปริมาณขยะมูลฝอย ขอบเขตการใหบริการ ระยะทางขนสง เทคโนโลยีการกําจัด
ขยะมูลฝอย สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
การกําจัดขยะของเทศบาลนครภูเก็ต ไดอาศัยขอกฎหมายในเรื่องของสถานที่ใน
การกําจัดขยะที่กําหนดใหมีแหงเดียว โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 19
แหงและหนวยงานตาง ๆ ไดนําขยะมากําจัดในพื้นที่ที่กําหนด ลักษณะของการดําเนินงาน
ไดมีการจางสัมปทานกับบริษัทพีเจที เทคโนโลยี จํากัด ในการเผากําจัดตามขอตกลงตาม
สัญญาสัมปทาน ในสวนของภาคประชาชนมีโอกาสเขารวมในการบริหารจัดการขยะใน
ลั ก ษณะต า ง ๆ ทั้ ง นี้ ก ารศึ ก ษานี้ เ พื่ อ วิ เ คราะห ว  า เงื่ อ นไขสํ า คั ญ ใดบ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
การบริหารจัดการขยะและแตละภาคสวนที่เกี่ยวของไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนไดใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวในลักษณะใด
2) เงื่ อ นไขสํ า คั ญ ในการจั ด การร ว มด า นการจั ด การขยะของโรงไฟฟ า ขยะ
เทศบาลนครภูเก็ต
ผลการศึกษาเงื่อนไขสําคัญในการบริหารจัดการรวมดานการจัดการขยะของ
โรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไดใชแนวคิดของ Ostrom (1990)
ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับกติกาที่จะทําใหการจัดการทรัพยากรรวมประสบความสําคัญ ประกอบ
ดวย 8 ประการ ไดแก 1) ความชัดเจนของขอบเขตสิทธิชุมชน 2) ความสอดคลองกับกติกา
ชุมชน 3) การมีสวนรวมในการปรับปรุงกฎ กติกา 4) การสอดสองที่มีประสิทธิภาพ
5) การลงโทษอยางคอยเปนคอยไป 6) กลไกการจัดการความขัดแยง 7) รัฐใหการยอมรับ
ในสิ ท ธิ ข องชุ ม ชน 8) การจั ด การทรั พ ยากรที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ กฎหมายของชุ ม ชน
มีรายละเอียด ตอไปนี้
ข อ มู ล ในส ว นนี้ ศึ ก ษาเพื่ อ ค น หาเงื่ อ นไขที่ สํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งานด า น
การจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ต โดยสัมภาษณจากตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน พบวาเงื่อนไขสําคัญในการบริหารจัดการรวมดานการจัดการขยะของ
โรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย 4 เงือ่ นไข ไดแก 1) ความชัดเจน
ของขอบเขตสิทธิชุมชน (Boundaries) 2) การสอดสองดูแลที่มีประสิทธิภาพ (Effective
Monitoring) 3) การยอมรับในสิทธิของชุมชน (Recognition of Rights) 4) การจัดการ
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ทรั พ ยากรที่ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล อ งกั บ กฎหมายชุ ม ชนหรื อ ระบบที่ ใ หญ ก ว า (Law)
สวนเงือ่ นไขทีไ่ มปรากฏชัดเจนในการศึกษา ประกอบดวย 4 เงือ่ นไข ไดแก 1) ความสอดคลอง
กับกติกาชุมชน (Congruence) 2) การมีสว นรวมในการปรับปรุงกฎ กติกา (Collective - choice
arrangements) 3) การลงโทษอยางคอยเปนคอยไป (Gradual sanctions) 4) กลไก
การจัดการความขัดแยง (Conﬂict Resolution Mechanisms) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ความชัดเจนของขอบเขตสิทธิชุมชน (Boundaries)
ความชัดเจนของขอบเขตสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการโรงไฟฟาขยะจะ
ไมใชขอบเขตของการกําหนดสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรหรือการแบงปนผลประโยชนใน
ลักษณะเชนเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นไมวาจะเปนปาไมหรือที่ดิน แตเปนไปใน
ลักษณะทีส่ มาชิกในชุมชนมีสทิ ธิในการรับฟงขอมูลทีเ่ ปนประโยชนตอ การตัดสินใจ การซักถาม
และการแสดงความคิดเห็น ในสวนของเทศบาลนครภูเก็ตและโรงไฟฟาขยะมีสิทธิรวมกัน
ในการรับผลประโยชนจากการบริหารจัดการโรงไฟฟาขยะ นอกจากนี้ความชัดเจนของ
ขอบเขตสิทธิชุมชน ประกอบดวย 2 ประเด็นที่สําคัญ คือความชัดเจนในเรื่องการกําหนด
ขอบเขตพื้นที่การจัดการรวม (Boundaries) ระหวางเทศบาลนครภูเก็ตและโรงไฟฟาขยะ
พี เ จที ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในระยะก อ นการก อ สร า งโรงไฟฟ า ขยะ โดยมี ก ารกํ า หนดพื้ น ที่ ข อง
โรงไฟฟาขยะรวมกัน ซึ่งเปนพื้นที่ของกรมปาไมและอยูในพื้นที่ของเทศบาลตําบลวิชิต
ประชาชนไมไดเขาไปรวมแสดงความคิดเห็นในการกําหนดพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของโรงงาน
แตหลังจากมีการดําเนินงานของโรงไฟฟาขยะแลว ประชาชนบางชุมชนที่อาศัยใกลกับ
โรงไฟฟาขยะ เชน ชุมชนคลองเกาะผีจะมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่กันเองภายในชุมชนใน
การเขาไปหาของเกาจากแหลงฝงกลบ (Land ﬁll) เพื่อปองกันการรุกลํ้าพื้นที่ของโรงไฟฟา
ขยะ ตามการใหสัมภาษณของประธานชุมชนคลองเกาะผี ที่ไดใหขอมูลวา
“…ระเบียบของเราที่อยูรวมกันเปนเรื่องที่เราตั้งขึ้นมาเอง เชน
เรื่องการอยูอาศัยในพื้นที่ เรื่องสิ่งแวดลอม การหามรุกลํ้าออกนอก
แนวเขตที่กําหนด การดูแลรักษาปาชายเลน กฎระเบียบจะไมเกี่ยว
กับพีเจที สวนมากจะเกี่ยวกับคนในชุมชนที่เรากําหนดขึ้นมาเอง
พีเจทีเคาก็ไมไดลวงลํ้าอะไรเขามาในชุมชน ชุมชนก็ไมไดกาวกาย
อะไรเกี่ยวกับการดําเนินงานของเคา…”
(เสกสรร สุขนึก, สัมภาษณ : 9 พฤษภาคม 2562)
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ประเด็นถัดมาคือการกําหนดผูรับประโยชนที่ชัดเจน (Appropriators) ผูรับ
ผลประโยชนจากการบริหารจัดการโรงไฟฟาขยะ ไดแก ผูรับผลประโยชนทางตรง คือ
โรงไฟฟาขยะ พีเจทีที่จะมีรายไดจากการกําจัดขยะในอัตราตันละ 300 บาท และรายได
จากการขายไฟฟาที่ผลิตไดใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค สวนเทศบาลนครภูเก็ตไดรับคา
กําจัดขยะบางสวนจากองคกรปกครองทองถิ่นทั้ง 19 แหงและหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด
ภูเก็ต ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับการใหสัมภาษณของรองนายกเทศมนตรี เทศบาลนคร
ภูเก็ต ที่ไดใหขอมูลวา
“…การทําตามขอสัญญาทีค่ อ นขางจะเขมงวด เนือ่ งจากกลัววา
รัฐจะเสียเปรียบเอกชน ในสัญญาไดระบุวาขยะที่เปนของเทศบาลนคร
ภูเก็ตจะตองไมคิดคาขนขยะ จะตองกําจัดใหฟรี ซึ่งปริมาณขยะอยูที่
130 ตัน/วัน แตสวนที่เกินกําหนดจะจายใหตันละ 300 บาท คาไฟฟาที่
ผลิตไดเปนของบริษัทผูประมูลทั้งหมด…”
(ถาวร จิรพัฒนโสภณ, สัมภาษณ : 27 พฤษภาคม 2562)
ประชาชนบางชุมชน เชน ชุมชนคลองเกาะผีจะไดรับผลประโยชนทางออม
จากการเขาไปเก็บของเกาในโรงงานไฟฟาขยะ ซึ่งเปนเถาหนักที่ไมสามารถกําจัดไดหมด
เชน เศษเหล็ก นอกจากนี้ประชาชนที่อาศัยใกลกับโรงไฟฟาขยะจะไดรับสิทธิ์ในระยะกอน
การกอสรางโรงไฟฟาขยะ คือการเขารับฟงขอมูลการกอสรางและการดําเนินงานของ
โรงไฟฟาขยะในภาพรวมสอดคลองกับการใหสัมภาษณของรองประธานชุมชนสี่สิบหอง
ที่ไดใหขอมูลวา
“…ชุมชนมีสิทธิตาง ๆ ไดทั้งเพ (ไดทั้งหมด...ผูวิจัย) เทศบาล
ลงชุมชนมาบอย เวลาเทศบาลฯมาประชุมก็จะมีเจาหนาที่จากหนวยนูน
หนวยนี้มาประชุมพรอมกัน มาประชุมในชุมชน…”
(อุทัย กี่สุน, สัมภาษณ : 8 พฤษภาคม 2562)
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ในส ว นของการทํ า ประชาพิ จ ารณ เ พื่ อ ให ผู  มี ส  ว นได ส  ว นเสี ย มี ส  ว นร ว มใน
การแสดงความคิดเห็น เปนกระบวนการที่ใหทุกภาคสวนรับทราบถึงผลประโยชนที่จะได
รับรวมกัน ทําใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการบริหารจัดการโรงไฟฟาขยะวาแตละ
ภาคส ว นมี สิ ท ธิ ใ นลั ก ษณะใดบ า ง ส ว นใหญ ผู  ที่ เ ข า ร ว มจะเป น ประธานชุ ม ชนหรื อ
รองประธานชุมชน สอดคลองกับการใหสัมภาษณของรองประธานชุมชนสี่สิบหอง ที่ไดให
ขอมูลวา
“…การทําประชาพิจารณสวนมากเปนพวกประธานที่เขาฟง
สวนมากจะลงมติใหสรางโรงไฟฟาขยะทั้งนั้นแหละ เพราะถาไมสราง
ชุมชนตรงนี้จะมีกลิ่นมาก…”
(อุทัย กี่สุน, สัมภาษณ : 8 พฤษภาคม 2562)
สิทธิอีกประการหนึ่งที่สมาชิกในชุมชนจะไดรับคือการดูแลเรื่องความปลอดภัย
หรือการตรวจสุขภาพ ซึ่งทางเทศบาลนครภูเก็ตดูแลโดยการติดตั้งเครื่องวัดความเขมขน
ของกลิ่น ฝุน ควัน เพื่อใหสมาชิกในชุมชมรวมกันสังเกตและรายงานผลกับเทศบาลนคร
ภูเก็ตและโรงไฟฟาขยะ ทั้งนี้เพื่อเปนการลดความกังวลเกี่ยวกับอันตรายที่สมาชิกในชุมชน
อาจจะไดรับผลกระทบ นอกจากนี้เทศบาลนครภูเก็ตไดใหเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจ
สุขภาพใหแกประชาชนในแตละชุมชนเปนการตรวจสุขภาพพื้นฐาน เชน ตรวจวัดความดัน
เบาหวาน สุขภาพทั่วไป เปนไปตาม การใหสัมภาษณของรองประธานชุมชนซอยกอไผ
ที่ไดใหขอมูลวา
“…เทศบาลฯ เคาลงมาดูแล คือเคาจะมีคนของเคา ก็ให สท.
(สมาชิกสภาเทศบาล…ผูวิจัย) เขามาดูแลชาวบาน อนามัยก็มาบอยมา
เช็ ค มาตรวจให เ หมื อ นกั น มาตรวจสุ ข ภาพให เช น ตรวจความดั น
วัดรอบพุง ตรวจเลือดวามีเบาหวาน มีนํ้าตาลมั้ย เกี่ยวกับสุขภาพของ
ชาวบานวามีผลกระทบไหรมั้ย (มีผลกระทบอะไรหรือไม...ผูวิจัย)…”
(สุนีย คิดเหมาะ, สัมภาษณ : 8 พฤษภาคม 2562)
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2.2 การสอดสองดูแลที่มีประสิทธิภาพ (Effective Monitoring)
เงื่ อ นไขข อ นี้ ทุ ก ภาคส ว นได ใ ห ค วามสํ า คั ญ อย า งมาก เนื่ อ งจากเป น
การปองกันและลดผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนใกลเคียง เทศบาลนคร
ภูเก็ตไดรวมกับโรงไฟฟาขยะลงพื้นที่ในชุมชนที่ใกลกับโรงไฟฟาขยะ ตั้งแตชวงแรกที่
เริม่ เดินเครือ่ งกําจัดขยะ (Start up) โดยลงพืน้ ทีท่ กุ อาทิตย ๆ ละครัง้ เพือ่ รับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในแตละชุมชน ชวงแรกเปนการรับฟงขอรองเรียน ความคิดเห็นจากที่
ประชุม หลังจากนั้นขอรองเรียนจะแจงเตือนผานทางชองทางตาง ๆ ที่เทศบาลนครภูเก็ต
และโรงไฟฟาขยะใหไว เชน โทรศัพท ไลน เว็บไซต เปนการแจงเตือนทันทีโดยประชาชน
ไปยั ง เทศบาลฯ หรื อ แจ ง ไปยั ง โรงไฟฟ า ขยะโดยตรง ตามคํ า ให สั ม ภาษณ ข อง
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครูเก็ต ที่ไดใหขอมูลไววา
“…จริง ๆ คนที่ไดรับผลกระทบโดยตรงคือคนที่อาศัยโดยรอบ
เตาเผาขยะ คนที่สามารถพูดคุยได มี 2 แบบคือ แกนนําที่บริษัท
เอกชนได มี ก ารไปพู ด คุ ย ไว ก  อ นแล ว จะเป น คน Monitor
(การติดตาม ตรวจสอบ...ผูวิจัย) ให แบบที่ 2 คือการรองเรียนที่นอก
เหนือการควบคุม เชน การรองเรียนทาง Line Facebook ศูนยดํารง
ธรรม ชองทางเหลานี้เปนการรองเรียนที่เพิ่มเติมมาแลวก็มีการแจง
กลับตามชองทางตาง ๆ อีกกลุมคือกลุมสมาชิกสภาที่เปนตัวแทน
ประชาชนก็จะทําการรองเรียนโดยการโทรศัพทมาแจงโดยตรงผาน
ทางเจาหนาที่ ชองทางที่เปดรับการแสดงความคิดเห็นคอนขางที่จะ
ครอบคลุ ม เพราะเมื่ อ มี ก ลิ่ น ที่ เ กิ ด จากการเผาขยะก็ จ ะมี
การ Warning (การแจงเตือน...ผูวิจัย) มาทันที…”
(ถาวร จิรพัฒนโสภณ, สัมภาษณ : 27 พฤษภาคม 2562)
หลังจากนั้นเจาหนาที่ของโรงไฟฟาขยะจะลงพื้นที่ไปสังเกตสถานการณ
พูดคุยกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลในเรื่องลักษณะของกลิ่น
สาเหตุการเกิดกลิ่น และการแกไขปญหา ตามคําใหสัมภาษณของรองนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครูเก็ต ที่ไดใหขอมูลไววา
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“….ในสวนของชาวบานที่อยูบริเวณโรงไฟฟาขยะเปนกลุมที่
ไดรับผลกระทบโดยตรงคือบริเวณชุมชนเขตวิชิต หมูบานสะพานหิน
เปนหลัก ตามดวยหมูบานทหารเรือ โรงเรียนสวนสาธารณะสะพานหิน
ผลกระทบจากเตาเผาขยะถามีกลิ่นก็จะมีการรองเรียนทันที ซึ่งชาวบาน
จะเปนคน Monitor เพื่อใหเห็นวาการทํางานของโรงงานมีปญหา
แตเนื่องจากการกําจัดขยะของเทศบาล ฯ มี 4 ระบบ คือระบบฝงกลบ
ระบบเตาเผาขยะชุมชน ระบบเตาเผาขยะติดเชื้อ ระบบบําบัดนํ้าเสีย
การสรางมลพิษจะไมเหมือนกันคนในชุมชนจะแยกกลิ่นที่เกิดจากระบบ
กําจัดขยะไดวากลิ่นแบบไหนมาจากเตาเผา กลิ่นนํ้าเสีย ชาวบานจะ
สามารถแยกได เทศบาลจะสร า งที ม งานเข า มาแจ ง กั บ ทางโรงงาน
เทศบาลฯ เพื่อใหเกิดการประสานงานแกปญหา ถามวา 100 % มั้ยตอบ
ไดเลยวาไม 100 % ก็คือวาทันทีที่โรงงานมีการซอมบํารุง Shut Down
(ปดปรับปรุงระบบ...ผูวิจัย) หรือ Start Up (เดินเครื่องกําจัดขยะ...
ผูวิจัย) จะมีกลิ่นเล็ดลอดออกมาจะมีผลกระทบอีกอันคือระบบกรองจะ
มีผลตอชุมชนเนื่องจากถุงกรองชํารุดแตลักษณะกลิ่นจะเปนอีกแบบ
แตถาเตาติดเชื้อก็จะเปนอีกแบบ ซึ่งชาวบานสามารถบอกไดวาเปนกลิ่น
ทีม่ าจากไหนมีลกั ษณะอยางไร ซึง่ การแจงเตือนดังกลาวเปนการอยูร ว มกัน
ระหวางชุมชน โรงไฟฟา และเทศบาลฯ…”
(ถาวร จิรพัฒนโสภณ, สัมภาษณ : 27 พฤษภาคม 2562)
การดําเนินงานของโรงไฟฟาขยะ มีความรวมมือกันในการสอดสองดูแลใน
การบริหารจัดการทั้ง 3 ภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ภาคประชาชนที่อาศัยใน
ชุมชนใกลเคียงจะชวยกันสังเกตกลิ่น ฝุน ควันที่เกิดขึ้นขณะที่โรงไฟฟาขยะเดินเครื่อง หาก
พบความผิ ด ปกติ จ ะทํ า การแจ ง เตื อ นไปยั ง โรงไฟฟ า ขยะทั น ที ห รื อ เป น การแจ ง ไปยั ง
เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อใหทําการสงเจาหนาที่ไปติดตาม ลงพื้นที่ และแลกเปลี่ยนขอมูลกับ
ประชาชนเพื่อชี้แจงสาเหตุของความผิดปกติดังกลาวและอธิบายวิธีการในการแกปญหา
และระยะเวลาที่จะทําใหปญหานั้นหมดไปจากชุมชน สอดคลองกับการใหสัมภาษณของผู
จัดการโรงไฟฟาขยะ ที่ไดใหขอมูลวา
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“…โรงงานไฟฟาขยะมีการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
คือ การรองเรียนในชวงแรกมีทั้งในสวนที่เปนผลกระทบจริงและ
ความเขาใจผิดบางสวน ซึ่งปจจุบันชาวบานโดยรอบไมรองเรียนจะ
มีประชาชนบางสวนที่ไมเขาใจสภาพรอบ ๆ ของโรงไฟฟาเพราะ
ชุมชนที่อยูโดยรอบจะเขาใจวากลิ่นที่เกิดขึ้น เกิดจากสวนใด เชน
จากเตาเผาจากการฝงกลบ หรือเกิดจากรถขนขยะ ซึ่งเมื่อกอนมี
การรองเรียนวารถขนขยะเหม็น มีกลิ่นแบบไหน ซึ่งกลิ่นบางกลิ่น
ไมไดเกิดจากโรงงาน ซึ่งชาวบานจะเขาใจไดทันทีวาเปนกลิ่นอะไร
ใชกลิ่นของการเผาขยะไหม กลิ่นนํ้าเสีย กลิ่นที่เปนขยะสด เปนยัง
ไง ชาวบานก็จะแจงมา ชาวบานสามารถระบุไดอยางชัดเจนวา
เปนกลิ่นประเภทไหน ทางโรงงานฯก็สามารถหาตนสายปลายเหตุ
ไดวาเปนกลิ่นที่มาจากสวนไหน เพราะในพื้นที่ของโรงไฟฟาขยะมี
หลายกิจกรรม ซึ่งกลิ่นอาจจะไมไดเกิดจากเตาเผาขยะก็ได…”
(กิตติศักดิ์ อภิชาตบุตร, สัมภาษณ : 8 พฤษภาคม 2562)
2.3 การยอมรับในสิทธิของชุมชน (Recognition of Rights)
การยอมรับในสิทธิของชุมชนสอดแทรกในกระบวนการบริหารจัดการของ
โรงไฟฟาขยะทุกระยะ เริ่มตั้งแตขั้นกอนการกอนสรางใหการยอมรับในสิทธิของประชาชน
ในชุมชนโดยการเชิญใหประชาชนรวมรับฟงขอมูลเกี่ยวกับความจําเปนในการกอสราง
โรงไฟฟาขยะ และการแลกเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานรวมกัน ระยะดําเนินงานของโรงไฟฟา
ขยะไดยอมรับสิทธิของประชาชนโดยใหประชาชนสามารถรองเรียนหรือแจงเตือนเกี่ยวกับ
กลิ่ น ผ า นทางช อ งทางต า ง ๆ และร ว มพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นเสนอแนะความคิ ด เห็ น กั บ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อแกไขปญหาใหไดรับความพึงพอพอใจมากที่สุด รวมทั้งการใหเงิน
สนับสนุนจัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ตามที่ชุมชนเสนอและการมอบทุนการศึกษาให
กับชุมชนเปนการดําเนินงานที่สรางความสัมพันธกับชุมชน สอดคลองกับการใหสัมภาษณ
ของผูจัดการโรงไฟฟาขยะ ที่ไดใหขอมูลวา
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“…มีการรวมกิจกรรมกับชุมชน เชน กิจกรรมแอโรบิค รถนํ้าดําหัว ป
ใหม สงกรานต วันพอ วันแม ทางโรงงานก็จะไปเขารวม แนวทางการ
บริหารโรงงานไฟฟาขยะกับชุมชน มีทั้งการแกไขปญหาและการทํา CSR
(ชุมชนสัมพันธ...ผูวิจัย) ควบคูกันไป เพราะฉะนั้นปญหาที่เกิดกับชาวบาน
เมื่อไดรับการแกไขก็ทําใหประชาชนรูสึกไมโดนทอดทิ้ง รับรูถึงความ
จริงใจในการแกปญหาจากทางโรงงานฯ โรงงานอยูรวมกับชุมชนได ทําให
เกิดความยั่งยืน โรงงานฯขายไฟฟาได เพราะฉะนั้นโรงงานของเราใหความ
สําคัญกับชุมชนคอนขางจะเยอะ…”
(กิตติศักดิ์ อภิชาตบุตร, สัมภาษณ : 8 พฤษภาคม 2562)
นอกจากนี้โรงไฟฟาขยะใหความสําคัญกับชุมชนไมวาจะเปนการมอบทุนการ
ศึกษาใหกับเยาวชนหรือการใหเงินสนับสนุนเพื่อทํากิจกรรมในวันสําคัญ หรือไมเปนการ
จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน ทั้งนี้เปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงไฟฟาขยะกับ
ประชาชน ซึ่งมีประชาชนบางสวนยังคงมองวาโรงไฟฟาขยะเปนผูรายที่สรางมลพิษใหกับ
ชุมชน ดังนั้นการสรางความใกลชิดจะทําใหเกิดความไววางใจและสงผลดีอีกทางคือชุมชน
จะทําหนาที่อธิบาย ชี้แจงใหกับบุคคลทั่วไปที่มองโรงไฟฟาขยะในภาพลบ ซึ่งการดําเนิน
งานในสวนนี้ไดรับการตอบรับที่ดีมาก สวนใหญทุกกิจกรรมที่เขียนโครงการเพื่อขอเงิน
สนับสนุนก็จะไดการอนุมัติจากผูบริหารของโรงไฟฟาขยะ
2.4 การจัดการทรัพยากรที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับกฎหมายชุมชนหรือระบบ
ที่ใหญกวา (Law)
โรงไฟฟ า ขยะได ดํ า เนิ น การภายใต ข  อ กํ า หนดของกฎหมายเพื่ อ รั ก ษาความ
ปลอดภัยและดูแลชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน ประการแรกคือการดําเนิน
งานของโรงไฟฟาขยะอยูภายใตกฎมาย สัญญาสัมปทาน และขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรการ
ตาง ๆ ของการบริหารจัดการโรงไฟฟาขยะ รวมทั้งการจัดทํารายงานผลกระทบดานสิ่ง
แวดลอม (EIA) ที่โรงไฟฟาขยะจะตองรายงานใหกับเทศบาลนครภูเก็ตทุกเดือนเพื่อสรุป
ความคิดเห็นเรื่องกลิ่นหรือผลกระทบดานสวัสดิภาพ ความเปนอยูของประชาชนในชุมชน
หรือไมเปนการรายงานความปลอดภัยตามมาตรฐานโรงงานในดานตาง ๆ เชน การซอม
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อพยพหนีไฟที่ซอมเฉพาะเจาหนาที่ของโรงไฟฟาขยะ ไมไดมีการซอมกับประชาชนใน
ชุมชนใกลเคียง ตามการใหสัมภาษณของเจาหนาที่ ISO ของโรงไฟฟาขยะ ที่ไดใหขอมูลไว
วา
“…กฎหมายสวนมากไมไดเอากฎหมายยึดกับชาวบาน แตทางโรงงานก็
จะปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนด เชน EIA (รายงานผลกระทบดานสิ่ง
แวดลอม...ผูวิจัย) การควบคุมคาอากาศตาง ๆ คานํ้าเสีย โรงงานไมได
ปลอยออกคลองสาธารณะโดยตรงแตจะมีการจางโรงบําบัดของเทศบาลฯ
สงไปโรงบําบัดแลวสงออกอีกที อยางอื่น เชน อาคาร สถานที่เก็บนํ้ามัน
ก็จะดําเนินการตามกฎหมายทั้งหมด การควบคุมหมอไอนํ้า ปนจั่น เคลน
มีการตรวจทุก 6 เดือน ผูควบคุมมลพิษ นํ้า อากาศ ผูปฏิบัติงานดูแล
การตรวจสอบ Boiler (หมอตม...ผูวิจัย) การตรวจสอบอาคาร การอพยพ
หนีไฟ ซอมดับเพลิง ซึ่งทําเฉพาะภายในโรงงาน เปนการซอมแผนอพยพ
หนีไฟ…”
(วรนุช จาดนอก, สัมภาษณ : 22 พฤษภาคม 2562)
นอกจากนี้มีการดําเนินงานภายใตกฎหมายที่กําหนดใหสงเงินที่ไดจากการขาย
ไฟฟ า ให กั บ การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคเข า สมทบกองทุ น พั ฒ นาการไฟฟ า เงิ น ส ว นนี้ จ ะ
หมุนเวียนเพื่อนํามาพัฒนาแตละชุมชนที่อยูใกลเคียงกับโรงไฟฟาขยะ เปนการดูแล
เรื่ อ งสวั ส ดิ ภ าพให กั บ คนในชุ ม ชน เช น สนามเด็ ก เล น สถานที่ อ อกกํ า ลั ง กาย หรื อ
การปรับปรุงเรื่องสาธารณูปโภคตาง ๆ ตามการใหสัมภาษณของเจาหนาที่ ISO ดังนี้
“…อีกอยางคือ บริษัทจะตองจายเงินใหกองทุนพัฒนาไฟฟา
เปนขอบังคับตามกฎหมายที่กําหนดไว กองทุนจะเอาเงินสวนนั้นไปใช
กับชุมชนที่ไดรับผลกระทบกับโรงไฟฟา กองทุนนี้ชาวบานสามารถไป
บริหารจัดการกองทุนเองไดเลย สรุปวาสิทธิที่ชาวบานมีคือสิทธิใน
การแจงขอรองเรียนและสิทธิในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟา
เพื่อรับขอรองเรียนและการคืนผลประโยชนใหกับชาวบาน…”
…”(วรนุช จาดนอก, สัมภาษณ : 22 พฤษภาคม 2562)
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สรุปเงื่อนไขสําคัญในการดําเนินงานดานการจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ต พบวา
เงื่อนไขสําคัญในการจัดการรวมดานการจัดการขยะของโรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย 4 เงื่อนไข ไดแก 1) ความชัดเจนของขอบเขตสิทธิชุมชน
(Boundaries) 2) การสอดส อ งดู แ ลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Effective Monitoring)
3) การยอมรับในสิทธิของชุมชน (Recognition of Rights) 4) การจัดการทรัพยากรที่
เชื่ อ มโยงและสอดคล อ งกั บ กฎหมายชุ ม ชนหรื อ ระบบที่ ใ หญ ก ว า (Law) ซึ่ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนไดจัดการรวมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ความชัดเจน
ของขอบเขตสิทธิชุมชน (Boundaries) พบวามีการคุมครอง ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสวั ส ดิ ภ าพในการอยู  อ าศั ย และการติ ด ตาม ตรวจสอบและแก ป  ญ หาเรื่ อ งกลิ่ น
2) การสอดสองดูแลที่มีประสิทธิภาพ (Effective Monitoring) พบวามีการเปดรับเรื่อง
รองเรียนผานชองทางตาง ๆ เชน โทรศัพท ไลน เว็บไซตและการติดตาม แลกเปลี่ยนขอมูล
3) การยอมรับในสิทธิของชุมชน (Recognition of Rights) พบวามีการประชุมชี้แจงขอมูล
กอนการกอสรางโรงไฟฟาขยะและการทําประชาพิจารณ 4) ดานการจัดการทรัพยากร
เชื่อมโยงและสอดคลองกับกฎหมายชุมชนหรือระบบที่ใหญกวา (Law) พบวาภาคเอกชน
มีหนาที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และ
การสงเงินเขากองทุนพัฒนาการไฟฟา
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ตารางที่ 1 : สรุปเงื่อนไขสําคัญในการจัดการรวมดานจัดการขยะของโรงไฟฟาขยะ
เทศบาลนครภูเก็ต
ความชัดเจนของขอบเขตสิทธิชุมชน (Boundaries)
1.การกําหนดขอบเขต
พื้นที่ (boundaries)

พื้นที่โรงไฟฟาขยะ

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน



การกําหนดอาณาเขตที่ชัดเจน
เพื่อประกอบอาชีพหาของเกา
รายไดจากการกําจัดขยะ




รายไดจากการจําหนายกระแส
ไฟฟา
2. การระบุสิทธิในการ การรองเรียน แจงเตือนเรื่อง
เขาถึงทรัพยากรของผู กลิ่น ฝุน ควัน
มีสวนเกี่ยวของ
การคุมครอง ดูแลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพในการ
อยูอาศัย
การติดตาม ตรวจสอบและแก
ปญหาเรื่องกลิ่น

















คานําสงขยะเพื่อกําจัด



การสอดสองดูแลที่มีประสิทธิภาพ (Effective Monitoring)

1. การเปดรับเรื่องรองเรียนผานชองทางตาง ๆ เชน
โทรศัพท ไลน เว็บไซต



2. การลงพื้นที่เพื่อสํารวจความคิดเห็น



3. การชี้แจงสาเหตุของปญหาและวิธีการในการแกปญหา



4. การติดตามและแลกเปลี่ยนขอมูล
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ความชัดเจนของขอบเขตสิทธิชุมชน (Boundaries)

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน

การยอมรับในสิทธิของชุมชน (Recognition of Rights)
1.การประชุมชี้แจงขอมูลกอนการกอสรางโรงไฟฟาขยะ





2. การซักถามและเสนอความคิดเห็นในการดําเนินงาน
3. การทําประชาพิจารณ








4. การมอบทุนการศึกษา



5. การมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน






การจัดการทรัพยากรเชื่อมโยงและสอดคลองกับกฎหมายชุมชนหรือระบบที่ใหญกวา (Law)

1. การายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
2. การสงเงินเขากองทุนพัฒนาการไฟฟา



ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษา อาจกลาวไดวา 1) ดานความชัดเจนของขอบเขต
สิทธิชุมชน (Boundaries) ไมไดเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่
ตั้งของโรงไฟฟาขยะ เปนเพียงการกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกันระหวางเทศบาล
นครภูเก็ตและโรงไฟฟาขยะ แลวเสนอรายละเอียดขอมูลใหประชาชนรับทราบเทานั้น
ซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยใกลกับโรงไฟฟาขยะ ความชัดเจนของขอบเขตสิทธิ
ชุมชนในที่นี้ไมใชการกําหนดขอบเขตการเขาถึงทรัพยากรหรือการแบงผลประโยชน
ในลักษณะเชนเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติ แตเปนการใหสิทธิแกประชาชนหรือผูมีสวนได
สวนเสียไดรับทราบขอมูลในการดําเนินงานที่เปนประโยชนและรวมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอดีขอเสียในการบริหารงานในประเด็นตาง ๆ รวมทั้งการลงมติเพื่อยืนยัน
การกอสรางโรงไฟฟาขยะ 2) การสอดสองดูแลที่มีประสิทธิภาพ (Effective Monitoring)
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการที่ชัดเจนโดยการแจงเตือนปญหาเรื่องกลิ่น
การซักถามและเสนอความคิดเห็นในการดําเนินงานเนื่องจากเปนผูที่ไดรับผลกระทบ
ซึ่งทําใหการแกปญหาเรื่องกลิ่นมีความรวดเร็วขึ้น แตทั้งนี้ควรเปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสียรวมทั้งประชาชนที่ไดรับผลกระทบไดมีสวนในการบริหารจัดการ เชน แตงตั้ง
คณะกรรมการชุมชนในการสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจในการบริหารงานของ
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โรงไฟฟ า ขยะ รวมทั้ ง รวบรวมข อ เสนอแนะในการบริ ห ารจั ด การที่ ค รอบคลุ ม กั บ
ความตองการของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 3) การยอมรับในสิทธิของชุมชน (Recognition
of Rights) ควรเปดโอกาสใหประชาชนเปนผูริเริ่มหรือรับผิดชอบโครงการ กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการลดปริมาณขยะในชุมชนโดยที่เทศบาลนครภูเก็ตและโรงไฟฟาขยะให
การสนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ 4) การจัดการทรัพยากรที่เชื่อมโยง
และสอดคล อ งกั บ กฎหมายชุ ม ชนหรื อ ระบบที่ ใ หญ ก ว า (Law) กฎ กติ ก ารที่ ใ ช ใ น
การบริ ห ารงานของโรงไฟฟ า มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ กฎหมายทั่ ว ไปเป น ส ว นใหญ เช น
การรายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) หรือการสงเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนา
การไฟฟา แตไมมีกฎ กติการที่สอดคลองกับกฎหมายของชุมชนหรือเชื่อมโยงกับระเบียบ
กฎเกณฑของชุมชน
ทั้งนี้เงื่อนไขสําคัญในการบริหารจัดการรวมดานจัดการขยะที่ไมพบหรือไม
ชัดเจน ประกอบดวย 4 เงื่อนไข ไดแก 1) ความสอดคลอง (Congruence) ระหวาง
กฎกติ ก าการใช ป ระโยชน แ ละดู แ ลทรั พ ยากรของชุ ม ชนกั บ เงื่ อ นไขทางสั ง คมและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนและความสอดคลองระหวางการใชประโยชนที่สมาชิกไดรับกับตนทุน
ของการบํารุงรักษา เนื่องจากวาไมมีการกําหนดกฎกติการวมกันในการบริหารจัดการขยะ
ระหวางเทศบาลภูเก็ต โรงไฟฟาขยะ และประชาชน แมกระทั่งกฎกติกาภายในชุมชนก็ไม
ปรากฏชัดเจน กฎ กติกาตาง ๆ เปนไปตามกฎหมาย เชน กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ
เทศบั ญ ญั ติ 2) การมี ส  ว นร ว มในการปรั บ ปรุ ง กฎ กติ ก า (Collective-Choice
Arrangements) เนื่องจากไมมีกระบวนการในการกําหนดกฎกติการวมกันทําใหการ
ปรับปรุงแกไขรายละเอียดตาง ๆ ไมเกิดขึ้น 3) การลงโทษอยางคอยเปนคอยไป (gradual
sanctions) เปนการลงโทษตามกฎหมายหรือเทศบัญญัติสําหรับผูที่ฝาฝนไมทําตามขอ
กําหนดในการกําจัดขยะ ไมมกี ารกําหนดบทลงโทษรวมกันจากโทษสถานเบาไปโทษสถานหนัก
4) กลไกในการจัดการความขัดแยง (Conﬂict Resolution Mechanisms) ในพื้นที่ไมมี
ขอขัดแยงเกิดขึ้น เปนเพียงการรองเรียนที่ประชาชนแจงผานมายังเทศบาลนครภูเก็ตหรือ
โรงไฟฟาขยะเทานั้น ซึ่งปจจุบันปญหาไดเริ่มลดนอยลง เนื่องจากการนําขอรองเรียนมา
ปรับปรุงระบบเครื่องจักรหรือกระบวนการในการกําจัดขยะใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
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อภิปรายผล
สถานการณการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในจังหวัดภูเก็ต เนื่องมาจากจังหวัด
ภูเก็ตมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน ประมาณ 3 แสนคน และมีประชากรแฝงอีก
ประมาณ 3 แสนคน ประกอบกับมีนักทองเที่ยวอีกประมาณ 5.6 ลานคนตอปและ
คาดการณวาในระยะเวลาอีก 10 ปขางหนาจังหวัดภูเก็ตจะมีปริมาณขยะประมาณ
900 – 1,000 ตันตอวันหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ มูลนิธิเพื่อพัฒนา
สิ่งแวดลอม, 2558) ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
การกําจัดขยะของเทศบาลนครภูเก็ตมีพัฒนาการมาจากการฝงกลบที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล แตเนื่องจากปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น การฝงกลบจึงไมใชวิธีการที่เหมาะสมและ
สรางกลิ่นรบกวนตอประชาชนที่อาศัยในชุมชนใกลเคียง สอดคลองกับในขณะนั้นรัฐบาล
กําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม ถายโอนภารกิจใหกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง
มหาดไทย เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการมอบหมายแผนงานและงบประมาณไปยัง
จังหวัดภูเก็ตเพื่อใหรับทราบภารกิจที่จะตองปฏิบัติ และไดมอบหมายไปยังเทศบาลนคร
ภู เ ก็ ต รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งการกํ า จั ด ขยะในพื้ น ที่ โดยเริ่ ม แรกเทศบาลนครภู เ ก็ ต ได รั บ
งบประมาณในการกอสรางเตาเผาขยะ โรงที่ 1 ขนาด 250 ตัน/วัน ซึ่งสรางเสร็จและ
เปดใชงานในป พ.ศ. 2542 – 2555 รวมเปนระยะเวลา 13 ป เนื่องจากชํารุด เสื่อมสภาพ
ไมคุมคาการซอมบํารุง และปลอยมลพิษมากขึ้น ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหง
ชาติ (คสช.) ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ไดจัดทํา
Roadmap การกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สาระสําคัญวาดวยการกําหนดขั้น
ตอนการดําเนินงานหลัก 4 ประการ คือ 1) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ 2) สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะ
สม 3) วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สราง
วินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืนและสอดคลองกับที่กระทรวทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษไดจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ซึ่งเปนไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 และสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ทีเ่ ปนกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
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และของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดใหมีกระบวนการ
กําจัดขยะที่บูรณาการการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ใหความสําคัญไปที่ลดขยะจากแหลงกําเนิด นําขยะกลับมาใชใหม และ
ลดปริมาณขยะเพื่อใหเกิดการจัดการขยะที่ยั่งยืน สวนขยะที่เหลือจากการคัดแยกใหนําไป
ใชประโยชน แนวทางหนึ่งคือการสงเสริมใหนําไปแปรรูปผลิตพลังงานโดยสงเสริมให
ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมารวมลงทุน
ทั้งนี้การจัดการขยะของเทศบาลนครภูเก็ตอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การศึกษาครั้งนี้จึงให
ความสําคัญไปที่เงื่อนไขสําคัญในการจัดการรวมดานการจัดการขยะของโรงไฟฟาขยะ
เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการบริหารจัดการรวมกันโดยอธิบาย
จากปรากฏการณ เ ชิ ง พื้ น ที่ ป ระกอบการเที ย บเคี ย งจากแนวคิ ด การกํ า หนดกติ ก าใน
การจั ด การร ว มทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ มภายใต แ นวคิ ด ของ Ostrom (1990)
ผลจากการศึกษาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกปรากฏชัดเจนความสอดคลองกับ
แนวคิ ด ที่ อ  า งอิ ง 4 เงื่ อ นไข กล า วคื อ 1) ความชั ด เจนของขอบเขตสิ ท ธิ ชุ ม ชน
(Boundaries) พบวาภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการคุมครอง
ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการอยูอาศัย การติดตาม ตรวจสอบและ
แกปญ
 หาเรือ่ งกลิน่ เนือ่ งจากสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนทีอ่ าศัยใกลกบั โรงไฟฟาขยะ
ซึ่งความรวมมือดังกลาวประชาชนมีสิทธิในการรองเรียนและแจงเตือนไปยังเทศบาลนคร
ภูเก็ตและโรงไฟฟาขยะ ทําใหการบริหารจัดการไดรับการแกไขปญหาอยางรวดเร็วและ
ชวยใหการดําเนินงานของโรงไฟฟาขยะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ชี้ใหเห็นวาการดําเนิน
งานของโรงไฟฟาขยะไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําจัดขยะ
ใหสิทธิในการรองเรียน โดยโรงไฟฟาขยะทําหนาที่ในการรับขอมูลเพื่อใชในการปรับปรุง
แกไขปญหาเรื่องกลิ่น ทําใหปจจุบันปญหาเรื่องกลิ่นไดลดนอยลงตามลําดับ สอดคลองกับ
แนวคิดของ Ostrom (1990) ที่ไดนําเสนอหลักการออกแบบกติกา (Design principle)
เพื่อเปนลักษณะรวมในเชิงสถาบันของชุมชนผูใชทรัพยากรในการบริหารจัดการทรัพยากร
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ใหดํารงอยูได โดยหลักการประการแรก คือการระบุขอบเขตไวอยางชัดเจน (Clearly
deﬁned boundaries) ซึ่งขอบเขตที่วานี้ประกอบสองสวนยอย คือ (1) ขอบเขตเกี่ยวกับผู
ใช คือ ชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรตองแยกแยะกันเองไดวา ใคร
คือคนที่มีสิทธิ์ในทรัพยากรนั้นและใครไมมีสิทธิ์ และ (2) ขอบเขตของทรัพยากร คือ
ทรัพยากรที่ถูกจัดการนั้นตองสามารถแยกแยะไดวาชุมชนดูแลกันเองหรือเปนของระบบ
นิเวศนสังคมที่ใหญกวา 2) การสอดสองดูแลที่มีประสิทธิภาพ (Effective Monitoring)
เงื่อนไขขอนี้ทุกภาคสวนไดใหความสําคัญและรวมกันแจงเตือน รองเรียนเกี่ยวกับปญหา
เรื่องกลิ่น มีการติดตามการดําเนินการ การแกปญหาเรื่องกลิ่น ทําใหการบริหารจัดขยะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนไดนําไปปรับใชกับการดําเนินงานของ
โรงฟ า ขยะ ป จ จุ บั น การร อ งเรี ย นลดน อ ยลงเป น ผลมาจากการร ว มกั น ของทุ ก ฝ า ยที่
เกี่ยวของ สอดคลองกับสุจิตรา สามัคคีธรรม และคณะ (2561) ที่ไดศึกษาการจัดการ
ทรัพยากรรวมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษากรณีปาชุมชนในภาคตะวันออก
ดานการสอดสองดูแล พบวามีการจัดตั้งชาวบานที่อยูใกลกับเขตปาใหทําหนาที่สอดสอง
ดูแลการบุกรุกปาซึ่งพบวาสามารถปฏิบัติงานไดดี สะทอนใหเห็นวาการใหชุมชนที่อาศัย
ใกล กั บ ทรั พ ยากรจะช ว ยทํ า ให ก ารติ ด ตามตรวจสอบการดํ า เนิ น งานทํ า ได อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น 3) การยอมรั บ ในสิ ท ธิ ข องชุ ม ชน (Recognition of Rights)
นอกเหนือจากการสนับเรือ่ งทุนการศึกษาหรือเงินสนับสนุนจัดกิจกรรม ไดรบั ฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะของชุมชนในเรื่องผลกระทบ หรือแนวทางการบริหารงานของโรงไฟฟาขยะที่
เปนไปตามมติของชุมชน สอดคลองกับธรรมนิตย สุมันตกุล (2562) ที่ไดอธิบายในกรอบ
การวิเคราะหการจัดการรวมกันของชุมชน (A framework for analysis of self-organizing
and self-governing CPRs) วาสิทธิในการจัดการของสมาชิกจะตองไมถูกแทรกแซง
โดยอํานาจภายนอกโดยเฉพาะอํานาจบังคับบัญชาของหนวยงานของรัฐ หากจะเขามา
แทรกแซงก็ควรนอยที่สุด (minimal recognition of rights to organize) เพราะสมาชิก
เขาจะดูแลจัดการเองในกรอบของกฎหมาย รัฐจึงควรเขาไปยุงเกี่ยวนอยที่สุด และก็มีงาน
วิจัยมากมายที่การบังคับการที่มีประสิทธิภาพไมไดอยูที่อํานาจของรัฐ 4) การจัดการ
ทรัพยากรเชื่อมโยงและสอดคลองกับกฎหมายชุมชนหรือระบบที่ใหญกวา (Law) แมวา
การดําเนินงานของโรงไฟฟาขยะจะมีการสํารวจและรายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
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(EIA) และมีการสงเงินเขากองทุนพัฒนาการไฟฟาตามขอกําหนดกฎหมาย ทั้งนี้ควรนํา
ขอสรุปเกี่ยวกับการรายงานสภาพอากาศและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเสนอตอที่ประชุม
เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบและควรมีการประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ใหชัดเจน
อยางตอเนื่อง เชน จัดทําปาย LED หนาโรงไฟฟาขยะที่แสดงคาฝุน ควัน เปนตน
สรุปผลการวิจัย
การจัดการรวมดานการจัดการขยะของโรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต มีความสัมพันธขององคกรตาง ๆ รวมกันในการดําเนินงานไมวาจะเปนภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งเปนการกําจัดขยะในลักษณะศูนยกําจัดขยะรวมที่ให
ทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 19 แหง เก็บขนขยะมากําจัดที่เดียวกันเพื่อใหเปนไป
ตามขอบังคับดานสิ่งแวดลอมของจังหวัดและไดดําเนินงานภายใตสัมปทานใหเอกชน
ทําการเผากําจัดขยะและผลิตกระแสไฟฟา ในขณะเดียวกันไดใหความสําคัญกับภาค
ประชาชนมีสวนในการแสดงความคิดเห็น รองเรียนและตรวจสอบการดําเนินงาน ทั้งนี้
การศึกษาประเด็นเงื่อนไขสําคัญในการจัดการรวมดานการจัดการขยะของโรงไฟฟาขยะ
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
ภาคสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขยะ ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ได ร  ว มกั น บริ ห ารจั ด การภายใต เ งื่ อ นไขสํ า คั ญ 4 ประการ ได แ ก
1) ความชั ด เจนของขอบเขตสิ ท ธิ ชุ ม ชน (Boundaries) 2) การสอดส อ งดู แ ลที่ มี
ประสิทธิภาพ (Effective Monitoring) 3) การยอมรับในสิทธิของชุมชน (Recognition of
Rights) และ4) การจัดการทรัพยากรที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับกฎหมายชุมชนหรือ
ระบบที่ใหญกวา (Law)
อยางไรก็ตามเนื่องดวยสถานการณปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น การกําจัดขยะดวย
วิธีการเผาอาจจะไมสามารถรองรับปริมาณขยะในอนาคตได ดังนั้นการรวมมือกันของทุก
ภาคสวน รวมทั้งประชาชนที่จะตองชวยกันลดขยะตนทาง ในสวนของกลางทางภาครัฐจะ
ตองเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะและรณรงคเรื่องลดการใชขยะ และปลายทางโรง
ไฟฟาขยะจะตองกําจัดขยะอยางมีประสิทธิภาพ ไมสรางมลพิษหรือกระทบตอสิ่งแวดลอม
สําหรับทฤษฎีทใี่ ชในการศึกษาในครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ไดใชแนวคิดการจัดการรวมของ Ostrom (1990)
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ซึ่งเปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการจัดการรวมดานทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม ที่ดิน
ประมง ทั้งนี้การศึกษาการจัดการขยะของเทศบาลนครภูเก็ตมีบริบทที่แตกตางออกไป
แมวาขยะเปนทรัพยากรชนิดหนึ่งที่สามารถทําประโยชนและสามารถนํากลับมาใชไดใหม
ก็ตาม แตมีความแตกตางจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผลทําใหเงื่อนไขการจัดการรวมบาง
ประเด็นไมชัดเจน ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาควรมีการศึกษารวมกับแนวคิดทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเห็นกระบวนการจัดการรวมที่ครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ มากยิ่งขึ้น เชน แนวคิด
ทฤษฎีความรวมมือภาคีระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private partnership)
เพื่ออธิบายปรากฎการณในพื้นที่ ซึ่งจะทําใหเห็นความรวมมือดานการจัดการขยะของ
เทศบาลนครภูเก็ตที่ชัดเจนขึ้นของทุกภาคสวน ประกอบกับผลการศึกษาพบวาการดําเนิน
งานไดใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ ดังนั้นแมวาภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะมีความรวมมือกันในการใหบริการสาธารณะแตก็ไมไดละเลยการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนซึ่งเปนการบริหารสาธารณะที่สอดคลองกับแนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหม (New Public Management : NPM)
บทสรุป

การจัดการขยะเปนอํานาจหนาที่ที่ภาครัฐจะตองดําเนินการและรับผิดชอบ
โดยตรง แตในขณะเดียวกันจําเปนจะตองใหสิทธิแกผูมีสวนไดสวนเสียไดแสดงความคิด
เห็นในประเด็นตาง ๆ ไมวาจะเปนแนวทางการบริหารจัดการ สิทธิประโยชน หรือกฎ
กติกาทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารจัดการ ดังนัน้ แนวคิดเรือ่ งการจัดการรวม (Co-Management)
เปนแนวคิดที่สนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสียไดกําหนดเงื่อนไข กฎ กติกาเพื่อใหเกิด
การบริหารจัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชนเดียวกับการจัดการรวมดานการจัดการขยะ
ของเทศบาลนนครภูเก็ตที่จะตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน กลาวคือภาครัฐทํา
หนาที่ในการกํากับดูแลการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงาน ภาคเอกชน
รวมดําเนินงานในลักษณะสัมปทาน และภาคประชาชนมีบทบาทสําคัญในการเสนอแนะ
รองเรียน ติดตามและตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
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เงื่อนไขสําคัญในการจัดการรวมดานการจัดการขยะของเทศบาลนครภูเก็ตไมวา
จะเปนความชัดเจนของขอบเขตสิทธิชุมชน (Boundaries) ที่ควรระบุขอบเขตและสิทธิให
ชัดเจน การสอดสองดูแลที่มีประสิทธิภาพ (Effective Monitoring) ควรรวมกันกําหนด
บทบาทหนาที่ในการติดตามดูแลและแจงเตือนในการดําเนินงานตามศักยภาพการยอมรับ
ในสิทธิของชุมชน (Recognition of Rights) ควรคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน การับฟง
ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน การจัดการทรัพยากรที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับกฎหมาย
ชุมชนหรือระบบที่ใหญกวา (Law) ควรเปดโอกาสใหนํากฎ กติกาหรือวิถีชีวิตของชุมชนมา
กําหนดเปนกฎระเบียบในการบริหารจัดการ ซึ่งจะชวยสรางใหเกิดการบริหารจัดการขยะ
อย างเป น ระบบ ทั้งนี้ก ารจัด การรว มดานการจัด การขยะจะเกิ ด ความเหมาะสมและ
แก ป  ญ หาขยะในระยะยาวได นั้ น จะต อ งเกิ ด จากความร ว มมื อ กั น ด ว ยความโปร ง ใส
เปดโอกาสใหรับรูขอมูลและรับฟงขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะ
สมและตรงกับความตองการของประชาชน ในขณะเดียวกันจะตองมีการวางแผนการ
กําจัดขยะในระยะยาวควบคูกับการรณรงคและการสรางจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะ
เพื่อการกําจัดขยะที่ยั่งยืนในอนาคต
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1) จากผลการศึกษาที่พบวามีเพียง 4 เงื่อนไขสําคัญในการจัดการรวมดานการ
จัดการขยะของโรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครทุกภาคสวนรวมกันบริหารจัดการ และอีก
4 เงื่อนไขที่ไมปรากฏชัดเจน ดังนั้นเทศบาลนครภูเก็ต โรงไฟฟาขยะ และประชาชนใน
พื้นที่ควรมีสวนรวมในประเด็น ดังตอไปนี้
1.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมกันปรับปรุงกฎ กติกาในการดําเนินงานของโรง
ไฟฟาขยะ โดยการเสนอกฎกติกาของชุมชนมาใชรวมกับกฎกติกาในการบริหารงานของ
โรงไฟฟาขยะ ภาครัฐคํานึงถึงความตองการของชุมชนมากขึ้น โดยนําขอเสนอแนะมาใช
รวมกับกฎระเบียบตามกฎหมาย เชน การกําหนดแนวทางในการตรวจสุขภาพใหกับชุมชน
เพื่อเปนการดูแลสวัสดิภาพใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรง
ไฟฟาขยะและควรมีการรวบรวมการละเมิดหรือการกระทําผิดที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
กําจัดขยะ จากนั้นรางเปนขอบังคับในกรณีที่มีการละเมิดหรือฝาฝนใหชัดเจน เชน กรณีที่
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รถขนขยะไมนําขยะไปทิ้งกําจัดตามจุดที่กําหนดจะมีวิธีการในการลงโทษอยางไรตั้งแต
โทษสถานเบาไปจนถึงโทษสถานหนัก
1.2 ภาครัฐ ควรเปดโอกาสใหประชาชนกําหนดโครงการ กิจกรรมที่เปนการ
ลดขยะตนทางและบรรจุลงในแผนการดําเนินงานของเทศบาลฯ เพื่อสรางจิตสํานึกในการ
ลดป ญ หาและมีสว นรว มในการบริหารจัด การขยะ นอกจากนี้ ภ าครั ฐควรสนั บสนงบ
ประมาณและองคความรูใหมเกี่ยวกับการกําจัดขยะตนทางในแตละชุมชน
1.3 จากผลการศึกษาที่พบวาการรายงานการดําเนินงานหรือรายงานประเมิน
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) เปนการรายงานขอมูลระหวางผูบริหารของเทศบาลนคร
ภูเก็ตและโรงไฟฟาขยะเทานั้น ดังนั้นควรเพิ่มเติมการรายงานขอมูลใหภาคประชาชนได
รับทราบ โดยการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของโรงไฟฟาขยะ
2. จากผลการศึกษาที่คนพบเงื่อนไขสําคัญในการจัดการรวมดานการจัดการขยะ
ของโรงไฟฟาขยะ เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งแตละดานมีความเขมขนในการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการที่ไมเทากัน เชน การใหความสําคัญในเงื่อนไขการสอดสองที่มีประสิทธิภาพ
โดยการรับฟงการแจงเตือนเรื่องกลิ่นเปนสําคัญ ทําใหการดําเนินงานละเลยการมีสวนรวม
ในเงื่อนไขดานอื่น ดังนั้นทุกภาคสวน เนนไปที่ภาคประชาชน ควรเปดโอกาสใหมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น ไมวาจะเปนสถานที่ต้ังของโรงไฟฟาขยะ แนวทางในการบริหาร
จัดการ การรองเรียนหรือแกปญหาที่เกิดจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาขยะที่กระทบตอ
ชุมชน การไดรับสิทธิในผลประโยชนตาง ๆ รวมถึงความปลอดภัยดานสุขอนามัย เทศบาล
นครภูเก็ตและโรงไฟฟาขยะ ควรมีการทบทวนการดําเนินงานเหลานี้ใหชัดเจนมากขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1) การวิจัยครั้งตอไปควรวิจัยความรวมมือของ 3 ภาคสวน ไดแก ภาครัฐรวม
เอกชนและภาคประชาชน และควรเพิ่มเติมกลุมตัวอยางใหครอบคลุมทุกหนวยงานมาก
ขึ้น ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต ผูประกอบการ ภาคเอกชน หรือ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับการกําจัดขยะในระดับกระทรวง เพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงของ
การทํางานรวมกัน
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2) ผลการศึกษาเปนการเก็บขอมูลความรวมมือดานการจัดการขยะในระยะ
ปลายทาง ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปควรแบงระยะการศึกษาออกเปนการกําจัดขยะ
ตนทาง กลางทางและปลายทางวาควรมีความรวมมือในลักษณะใดบาง หนวยงานที่
เกี่ยวของควรเปนหนวยงานใดและแตละภาคสวนรับผิดชอบในประเด็นใด
3) ผลการศึกษาเกี่ยวกับความรวมมือดานการจัดการขยะที่เปนจุดออน เชน
การใหคําปรึกษา การใหคําแนะนํา และการแจงขอมูลขาวสาร ควรมีการศึกษาเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาใหเกิดความรวมมือเพิ่มมากขึ้น
4) ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการดําเนินงานดานการกําจัดขยะของชุมชนที่ได
รับผลกระทบ รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ
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อุ ทั ย กี่ สุ  น (ผู  ใ ห สั ม ภาษณ ) พสุ ว ดี พลพิ ชั ย (ผู  สั ม ภาษณ ) . ณ ชุ ม ชนสี่ สิ บ ห อ ง
ถนนกระ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562.
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