
๑/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี) 
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ข่าวด้านบวก    ๓ ข่าว 
ข่าวด้านลบ     - ข่าว 

สัญลักษณ์ 

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                   

ความหลากหลายทางชีวภาพ        

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม                

Climate Change                     

ขยะ -  น้ าเสีย                           ๑ รายการ           

มรดกโลก                                 

EIA                                           

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว     ๑ รายการ 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      ๑ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม                      

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน                

กองทุนสิ่งแวดล้อม                      

กทม. : บิ๊กป้อม สั่ง ทส. เพิ่มพื้นที่ป่า ระดมป้องกันไฟป่า - หมอกควัน                            
                                       (ข้อมูล : พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

ภูเก็ต : เปิดเอกชนลงทุน ๑.๕ พันล้าน ตั้ง “ศูนย์ก าจัดขยะ -
บ าบัดน้ าเสีย” ภูเก็ต      (ข้อมูล : ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ) 

กทม. : กรุงเทพฯ - สุโขทัย ติดโผ ๖๖ เมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ ของยูเนสโก 
 (ข้อมูล : เว็บไซตอ์งค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) 



๓/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

บิ๊กป้อม สั่ง ทส. เพิ่มพื้นที่ป่า ระดมป้องกันไฟปา่ - หมอกควัน  

          เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ  
            ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการป้องกันรักษาป่า และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่
ประเทศ จากสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ แนวโน้มโดยเฉลี่ย 
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศเพิ่มขึ้น โดยในปี ๖๑ ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๘  
ของพ้ืนที่ประเทศ แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนด 
          ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เร่งขับเคลื่อน และผลักดันยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
พร้อมทั้งบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ในการด าเนินการด้านต่าง ๆ 
          ส าหรับการประชุมครั้งนี้ มีการหารือในประเด็นการขับเคลื่อนงานด้านการป่าไม้ การใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านป่าไม้ โดยการน าอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มาใช ้
ในการส ารวจพื้นที่ป่าไม้ และการเตรียมรับมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน  
เพื่อช่วยเรื่องการป้องกันรักษาป่า การน าภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดิน 
ตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน 
          นอกจากนี้ ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ ได้มอบให้ ทส. เร่งรัดจัดท า 
อนุบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ รวมถึงการขออนุญาตให้เอกชนส่งไม้สักสวนป่า
ออกจ าหน่ายต่างประเทศ และการขอยกเว้นพิกัดอัตราอากรขาออก พร้อมทั้งจะได้มุ่งเน้นให้เกิด
กระบวนการการมีส่วนร่วม ที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการแก้ไขปัญหา  
เพื่อท าให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
          พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ในเรื่องการแก้ไขข้อปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคท าให้ประชาชน
ได้รับผลกระทบนั้น รัฐบาลได้เร่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งหากมีการแก้ไขแล้ว เสร็จ จะท าให้
เอกชนที่ปลูกไม้ถูกกฎหมาย สามารถส่งไม้สวนป่าออกนอกประเทศได้ เป็นแรงจูงใจให้มีการปลูกไม้
เศรษฐกิจ และการสร้างธุรกิจไม้ให้โตขึ้น เป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชน ผู้ประกอบการค้าไม้ 
ภาคเอกชน และยังส่งผลต่อภาพรวมในการเพิ่มพื้นที่ป่า และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์ 
 (http://khaosod.co.th/monitor-news/news_3021903) 

 



๔/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพฯ - สุโขทัย ติดโผ ๖๖ เมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ ของยูเนสโก 

            เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศ   ๖๖ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ของ
ยูเนสโก (Creative Cities Network) โดยผู้อ านวยการทั่วไปของยูเนสโก ระบุว่าในฐานะ
ห้องปฏิบัติการด้านความคิดและการสร้างนวัตกรรม น ามาซึ่งการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 
          ส าหรับ ๖๖ เมืองสร้างสรรค์ใหม่ของยูเนสโกนั้น พบว่าเมืองในประเทศไทยได้รับเลือก  
๒ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ สาขาออกแบบ 
(Design) ขณะที่ สุโขทัย ได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ สาขาหัตถกรรมและศิลปะ
พื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) 
          ขณะที่ประเทศในเอเชียก็ได้รับเลือกหลายเมือง ทั้งอาซาฮิกาวะของญี่ปุ่น เมืองเซบูของ
ฟิลิปปินส์ และกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้รับเลือกในสาขาออกแบบ ส่วนเมืองไฮเดอราบัด 
ประเทศอินเดีย ได้รับเลือกสาขากรรมวิธีผลิตอาหาร นอกจากนี้เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ยังได้รับ
เลือกในสาขาภาพยนตร์อีกด้วย และเมืองชินจู ประเทศเกาหลีใต้ ได้รับเลือกในสาขาหัตถกรรม 
และศิลปะพื้นบ้าน ส่วนเมืองวอนจู ได้รับเลือกในสาขาวรรณกรรม ส าหรับประเทศจีน เมืองหนานจิง 
ได้รับเลือกในสาขาวรรณกรรม ส่วนหยางโจว ได้รับคัดเลือกในสาขากรรมวิธีผลิตอาหาร  
          ทั้งนี้ ปัจจุบันเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก มีจ านวน ๒๔๖ เมือง โดยเมืองสมาชิก
ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายมาจากทุกทวีป และภูมิภาคที่มีระดับรายได้และประชากรแตกต่างกัน 
ซึ่งทุกประเทศต่างร่วมกันท างานเพื่อให้บรรลุภารกิจร่วมกัน ผ่านความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่เป็นแกนหลักของแผนพัฒนาเมือง เพื่อให้เมืองปลอดภัย ยืดหยุ่น ครอบคลุมและยั่งยืน 
สอดคล้องกับนโยบายของสหประชาชาติในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ในวาระเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน 
 
 

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน ์
 (http://news.thaipbs.or.th/content/285741) 



๕/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

เปิดเอกชนลงทุน ๑.๕ พันล้าน ตั้ง “ศูนย์ก าจัดขยะ  - บ าบัดน้ าเสยี” ภูเก็ต 

            เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรี
นครภูเก็ต กล่าวว่า ขยะมูลฝอยทั้งจังหวัดภูเก็ตมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๓ อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอเมือง อ าเภอถลาง อ าเภอกะทู้ และจากภาคเอกชน ถูกส่งเข้ามาก าจัด ณ 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันมีขยะเฉลี่ยวันละ ๙๙๑.๕๓ ตัน มีทั้งขยะทั่วไป 
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล ทางศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมฯ ส่งไปในที่ที่ม ี
การก าจัดเฉพาะ และขยะอินทรีย์ พบว่ามีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกปี แม้จะมีการรณรงค์คัดแยกขยะ
จากต้นทางเพื่อลดปริมาณ แต่ขยะยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
         ดังนั้น จ.ภูเก็ต โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้รับอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ
ป่าเลนคลองเกาะผี ท้องที่ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลตามแผนการก าจัดมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๒๙๑-๒-๗๐ ไร่ ระยะเวลา ๓๐ ปี 
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๓๖ และจะครบก าหนดในวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องขอใบอนุญาต
เข้าใช้ประโยชน์ และต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
          ทางเทศบาลนครภูเก็ตจึงได้ว่าจ้าง บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จ ากัด เป็นที่ปรึกษา
ในการจัดท าแผนหลักการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย และบ าบัดน้ าเสียของ
เทศบาลนครภูเก็ต ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า รวมถึงการจัดท ารายงาน EIA มาตรการป้องกันและ 
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแล้ว ๒ ครั้ง 
          ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๒ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ ๓ 
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จ ากัด ได้น าเสนอข้อมูลประมาณการปริมาณขยะมูลฝอยของ 
จ.ภูเก็ต ในระยะ ๓๐ ปีข้างหน้า ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๙๒ ปัจจุบันมีขยะเฉลี่ยวันละ 
๙๙๑.๕๓ ตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๙๒ จะมีปริมาณขยะเกิดขึ้น ประมาณ ๓,๓๗๐ ตันต่อวัน ส่วนปริมาณ
น้ าเสีย ปัจจุบันอัตราการเกิดน้ าเสียต่อจ านวนประชากรต่ าสุด ๓๓๐ ลิตรต่อคนต่อวัน มีปริมาณ 
๒๖,๕๑๖.๕๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อัตราการเกิดน้ าเสียต่อจ านวนประชากร แนวโน้มเฉลี่ย ๓๖๕ ลิตร
ต่อคนต่อวัน มีปริมาณ ๒๙,๓๒๘.๙๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในกรณีเลวร้ายที่เกิดน้ าเสีย ๔๐๐ ลิตร
ต่อคนต่อวัน ระบบบ าบัดน้ าเสียจะรองรับน้ าเสียถึง ปี พ.ศ. ๒๕๗๗ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๙๒ ในระยะ 
๓๐ ปีข้างหน้าของเทศบาลนครภูเก็ต จะมีปริมาณน้ าเสีย ประมาณ ๔๐,๒๑๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางการพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย และบ าบัดน้ า เสีย 
ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า ทั้งสิ้น ๔ แนวทาง แบ่งเป็น แนวทางเลือกที่ ๑ การเพ่ิมโรงงานเผาขยะ ขนาด 
๑,๐๐๐ ตันต่อวัน จ านวน ๒ โรง ก่อสร้างโรงคัดแยกเถ้าหนัก ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลนครภูเก็ต และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ปลูกป่าชาย เลน   
                                                                                                            (มีต่อ) 



๖/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

เปิดเอกชนลงทุน ๑.๕ พันล้าน ตั้ง “ศูนย์ก าจัดขยะ  - บ าบัดน้ าเสยี” ภูเก็ต (ต่อ) 

แนวทางเลือกที่ ๒ เพิ่มโรงงานเผาขยะขนาด ๕๐๐ ตันต่อวัน จ านวน ๒ โรง ก่อสร้างโรงคัดแยก 
เถ้าหนัก ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะใหม่ โดยติดตั้งระบบคัดแยกขยะรีไซเคิล และติดตั้งระบบผลิตขยะ
เชื้อเพลิงแบบ biodry ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลนคร
ภูเก็ต และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ปลูกป่าชายเลน แนวทางเลือกที่ ๓ การเพิ่มโรงงานเผาขยะ
ขนาด ๗๐๐ ตันต่อวัน จ านวน ๑ โรง ก่อสร้างโรงคัดแยกเถ้าหนัก ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะใหม่  
โดยติดต้ังระบบคัดแยกขยะรีไซเคิล และติดตั้งระบบผลิตขยะเชื้อเพลิงแบบ biodry ปรับปรุงระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลนครภูเก็ต และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ปลูก
ป่าชายเลน และ แนวทางเลือกที่ ๔ การผสมผสานการด าเนินงาน โดยการเพิ่มโรงงานเผาขยะ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตันต่อวัน (ที่ปรึกษาเสนอ ๗๐๐ ตันต่อวัน) จ านวน ๑ โรง ก่อสร้างโรง 
คัดแยกเถ้าหนัก ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะใหม่ โดยติดตั้งระบบคัดแยกขยะรีไซเคิล และติดตั้งระบบ
ผลิตขยะเชื้อเพลิงแบบ biodry จ านวน ๒ โรง ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้ า เทศบาลนครภูเก็ต และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ปลูกป่าชายเลน พร้อมทั้งก าหนด
มาตรการส่งเสริมและลดการเกิดขยะในระยะกลางถึงระยะยาว 
          โดยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนส่วนใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยในการให้ใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง แต่มีประชาชนบางส่วนที่มีความกังวลในเรื่องกลิ่นเหม็นจากการเผาขยะไปยังสวน 
สาธารณะสะพานหิน ที่อยู่ข้างเคียง กังวลเรื่องปัญหาเถ้าเบา โดยเสนอแนะให้มีการติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
          ชูเอกชนตั้งศูนย์ก าจัดขยะพันล้าน ด้าน นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรี
นครภูเก็ต กล่าวว่า ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครภูเก็ต ตามแผนที่วางไว้
จะให้เอกชนลงทุน ๑๐๐% คาดว่าใชง้บประมาณ ไม่ต่ ากว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท กับโรงงานก าจัดขยะ 
ส่วนน้ าเสียเพียงปรับปรุงระบบเพื่อรองรับในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า ลงทุนไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ ล้านบาท 
ขนาดโรงงานจะใหญ่กว่าเดิม 
          ปัจจุบัน ๓ อ าเภอ (เมือง-ถลาง-กะทู้) มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้ามาก าจัด ประมาณ ๙๕๐ 
ตัน/วัน ระบบสามารถก าจัดได้ประมาณ ๙๐๐ ตัน ส่วนที่เหลือเข้าฝังกลบ ส่วนน้ าเสียมีประมาณ 
๓๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โรงงานสามารถบ าบัดได้ไม่เกิน ๒๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
          “โครงการเร่งด่วนที่เทศบาลนครภูเก็ตจะท า คือ เตรียมพื้นที่ฝังกลบรับขยะส่วนเกินที่จะ
เกิดขึ้น ต้องใช้งบประมาณอย่างน้อย ๔๐ - ๕๐ ล้านบาท เพื่อรื้อขยะที่ฝังกลบอยู่ เพื่อเตรียมรอ
สร้างโรงงานใหม่ที่จะให้เอกชนเข้ามาลงทุน ซึ่งโรงงานใหม่ใช้เวลาประมาณอีก ๒ ปี ส่วนน้ าเสีย 
ระบบบ าบัดน้ าเสียยังใช้ได้ดีอยู่ เพียงแค่ปรับปรุงประสิทธิภาพ งบประมาณถ้าจะให้รองรับอนาคต
ได้ ควรมงีบประมาณ ซ่อมบ ารุง ปลีะไม่ต่ ากว่า ๒๐ ล้านบาท 
          ปัจจุบันอัตราขยะเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗ ตามนโยบายรัฐบาลต้องการลดอัตราเพิ่มของขยะ 
พบว่า ถ้าจะลดขยะได้ ต้องลดขยะที่ต้นทาง ต้องมีการคัดแยกขยะเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ 
                                                                                                         (มีต่อ) 



๗/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

เปิดเอกชนลงทุน ๑.๕ พันล้าน ตั้ง “ศูนย์ก าจัดขยะ  - บ าบัดน้ าเสยี” ภูเก็ต (ต่อ) 

ขยะอินทรีย์มีจ านวนมากที่สุด ไม่น้อยกว่า ๕๐% ต้องหาวิธีให้ขยะต้นทางลดลง ต้องหานวัตกรรม 
ที่ท าให้ประชาชนสามารถเอาขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นทาง ไม่ต้องส่งเข้าระบบก าจัด 
          ส่วนโรงไฟฟ้าขยะ มีการด าเนินการอยู่แล้วโดยเอกชน โดยมีเตาเผาขยะ ๓ ตัว รับได้ไม่เกิน 
๕๐๐ - ๖๐๐ ตัน แต่ในอนาคต เมื่อศูนย์ก าจัดขยะฯ แล้วเสร็จ คาดว่าจะรับได้ไม่เกิน ๑,๖๐๐ ตัน
ต่อวัน ในอนาคตจังหวัดภูเก็ตต้องหาพื้นที่ก าจัดขยะเพิ่มในเกาะภูเก็ต ยกเว้นว่าสามารถลดอัตรา
เพิ่มของขยะได้จาก ๗% ลดลงเรื่อย ๆ ให้เหลือ ๐% จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 
 
 

ที่มา : ประชาชาติออนไลน ์
 (http://prachachat.net/local-economy/news-386338) 


