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ปริมาณวัสดุเหลือใชจากการอุปโภคบริโภคและกากของเสียที่เปนภัยจากการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ถูกทิ้งใน
ประเทศพัฒนาแลวในซีกโลกเหนือมีจำนวนมากจนถึงขั้นวิกฤตในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา วิกฤตดังกลาวแผขยายมา
ยังประเทศกำลังพัฒนาในซีกโลกใตในรูปแบบตาง ๆ
ลัทธิบริโภคนิยมที่ขยายตัวไปทั่วโลก และการขยายตัวของบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ ‘ใชแลวทิ้ง’ ที่กองลนอยูใน
หางสรรพสินคา และ MegaMall ทั้งหลาย ประชากรในเขตเมือ งที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย คือ รากเห
งาของวิกฤคการณดานของเสียทั้งสิ้น รายงานการศึกษาของธนาคารโลกถึงกับสรุปแบบฟนธงวา “ไมมีภูมิภาคแหงใดใน
โลกที่จะตองเผชิญกับการปะทะประสานระหวาง “การผลิตขยะ” และความฟุงเฟอรุมรวยทางเศรษฐกิจไปมากกวาภูมิภาค
เอเชียอีกแลว” 3
สังคมมนุษยผูกติดอยูกับระบบการจัดการของเสียที่รวดเร็วทันใจ ราคาแพง และไมปลอดภัยซึ่งแทรกซึมอยูใน
ความคิด “กินทิ้งกินขวาง” อันมีรากเหงามาจากลัทธิบริโภคนิยมที่มีการโฆษณาเปนแรงผลักดันนี้เอง 4 ผลลัพธประการ
หนึ่งคือการที่อัตราการเกิดของเสียเพิ่มเร็วมากกวาอัตรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตรรกะของลัทธิเสรีนิยมใหมประกอบกับการลดการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Deindustrialization) ในประเทศ
ซีกโลกเหนือ คือ ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผนวกเขาไปในความสลับซับซอนที่เพิ่มมากขึ้นของปญหา “ของเสีย”
ในดานหนึ่ง คือการเคลื่อนยา ยอุต สาหกรรมสกปรก และในอีกดานหนึ่ง คือการเคลื่อนยายกากของเสียอันตรายจาก
ประเทศอุตสาหกรรมมายังประเทศกำลังพัฒนาหรือดอยพัฒ นา นายแลรี่ ซัมเมอร อดีตหัวหนานักเศรษฐศาสตรของ
บทความนี้เปนการเขียนเรียบเรียงจาก Zero Waste ซึ่งตีพิมพโดย Greenpeace และคูมือประชาชนวาดวยการผลิตที่สะอาด
ของมหาวิทยาลัยแมสสาชูเสตแหงโลเวลล เอกสารประกอบอื่น ๆ นั้นไดทำเชิงอรรถเพิ่มเติมไว ผูเขียนเรียบเรียงใชคำวา “waste”
ว า “ของเสีย” ในบทความนี้ เพื่อใหครอบคลุมทั้ง “มูลฝอย (garbage, municipal solid waste)” และ “ของเสียอื่นๆ “ ที่อาจจะเกี่ยว
ของ
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คาใชจายในการโฆษณาเฉพาะอาหาร ยาและเครื่องสำอางในประเทศไทยรวมกันเพิ่มขึ้นราว 6 เทาในชวง 10 ป โดยในป 2532
มีมูลคา 3,224 ลานบาท จนถึงป 2544 เพิ่มเปน 18,848 ลานบาท (Media Data Resources, 2002)
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ธนาคารโลก เคยกลาววา “ผมคิดวาตรรกะทางเศรษฐศาสตรของการเอาขยะพิษไปทิ้งในประเทศคาแรงต่ำไมใชเรื่องผิด
อะไร เราตองยอมรับในเรื่องนี้” และไดถูกตีพิมพใน The Ecologist เดือนกุมภาพันธ 2535 ตอมาเขาสารภาพวาเปนการ
พูดเลน ๆ
การที่รัฐบาลประเทศตาง ๆ เริ่มหมดหนทางทั้งในทางกายภาพและทางการเมืองในการเผชิญหนาอยางกลาหาญ
กับ “การประทะประสานระหวางความฟุงเฟอทางเศรษฐกิจและการผลิตของเสีย” และจำเปนตอง “ผาทางตัน” อาจดูตัว
อยางไดจากกรณีประเทศไทยที่มีความพยายามในการผลักดันใหเกิดการศึกษาปญหาเพื่อนำไปสูการแกไขในเชิงนโยบาย
ในรายงานเรื่อง “ผาทางตัน! ปญหาขยะทวมเมือง” ของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบการจัดการปญหาขยะ
มูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ซึ่งจัดทำขึ้นในป
2545 ที่ศึกษาเรื่องปญหาขยะและการจัดการน้ำเสียซึ่งระบุไวในรายงานวา
ในฐานะที่ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลกและตองปฏิบัติตามภายใตกฎระเบียบ
ทางการคาระหวางประเทศ ประกอบกับปจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปญหาวิกฤตดานสิ่งแวด
ลอมอยางมากโดยเฉพาะระบบการจัดการในการกำจัดขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียแทบทั้งสิ้น…
ซึ่งนับไดวาเปนปญหาสำคัญระดับประเทศ การศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการพบประเด็นที่สำคัญ
หลายประการ เชน กฎหมายสิ่งแวดลอมที่ไมสอดคลองกับความเปนจริงการจัดสรรงบประมาณลงสู
ทองถิ่น…
ทางออกประการหนึ่งของรัฐคือการหันหนาไปหาภาคเอกชนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการจัดการของเสีย (Waste
Management Industry) หลายตอหลายประเทศรับเอาแนวทางและเทคโนโลยีการกำจัดของเสียซึ่งก็คือ เทคโนโลยีการ
ฝงกลบและเทคโนโลยีเผาขยะ ดังที่คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบการจัดการปญหาขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสีย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา เสนอแบบจำลองการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสานโดยใหเมืองใหญรวมเอาโรงงานเผาขยะผลิตกระแสไฟฟาและเมืองขนาดเล็กใชหลุมฝงกลบและนำกาซมีเทนมา
ใชเปนกาซหุงตม 5
ความไรประสิทธิภาพของราชการซึ่งจำเปนตองผาทางตันโดยการถายโอนการจัดการของเสียไปอยูในมือของ
ธุรกิจเอกชนนี้เอง6 มีสวนสำคัญผลักดันใหอุตสาหกรรมการกำจัดของเสียกลายมาเปนธุรกิจระดับโลกที่มีมูลคาหลายลาน
ลานบาทเพราะหลุมฝงกลบและโรงงานเผาขยะตองใชเม็ดเงินลงทุนที่สูงมาก ในสหรัฐอเมริกา เพียงแตการเก็บขนอยาง
เดียวมีคาใชจายถึง 4 พันลานเหรียญสหรัฐตอป ในสหภาพยุโรป ปริมาณของเสียเพิ่มจาก 100 ลานตันเปน 200 ลานตัน
ในชวงป 2518-2543 และคาดวาจะเพิ่มเปน 1300 ลานตันในป 2598 หากแนวโนมของการพัฒนายังไมเปลี่ยนแปลงไป7
สวนในเอเชีย คาใชจายในการจัดการของเสียอยูในราว 25 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณหนึ่งลานลานบาท คาใช
จายดังกลาวจะเพิ่มขึ้นอีก 2 เทา หรือราวสองลานลานบาทในคนรุนถัดไป 8
สาระของบทความเรียงนี้ อาจไมไดเชื่อมโยงโดยตรงกับความหมายของโลกาภิวัตนที่เปนอยู ประเด็นที่จะนำ
เสนอตอไปนี้ พยายามที่มองเชื่อมโยงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม-การเมืองและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยว
ของกับการจัดการของเสีย อันไดแก แรงขับเคลื่อนของการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายดานสังคมและสิ่งแวดลอมในการ

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบการจัดการปญหาขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะ
กรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา “ผาทางตันปญหาขยะทวมเมือง” เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 29 เมษายน 2545
รัฐสภา.
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จัดการกับสิ่งที่เรียกวา “วัสดุเหลือใช” แนวคิดของเสียเหลือศูนย และสิ่งที่ผูเขียนอยากจะเรียกวา “โลกาภิวัตนจากราก
หญา” – นั่นคือการเคลื่อนไหวภาคประชาชนและเศรษฐกิจของการจัดการวัสดุเหลือใช

โลกาภิวัตนของการจัดการของเสีย
ของเสีย(waste) กลายมาเปนเวทีของการถกเถียงและประชันกันอยางดุเด็ดเผ็ดรอนของการเมืองเรื่องสิ่งแวดลอม
การกอสรางหลุมฝงกลบและโรงงานเผาขยะกอใหเกิดการตอตานของประชาชนอยางกวางขวางเทา ๆ กับโครงการขนาด
ใหญของรัฐอื่น ๆ เชน โรงไฟฟานิวเคลียร เขื่อน และทางหลวงสายใหม เปนตน ในระดับประเทศหรือระหวางประเทศ
การปะทะชวงชิงกันนั้นอยูในบริบทเชิงสถาบันของการบริหารจัดการเพื่อใหไดมาซึ่ง “มาตรการ” “เปาหมาย” และ “คำ
นิยาม” ของยุทธศาสตรและกฎขอบังคับและนำไปสูการกอรูปยุคใหมของการจัดการของเสียในทายที่สุด
ตลอดหวงศตวรรษที่ 20 ของเสียเปนสถานีสุดทายของการผลิตทางอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการจัดการของ
เสียมีภารกิจในการนำเอา เศษวัสดุสิ่งของเหลือใช ออกจากพื้นที่กิจกรรมการอุปโภคบริโภคของสังคมในแตละวัน สิ่งของ
บางอยางมีคุณคาและรีไซเคิลได แตสวนใหญถูกนำไปทิ้งกลางแจง ในบางประเทศนำไปทิ้งในเหมืองราง บอลูกรัง หรือนำ
ไปเผาในโรงงานเผาขยะซึ่งเปนเสมือน หลุมฝงกลบในอากาศ บนหลักการที่วาการทำใหมันพน ๆ ไปเสีย (out of sight out
of mind)
ในชวงกวาสองทศวรรษที่ผานมา สถานการณดังกลาวนี้ไดเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว “ของเสีย” ไดเคลื่อนยายจาก
การที่มันเปนเพียงประเด็นชายขอบไปสูประเด็นหลักทางการเมือง ปจจัยการเปลี่ยนแปลงอันดับแรก คือ ความตื่นตัว
เรื่องมลพิษที่เกิดจากการกำจัดของเสีย ซึ่งยังคงเปนเสมือน ”ประตู” ของความเกี่ยวพันระหวางชุมชนและรัฐในประเด็นที่
จนบัดนี้ยังอาจเปนเสมือน “เขตหวงหาม” ที่ใครแตะตองมิได
ความสำคัญของ “ของเสีย” กับสิ่งแวดลอมยังเกี่ยวของกับ 2 ประเด็นหลัก คือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
การหรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ อาจกลาวไดวา สำหรับผูกำหนดนโยบายแลว คำถามที่วาจะทำอยางไรกับการทำ
ใหเปนไปตามเปาหมายของพิธีสารเกียวโตนั้น ก็เปนคำถามที่วาจะทำอยางไรกับการจัดการของเสียดวย ขณะเดียวกัน
ประเด็นของพื้นที่ปาไม การทำเหมืองแร และการสูญเสียหนาดิน ทำใหเราเกิดมุมมองใหมที่มีตอหนังสือพิมพเกาและ
กระปองอะลูมิเนียมที่ผานการใชงานแลว
ในมิติของมลพิษ ปญหาของมัน คือ คำถามวา “ของเสียคืออะไร” ในมิติของผลิตภาพทางทรัพยากร(Resource
Productivity) จะเปนคำถามวา “ของเสียควรจะเปนอะไร” ในการมองของเสียในมิติของมลพิษ มันตองการการควบคุม แต
ในฐานะที่ “ของเสีย” เปนสิ่งที่มีเนื้อวัสดุและพลังงานสะสมอยู มันนำไปสูทางเลือก
การมองอยางแรก ทำใหเราถูกจำกัดอยูในวิธีการและกรอบคิดแบบเดิม ในขณะที่ การมองอยางหลังไดทำใหเรา
เปดรับแนวทางใหมๆ ในเวทีการอภิปรายถกเถียงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายของเสีย แผนการจัดการของเสียในระดับ
ทองถิ่นและผลกระทบทางเศรษฐกิจ จะตองเริ่มจากประเด็นที่กลา วมานี้ :มลพิษ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการ
หรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ
การควบคุมมลพิษ
ความสำคัญของของเสียในดานสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้โดยเปรียบเทียบ ในชวงทศวรรษ
1970 การที่มีน้ำชะขยะรั่วไหลออกจากหลุมฝงกลบและปนเปอนในแหลงน้ำเปนประเด็นที่รับรูกันทั่วไป รวมถึงความเสี่ยง
และผลกระทบดานสุขภาพของมลสารแขวนลอยในอากาศที่มีตอประชากรที่อาศัยอยูใกลกับหลุมฝงกลบ มีการศึกษาใน
สวีเดนที่เสนอวา หลุมฝงกลบเปนแหลงกำเนิดที่สำคัญของไดออกซิน-สารกอมะเร็งที่มีความเปนพิษสูง-โดยผานทางการ
แพรกระจายสูอากาศและผลกระทบจากไฟไหมในหลุมฝงกลบ การศึกษาเชิงระบาดวิทยาจำนวนมากพบวาอัตราการเกิด
มะเร็ง ความผิดปกติของการเกิด น้ำหนักนอยตอนเกิด และขนาดที่เล็กลงของเด็กในชุมชนที่อยูใกลหลุมฝงกลบ มีเพิ่ม
มากขึ้น 9
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สรุปยอของหลักฐานทางวิทยาศาสตรโปรดดูเพิ่มเติมใน P. Montague, “Landfill are dangerous”, Rachel’s Environmental and
Health Weekly No.617, 24th September 1998.

ในสหราชอาณาจักร มีการตีพิมพรายงานเรื่องอันตรายและผลกระทบดานสุขภาพของการอยูอาศัยใกลหลุมฝง
กลบในเดือนสิงหาคม 2544 เปนการศึกษาหลุมฝงกลบ 5,600 แหงในสหราชอาณาจักร 10 การศึกษาพบวาความเสี่ยง
ของความบกพรองของการเกิดเพิ่มขึ้นรอยละ 1 สำหรับผูที่อยูอาศัยในระยะรัศมี 2 กิโลเมตร (และรอยละ 7 ในกรณีของ
หลุมฝงกลบที่ใชฝงขยะเฉพาะ) ความบกพรองของระบบประสาทเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ความบกพรองของอวัยวะสืบพันธุเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 7 และความผิดปกติในชองทองเพิ่มขึ้นรอยละ 8
การศึกษาในอินเดีย กัมพูชาและฟลิปปนสเมื่อเร็วๆ นี้ พบหลักฐานการการปนเปอนไดออกซินในน้ำนมของผูที่
อยูอาศัยในอาณาบริเวณหลุมฝงกลบ ถึงแมจะมีระดับต่ำกวาการปนเปอนในน้ำนมของประชากรในประเทศอุตสาหกรรม 11
การที่หลุมฝงกลบขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และอยูในอาณาบริเวณที่อยูอาศัยมากขึ้น เชน ประชากรในสหราชอาณาจักรรอยละ
80 อาศัยอยูภายในรัศมี 2 กิโลเมตรจากหลุมฝงกลบ เปนตน นั้นเปน “สัญญานเตือนภัย” ของการคุกคามตอ “สุขภาวะ”
จากวิธีการจัดการของเสียที่เปนอยู
นอกจากนี้ หลุมฝงกลบยังเปนแหลงกำเนิดที่สำคัญของมีเทน กาซเรือนกระจกตัวสำคัญซึ่งมีสวนคิดเปนรอยละ
20 ของสภาวะโลกรอน ในสหราชอาณาจักร หลุมฝงกลบปลอยกาซมีเทนคิดเปนปริมาณมากกวา 1 ใน 4 ของการปลอย
มีเทนทั้งหมด ในสหภาพยุโรป ขอมูลในป 2542 ระบุวาการปลอยกาซมีเทนจากหลุมฝงกลบมีถึงรอยละ 32 กาซมีเทน
เกิดจากการยอยสลายของเสียที่เปนสารอินทรียในหลุมฝงกลบซึ่งนอกเหนือจากมีสวนสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ยังกอใหเกิดการปญหามลพิษในระดับพื้นที่และการระเบิดขึ้น ซึ่งเปนผลกระทบที่รูจักกันดี
มีกระแสการตอตานโครงการกอสรางหลุมฝงกลบใหมทั่วทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกำลังพัฒนาเพิ่ม
มากขึ้น ผูดำเนินโครงการมักอางถึงสถานการณเหลานี้วาคือ “Nimbism–อยามาอยูในพื้นที่ของฉัน” แตกระแสตอตานได
ยกระดับไปสูการถกเถียงวิพากษวิจารณที่กวางมากขึ้นในเรื่องของเสียและภัยคุกคามที่เกี่ยวของ
โรงงานเผาขยะ-ซึ่งเปนวิธีการกำจัดของเสียขั้นสุดทายนอกเหนือ จากการใชวิธีฝงกลบและไดถูกนำไปใชใน
ประเทศที่ขาดแคลนพื้นที่ อยางเชน ญี่ปุน สวิตเซอรแลนด เนเธอรแลนด และประเทศในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย เปนตน
– ก็เปนแหลงกำเนิดแหลงใหญของมลพิษ ในกรณีของโรงงานเผาขยะ ปญหาไมไชเรื่องของขยะอินทรีย แตเปนวัสดุตางๆ
ที่สารพิษถูกปลดปลอยออกมาเมื่อมีการเผาไหม การติดตามศึกษาแหลงกำเนิดไดออกซินและฟวแรนในชวงตนไดระบุวา
โรงงานเผาขยะเปนแหลงกำเนิดหลัก และแมแตในชวงกลางทศวรรษ 1990 เมื่อมีการเปดเผยแหลงกำเนิดอื่นๆ ของสาร
ไดออกซินออกมา การปลอยไดออกซินจากโรงงานเผาขยะเทศบาลก็มีมากกวา สามในสี่สว นของการปลอยไดออกซิ
นทั้งหมด โรงเผาขยะยังเปนแหลงกำเนิดที่สำคัญของโลหะหนักที่ระเหยไดเชน ปรอท แคดเมียมและตะกั่ว
ผลกระทบดานสุขภาพของมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน(ผานการฝงกลบหรือการกระจายตัวของเถาที่เปนพิษ)
จากโรงงานเผาขยะเปนหัวขอถกเถียงทางวิทยาศาสตรที่เขมขนและกวางขวางหัวขอหนึ่ง มีบุคคลอยูนอยมากแลวใน
ปจจุบันที่ยังถกเถียงเรื่องความเปนพิษรายแรงของมลสารตาง ๆ ที่เกิดจากโรงงานเผาขยะ แมวามีการปรับปรุงโรงงาน
ครั้งแลวครั้งเลา และมีการนำเอาเทคโนโลยีการบำบัดกาซรอนมาใช โรงงานเผาขยะเทศบาลและการบำบัดของเสียดวย
ความรอนรูปแบบอื่น ๆ เชน ไพโรไลซิส(Pyrolysis)12 และแกสซิฟเคชัน(Gasification) ก็ยังคงเปนเทคโนโลยีสกปรกดวย
เหตุผลหลัก 4 ประการ ดังนี้คือ
การลดการปลอยกา ซรอนปรับปรุงอุปกรณทำความสะอาดกาซ ไมไดกำจัดเศษเหลือ ที่เปนพิษเพียงแต
เปลี่ยนใหเปนเถา และสรางปญหาในการนำไปกำจัดใหปลอดภัย และการปนเปอนจากน้ำทิ้ง
โรงงานเผาขยะเทศบาลและโรงบำบัดดวยความรอนไมไดจัดการกับวัสดุชนิดเดียวที่มีคาความรอนมาตรฐาน
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของขยะเกิดขึ้นตลอดเวลาและตอเนื่อง ทั้งในแงความชื้นและคาความรอน ซึ่ง
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P.Elliott et al, British Medical Journal, August 17, 2001.

K.Tatsuya at al, “Dioxin Related Compounds in Human Breast Milk Collected from Asian Developing Countries”, Paper
presented at Dioxin 2001 – 21 st International Symposium on Halogenated Environmental Organics Pollutants&POPs,
Kyoung Ju, Korea, Sept. 9-14, 2001.
12
รูปแบบหนึ่งของการเผาโดยที่ของเสียถูกบำบัดในสภาวะไรออกซิเจน ผลจากเผาไหมจะไดเปนกาซและผลผลิตเหลือใชอื่น ๆ
รวมทั้งกากของหลอมเหลว (slag)
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หมายถึงวา มีความยุงยากที่จะทำใหสภาวะการเผาไหมมีความสอดคลองกันเพื่อลดความเปนพิษของมล
สารที่ปลอยออกมา
การที่มีสารอินทรียระเหย และการที่วัสดุที่สามารถเผาไหมไดมีลักษณะแปรปรวนอยางสูง เปนสาเหตุหนึ่ง
ของการเกิดไฟไหม การหยุดกระบวนการเผาไหม หรือแมกระทั่งการระเบิด ซึ่งนำไปสูการปลอยสารพิษที่
เพิ่มมากขึ้น
มีความยากลำบากที่จะควบคุมขยะพิษที่ผิดกฎหมายเขาไปเผาในโรงงานหรือวัสดุพีวีซีซึ่งเปนแหลงกำเนิด
ใหญของไดออกซินเมื่อถูกเผา
ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนนี้ จึงมีชองวางอยูระหวางมุมมองของรัฐตอประสิทธิภาพของการควบคุมมลพิษจาก
การเผาขยะ และกฎขอบังคับและประสบการณในพื้นที่ของผลกระทบจากโรงงานเผาขยะ พูดใหงายก็คือ เปนชองวาง
ระหวาง “การเผาขยะในอุดมคติ” และ “การเผาขยะที่เกิดขึ้นจริง”
ตัววัดชองวางดังกลาว อยางแรกคือ ขอมูลการเกินคามาตรฐานที่กำหนดไวในทางกฎหมายของโรงงานเผาขยะ
อยางที่สอง คือ หลักฐานการปนเปอนของมลพิษและหลักฐานทางระบาดวิทยาของคนที่อยูอาศัยใกล ๆ กับโรงงาน อยาง
ที่สาม คือ หลักฐานของสภาพการทำงานที่เสี่ยงของคนงานเผชิญอยูในโรงงาน ชองวางเหลานี้ไดเปนตัวกำหนดพื้นที่ทาง
การเมืองเรื่องสิ่งแวดลอมที่ทวีความเขมขนเพิ่มมากขึ้น โดยรวมศูนยอยูที่ขอมูลขาวสาร และผนวกอยูไปในระดับของ
นโยบายทองถิ่นและภูมิภาค การวางแผนงานและการเลือกตั้ง
โรงงานเผาขยะและหลุมฝงกลบไดยกระดับปญหาความเปนพิษของของเสียและวิธีการดั้งเดิมในการจัดการกับมัน
ในดานหนึ่ง เราไดเปนประจักษพยานถึงรูปการณของการปฎิวัติองคความรู ผลพวงของเทคโนโลยีการตรวจวัดที่ปรับปรุง
ขึ้นซึ่งเผยใหเห็นมลสารตางๆ ที่ไมเคยมีการตรวจวัดมากอน แตในอีกดานหนึ่ง สะทอนใหเห็นถึงความเปนพิษที่เพิ่มมาก
ขึ้นของวัสดุสมัยใหมที่เราใชกันอยูในชีวิตประจำวันดวย
ในหลุมฝงกลบ การยอยสลายของของเสียกอใหเกิดการปลอยมลสารออกมากวา 100,000 ชนิด ซึ่งเปนสารเคมีที่
ใชในการผลิตสมัย ใหมในปจจุบัน โดยที่กระบวนการกัด กรอ นของการยอ ยสลายทางชีว ภาพไดชะเอามลสารที่เปน
อันตรายออกมา สำหรับโรงงานเผาขยะ ปญหาหลักเปนเรื่องวัสดุที่รูกันวามีความเปนพิษที่เปนลักษณะเฉพาะเมื่อถูกเผา
เชน ผลิต ภัณฑที่มีส ว นประกอบของคลอรีน แบตเตอรี่ และสารหนว งการติด ไฟ (Brominated Flame Retardants)
อันตรายที่เกี่ยวของกับวัสดุเหลานี้ จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเมื่อมันถูกนำไปรวมกับของเสียทั่วไปในขั้นตอนการกำจัดขั้น
สุดทาย
การที่ไดรับรูผลกระทบเหลานี้มากขึ้น การรับมือคือ การเพิ่มกฎขอบังคับและการปรับปรุงเทคโนโลยี หลุมฝง
กลบสมัยใหมตองมีการปูพื้นกนหลุม การบำบัดน้ำชะขยะ และการเผาไหมกาซที่ปลอยออกมาจาก โรงงานเผาขยะ (ใน
ยุโรป) จำเปนตองมีการยกระดับดวยเทคโนโลยีการบำบัดกาซรอนแบบใหมซึ่งลดการปลอยสารพิษออกสูอากาศ นโยบาย
ในการควบคุมมลพิษจากของเสียดังกลาวนี้ คือ สวนหนึ่งของประวัติศาสตรการควบคุมมลพิษที่กวางขึ้นอันเปนลักษณะ
โดดเดนของนโยบายสิ่งแวดลอมในชวงสุดทายของศตวรรษที่ 20
การมีขอบังคับที่เขมงวดมากขึ้นในการจัดการขเองเสียยังคงเปนสิ่งที่อยูหางไกลจากการแกปญหา หลุมฝงกลบ
ทั้งในอดีตและปจจุบันจำนวนมากขาดระบบรวบรวมน้ำชะขยะและการบำบัดกาซ หลุมฝงกลบที่มีการติดตั้งอุปกรณเหลา
นั้นก็ไมสามารถกำจัดการปลอยสารพิษออกสูอากาศและน้ำได การทำความสะอาดกาซรอนที่ไดปรับปรุงขึ้นแลวในโรงงาน
เผาขยะไดลดการปลอยสารพิษออกสูอากาศแตไมไดหยุดการปลอย ยังคงมีการปลอยสารพิษเกินคามาตรฐานอยูเปน
ประจำ และที่เราไดเห็น ยังคงมีปญหาในการจัดการและการกำจัดเถาที่เปนพิษ โรงงานเผาขยะยังคงเปนแหลงกำเนิดมล
พิษซึ่งมีการกระจายตัวออกไปปลองควัน และการกระจายและฝงกลบเถาและการปลอยน้ำทิ้ง
สำหรับการกำจัดของเสีย ไมมีเทคโนโลยีที่นาเชื่อถือและปราศจากความเสี่ยง ประเด็นปญหาเรื่องมลพิษยังคง
เปนเงามืดครอบงำอยูเหนือวิธีการกำจัดของเสียเหลานี้อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
หากประเด็นปญหาของเสียเปนภัยคุกคามดานมลพิษดังที่กลาวมา มันก็ถูกมองวาเปนโอกาสดวย อาจกลาวไดวา
ไมมีวาระอื่นใดอีกแลวที่จะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากไปกวานี้ ในดานหนึ่ง เปนคำถามเรื่องการลดการ

ปลอยกาซมีเทนในกรณีของหลุมฝงกลบ หรือคารบอนไดออกไซดและออกไซดของไนโตรเจนในกรณีของโรงงานเผาขยะ
และในอีกดานหนึ่ง การจัดการของเสียที่มีบทบาทสำคัญในการเขาไปชดเชยกิจกรรมอื่นๆ ที่มีสวนกอใหเกิดภาวะโลกรอน
และมีบทบาทในฐานะเปนแหลงกักเก็บคารบอน ดังที่องคกรพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐ (US EPA) ระบุในป 2541 วา
ในความพยายามที่จะชะลอผลกระทบที่อ าจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ
การวัดการลดการปลอยคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงาน การลดการปลอยมีเทนและการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการปาไมเพื่อสงเสริมใหเกิดการกักเก็บกักคารบอนในตนไมในระยะยาว ทาง
เลือกการจัดการขยะเทศบาลเอื้อใหเกิดโอกาสมากมายที่กอใหเกิดผลแบบเดียวกันนี้ ทั้งในทางตรง
และทางออม
ประเด็นสำคัญก็คือ โอกาสในการอนุรักษพลังงานที่ผนึกอยูในวัสดุเหลือใชโดยการใชซ้ำและรีไซเคิล หนึ่งในสี่
สวนการปลอยกาซเรือนกระจกราวเกิดจากวงจรชีวิตของวัสดุ การชดเชยความตองการวัสดุขั้นปฐมภูมิโดยการใชซ้ำและรี
ไซเคิลวัสดุขั้นทุติยภูมิ และวัสดุเหลือใชอื่นๆ มีสวนสำคัญในการอนุรักษพลังงานและการปลอยกาซที่เปนผลตามมา
การคำนวณการอนุรักษพลังงานในสหรัฐอเมริกามาจากการศึกษาที่ละเอียดถี่ถวนของ US EPA ขยะเทศบาล
เกือบครึ่งหนึ่งจำแนกเปนวัสดุ 5 ประเภท คือ กระดาษ เหล็ก อลูมิเนียม แกวและพลาสติก กระบวนการผลิตขั้นตนของ
วัสดุเหลานี้ใชพลังงานหนึ่งในสามของการใชพลังงานของอุตสาหกรรมการผลิต จากการศึกษาของ US EPA การรีไซ
เคิลวัสดุเหลานี้ - แทนที่จะกำจัดโดยการนำไปฝงกลบหรือนำไปเผา - จะทำใหเกิดการประหยัดเปนจำนวนเทียบเทากับ
คารบอน 0.8 ลานตัน (million ton of carbon equivalent-MTCE) ของของเสียทุกๆ ตันที่เราดึงมาใชซ้ำและรีไซเคิล หรือ
เทียบเทากับ 17 MTCE ของขยะเทศบาลรอยละ 10 ที่แยกออกและใชประโยชนจากระบบการกำจัดขั้นสุดทาย
แบบจำลองอันหนี่งที่ใชฐานการวิเคราะหขอมูลของ USEPA เกี่ยวกับผลกระทบคารบอนไดออกไซดเชิงเปรียบ
เทียบ พบวา การใชซ้ำและรีไซเคิลขยะเทศบาลในสหราชอาณาจักรรอยละ 70 จะนำไปสูการประหยัดไดถึง 14.8 ลาน
MTCE ซึ่งพอๆ กับการนำเอารถยนต 5.4 ลานคัน ออกจากถนน หากพิจารณาถึงกากอุต สาหกรรมและพาณิชยกรรม
การประหยัดโดยรวมจะเปนเกือบสามเทาซึ่งเพียงพอที่จะบรรลุเปาหมายของการลดการปลอยคารบอนที่รอยละ 20 ภาย
ในป 2553 นี้เปนมาตรวัดที่สำคัญของการนำเอาของเสียมาใชประโยชนภายใตบริบทของพิธีสารเกียวโต
มีอีกสองแนวทางซึ่งเปนรูปแบบของการจัดการของเสียที่ลดการปลอยคารบอนไดออกไซดสุทธิได แนวทางแรก
คือ ผลของการนำวัส ดุท ี่ยอยสลายไดไ ปหมักทำปุยและใชเ พื่อ ปรับปรุงดิน ถือ เปน การนำเอาคารบอนจากวัฐ จักร
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวันออกมา การใชการหมักทำปุยในฐานะที่เปน “การถวงดานตรงขาม” ของการปลอยคารบอนที่กัก
เก็บไวในดินอันเนื่องมาจากการทำเกษตรกรรมที่เขมขนนี้ เปนสาขาหนึ่งของความสนใจทางวิทยาศาสตรที่เพิ่มมากขึ้น
ในบริบทของเกษตรกรรมยั่งยืนและภูมิอากาศ มีการคำนวณวา คารบอน 2 หมื่นลานตันตอป ถูกจับไวโดยสารอินทรียที่
อยูในดิน เทียบกับคารบอน 8 หมื่นลานตันที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยที่ปลอยออกสูบรรยากาศ ในอิตาลี ไดมีหลักฐาน
ที่เสนอวา การเพิ่มคารบอนอินทรียรอยละ 0.15 จะจับคารบอนที่เทากันลงไปในมวลชีวภาพของดินเทาๆ กับการที่มันถูก
ปลอยออกสูบรรยากาศโดยการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลในอิตาลีในแตละป ความสำคัญของการทำปุยเพื่อแยกเอาคารบอน
กลับลงสูดินไดเปนที่รับรูกันในการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงบอนน เยอรมนี และมีผลสะเทือน
ที่สำคัญในเชิงนโยบายในสหภาพยุโรป
ผลกระทบอื่นๆ ของการจัดการของเสียตอการลดคารบอนไดออกไซดไดเปนประเด็นที่รอนแรงมากขึ้น เชนใน
เรื่องของการผลิตพลังงาน ในบางกรณี คือ ความรอนจากโรงงานเผาขยะ คาพลังงานของวัสดุเหลือใชคิดเปนรอยละ 5
ของการใชพลังงานขั้นปฐมภูมิ จากขอมูลในยุโรปตะวันตกจนถึงผลการศึกษาของ US EPA ที่ตีพิมพออกมา โดยทั่วไปมี
ขอโตแยงวา การเผาวัสดุในสวนที่เผาไหมไดโดยเฉพาะกระดาษ พลาสติก และไม มีผลดีตอสิ่งแวดลอมมากกวาการรีไซ
เคิลวัสดุเหลานั้น และมีความพยายามแมกระทั่งที่จะเสนอวา ในกรณีของการเผาวัสดุอินทรียก็เชนเดียวกัน มุมมองเหลา
นี้นำไปสูความคิดวาของเสียใหมในฐานะเปนแหลงพลังงานหมุนเวียน เชน รูปแบบของพลังงานชีวภาพเหมือนกับไมฟน
เปนตน โดยนำวัสดุอินทรียไปเผา ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสูการผลิตพลังงานทดแทน มีขอโต
แยงหลักที่เกิดขึ้นมี 3 ประเด็นคือ

พลาสติกทำมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล การเผาไหมพลาสติกกอใหคารบอนไดออกไซดมากกวาการเปนแหลง
ผลิตไฟฟา
คาพลังงานของวัสดุอินทรียต่ำมาก อยูที่ 4 เมกกะจูลลตอกิโลกรัม
ความตองการกระดาษที่เพิ่มขึ้น (ถึงแมจะมีการรีไซเคิลกระดาษทั่วโลกถึงรอยละ 39 แลวก็ตาม) จะนำไปสู
การทำลายพื้นที่ปาธรรมชาติดั้งเดิม โดยเฉพาะในประเทศทางซีกโลกใตและประเทศตาง ๆ ในอดีตสหภาพ
โซเวียต และนำไปสูการขายตัวมากขึ้นของสวนปา ซึ่งเปนประเด็นสำคัญที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ภาวะความเปน กรดของดิน การพังทลายของดิน และคุณภาพน้ำ การรีไซ
เคิลกระดาษ -แทนที่จะนำไปเผา- จะทำใหพื้นที่ปาดั้งเดิมซึ่งมีแนวโนมลดลงไดคงอยูตอไป และทำหนาที่
เปนแหลงกักเก็บคารบอนหรือทำใหไมที่โตเต็มที่ซึ่งใชในโรงงานผลิตเยื่อไดถูกใชโดยตรงเปนเชื้อเพลิงชีวมวล
การรีไซเคิลกระดาษจึงเปนการอนุรักษพลังงานที่ฝงตัวอยูในกระดาษที่ผานการใชงานแลว
จากผลการศึกษาของ US EPA และการศึกษาที่ดำเนินควบคูในสหภาพยุโรป ขอถกเถียงไดเปลี่ยนแปลงจาก
“ขอดีทางสิ่งแวดลอมของการเผาขยะที่อยูเหนือการรีไซเคิล” ไปสู “การนำเอาพลังงานจากเศษวัสดุ (ซึ่งไมมีคุณคาใน
ฐานะวัสดุรีไซเคิล)มาใช” ในระดับการศึกษาวิจัย การถกเถียงโตแยงไดเปลี่ยนจาก “การวิเคราะหวงจรชีวิตของการเผา
ขยะและการรีไซเคิล” ไปสู “แบบจำลองการรีไซเคิลใหไดประสิทธิภาพสูงสุด” ดังนั้น ขอบเขตของการถกเถียงจึงไปไกลกวา
ประเด็นที่วาโรงงานเผาขยะไมไดสวนทางกับการรีไซเคิล และเกิดการประหยัดคารบอนไดออกไซดโดยสุทธิ หรือพอที่ฟน
ธงไดวา ไดมีความเห็นรวมกันในศักยภาพของการรีไซเคิลและการทำปุยเพื่อนำไปสูการลดการผลิต พลังงานจากเชื้อ
เพลิงฟอสซิลและการปลอยคารบอนไดออกไซด
ระบบนิเวศและผลิตภาพทางทรัพยากร
ในชวง 5 ปที่ผานมา การรีไซเคิลไดโผลขึ้นมาอยูแถวหนาของการถกเถียงเรื่องสิ่งแวดลอม กลาวใหชัดลงไปคือ
เปนผลมาจากการลดแรงกดดันที่มีตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิมอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางอุตสาหกรรม แบบ
แผนแรกของการถกเถียงอยูในกรอบ “ขีดจำกัดการเจริญเติบโต” และความเปนไปไมไดที่จะนำเอาแบบจำลองการผลิต
ทางอุต สาหกรรมในปจจุบัน ไปใชกับประเทศกำลัง พัฒ นา มีก ารอธิบายขอ จำกัด นี้โ ดยผา นคำวา “ทรัพยากร” นัก
เศรษฐศาสตรตอบวา กลไกดานราคาผนวกเขากับเทคโนโลยีใหมจะแกปญหาความขาดแคลนได
แบบแผนใหมของการถกเถียงขยายวงกวางขึ้น และเปน เรื่องของระบบนิเวศ แทนที่จะเปนเรื่องตัวทรัพยากร
เฉพาะ ดวยเหตุที่แหลงตนทุนทางธรรมชาติกำลังหมดไป การบริการที่สนับสนุนค้ำจุนชีวิตที่ธรรมชาติใหมารอยหรอลง
“ไมใชแหลงน้ำมันหรือทองแดงที่เริ่มกลายเปนขอจำกัดของการพัฒนาแตหากเปนชีวิตของ
เราเอง ความเจริญกาวหนาของเราในปจจุบันถูกจำกัด ไมใชโดยจำนวนของเรือ แตโดยจำนวนปลา
ที่ลดลง ไมใชโดยพลังของเครื่องสูบน้ำแตเปนการรอยหรอของน้ำใตดิน ไมใชโดยจำนวนของเลื่อย
แตโดยการหายไปของปาไมดั้งเดิม มนุษยชาติรับเอามรดกของทุนธรรมชาติที่วิวัฒนมากวา 3.8 พัน
ลานป อัตราการใชและการรอยหรอที่เปนอยูในปจจุบัน จะเหลือทุนธรรมชาติอยูนอยนิด ณ ชวงสิ้น
สุดของศตวรรษที่ 21”
การถกเถียงมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้น การทำประมงเกินขนาด แรงกดดันของการทำเกษตรกรรม
อยางเขมขนที่มีตอผืนดิน และแรงกดดันของความตองการทางอุตสาหกรรมที่มีตอปาไมธรรมชาติซึ่งเปนทรัพยากรหลัก
ที่กำลังจะรอยหรอลงไปทั้งหมด โดยที่สูตรของนักเศรษฐศาสตร “ระบบราคาบวกกับเทคโนโลยีใหม” เปนตัวกระตุนแทนที่
จะชะลอ ดังตัวอยางเชน องคกรสิ่งแวดลอมแหงยุโรปประมาณวา มีการพังทลายของดินในอัตรา 5 ตันตอคนในแตละป
เนื้อดินในอิตาลีลดลงครึ่งหนึ่งในชวง 20 ปที่ผานมา การสูญเสียหนาดินทั่วโลกประมาณอยูในราวหนึ่งสวนในสี่สวน ในชวง
50 ปที่ผานมา การกลายเปนทะเลทรายในจีนอยูในรัศมีจากกรุงปกกิ่ง 60 กิโลเมตร และกำลังขยายตัวในอัตรา 3 กม.ตอป
ดวยเหตุนี้ การใชวัสดุอินทรียจากภาคเกษตรกรรมมาทำหมักทำปุยไมใชแตเปนคำถามเรื่องการแยกเอาคารบอนออกมา
แตเปนการนำเอามวลชีวภาพกลับคืนสูพื้นดินและฟนฟูวงจรธาตอาหารในดิน
การพิจารณาในแงขีดจำกัดการเจริญเติบโต แมวาเทคโนโลยีใหมจะชวยขยายแหลงเก็บทรัพยากรแรธาตุที่นำมา
ใชใหมได แตการเติบโตอยางตอเนื่องของวิถีการผลิตทางอุตสาหกรรมในปจจุบันและการขยายเขาไปยังประเทศที่มีระดับ

การพัฒนานอยกวา เปนสิ่งคุกคามระบบนิเวศโดยแทบจะไรทางออก คำกลาวที่วา ระบบทุนนิยมรุกคืบไปขางหนาผาน
การทำลายลางที่สรางสรรค ในมุมมองทางสิ่งแวดลอมแลว การทำลายลางเกิดขึ้นกอนที่การสรางสรรคจะตามมา
คำถามในเชิงนโยบาย คือ ทำอยางไรจึงจะลดความเขมขนของการใชทรัพยากรใหมีมากกวาแรงกดดันของการ
ความตองการที่เพิ่มขึ้น คำตอบสวนหนึ่งอยูที่แบบวิถีการผลิตขั้นปฐมภูมิซึ่งทำไดโดยการลดการใชปุยเคมีและยาปราบ
ศัตรูพืชหรือการลดการทำไมแบบตัดออกหมด คำตอบอีกสวนหนึ่งคือการลดวัสดุ (dematerialisation) ในกระบวนการผลิต
และการปรับเปลี่ยนการบริโภค แตยังมีคำถามเรื่องการลดและการนำวัสดุมาใชซ้ำ ซึ่งมักถูกละเลย นโยบายในการลดแรง
กดดันทางทรัพยากรจะตองหยิบยกใหเห็นถึงปริมาณและวิธีการวาจะทำอยางไรกับของเสียเหลานั้นดวย
มีการคำนวณปริมาณการไหลเวียนของวัสดุโดยสถาบันทรัพยากรโลก ทีมงานนานาชาติของสถาบันไดทำการ
ติดตามการไหลเวียนของวัสดุ 55 ชนิดที่มีการใชงานอยูในสายธารของเสีย ซึ่งคิดเปนรอยละ 50 ของน้ำหนักวัสดุในระบบ
เศรษฐกิจในประเทศกลุม OECD 4 ประเทศ (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เนเธอรแลนดและเยอรมนี) พวกเขาพบวา ความตอง
การวัสดุโดยรวมในประเทศเหลานั้นคือ 45-85 เมตริกตันตอคน และในจำนวนนั้น ระหวางรอยละ 55 และ 75 เปนของ
เสียซึ่งสูญเปลาไปในชวงของกระบวนการผลิต (เชน การทำเหมือง, ของเสียจากการเกษตร, หรือวัสดุที่นำออกมาจาก
งานกอสราง) พวกเขาเรียกมันวา “ทรัพยากรที่ซอนเรนอยู” เนื่องจากมันไมไดอยูในระบบคิดคำนวณของเศรษฐกิจแบบ
ตลาดใน(คากำจัดหรือการฟนฟู) การลดความสูญเปลานี้ทำไดโดยการลดความตองการทรัพยากรอยูในระบบตลาดซึ่งมี
ความเกี่ยวของกับวัสดุเหลานั้น หรือ โดยการลดอัตราของการสูญเสียตอทรัพยากรในระบบตลาดขั้นปฐมภูมิ วิธีเดียวกันนี้
สามารถนำมาใชกับการผลิตขั้นทุติยภูมิและกับของเสียที่ผานการบริโภคโดยใชการรีไซเคิล
จากการผลิต จนถึงการกำจัดของเสีย เปนพื้นที่ส ำคัญในกลยุทธเชิงนโยบายที่จะลดการใชวัสดุของเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระปองอลูมิเนียมทุกชิ้นที่นำมารีไซเคิลไมเพียงหมายถึงความจำเปนในการผลิตอลูมิเนียมใหมลดลง แต
คือการหลีกเลี่ยงมิใหเกิดของเสีย(หรือพลังงาน)ที่เกี่ยวของกับเหมืองบอกไซด การผลิตอลูมินา และอลูมิเนียมอีกดวย
เปนผลประโยชนดานตนของการรีไซเคิลซึ่งหลีกเลี่ยงการผลิตวัสดุขึ้นมาใหม การผลิตของเสียและการใชพลังงาน
“ผลิต ภาพทางทรัพยากร” กลายมาเปน แนวทางหลักของนโยบายสิ่งแวดลอ ม สำนักงานคณะรัฐมนตรีของ
อังกฤษไดตีพิมพการศึกษาในหัวขัอ นี้ องคกรสิ่งแวดลอ มแหงยุโ รปเพิ่งทำการเก็บรวบรวมขอมูลดานผลิตภาพของ
ทรัพยากรขั้นปฐมภูมิของยุโรปขึ้นมาเปนครั้งแรก วิศวกรสิ่งแวดลอมและนักวิทยาศาสตรเองไดคนพบแนวทางใหมซึ่ง
เปนแนวทางที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรไดในลักษณะไมตอเนื่อง มีการผลักดันใหเกิด “การปฏิวัติทางวัสดุ”
ซึ่งพิจารณาขอบเขตการใชทรัพยากรในเชิงผลิตภาพจาก 10 ถึง 100 เทา และเพิ่มโอกาสการทำกำไรในกระบวนการดัง
กลาว สมาคม Factor Four and Factor Ten13 ในยุโรป ยังไดเสนออีกวา หากการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมมีศูนยกลางอยู
ที่การเพิ่มผลิตภาพดานแรงงาน พรมแดนตอไปคือการเพิ่มผลิตภาพทางวัสดุ
หนวยงานระดับประเทศและระหวางประเทศหลายแหงรวมถึงสภาขององคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD) ในระดับรัฐมนตรี เสนอที่จะเพิ่มเปาหมายของผลิตภาพของวัสดุใหได 10 เทา ภายในรุนคน รัฐบาล
ออสเตรเลียเองก็ไดรับหลักการนี้ในแผนสิ่งแวดลอมแหงชาติ
การปรับ ปรุง ผลิต ภาพของวัส ดุผ า นการรีไ ซเคิล ชว ยอนุร ักษว ัส ดุแ ละพลัง งานที่อ ยูใ นตัว วัส ดุน ั้น รัฐบาล
เนเธอรแลนดคาดการณวา ประสิทธิภาพพลังงานราวครึ่งหนึ่งที่ไดมาเพื่อที่จะชดเชยไปจนถึงป 2553 จะเปนผลมาจาก
ผลิตภาพของวัสดุที่ไดรับการปรับปรุง การวิจัยชิ้นหนึ่งคาดการณวา การลดการใชวัสดุในยุโรปตะวันตก-อันเนื่องมาจาก
เพื่อใหเกิ ดประโยชนตอความกาวหนาทางเศรษฐกิจและนิเวศวิทยาอยางยั่งยืน ตองลดปริมาณการใชวัสดุตอหนวยลง ในการที่
จะลดวัตถุดิบทั่วโลกไดรอยละ 50 จะตองลดการใชวัตถุดิบ ในการผลิตในโรงงาน ผลิตภัณฑและบริการในอนาคตลง 10 เทา แนว
ความคิดนี้ถูกนำไปเผยแพรโดยสถาบันการวิจัยตางๆในอเมริกาและยุโรปเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อเร็วๆนี้ประเทศในยุโรป
บางประเทศไดสนองนโยบายลดการใชทรัพยากรลง เนเธอรแลนด คาดวาสามารถลดลงไดถึง 4 เทา โดยการใชทรัพยากรเพียง
ครึ่งหนึ่ง แตสรางมูลคาใหมากเปนสองเทา ออสเตรียคาดวาสามารถลงไดถึง 10 สวน ภายในสิบปขางหนา และสวีเดนตั้งเปาวาจะ
สามารถลดปริมาณการใชวัสดุและพลังงานไดถึง 10 เทา ภายใน 25 ถึง 50 ปขางหนา เยอรมนีเริ่มการลดการใชวัตถุดิบที่ไม
สามารถสรางทดแทนใหมไดและใหได 2.5 เทา ภายในป 2553
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การเพิ่มคาปรับในการใชคารบอน-จะมีสว นในการลดการปลอยคารบอนไดออกไซด 800 MTCE (เทีย บกับการปลอย
คารบอนในยุโรปปจุบันซึ่งอยูที่ระดับ 5.1 พันลานตัน) การประหยัดวัสดุและพลังงานจึงเปนสิ่งที่สอดคลองตองกัน
จุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมของเสีย
ในชวงแรกของประเด็นทางสิ่งแวดลอมเหลานี้ เปนกระแสที่ตอบสนองเปนการเฉพาะโดยมุงเนนเรื่องของมลพิษ
แตเมื่อไมนานมานี้ ขอบเขตของการตอบสนองไดขยายกวางขึ้น ทั้งในดานมลพิษ และในดานความตระหนักในระดับโลก
เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเสื่อมลงของระบบนิเวศ และผลิตภาพทางทรัพยากร
ของเสียกลายเปนประเด็นที่มีความสำคัญมากเกินกวาที่ใหจะตกอยูในมือของอุต สาหกรรมการกำจัดของเสีย
กลาวใหชัดอีกก็คือ มันไมไดเปนเรื่องของแตละภาคแตละสวนอีกตอไป แมกระทั่งตัวอุตสาหกรรมการจัดการของเสียเอง
อยูภายใตแรงกดดันใหเปลี่ยนแปลง ของเสียก็คลายคลึงกับพลังงานและน้ำ ซึ่งปจจุบันอยูในสถานภาพของความเชื่อม
โยงตอทุกระบบเศรษฐกิจ เปนคำถามเรื่องความเปนพิษของวัสดุสมัยใหม และขณะเดียวกัน เปนคำถามเรื่องของความ
สูญเปลาของการผลิตซึ่งวางอยูบนการใชทรัพยากรที่นับวันก็จะหมดไป
เมื่อคำถามขยายวงกวางออกไป จึงมีการตอบรับ มีการเปลี่ยนแปลงจากการที่เนนเรื่องการควบคุมมลพิษไปสู
นโยบายและวิสัยทัศนใหม คือ ของเสียเหลือศูนย (Zero Waste)
ของเสีย เหลือศูนยในฐานะแนวคิด นั้นไมเพีย งแตมีการนำมาใชกับการจัดการของเสีย แตเปน แนวคิด ที่มีผ ล
สะเทือนตอการเปลี่ยนแปลงไมเพียงแตของอุตสาหกรรมการกำจัดของเสีย หากเปนตัวของการผลิตวัสดุเองดวย

ของเสียเหลือศูนย
ของเสียเปนแนวคิดที่ไมใชญี่ปุน
รัฐมนตรีกระทรวงการวางแผน ประเทศญี่ปุน
เปาหมายคือศูนย อุบัติเหตุเหลือศูนยของเสียเหลือศูนย การปลอยทิ้งเหลือศูนย
Edgar S. Woolard Jr.
อดีตประธาน บริษัทดูปองต
คำวา “ของเสียเหลือศูนย” มีความหมายที่แยงกันในที เหมือนกับแสงที่ปราศจากเงา ดังนั้น ของที่มีประโยชนจะ
ตองมีความหมาย และตองมีคำตรงกันขามคือของที่ไรประโยชน หรือกลาวไดอีกอยางวา ถานิยามของเสียวาเปนสิ่งที่อยู
ในที่ที่ไมควรอยู ดังนั้น การไมทำใหเกิดของเสียก็คือการทำใหสิ่งเหลานั้นไปอยูในที่ที่มันควรอยู
ของเสียเหลือศูนย (Zero Waste) เปนแนวทางใหมที่บุกเบิกโดยบรรษัทชั้นนำ เทศบาลและรัฐบาลที่กาวหนาใน
หลายประเทศ ยุคแรกของแนวคิดนี้เกิดจากลัทธิประโยชนนิยมที่มองวา สิ่งของตาง ๆ มีประโยชนและตองใชใหคุมคา
ยาวนาน เสริมเขากับกระบวนการเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมที่นำเอาวัฐจักรธรรมชาติมาประยุกตใช ดังตัวอยางตอไปนี้
ของเสียเหลือศูนยหมายถึงการทำใหของเสียหมดไปดวยการเลียนแบบวงจรธรรมชาติโดยใหของเสีย
เปนอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นในวงจรนิเวศน กันเธอร พอลลิ วิศวกรสิ่งแวดลอมไดนำเอาวิธีการดังกลาว
นี้ไปใชในโรงผลิตเบียรในฟจิ แทนซาเนีย จีน และนามิเบีย นอกจากของเสียที่เปนของเหลวแลว โรง
ผลิตเบียรยังมีของเสียจากขาวบารเลยซึ่งมีไฟเบอรและโปรตีนอยู เขาเพาะเห็ดบนไฟเบอรเหลานั้น
(รวมถึงเห็ด คุณภาพสูงอยา งชิตาเกะ) และเก็บผลผลิตได 5 ครั้งตอขาวบารเลยเหลือทิ้ง 1 กอง ผู
ชำนาญการเลี้ยงเห็ดทั่วโลกเองยังนึกไมถึงวาสามารถเพาะเห็ดดวยเบียรได ไมเพียงเทานั้นเห็ดยัง

สามารถเปลี่ยนสารอินทรียลิกนินในไมที่อยูในของเสียใหเปนคารโบไฮเดรตใชเลี้ยงฝูงวัวควายแถวนั้น
ได
ในของเสียหนึ่งตันจะมีสวนที่เปนโปรตีนซึ่งจะผลิตไสเดือนได 287 ปอนด ไสเดือนเหลานี้ใชเลี้ยงไกใน
ฟารมไกที่สรางคูกับโรงเบียรเพื่อนำเนื้อไกไปเปนอาหารเลี้ยงคนในชุมชนนั้นตอไป มูลไกและวัวควาย
สามารถรวบรวมและนำไปหมักจะไดกาซมีเทนซึ่งนำไปเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำและกระแสไฟ
ฟาได โรงงานเบียรขนาดกำลังผลิต 8 แสนลิตรตอปซึ่งเปนโรงที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศจีนอาศัย
ไฟฟาที่ทำมาจากของเสียจากการเลี้ยงไกและวัวควาย จากนั้นของเสียที่เปน ของเหลวขนๆเต็มไป
ดวยจากจุลินทรียที่ตองการปริมาณออกซิเจนในการยอยสลายถูกนำไปทิ้งลงในบอเลี้ยงปลา ที่มีสวน
ลอยน้ำปลูกดอกไมตางๆ หญาไรย และมะเขือเทศ ภายใน 24 ชั่วโมงของเหลวขนๆนี้จะแตกตัวและ
ชวยผลิตปลา 7 ชนิด
เมื่อนำกฎของวงจรชีวิตในธรรมชาติมาดัดแปลงใช ทำใหเกิดผลิตผลที่เปนประโยชนอยางมากมาย
โรงเบียรมีผลการผลิตเพิ่มจากเดิม 7 เทา นอกจากนี้ยังผลิตอาหาร เชื้อเพลิง และปุยไดมากขึ้น 7
เทา ดว ย นา สังเกตวา วิธีการแบบนี้ใชไดด ีกับโรงงานผลิต เบีย รข นาดเล็ก เพราะความจำกัด ทาง
ชีว ภาพของตัวระบบเอง วงจรการผลิตแบบนี้ส รา งงานเพิ่มขึ้น เปน 4 เทา ของโรงงานเบีย รป กติ
เพราะตองใชแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลการผลิตอื่นๆในระบบที่เกี่ยวของกัน ขอดีอีกขอก็คือ ทรัพยากร
เหลานั้นไดมาฟรี เพราะเปนของเสียที่ตองทิ้งอยูแลว คาใชจายขั้นพื้นฐานถือวาต่ำ เพราะไมตองเสีย
คาใชจายในการขนสงเพราะทุกอยางตั้งอยูรอบโรงเบียร โรงเบียรมักตั้งอยูใกลกับศูนยกลางการบริโภค
เพื่อนำ เห็ด ไก ไขไก ปลา ไปขายใหกับชุมชน
แนวคิดของเสียเหลือศูนยนำมาใชเปนเปาหมายในการลดของเสียในภาคพาณิชยกรรม โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง
การจัดการคุณภาพแบบองครวม(Total Quality Management) หรือ TQM ของญี่ปุน ซึ่งใชคำวา “zero defect”
กรอบแนวคิดแบบ TQM นำมาประยุกตใชกับ Zero Emission และ Zero Waste โดยมีบริษัทญี่ปุนหลายแหงได
รับหลักการนี้ไปทำเปนนโยบาย เชน บริษัทฮอนดา(ในแคนาดา) มีเปาหมายลดของเสียลงรอยละ 98 ภายใน 10 ป บริษัท
โตโยตามีเปาหมายใหเหลือศูนยภายในป 2546
ชวงตอมา แนวคิดของเสียเหลือศูนยไดเขามาสูประเด็นของขยะเทศบาล เมือ งแคนเบอรา ออกสเตรเลีย เปน
เมืองแรกของโลกที่นำหลักการของเสียเหลือศูนยมาใชโดยมีเปาหมายในป 2553 และตัวอยางนี้ไดเปนแรงบันดาลใจให
กับการเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองทั่วประเทศนิวซีแลนด และกำลังขยายออกไปสูประเทศกำลังพัฒนาตาง ๆ
ของเสียเหลือศูนยมุงไปที่หัวใจของปญหาของเสียโดยเกี่ยวของกับวิธีการออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ และเปลี่ยน
แปลงวิธีการจัดการของเสีย ทั้งนี้เพื่อทำใหวัสดุและผลิตภัณฑมีการใชงานนานมากขึ้น นำกลับไปรีไซเคิลได หรือในกรณี
ของวัสดุอินทรียคือนำไปหมักทำปุยได
แนวคิดของเสียเหลือศูนยเกิดขึ้นจากการรับรูและตระหนักถึงความสูญเปลาของสังคมอุตสาหกรรมที่เราอาศัยอยู
ซึ่งนำเอาความสามารถในการรองรับของธรรมชาติมาเปนเครื่องสังเวยความตองการอันไมรูจักจบสิ้นของเราเอง
ของเสียเหลือศูนยเปนแนวคิดและกระบวนการเชิงระบบที่มุงเปลี่ยนแปลงวิธีการไหลเวียนของวัสดุในสังคมของ
มนุษยอยางถึงรากถึงโคน เปาหมายคือระบบอุตสาหกรรมที่เนนการใชประโยชนจากวัสดุแทนที่การทำลายทิ้ง
แนวคิดของเสียเหลือ ศูน ยเอื้อ ใหเกิด มูลคา เพิ่มทางเศรษฐกิจ การออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่อ ใหมีการรีไซ
เคิลเพิ่มขึ้นและลดปริมาณขยะคือปจจัยสำคัญอันหนึ่งที่กระตุนใหเกิดการปฏิวัติดานสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมและวัสดุที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดำเนินไปพรอม ๆ กับการจางงานที่เพิ่มขึ้น โครงการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพและระบบทำปุย
จะชวยลดขยะลงอยางนอยที่สุดรอยละ 50 ในหลายประเทศ รวมทั้งกอใหเกิดรายไดอีกดวย
รัฐบาลที่ดำเนินนโยบายลดขยะเพื่อแกปญหามลพิษและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศรับรูวา แนวคิดของเสียเหลือ
ศูนยเปนกุญแจสำคัญของยุทธศาสตรเศรษฐกิจหลังยุคอุตสาหกรรม ในเยอรมนี กิจกรรมการรีไ ซเคิลมีการจา งงาน
มากกวาภาคธุรกิจโทรคมนาคม ในสหรัฐอเมริกา กิจกรรมการรีไซเคิลมีการจางงานโดยตรงมากกวาอุตสาหกรรมรถยนต

กฎหมายในระดับทองถิ่นและระดับประเทศของออสเตรเลีย นิวซีแลนดและแคนาดานำเอาแนวคิดดังกลาวนี้ไปประยุกต
ใชแลว กิจกรรมการรีไซเคิลทำใหขยะลดลงไดถึงรอยละ 70 ในบางประเทศ
การขยายความรับผิดชอบของผูผลิต
ของเสียเหลือศูนยไมไดมีเปาหมายเพียงการรีไซเคิลเทานั้น ของเสียที่เพิ่มขึ้นเปนผลพวงจากการความสูญเปลา
ของกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑที่ลนเกิน การลดจำนวนของเสียที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมและการลดปริมาณ
ผลิตภัณฑใชครั้งเดียวแลวทิ้งจากประชาชนทั่วไปจึงเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพอันหนึ่งที่ชวยลดปญหาขยะลนเมืองและยัง
เปนวิธีการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอีกดวย
ของเสียเหลือศูนยเปนจุดมุงหมายที่สำคัญของระบบการผลิตจากตนทางถึงปลายทาง โดยเปนปจจัยที่สำคัญ
ของหลักการ “การขยายความรับผิดชอบของผูผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR)” ที่กลาววา ผูผลิตตอง
รับผิด ชอบในกระบวนการผลิต ทั้งหมดของตน คา ใชจายที่เกิดขึ้น จากการลงทุนเพื่อ ใหไดมาซึ่งกระบวนการผลิต ที่มี
ประสิทธิภาพจะตองไมตกเปนภาระของผูบริโภค แมกระทั่งผลิตภัณฑที่รีไซเคิลหรือทำปุยไมได ผูผลิตตองมีหนาที่รับ
ภาระเรื่องคาใชจายในการกำจัดผลิตภัณฑนั้นๆ โดยการกำจัดตองมีความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
รัฐบาลสามารถพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนผูผลิตในการกำจัดวัตถุดิบหรือวัสดุเหลือใชที่ไมมีประโยชนหรือไม
สามารถนำมาใชไ ดอีก การคัด เลือ กเฉพาะวัต ถุดิบที่จำเปน ตอ งใชในกระบวนการผลิต อยา งมีป ระสิท ธิภาพถือ เปน
กระบวนการสำคัญที่ชวยลดปริมาณขยะ กฎหมายการขยายความรับผิดชอบของผูผลิตที่กำลังมีการประกาศใชในยุโรป
เชน รางระเบียบวาดวยการจัดการซากยานยนตที่หมดอายุการใชงาน(The End of Life Vehicles Directive-ELV) และ
รา งระเบีย บวา ดวยการกำจัด ซากผลิตภัณฑอ ิล็กทรอนิกสและเครื่อ งใชไ ฟฟา (the Waste Electrical and Electronic
Equipment Directives-WEEE) เปนตน กฎหมายเหลานี้วางมาตรฐานในการนำผลิตภัณฑ/วัตถุดิบกลับมาใชใหมไวอยาง
เขมงวด ซึ่งรวมถึงการหลีกเลี่ยงใชวัตถุดิบที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
ขาวของเครื่องใชในบานหลายอยาง เชน แบตเตอรี่ สเปรยฆาแมลง กระดาษ และผลิตภัณฑพลาสติก ใบมีดโกน
ใชแลวทิ้ง และสเปรยฉีดผม เปนตน มีสารพิษอันตรายที่อาจกอผลกระทบที่รุนแรงตอสุขภาพและขณะเดียวกันกอใหเกิด
ความเปนพิษในขยะเพิ่มมากขึ้น เราไมสามารถนำเอาขยะเทศบาลที่มีสารเคมีหรือวัสดุพิษไปรีไซเคิล และขยะพิษจาก
บานเรือนกลายเปนสาเหตุใหญของปญหาสิ่งแวดลอมในหลุมฝงกลบและโรงงานเผาขยะ การผลิตทางอุตสาหกรรมควร
ตองยกเลิกผลิตสินคาที่ใชสารเคมีเปนพิษเหลานี้
กุญแจสำคัญของแนวคิดของเสียเหลือศูนยคือการปองกัน กลาวคือปองกันทรัพยากรที่มีคาไมใหออกไปอยูใน
สายธารของเสียตั้งแตตน ปองกันไมใหเกิดขยะจากผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่ใชแลวทิ้งกองเปนภูเขาเลากา ปองกันการ
ใชวัตถุมีพิษที่อันตรายในสินคาสำหรับบริโภคอุปโภคทุกชนิดอยางตอเนื่อง และหยุดเรงรีบใชวิธีการเผาขยะ
กวาเราจะไปถึงเปาหมายของเสียเหลือศูนย เราอาจตอ งฝงกลบของเสีย เล็กๆนอยๆของเรากอ น โดยเฉพาะ
อยา งยิ่งในชว งของการเปลี่ยนผา น การฝงกลบจะทำไดอ ยางปลอดภัย ก็ตอเมื่อเรานำเอาวัส ดุอ ิน ทรีย แ ละวัส ดุรีไซ
เคิลไปใชใหมในปริมาณที่มากที่สุดเทาที่จะทำไดแลวและจะตองทำใหของเสียที่เหลือมีความเสถียรทางชีวภาพมากที่สุด
เทาที่จะทำได เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาทางเคมี การปลอยกาซมีเทนและสารพิษรั่วซึมลงไปในดินและน้ำใตดิน
หลักการพื้นฐาน 5 ประการของเศรษฐกิจของเสียเหลือศูนย
การลงทุนระบบการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชในชุมชน มีการลงทุนระบบการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใช เชน
อุทยานวัสดุเหลือใช ธนาคารขยะ ศูนยวัสดุรีไซเคิล เปนตน ที่กระตุนใหเกิดแนวคิดใหมและสรางแรงจูงใจใหกับธุรกิจชุม
ชนในการแปรรูปวัสดุใชแลว วัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่นำมาทำปุย
การสรางงานและชุมชนที่ยั่งยืน ความสูญเปลาจากการถลุงใชทรัพยากร หมายถึง โอกาสการจางงานที่สูญเสียไป
ในระบบพาณิชยกรรม ของเสียเหลือศูนยจะเปนกิจกรรมเกื้อหนุนใหชุมชนพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจมากขึ้นและสราง
โอกาสการมีสวนรวมของพลเมืองและการจางงานที่ยั่งยืน
การออกแบบผลิตภัณฑใหม การออกแบบผลิตภัณฑที่ปลอดมลพิษมีสวนสำคัญอยางยิ่งในการสรางความยั่งยืน
ของพาณิชยกรรมและธรรมชาติไปพรอม ๆ กัน

ความรับผิดชอบของผูผลิต การที่ผูผลิตเขามารับผิดชอบผลิตภัณฑของตนจนสิ้นสุดอายุการใชงาน จะสรางแรง
จูงใจในการออกแบบผลิตภัณฑที่สะอาดขึ้น มีความคงทนและนำไปใชประโยชนใหมไดมากขึ้น
ยุติการอุดหนุนธุรกิจที่กระตุนใหเกิดกากของเสีย จำเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทรัพยากรในทุกระดับ
เพื่อทำใหธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใชขอดีของตนเพื่อแขงขันกับธุรกิจที่ถลุงใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง

โลกาภิวัตนจากฐานลาง

กายา : เครือขายสากลเพื่อยุติเทคโนโลยีเผาขยะ
การเติบโตของการคัดคานโรงงานเผาขยะที่เกิดขึ้นทั่วโลก การตอตานของสาธารณะชนทำใหโรงงานเผาขยะที่มี
อยูหรือที่มีแผนจะกอสรางตองลมเลิกไปหลายแหง และกำลังถูกรวมเขาไวในกฎหมายทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
กระทั่งในระดับนานาชาติ การตอตานโรงงานเผาขยะเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก องคกรสาธารณประโยชนนับรอยองคกรใน
ประเทศตาง ๆ ที่รณรงคคัดคานโรงงานเผาขยะและทำโครงการทางเลือก
ในสหรัฐอเมริกา ผลประโยชนทางธุรกิจและวิกฤตของหลุมฝงกลบผลักดันใหการกอสรางโรงเผาขยะไดรับความ
นิยมอยางมากในชว งป 2523 – 2532 แตการแพรหลายของโรงเผาขยะก็ทำใหเกิดกระแสเคลื่อนไหวในระดับรากหญา
จำนวนมากซึ่งสามารถหยุดโครงการโรงเผาขยะไดมากกวา 300 โครงการ นักกิจกรรมตอสูเพื่อมาตรฐานการปลดปลอย
อากาศเสียที่ดีกวาและยกเลิกการใหความชวยเหลือเหลานี้ทำใหอุตสาหกรรมเผาขยะตองปดตัวภายในปลายทศวรรษที่ 90
(พ.ศ. 2533 – 2542)
ในญี่ปุนซึ่งเปนประเทศที่มีโรงเผาขยะหนาแนนที่สุดในโลก การตอตานการเผาวัสดุเหลือใชมีอยูแทบจะทั่วทุกที่
โดยกลุมตอตานไดออกซินที่มีอยูเปนรอย ๆ กลุมทั่วประเทศ แรงกดดันจากสาธารณะชนสงผลใหโรงเผาขยะกวา 500
แหงตองปดตัวลงในชวง 2 –3 ปที่ผานมา แตบริษัทเอกชนและรัฐบาลญี่ปุนยังคงลงทุนอยางมากในอุตสาหกรรมเผาขยะ
ในยุโรป การรณรงคคัดคานจะอยูในรูปแบบของการทำโครงการทางเลือก บางพื้นที่ลดปริมาณวัสดุเหลือใชได
อยางมากแมจำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้น ทำใหตลาดของโรงเผาขยะใหมในยุโรปมีขนาดเล็กมาก
ในโมซัมบิก ประชาชนทุกชนชั้นและเชื้อชาติไดรวมกันจัดตั้งองคกรดานสิ่งแวดลอมองคกรแรกของประเทศขึ้น
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไดรับการกลาวถึงในฐานะของการกลับมาของพลังประชาสังคมอีกครั้งหลังจากเหตุการณสงคราม
กลางเมือง พวกเขาประสบความสำเร็จในการหยุดโครงการที่จะเผายาฆาแมลงในเตาเผาปูนซิเมนตในเขตที่อยูอาศัย
สวนที่อื่น ๆ นักกิจกรรมทำงานรณรงคโดยตรงและโดยออมเพื่อหยุดโรงงานเผาขยะ การตอตานของสาธารณะ
ชนที่กำลังเพิ่มมากขึ้นนี้ไดรับการยอมรับและประกาศเปนกฎหมาย มี 15 ประเทศที่ประกาศหามการเผาวัสดุเหลือใชบาง
สวน และในฟลิปปนส รัฐบาลมีนโยบายหามการเผาวัสดุเหลือใชทั้งหมด (Incineration Ban)
กายา : เครือขายสากลเพื่อสงเสริมทางเลือกในการจัดการของเสีย
เทคโนโลยีการเผาขยะซึ่งถูกออกแบบเพื่อเผาวัสดุเหลือใชในประเทศอุตสาหกรรมจะมีประสิทธิภาพการทำงาน
ต่ำกวาเมื่อนำมาใชในประเทศกำลังพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของวัสดุเหลือใชมีความแตกตางกัน นอก
จากนี้ประเทศกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมยังมีหนวยงานที่รับผิดชอบและโครงสรางกฎหมายที่ใชควบคุมไมเพียงพอ ขาด
งบประมาณในการซื้อชิ้นสวนหรืออุปกรณสำรอง ขาดคนงานที่มีทักษะ และมีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพิงแรงงาน
มีการอางวา โครงการกอสรางโรงงานเผาขยะซึ่งมาพรอมกับโครงการรวมศูนยการจัดการของเสียและแปรรูปให
เปนเอกชน เปนหนทางเดียวเทานั้นที่จะรับมือกับปริมาณวัสดุเหลือใชที่กำลังเพิ่มขึ้น แตโชคดีที่ยังมีทางเลือกอื่นอยู ทาง
เลือกที่ไมใชการเผานี้ทำไดกวางขวาง รองรับวัสดุเหลือใชจากเมืองขนาดใหญได และสามารถทำในประเทศกำลังพัฒนา
โดยใชทรัพยากรเพียงนอยนิดเทานั้น ยิ่งไปกวานั้นทางเลือกเหลานี้มีคาใชจายเพียงเศษเสี้ยวของคาใชจายที่ตองเสียให
กับโรงงานเผาขยะ อีกทั้งยังมีการจางงานมากกวา และกอใหเกิดปญหามลพิษนอยมาก ในประเทศกำลังพัฒนา โครงการ
คัดแยกวัสดุเหลือใชที่จุดกำเนิดเพื่อการรีไซเคิลและการหมักทำปุย (ในที่ซึ่งมีการแยกวัสดุรีไซเคิลไดและวัสดุอินทรียจาก
บานเรือน) มีศักยภาพในการนำวัสดุเหลือใชจากบานเรือนกลับมาใชประโยชนไดมากถึงรอยละ 90 ซึ่งเปนศักยภาพที่โรง
งานเผาขยะไมมีวันทำได

เมืองเชนไน ประเทศอินเดีย มีการศึกษากรณีตัวอยาง แสดงใหเห็นถึงประโยชนที่ไดจากการรีไซเคิลและการ
หมักเปรียบเทียบกับการเผา มีการเสนอใหกอสรางโรงงานเผาขยะมูลคา 41 ลานเหรียญสหรัฐในเมืองที่มีประชากร 4.3
ลานคน โรงงานเผาขยะนี้มีกำลังการเผาขยะวันละ 600 ตัน องคการบริหารทองถิ่นกำลังปรับใหการจัดเก็บขยะเปนของ
เอกชน ซึ่งสงผลเสียตอการริเริ่มในเรื่องการรีไซเคิลและการหมักทำปุยของชุมชน เมืองเชนไนเปนที่ตั้งของ เอ็กโนรา
อินเตอรเนชั่นแนล (Exnora International) ซึ่งเปนองคกรไมแสวงหากำไรที่เปนหัวหอกในการรณรงคเรื่องรีไซเคิลและ
การหมักทำปุยที่กลายเปนแรงบันดาลใจใหเกิดโครงการลักษณะเดียวกันนี้ทั่วประเทศอินเดีย
โครงสรางพื้นฐานในปจจุบันของเมืองเชนไนกอใหเกิดการรวบรวมวัสดุเหลือใชไดเพียง 2,500 ถึง 3,500 ตันตอ
วัน วัสดุเหลือใชเกือบรอยละ 30 ถูกทิ้งอยูตามถนนและบานเรือน นี่เปนเรื่องปกติในประเทศที่กำลังพัฒนา ดังนั้นโรงงาน
เผาขยะในเมืองเชนไนจะมีวัสดุเหลือใชสงเขาโรงงานอยางมากสุดที่หวังไดคือวันละ 2,500 ตัน แตวัสดุเหลือใชใชวาจะเผา
ไดทั้งหมด วัสดุเหลือใชประมาณรอยละ 5 – 10 เปนพวกชิ้นใหญที่เผาไมได เชน ชิ้นสวนเครื่องจักร หรือพวกที่ตองเอา
ไปฝงกลบถาโรงงานเผาขยะเผาไมได นอกจากนี้ รอยละ 25 ของวัสดุเหลือใชที่เผาไดจะกลายเปนเถาซึ่งตองนำไปฝง
กลบอีก ในกรณีเมืองเชนไนนี้ โรงงานเผาขยะจะเผาวัสดุเหลือใชไดวันละ 1,750 ตันหรือครึ่งหนึ่งของวัสดุเหลือใชที่เกิด
ขึ้นทั้งหมด ในทางกลับกัน แนวทางการลดวัสดุเหลือใชโดยชุมชนของเอ็กโนรา ซึ่งไดแก การรวบรวมวัสดุรีไซเคิลที่คัด
แยกและวัสดุอินทรียเพื่อหมักทำปุยมีศักยภาพในการจัดการวัสดุเหลือใชที่เกิดขึ้น 3,500 เมตริกตันตอวัน คิดเปนรอยละ
90 หัวใจของโครงการของเอ็กโนราคือการกระตุน ใหป ระชาชนรับผิด ชอบและไมท ิ้งวัส ดุเหลือ ใชข องตน แนวทางนี้
สามารถขยายผลไดมากขึ้นเมื่อดำเนินการไปพรอมกับความพยายามในการสงเสริมนโยบายการผลิตที่สะอาดและการ
ดำเนินการอยางเปนรูปธรรมที่จะเลิกผลิตวัสดุที่ไมปลอดภัยตอการหมักทำปุยและนำมารีไซเคิลไมได ในแงของคาใชจาย
จะพบวาแนวทางการรีไซเคิล/การหมักทำปุยมีคาใชจายนอยกวาการเผามาก (4.6 ลานเหรียญสหรัฐเทียบกับ 119 ลาน
เหรียญสหรัฐ) นอกจากนี้ ระบบการเผาขยะยังมีผลกระทบในดานลบตอสิ่งแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
คุณภาพชีวิตในแงอื่น ๆ เชน ความคับคั่งของรถบรรทุก เปนตน
ตารางเปรียบเทียบการเผาขยะกับการรี ไซเคิล/การหมักทำปุยในเมืองเชนไน ประเทศอินเดีย (ประชากร 4.3 ลานคน)
โรงงานเผาขยะ
การรีไซเคิล/การหมักทำปุย
ปริมาณวัสดุเหลือใชที่เกิดขึ้น – ตันตอวัน
3,500
3,500
ปริมาณวัสดุเหลือใชที่ไมตองสงไปหลุมฝงกลบ-ตันตอวัน
1,750
3,150
คิดเปนรอยละ
50
90
ตนทุน (เหรียญสหรัฐ)
119 ลาน
4.6 ลาน
การจางงาน (ตำแหนง)
320
5,600
หมายเหตุ: ตนทุนของการเผาขยะคิดจากโรงงานเผาขยะขนาด 600 ตันตอวันที่มีแผนการกอสรางที่เปอรันกูดิ (Perungudi) ในเมืองเชนไน (มูลคาโรงงาน
2000 ลานรูป หรือ 41 ลานเหรียญสหรัฐ) ตองใชเตาเผา 3 เตาในการเผาวัสดุเหลือใชทั้งหมด 1,750 ตันตอวัน คนงานในโรงงานเผาขยะคิดจากตัวเลข
การจางงานสำหรับโรงงานเผาขยะในอเมริกา ตนทุนและการจางงานของการรีไซเคิล /การหมักทำปุยประมาณการณจากขอมูลที่ไดจากโครงการของเสีย
เหลือศูนย (zero waste) ของเอ็กโนรา อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งมีการดำเนินโครงการในชุมชนหลายแหงกระจายทั่วประเทศอินเดีย ขอมูลปริมาณวัสดุ
เหลือเหลือใชของเชนไนรายงานไวใน The Hindu, June 18th, 2002 และ เอ็กโนรา อินเตอรเนชั่นแนล
ที่มา: Institute for Local Self – Reliance, Washington D.C. มิถุนายน 2545

แมวาตัวเลขขางตนจะเปนตัวเลขในทางทฤษฎีก็ตาม แตตัวเลขเหลานี้อยูบนฐานขอมูลจริงที่ไดจากการดำเนิน
โครงการ โครงการจำนวนมากทั่วโลกแสดงใหเห็นวาโครงการแบบบูรณาการสำหรับการปองกันการเกิดของเสีย การใชซ้ำ
การรีไซเคิลและการทำปุยมีสวนชวยลดปริมาณวัสดุเหลือใชลงอยางมากโดยมีตนทุนที่ต่ำกวาการเผาอยางมากเชนกัน
ระบบการจัด การวัสดุเหลือใชจะมีประสิทธิผลจำเปนตองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและตอบสนองเงื่อ นไขและ
ความตองการของทองถิ่น ประเทศกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสวนใหญมีประสบการณไมมากนักในการเดิน
เครื่องและซอมบำรุงระบบจัดการวัสดุเหลือใชแบบรวมศูนย ดังนั้น ยิ่งเทคโนโลยีมีความซับซอนนอยเทาใด ก็ยิ่งประสบ
ความสำเร็จมากเทานั้น และประเทศเหลานี้สวนใหญมีภาคเศรษฐกิจนอกระบบที่ทำกิจกรรมรีไซเคิลอยูแลว ระบบที่ออก

แบบใหมีการทำงานรวมกันระหวา งกลุมเหลานี้, ชุมชนตางๆ ที่กำลังริเริ่มดำเนินการและองคกรธุรกิจขนาดเล็ก จะมี
โอกาสประสบความสำเร็จมากกวา
อันที่จริงแลว ระบบที่มีการบูร ณาการภาคสวนตาง ๆ ในการวางแผนการจัด การวัสดุเหลือ ใชที่กระจายอยูทั่ว
เมืองไมเพียงแตเปนไปไดเทานั้นแตเปนกุญแจสำคัญที่นำไปสูความสำเร็จเลยทีเดียว โครงการของภาคนอกระบบและชุม
ชนนี้อาจตองการเพียงแคโครงสรางทางสถาบันและพื้นที่เพื่อทำกิจกรรม เชน การหมักทำปุยที่ตองขยายขนาดเพื่อรองรับ
ในระดับเมือง แทจริงแลว โครงการของชุมชนเหลานี้เปนแนวทางหลักในการแกปญหา และโครงการเหลานี้ตองการการ
สนับสนุนใหเติบโตขึ้น
ตัวอยางการจัดการวัสดุเหลือใชและการลดปริมาณของเสียที่ประสบความสำเร็จในประเทศซีกโลกใต ไดแก
ไคโร อียิปต: คนงานนอกระบบ ซึ่งเรียกกันวา แซบบาลีน (zabbaleen) เก็บรวบรวมวัสดุเหลือใชหนึ่งในสาม
ของทั้งหมดที่เกิดจากบานเรือนในไคโรหรือประมาณ 998,400 ตันตอป แซบบาลีนซึ่งอาศัยอยูในชุมชน 5 แหงรอบ ๆ ไคโร
นำวัสดุเหลือใชที่รวบรวมไดมารีไซเคิลและหมักทำปุยประมาณรอยละ 80 – 90 ชุมชนแหงหนึ่งที่ชื่อโมกัตตัม (Mokattam)
มีธุรกิจรวบรวมวัสดุเหลือใชราว 700 แหง มีพอคาคนกลาง 80 เจา และมีโรงงานรีไซเคิลขนาดเล็ก 228 แหง
มุมไบ (Mumbai) อินเดีย : ประชาชนไดกอตั้งสมาคมระดับชุมชนขึ้นมา โดยแตละแหงเรียกวา แอดวานซ
โลคัลลิต ี้ แมเนจเมน ท (ALM) สมาชิกในสมาคมนี้จะรักษาสิ่งแวดลอ มใหส ะอาดและคัดแยกวัสดุเหลือ ใชของตนเปน
ประเภทยอยสลายไดและยอยสลายไมไดเพื่อหมักทำปุยและรีไซเคิล สมาคมหลายแหงทำการหมักวัสดุอินทรียเปยกโดย
ใชหนอนและทำงานกับคนเก็บวัสดุเหลือใชเพื่อ รีไซเคิล ปจจุบัน มีส มาคมประมาณ 650 สมาคม มีส มาชิกประมาณ
300,000 คน
บารันกาย ซัน วัลเลย (Barangay Sun Valley) ฟลิปปนส: มีครัวเรือนประมาณ 3,000 ครัวเรือนที่เขารวมใน
โครงการรีไ ซเคิลและการหมักทำปุยซึ่งลดการทิ้งวัสดุเหลือใชลงไดร อยละ 70 ของวัสดุเหลือ ใชท ั้งหมดจากบา นเรือน
“ไบโอเมน" รวบรวมวัสดุอินทรีย (ของเหลือใชจากสวนและครัว) ที่คัดแยกไวสำหรับหมักทำปุยเปนประจำทุกวันโดยใชรถ
ถีบ กลุมรถถีบเดียวกันนี้ก็รวบรวมวัสดุรีไซเคิลจากบานเรือนและสงไปยังโรงเก็บของที่ใกลที่สุดเพื่อคัดแยกตอและบรรจุ
หีบหอ วัสดุที่เตรียมไวเรียบรอยแลวจะสงไปขายที่รานรับซื้อของเกา
ริโอ เดอ จาเนโร (Rio de Janeiro) บราซิล: ในป 2543 มีการออกกฎหมายเรียกคืนบรรจุภัณฑ ซึ่งบังคับใหมี
การเรียกคืนบรรจุภัณฑพลาสติกและนำไปใชซ้ำหรือรีไซเคิลตอไป
กระแสของเสียเหลือศูนยที่กำลังเติบโต คือ การถวงดุลที่กระจายไปทั่วโลกและเปนระบบของขอกำหนดใหม ๆ
ที่ตองการ “การขยายความรับผิดชอบของผูผลิต” สำหรับผลิตภัณฑที่จะลดการทิ้งวัสดุได เครือขายประชาชนและผูเชี่ยว
ชาญที่สนใจในเรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งระดับทองถิ่น, ระดับชาติ, ระดับภูมิภาค และระดับสากล เพื่อหยุดยั้งโครงการโรงงานเผา
ขยะที่จะสรางใหม ปดโรงงานเผาขยะที่มีอยู และผลักดันระบบทางเลือกที่อยูบนฐานของรูปแบบการผลิตและบริโภคที่
ยั่งยืน
ของเสียเหลือศูนยเปนเปาหมายที่มีความคุมคา แตตองใชเวลาจึงจะไปถึงได คลายดั่งการเดินทางไกลพันไมลที่
เริ่มตนจากกาวแรก ถนนสูของเสียเหลือศูนยเริ่มตนจากกิจกรรมที่งาย ๆ และไมตองใชเงินมาก ไดแก ไมทิ้งและฝงกลบ
วัสดุประเภทอินทรียและวัสดุที่ยอยสลายได สิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวไมอาจชวยแกปญหาไดทั้งหมด แตหากทำใหเขาไปอยูใน
กระบวนการแกไขปญหาที่เกี่ยวกับความสกปรก, การรั่วซึม และวัสดุลนหลุมฝงกลบ สิ่งนี้เปนจริงในกลุมประเทศซีกโลก
ใตซึ่งมีวัสดุเหลือใชอินทรียปริมาณมาก การหมักทำปุยจะชวยลดปริมาณวัสดุเหลือใชลงเกือบรอยละ 50 ไดในระยะเวลา
ไมนานนัก ขอดีของการหมักทำปุยคือทำไดโดยใชเทคโนโลยีงาย ๆ ราคาไมแพง ยิ่งกวา นั้น การหมักทำปุยทำไดโดย
อาศัยภูมิปญญาและฐานทรัพยากรของทองถิ่น การคัดแยกวัสดุเหลือใชเปนปจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่นำไปสูความ
สำเร็จ

บทบาทเดิมของรัฐบาลในการจัดการขยะ คือ การกำจัดและทำลายขยะไปใหพนจากสายตาโดยการฝงกลบหรือ
การเผา แตปญหาที่ตามมาคือพื้นที่ฝงกลบเริ่มมีนอยลง และการปนเปอนและการปลอยสารพิษอันตรายจากการเผาขยะ
ซึ่งบงชี้วาปญหาขยะนั้นไมไดหายไป
ในการจัดการของเสียที่กาวหนา รัฐบาลจะตองมีบทบาทมากขึ้นในการจัดการเชิงรุกที่มองไปในอนาคต โดยการ
สนับสนุน การผลิต สินคาจากวัสดุรีไซเคิล เก็บภาษีบรรจุภัณฑที่ทำลายสิ่งแวดลอม ริเริ่มโครงการการศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเรื่องขยะ สรางแรงจูงใจใหประชาชนลดขยะ และพัฒนาโครงการและโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวกับการรีไซ
เคิลและการแยกขยะ รัฐบาลหลายประเทศที่เขาใจถึงปญหาและทางออกดานขยะอยางจริงจังไดมีการดำเนินตามนโยบาย
ดังกลาวขางตน และพิสูจนใหเห็นวาเราสามารถจัดการกับปญหาขยะไดหากมีความตั้งใจทางการเมืองอยางจริงจัง

