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ศ.ดร.พิสุทธ์ิ เพียรมนกุล

โควิด-19 ระบาดซ�้า
ตอกย�้าความชอกช�้าของคนทั้งโลกว่า

ปัญหาสิ่งแวดล้อม จะยิ่งหมักหมม 
และก�าจัด (ให้สิ้นซาก) ยากยิ่งขึ้น 

ทว่าในวิกฤติย่อมมีโอกาส 
ดร.โอ แนะช่วงนี้เป็นโอกาสที่จะช่วย

ลดปัญหาขยะและมลพิษ พร้อมน�าเสนอ 
“กระบวนทัศน์ในการจัดการขยะ”

• เอื้อพันธุ์
กรุงเทพธุรกิจ

วิ ศวกรสิ่งแวดล้อม ดร.โอ- 
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล  
รองคณบดี ด้านยุทธศาสตร์

นวัตกรรมและความยั่งยืน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กับอีกหลายบทบาท  
อาทิ กรรมการบอร์ดที่ กฟผ. และ 
การเคหะแห่งชาติ ดูแลเรื่องความยั่งยืน, 
จัดรายการ Envi Insider สร้างความ
ตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และเป็น
กรรมการจัดท�า ยุทธศาสตร์ชาติ 
เรื่องสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
(พ.ศ.2561-2580 แผนด้านสิ่งแวดล้อม
และการก�าหนดอนาคตประเทศ ภายใน
เวลา 20 ปี)
 
• ปัญหาสิ่งแวดล้อมไทยเรื่องไหน
วิกฤติที่สุด
 “มี 3 เรื่อง 1.ฝุ่น PM2.5 เรามา
ถึงขั้นที่รุนแรงจริงๆ ถ้ามาตรฐาน 50 
ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ของเราขึ้น
ไปถึง 200-300 บางช่วงเป็นอันดับหนึ่ง
ของประเทศ ไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มี 
บางคนอาจคิดว่ามีโควิดแล้วฝุ่นจะลดลง 
ไม่ใช่เลย แสดงว่ามันอาจไม่เกี่ยวกับ
ไลฟ์สไตล์ หรือเรื่องรถยนต์ ในขณะที่มี
โควิดมันก็ยังสูง”
 
• เกิดโควิด-19 แล้วฝุ่นลดลงได้
อย่างไร
 “คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าฝุ่นลด
เพราะคนใช้รถน้อยลง Work from 
Home แต่เอาเข้าจริงรถยนต์เป็น
ส่วนหนึ่ง แต่ฝุ่นควันจากการเผา และ
สภาพอากาศ เรื่องอื่นๆ อีกเยอะ 
ผมจึงท�าโครงการ Sensor for All 
ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ทั่วประเทศ 
ภายในปี 2564 ตั้งเป้าไว้ถึงหมื่นจุด 
และท�าแอพพลิเคชั่นที่เป็นของ
คนไทย” 

• รู้ระดับค่าฝุ่น PM ที่สูงแล้วจะแก้ไข
อย่างไร
 “พอเรามอนิเตอร์ได้ก็สามารถ
ตัดสินใจว่าจะท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้มั้ย กิจกรรม
ต่างๆ ที่มนุษย์ท�าแล้วเกิดฝุ่น หลังจากนั้น
จะช่วยให้ภาครัฐออกนโยบายอย่างถูก
ต้อง สุดท้ายคนจะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม
เมื่อเห็นข้อมูลเหล่านี้เรื่อยๆ และมากขึ้น 
 เรื่องที ่2. ขยะ ช่วงโควิดขยะ
ภาพรวมลดลง แต่ที่เพิ่มกลายเป็นขยะ
พลาสติก มาพร้อมเดลิเวอรี่ สั่งของที่มี 
6-7 ชิ้น แล้ว ขยะพลาสติก มาพร้อม 
ขยะติดเชื้อ ที่มะรุมมะตุ้มกับขยะเศษ
อาหารด้วย สามอย่างนี้ท�าให้เราไม่
สามารถ 1.รีไซเคิลพลาสติกเพราะ
ปนเปื้อนมั่วกันไปหมด 2.ส่งกลิ่นเหม็น 
เกิดการเน่าเร็วขึ้น และ 3.ติดเชื้อ 
 คนไทยควรมองเรื่องสิ่งแวดล้อมที่
กระทบถึงสุขภาพ ขยะถึงเร็วกว่า ชัดเจน 
เพราะวันที่มันปนเปื้อนมันก็กระทบถึง
ทุกคน ผมว่าต้องชั่งน�้าหนักกัน เชิงขยะ
ติดเชื้อก็ป่วยและ Spread มันเห็นเร็ว
เป็นระยะสั้นและระยะกลาง แต่ฝุ่นเป็น
ผลกระทบระยะยาวและรุนแรงกว่า”

• คนในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพถ้า
ไม่แยกขยะ จะแก้ปัญหาอย่างไร
 “ขอยกตัวอย่างไต้หวัน กลไกที่เขา
ท�าอย่างแรกคือ ลดการใช้ขยะ ลดการ
ผลิตขยะ ของเราผลิตขยะ 1.1 ก.ก. 
ต่อคนต่อวัน ตัวเลขนี้โดยเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ ในขณะที่ไต้หวันเขารณรงค์
ขั้นแรกคือ ลดใช้ ลดผลิต โดยเอา
คอนเซปต์ที่เหนือกว่าการ Reduce ด้วย
ซ�้า คือการ Avoid ไม่สร้างขยะเลย ก็ไม่
ต้องลด ให้ถามตัวเองก่อนว่าถ้าไม่จ�าเป็น
เอามาท�าไม เขาท�าเรื่องนี้มา 15-20 ปี”

• ทุกวันนี้คนไต้หวันมีตู้เอาขยะ
พลาสติกไปหยอดได้สตางค์กลับคืนมา
 “ใช่ครับ อย่างแรก Avoid อย่างที่
สอง ฝึกทักษะการคัดแยกขยะ ซึ่งมา
พร้อมกับการล้างท�าความสะอาด เพราะ
แค่คัดแยกแต่ยังไม่ล้าง ท�าให้ไม่เกิดการ 
Improve ลูปของวงจรรีไซเคิลอย่าง
เต็มที่ เมื่อ กทม. มาเก็บเมื่อปนเปื้อน
กันไปแล้วเขาจะมองว่าเป็น ขยะทั่วไป 
ไม่ใช่ ขยะรีไซเคิล ไต้หวันเขาฝึกทุกครัว
เรือน แยก-ล้าง-ทิ้งยังไง เขาจะไม่เก็บ
ขยะทุกวัน เช่น วันนี้เก็บขยะกระดาษ อีก
วันพลาสติก พอระบุมาก็สอดคล้องกับ
การรู้จักคัดแยก และระบบคัดแยกของ

ไต้หวันที่น่าสนใจคือ รถที่มาเก็บขยะ 
เป็นรถขนขยะ 1 คัน มากัน 2 คน คน
ขับคนหนึ่ง อีกคนมาเฝ้าว่าคนทิ้งขยะ
ถูกต้องหรือเปล่า พอรถมาถึงก็มีเสียง
เพลงดัง ชาวบ้านก็จะรู้ว่ารถขยะมาแล้ว 
วันนี้ทิ้งเฉพาะกระดาษนะ เจ้าของบ้าน
ต้องเป็นคนมาทิ้งเอง แต่ละถุงก็แยก 
คนที่คอยยืนดูถ้าเห็นว่าเป็นถุงสีนี้ที่เก็บ
วันนี้เอาถุงอื่นมาเขาจะบอก..โน ห้ามทิ้ง 
ใครรู้ตัวว่าไม่อยู่บ้านก็ต้องการจัดการ
กับขยะในบ้านของตัวเองให้ได้ ท�าให้
เรื่องขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของ
ทุกคน ในไทเปและเมืองอื่นๆ ท�ามาเป็น
สิบปีแล้ว 
 โดย 3 กลไกนี้มันสอดรับซึ่งกัน
และกัน เรียกว่า Paradigm shift 
คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ
ประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยเราทิ้ง
เมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยว กทม.มาเก็บเอง เรา
จ่ายเงินเฉพาะค่าขนขยะให้พ้นหน้าบ้าน
แต่ไม่ได้จ่ายค่าจัดเก็บนะ เมื่อประมาณ
ปีครึ่งมาแล้วมี พรบ.การจัดเก็บและการ
ก�าจัดขยะ ที่บอกว่าทุกคนต้องจ่ายจาก 
20 เป็น 80 บาท เช่น ถ้าปริมาณขยะ
น้อยกว่า 50 กิโลกรัมต่อเดือน แต่ถ้ามี
เยอะกว่าต้องจ่ายแพงขึ้น แต่จ่ายเท่านี้
เราก็รู้สึกล�าบากเหลือเกิน เพราะคนไทย
ไม่พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อส่วนรวม แต่เรา
พร้อมจะซื้อกาแฟและไปดูหนัง...”
 
• วิกฤติสิ่งแวดล้อมเรื่องที่สาม
 “3. น�้าประปาเค็ม อาจไม่ส�าคัญ
เท่าเรื่องฝุ่นกับขยะ แต่กระทบเยอะ คน
ใกล้ทะเลจะได้รับผลกระทบ เอาเข้าจริง
ปัญหาประปาเค็มเป็นปัญหาปลายทาง
มาก ไล่มาตั้งแต่ด้านบนแต่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องน�้าเสีย ซึ่งทุกวันนี้ไม่มีคนไทยคน
ไหนจ่ายค่าบ�าบัดน�้าเสีย ไม่มีรัฐบาลไหน
กล้าท�า เรื่องนี้ควรคิดนะ บางคนไม่คิด
ว่ามันกระทบเพราะประปาเค็มก็ไปซื้อ
น�้าร้านสะดวกซื้อ ไม่ล�าบากอะไร”

• ถ้าคนไทยจะฝึกทักษะแยกขยะ-
เก็บ-ล้าง-ทิ้ง แบบไต้หวัน อีก 15 ปี 
ก็ยังไม่สาย...
 “เมื่อยี่สิบปีก่อน ไต้หวันก็เหมือน
เรา ขยะกองเหมือนกัน มันใช้เวลาเทิร์น
ท�าจริงๆ 15-20 ปีเอง แล้วคนไต้หวันก็
เหมือนคนจีนคนไทย นิสัยสะเปะสะปะ
เหมือนกัน ผมไม่อยากยกตัวอย่าง
นอร์เวย์ สวีเดน ยิ่งญี่ปุ่น ไกลกว่า
ไต้หวันอีกสเต็ปหนึ่งไปแล้ว ยกไต้หวัน
เพราะค่าเงินบาทกับเงินเหรียญใกล้
เคียงกัน ต้นทุนพอๆ กัน
  อีกอย่าง รัฐก็ไม่พีอาร์ว่ารถขน
ขยะยุคใหม่เขามีช่องตรงกลางส�าหรับ
พนักงานขน อันไหนเป็นรีไซเคิลเขา
จะใส่ช่องนี้เลย ช่วยให้กระบวนการ
แยกดีขึ้น ดังนั้นต้องมองกลับไปว่า
คุณแยกหรือเปล่า ถ้าไม่...ก็แสดงว่า
คุณไม่เปลี่ยนอะไรเลย"

• รัฐบาลไทยก็ประกาศปัญหาฝุ่นกับ
ปัญหาขยะ เป็นวาระแห่งชาติเช่นกัน
 “การประกาศเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

แต่สิ่งที่
ตามมาคือ 

Paradigm 
shift หรือ

การปรับ และ
ร่วมมือกัน มันต้อง

ถึงจุดที่รัฐบาลประกาศ
ว่าต้องแก้สิ่งนี้ ภายในเวลา

เท่านี้ แล้ววัดการแก้ไขปัญหา
ออกมาด้วย แต่ทุกวันนี้เขาวัดที่ค่า KPI 
ซึ่งทุกกระทรวงผ่านหมด แต่ประเทศตก 
แล้วปัญหาก็ไม่ได้แก้ไข
 ดังนั้นจึงต้องวัดด้วย Key Results 
เพราะเราไม่มองผลประโยชน์ของ
ประเทศมาอันดับหนึ่ง ปัญหาสิ่งแวดล้อม
จึงเป็นเรื่องหมักหมม แก้ได้ช้ามาก 
เพราะไม่ใช่ปัญหาปากท้อง ถ้าบอกว่า
เราเดินเรื่อง Circular Economy 
(เศรษฐกิจหมุนเวียน น�าวัตถุดิบมาใช้เป็น
วงจรไม่รู้จบ แทนการผลิตใช้แล้วทิ้ง) 
ถูกมั้ย ทุกอย่างปิดลูป ลดต้นทุน ท�าอะไร
เป็นลูปแบบนี้ได้หมด”
 
• มองเห็นโอกาสเพื่อกู้วิกฤติ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร ในช่วงโควิด
มาขยะลด
 “เนื่องจากคนอยู่บ้านมากขึ้น 
ท�าไมรัฐไม่สนับสนุนและเสริมสร้าง
ทักษะว่า ควรจะลดและแยกขยะอย่างไร
ให้ปลอดภัย สร้างรูปแบบการเก็บขน
ให้ดีขึ้น ส่วนคนที่อยู่บ้านก็สร้างวินัย
การแยกขยะก็จะปิดลูปรีไซเคิลได้ 
ในต่างประเทศเขาใช้สถานการณ์ที่ไม่
ปกติช่วงนี้ว่า Green Recovery
 กระแสเรื่องนี้ดีขึ้น เพราะเจ้าของ
ธุรกิจเป็นคนรุ่นใหม่เยอะขึ้น เป็นโอกาส
ดีของประเทศ ขณะเดียวกันภาครัฐต้องมี 
New mindset ต้องบูรณาการเยอะมาก 
ไม่ใช่แค่วัดผล KPI แต่ต้องวัด OKR 
(Objective Key Results) เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ ให้ทุกหน่วยงานมีเป้า
หมายเดียวกัน ถ้าคีย์นี้ไม่ได้คือตกทุกคน 
ไม่ว่าเราจะท�า KPI ผ่านแต่สิ่งแวดล้อม
ไม่ดีขึ้น ถ้าเป็นบริษัทคือทุกคนสอบผ่าน
แต่องค์กรเจ๊ง”
 
• เรื่องสิ่งแวดล้อมคงต้องพึ่ง
คนรุ่นใหม่
 “เกิดคนรุ่น Gen Y, Gen Alpha 
เขาคิดถึงการลงทุนที่ยั่งยืน ก็เอาเงินมา
ลงในกอง Sustainable investment 
มากขึ้น ซึ่งเงินกองทุนนี้ 33 เปอร์เซ็นต์ 
ของตลาดหลักทรัพย์ทั้งโลกเลยนะ เยอะ
มาก อีกเรื่องคือถ้าไม่เปลี่ยนก็อยู่ไม่ได้ 
เขาคุยกันเรื่อง Carbon neutral แล้ว
แต่ภาครัฐไทยตามไม่ทัน ภาคธุรกิจถูก
บังคับเยอะ เพราะถ้าไม่ท�าสังคมจะมอง
กลับมาเรียกว่า Strong sustainability 
คีย์เวิร์ดนี้ภาครัฐปรับเปลี่ยนไม่ทัน จึง
เกิดค�าว่า ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ร่วมกันก�าหนดอนาคตประเทศ
 ตอนนี้มีค�าว่า Green GDP เช่น
ไทยมี GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวม) 
17-18 ล้านๆ เรารายงานแค่ GDP แต่ 
Green GDP เขาจะเอาตัวเลข GDP 
ที่ได้มาลบด้วยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
แล้วคอนเวิร์สเป็นตัวเงิน
 Green GDP เริ่มแล้วในวงวิชาการ
และในแถบสแกนดิเนเวีย จะมีตัวชี้วัดที่
ต่างประเทศมองกลับมาประเทศเรา เช่น
การท่องเที่ยว ไทยอยู่อันดับ 40-50 ไม่ดี
แต่ก็ไม่แย่ แต่มีตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน
ของประเทศไทยซึ่งอยู่อันดับ 140 เกือบ
จะบ๊วยของโลก หมายความว่าเรามี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเราคิดว่าได้เงิน
แต่เราก�าลังท�าลายสิ่งแวดล้อม แล้ว
เมื่อเอา GDP มาลบเราจะเหลือ Green 
GDP นิดเดียว”

wirintorn
Rectangle


