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                          รัฐบาลอิสราเอลลงทุนด้านบริหารจัดการขยะกว่า 4 พันล้านเชคเกล 

 

  จากรายงานข้อมูลของรัฐบาลประเทศอิสราเอลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในประเทศ
ระบุว่าร้อยละ 80 ของขยะจะถูกขนส่งน าไปยังพ้ืนที่ฝังขยะ และก่อให้ เกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น น้ าใต้ดิน อากาศ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัยในหลุม
ฝังกลบขยะอีกด้วย ทั้ งนี้  กระทรวงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอิสราเอล (Ministry of 
Environmental Protection) ได้ด าเนินนโยบายส่งเสริมการ recycle ขยะ เช่น ขวดพลาสติก กระดาษ 
แก้ว แต่ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา สัดส่วนของการ recycle ขยะใน
ประเทศอิสราเอลเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 20 แต่ยังแตกต่างกับทางกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งมี
อัตราร้อยละ 34 

  กระทรวงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอิสราเอล ก าหนดวางแผนลงทุนด้านการ
บริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพวงเงินงบประมาณจ านวน 4 พันล้านเชคเกลภายในปี 2030 ซึ่งถือ  
เป็นการลงทุนใช้นวัตกรรมในการคัดเลือกและคัดแยกขยะเพ่ือน าไปสู่กระบวนการ recycle เป็นครั้งแรก โดย

ในปัจจุบัน ประเทศอิสราเอลมีพ้ืนที่ฝังขยะจ านวน 
13 แห่ง และหลุมฝังกลบบางแห่งจะถูกยกเลิก
การใช้งานภายใน 2 – 3 ปีหน้า และจากการ
คาดการณ์ ขอ งก ระท รวงก ารป้ อ งกั น ด้ าน
สิ่งแวดล้อมของประเทศอิสราเอล จะต้องมีการ
เพ่ิมเนื้อที่เพ่ือจัดท าเป็นหลุมขยะประมาณ 625 
– 1,000 เอเคอร์ ในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากมี
ขยะจ านวนประมาณ 5.3 ตันในทุกปี ซึ่ง 1 ใน 3 

จะเป็นเศษอาหาร และที่เหลือจะเป็นขยะพลาสติกและกระดาษ และในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของปริมาณขยะต่อ
คนต่อวันอยู่ที่ประมาณ 1.7 กิโลกรัม โดยในกรุงเทลอาวีฟ  ค่าเฉลี่ยของปริมาณขยะต่อคนต่อวันอยู่ที่
ประมาณ 2.3 กิโลกรัม ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี 2030 จะมีจ านวนขยะปริมาณถึง 6.7 ตัน  นอกจากนี้ 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการฝังกลบขยะประมาณ 330 เชคเกล ในพ้ืนที่ตอนเหนือของประเทศอิสราเอล และ 
270 เชคเกล ในพ้ืนที่ภาคกลาง และ 210 เชคเกล ในพ้ืนที่ทางใต้ของประเทศอิสราเอล 
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ทั้งนี้ กระทรวงการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอิสราเอลได้ก าหนดเป้าหมายในการลดพ้ืนที่ฝังขยะลง
ร้อยละ 26 และเพ่ิมสัดส่วนการ recycle ขยะจากเดิมร้อยละ 22 ไปเป็นร้อยละ 51 และน าส่งขยะจ านวน
ร้อยละ 25 ไปสู่กระบวนการผลิตพลังงาน และวางแผนในการก่อสร้างระบบการคัดแยกขยะจ านวน 6 แห่ง 
ในระหว่างปี 2020 – 2022 ซึ่งมีต้นทุนประมาณ 100 ล้านเชคเกลในแต่ละแห่ง และการก่อสร้างระบบ 
treatment เกี่ยวกับ biodegradable material ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 400 ล้านเชคเกล นอกจากนี้ จะมี
การลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานจากขยะจ านวน 3 แห่ง มีมูลค่าประมาณ 2.8 พันล้านเชคเกล ภายใน
ปี 2030  
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 21/09/2018        

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่ว่าประเทศอิสราเอลยังไม่ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยอย่างจริงจังเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มยุโรปและที่ต่างๆ อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่จ ากัด
โอกาสและความสนใจของบริษัทเอกชนอิสราเอลในการเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการด้านก าจัดและ 
recycle ขยะในประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลประเทศอิสราเอลได้ให้ความส าคัญและมีแผนการลงทุน
อย่างเป็นรูปธรรมในการคัดแยกขยะ ก าจัดขยะและ recycle ขยะเพ่ือผลิตเป็นพลังงานและเปิดโอกาสให้มี
การลงทุนจากภาคเอกชน ท าให้มีบริษัทต่างชาติสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนด้วย ทั้งนี้ ส าหรับ
บริษัทเอกชนของอิสราเอลมีจ านวนไม่มากในด้านนี้ แต่มี 2 บริษัทส าคัญ ได้แก่ Veridis และ Yaacobi 
Brothers Group โดยที่บริษัท Veridis มีพ้ืนที่ส าหรับการฝังกลบขยะอยู่หลายแห่ง และการที่รั ฐบาล
อิสราเอลมีแนวทางในการลดจ านวนพื้นที่ฝังกลบขยะอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ 
มีข้อมูลและประสบการณ์ในด้านนี้ อาจใช้ประโยชน์ในการก าหนดทิศทางในการลงทุนใหม่ในด้าน facilities 
บริหารจัดการขยะของรัฐบาลอิสราเอลในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตพลังงานจาก
ขยะในเมือง Hiriya เพ่ือเป็นแหล่งพลังงานให้กับ Nesher Factory ในเมือง Ramle อีกด้วย ส าหรับบริษัท 
Yaacobi Brothers Group เป็นเจ้าของโรงงานที่ใช้นวัตกรรมการคัดแยกขยะ ซึ่งจะคัดแยกขยะในกรุง
เยรูซาเล็มเป็นหลัก และมีความพร้อมในการขยายการลงทุนทั้งในด้านคัดแยกขยะและการผลิตพลังงานจาก
ขยะตามนโยบายและแผนการลงทุนด้านขยะของรัฐบาลอิสราเอล          
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