ภาคผนวก ก
ขอมูลพื้นฐานดานการลด คัดแยก
และใชประโยชนขยะ

ขอมูลพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐานตอไปนี้ เปนหลักการทางวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปและ
ไดนํามาใชประกอบในการจัดเตรียม เกณฑ มาตรฐาน และแนวทางการลดและใช
ประโยชนจากขยะชุมชนในประเทศไทย
1. แนวทางการลดขยะ
การปองกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่สําคัญ คือ การลดขยะที่
แหลงกําเนิด (Source reduction) โดยอาศัยขบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การลดปริมาณขยะจะสามารถลดคาใชจายในการจัดการขยะตั้งแตการ
เก็บรวบรวม ขนสง การคัดแยกและใชประโยชน ตลอดจนการกําจัดขั้นสุดทาย ลด
ปญหาสภาวะสิ่งแวดลอม และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั่วไปแลวหนวยงาน
องคกรและชุมชน สามารถลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นได โดยใชหลักการดังนี้
1.1 การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑที่จะสรางปญหาขยะ
(Refuse)
1.1.1 ปฏิเสธการใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย รวมทั้งขยะที่เปนมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม อาทิ กลองโฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอื่น ๆ
1.1.2 หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่ใชบรรจุภัณฑหอหุม
หลายชั้น
1.1.3 หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาชนิดใชครั้งเดียว หรือผลิตภัณฑที่มี
อายุการใชงานต่ํา
1.1.4 ไมสนับสนุนรานคาที่กักเก็บและจําหนวยสินคาที่ใชบรรจุภัณฑ
ฟุมเฟอย และไมมีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑใชแลว
1.1.5 กรณีการเลือกซื้อผลิตภัณฑประจําบานที่ใชเปนประจํา เชน สบู
ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ใหเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีขนาดบรรจุใหญกวา เนื่องจากใช
บรรจุภัณฑนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยน้ําหนักของผลิตภัณฑ
1.1.6 ลดหรืองดการบริโภคที่ฟุมเฟอย โดยเลือกใชสินคาหรือผลิตภัณฑ
ใหเหมาะสมกับความตองการ
1.2 การเลือกใชสินคาที่สามารถสงคืนบรรจุภัณฑสูผูผลิตได
(Return)
1.2.1 เลือกซื้อสินคาหรือใชผลิตภัณฑที่มีระบบมัดจํา – คืนเงิน เชน
ขวดเครื่องดื่มประเภทตาง ๆ
1.2.2 เลื อกซื้ อ สิน คา หรื อผลิต ภัณ ฑที่ ส ามารถนํา กลั บ ไปรี ไ ซเคิ ล ได
หรือมีสวนประกอบของวัสดุรีไซเคิล เชน ถุงชอปปง โปสการด
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1.2.3 เลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่ผูผลิตเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ
หลังจากการบริโภคของประชาชน
1.3 การใชซ้ําผลิตภัณฑ (Reuse)
1.3.1 เลือกซื้อหรือใชผลิตภัณฑที่ออกแบบมาใหใชไดมากกวา 1 ครั้ง
เชน แบตเตอรี่ประจุไฟฟาใหมได
1.3.2 การเลือกซื้อสินคาชนิดเติม (Refill) เชน ผงซักฟอก สบู
เหลว น้ํายาลางจาน เปนตน
1.3.3 ซอมแซมเครื่องใช และอุปกรณตางๆ (Repair) ใหสามารถใช
ประโยชนตอไปไดอีก
1.3.4 บํารุงรักษาเครื่องใช อุปกรณตางๆ ใหสามารถใชงานไดคงทน
และยาวนานขึ้น
1.3.5 การนําบรรจุภัณฑและวัสดุเหลือใชอื่นๆ กลับมาใชประโยชนใหม
เชน การใชซ้ําถุงพลาสติก ถุงผา ถุงกระดาษ และกลองกระดาษ การใชซ้ําขวดน้ําดื่ม
เหยือกนม และกลองใสขนม
1.3.6 ยืม เชา หรือใชสิ่งของหรือผลิตภัณฑที่ใชบอยครั้งรวมกัน เชน
หนังสือพิมพ วารสาร ชุดตกแตงงานเลี้ยง เครื่องดูดฝุน และอุปกรณทําความสะอาดบาน
อื่นๆ
1.3.7 บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน หนังสือ เสื้อผา
เฟอรนิเจอร และเครื่องมือใชสอยอื่น ๆ

รูปแสดง การนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
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2. การคัดแยกขยะ
การคัดแยกขยะเปนขั้นตอนที่ดําเนินการภายหลังการเกิดขึ้นของขยะ และถือวาเปน
กิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม เนื่องจากสามารถ
ลดการปนเปอนของวัสดุรีไซเคิล สงผลใหวัสดุที่จะเขาสูโรงงานแปรรูปมีคุณภาพสูง ลด
คาใชจายจากการลางทําความสะอาดหรือการคัดแยกเพิ่มเติม รวมทั้งลดปริมาณขยะที่จะ
นําไปกําจัดทิ้งขั้นสุดทายลงได การคัดแยกขยะสามารถดําเนินการได ดังตอไปนี้
2.1 บริเวณพื้นที่ดําเนินการคัดแยกขยะ
2.1.1 การคัดแยกขยะในแหลงที่พักอาศัย
ขยะจําพวก เศษอาหาร แกว กระดาษ โลหะ พลาสติก และ
ขยะอันตราย ที่เกิดขึ้นภายในบานเรือน อาคารสํานักงาน สถาบันการศึกษา โรงแรม
โรงงานอุตสาหกรรมและที่อยูอาศัยอื่นๆ จะถูกคัดแยกและเก็บรวบรวมไวในถุงบรรจุขยะ
ตามประเภทที่ไดคัดแยกใวเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชน หรือกําจัด
ตอไป
2.1.2 การคัดแยกขยะรวมในชุมชน
หนวยงานที่ รับผิ ดชอบด านการจั ดการขยะจะจั ดให มีภาชนะ
รองรับขยะหรือสถานที่ทิ้งขยะรวมของชุมชนซึ่งแบงตามประเภท/ชนิดของขยะที่ตองการ
ใหมีการคัดแยก เชน ภาชนะรองรับขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เปนตน
โดยภาชนะดังกลาวจะถูกจัดวางอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน
เชน ตลาด ที่พักอาศัย สถาบันการศึกษาและชุมชนอุตสาหกรรม
2.1.3 การคัดแยกในสถานที่จัดการขยะ
สถานที่จัดการขยะรวมถึงโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะ
โรงงานหมักปุย เตาเผาและสถานที่ฝงกลบขยะ โดยทั่วไปแลวขยะจะถูกคัดแยกตาม
ขอกําหนดในการดําเนินงานของแตละโรงงาน/สถานที่จัดการ อาทิ การคัดแยกวัสดุที่
ยอยสลายหรือเผาไหมไดยาก (แกว โลหะ อลูมิเนียม) กอนเขาสูกระบวนการหมักปุย
และการเผาในเตาเผา เปนตน
2.2 รูปแบบของการคัดแยกขยะ
การคัดแยกขยะจะสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบตามประเภท/ชนิด
ของขยะ ลักษณะการใชประโยชน ความพรอมของชุมชนและศักยภาพในการเก็บรวบรวม
ขนสง โดยทั่วไปแลว จะพิจารณาไดดังนี้
2.2.1 การคัดแยกขยะยอยสลายและขยะทั่วไป โดยขยะยอยสลาย
ประเภทเศษอาหาร ผลไม ใบไม จะถูกแยกออกแลวนําไปเก็บรวบรวมไวในภาชนะรองรับ
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ขยะยอยสลาย สวนขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ประเภท แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ
นําไปเก็บรวบรวมไวในภาชนะรองรับขยะทั่วไป
2.2.2 การคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย และขยะทั่วไป โดยขยะ
ที่สามารถนําไปรีไซเคิล เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะจะถูกรวบรวมแยกจากขยะ
ยอยสลายและขยะทั่วไป
2.2.3 การคัดแยกขยะทุกประเภท โดยการคัดแยกขยะออกเปน 4
ประเภท ไดแก ขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป
2.3 ขอควรพิจารณาในการดําเนินงาน
2.3.1 ความสอดคลองกับลักษณะการใชประโยชนจากขยะ เชน การ
คัดแยกขยะเพื่อขาย การจัดตั้งธนาคารขยะ โครงการขยะแลกไข สิ่งประดิษฐจากขยะ
การหมักทําปุย การปศุสัตว ศูนย/โรงงานคัดแยกขยะ
2.3.2 ปริมาณและองคประกอบของขยะที่สามารถนํากลับมาใชประโยชน
ได ที่พบในชุมชน
2.3.3 งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานรณรงคประชาสัมพันธ
จัดซื้อถังรองรับและรถเก็บขนขยะที่คัดแยกแลว จัดตั้งศูนย/โรงงานแปรสภาพเพื่อใช
ประโยชนจากขยะรวมทั้งการกําจัดซากวัสดุเหลือใช
2.3.4 ความพรอมของชุมชนในการใหความรวมมือคัดแยกขยะ โดย
จะตองพิจารณาถึงเทคโนโลยีที่เลือกใช ความตระหนักและรับผิดชอบของชุมชน ทั้งใน
ระดับผูนําและชาวบานในการแกไขปญหาจากขยะ

รูปแสดง การคัดแยกขยะตามลักษณะองคประกอบ เชน แกว โลหะ พลาสติก กระดาษ
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3. การกักเก็บหรือรองรับขยะ
3.1 จํานวนภาชนะรองรับขยะ
การจัดหาภาชนะรองรับขยะใหเพียงพอสําหรับรองรับขยะ 4 ประเภท
ไดแก ขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ตองทําการศึกษา
สํารวจองคประกอบของขยะที่เกิดขึ้น และนําขอมูลที่ไดมาประกอบการพิจารณาจัดหา
ภาชนะรองรับขยะทั้ง 4 ประเภทดังกลาวขางตนซึ่งมีวิธีการคาดประมาณ ดังนี้
ปริมาตรขยะ (ลิตร) =

ปริมาณขยะ (กิโลกรัม)
ความหนาแนนปกติของขยะ (กิโลกรัม/ลิตร)

จํานวนภาชนะรองรับขยะแตละประเภท (ใบ)
= ปริมาตรขยะทั้งหมด (ลิตร) X รอยละขององคประกอบขยะแตละประเภท
ปริมาตรภาชนะรองรับขยะ (ลิตร/ใบ) X จํานวนเที่ยวของการเก็บขนตอวัน

3.2 รูปแบบการจัดวางภาชนะรองรับขยะ
สําหรับการจัดวางภาชนะรองรับขยะนั้น หนวยราชการสวนทองถิน่ ควรเนน
การจัดตั้งถังขยะตามสถานที่สาธารณะใหเปนระเบียบ สวยงาม และเหมาะสม หาก
สถานที่เปนของเอกชนควรใหเอกชนจัดหาถังขยะเองหรือหนวยงานราชการสวนทองถิ่น
บริการจัดหาใหแตคิดคาใชจายและหากเปนบานพักอาศัยของประชาชนควรกําหนดให
ประชาชนวางถัง/ถุงขยะไวหนาบานเฉพาะเวลาที่กําหนดไวหรือเวลานัดจัดเก็บเทานั้น
นอกจากนั้น ควรจะใหมีภาชนะรองรับขยะใหสอดคลองกับรูปแบบของการคัดแยก และ
ใชประโยชนขยะในชุมชน ดังตอไปนี้
(1) รูปแบบที่ 1 ระบบถัง 2 ใบ สีเขียวและสีเหลือง
ถังสีเขียว : สําหรับใสขยะยอยสลาย ที่สามารถนํามาหมักทําปุยได เชน พืช ผัก
เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม อินทรียวัตถุที่ยอยสลายเนาเปอยงาย
มีความชื้นสูง
ถังสีเหลือง : สําหรับใสขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนํามาขายได เชน แกว กระดาษ
โลหะ พลาสติก อลูมิเนียม เศษผา ฯลฯ
สถานที่ตั้ง : ในชุมชน บานเรือน ตลาด โรงเรียน ฯลฯ ที่มีการนําขยะจากถังสี
เหลืองไปรีไซเคิล และนําขยะจากถังสีเขียวไปหมักทําปุย
ระบบจัดการขยะของทองถิ่น : ระบบหมักทําปุยและระบบรีไซเคิล
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(2) รูปแบบที่ 2 ระบบถัง 3ใบ สีเขียว สีเหลือง และสีสม
ถังสีเขียว : สําหรับใสขยะยอยสลายหรือขยะที่เนาเสีย และยอยสลายไดเร็ว สามารถ
นํามาหมักทําปุยได เชน พืช ผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม
อินทรียวัตถุที่ยอยสลายเนาเปอยงาย มีความชื้นสูง
ถังสีเหลือง : สําหรับใสขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนํามาขายได เชน แกว กระดาษ
โลหะ พลาสติก อลูมิเนียม เศษผา ฯลฯ
ถังสีสม
: สําหรับใสขยะอันตรายหรือขยะที่เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ขวดยา ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย
กระปองยาฆาแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายตางๆ
สถานที่ตั้ง : ในชุมชน บานเรือน ตลาด โรงเรียน ปมน้ํามัน หางสรรพสินคา ฯลฯ ที่
มีการนําขยะจากถังสีเหลืองไปรีไซเคิล และนําขยะจากถังสีเขียวไป
หมักทําปุย รวมทั้งมีการแยกขยะอันตรายจากถังสีสม ไปฝงกลบวิธี
พิเศษ (Secure landfill)
ระบบจัดการขยะของทองถิ่น : ระบบหมักทําปุย ระบบรีไซเคิล ระบบฝงกลบวิธี
พิเศษ (Secure landfill)

ถังสีเขียว

ถังสีเหลือง
ถังสีสม

ถังสีน้ําเงิน

สถานที่ตั้ง

(3)
รูปแบบที่ 3 ระบบถัง 4ใบ สีเขียว สีเหลือง สีสม สีน้ําเงิน
: สําหรับใสขยะยอยสลายหรือขยะที่เนาเสีย และยอยสลายไดเร็ว สามารถ
นํามาหมักทําปุยได เชน พืช ผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม
อินทรียวัตถุที่ยอยสลายเนาเปอยงาย มีความชื้นสูง
: สําหรับใสขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนํามาขายได เชน แกว กระดาษ
โลหะ พลาสติก อลูมิเนียม เศษผา ฯลฯ
: สําหรับใสขยะอันตรายหรือขยะที่เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ขวดยา ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย
กระปองยาฆาแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายตางๆ
: สําหรับใสขยะทั่วไปซึ่งเปนขยะที่ยอยสลายยาก ไมเปนพิษ แตรีไซเคิล
ไดยากหรือไมคุมคาตอการรีไซเคิล เชน พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่
กึ่งสําเร็จรูปถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอน
อาหาร
: ในชุมชน บานเรือน ตลาด โรงเรียน ปมน้ํามัน หางสรรพสินคา ฯลฯ ที่
มีการนําขยะจากถังสีเหลืองไปรีไซเคิล และนําขยะจากถังสีเขียวไป
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หมักทําปุย และนําขยะจากถังสีสมไปฝงกลบวิธีพิเศษ (Secure
landfill) และนําขยะจากถังสีฟาไปฝงอยางถูกหลักสุขาภิบาล
ระบบจัดการขยะของทองถิ่น : ระบบหมักทําปุย ระบบรีไซเคิล ระบบฝงกลบวิธี
พิเศษและระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปแสดง ลักษณะถังรองรับขยะขนาดความจุ 120-240 ลิตร มีลอเข็นและแยกประเภทขยะ
(ก) มูลฝอยรีไซเคิล ( ข ) มูลฝอยยอยสลาย (ค) มูลฝอยทั่วไป (ง) มูลฝอยอันตราย
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4. การเก็บขนและการขนสงขยะ
4.1 ระบบการเก็บขนขยะ
4.1.1 ระบบเก็บขนขยะแบบถังเคลื่อนที่ : ถังขยะจะถูกนํามาจาก
สถานที่ตั้งไปยังสถานีขนถายขยะหรือโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะ หรือสถานที่
กําจัดขยะ และเมื่อไดถายขยะออกแลวก็จะนําเอาถังนั้นกลับไปตั้งไวยังสถานที่เดิม
หรือสถานที่ใหมตามรูปแบบการเวียนใชถังทดแทน ระบบนี้เหมาะสมสําหรับเก็บขนขยะ
แตละประเภทที่แยกตางหากจากกัน
4.1.2 ระบบเก็บขนขยะแบบถังคงที่ : เปนระบบที่ใชรถเก็บขนขยะ
จากถังรองรับประเภทตางๆ ที่ไดจัดวางไวในชุมชน โดยที่รถเก็บขนอาจจะมีหรือไมมี
เครื่องอัดขยะติดตั้งไวก็โดยรถยนตเก็บขนจะถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) ประเภทเก็บขนแบบถายขยะอัตโนมัติจะใชรถเก็บขยะที่มี
อุปกรณที่สามารถยกถังขยะขนาดใหญถายขยะลงสูรถได
โดยอัตโนมัติ ระบบนี้เหมาะสมกับขยะอันตรายและขยะ
ประเภทอื่นๆ ที่มีปริมาณมาก
(2) ประเภทเก็บขนขยะแบบธรรมดา การขนถายขยะลงสูรถจะ
ใชพนักงานประจํารถเปนผูขนถายขยะ ระบบนี้เหมาะสม
กับขยะทุกประเภทที่มีปริมาณนอย ยกเวนขยะอันตราย แต
อยางไรก็ตามหากมีความจําเปนตองใชระบบนี้เก็บขนขยะ
อันตรายจะตองเพิ่มอุปกรณความปลอดภัยใหแกพนักงาน
ตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับความเปนพิษหรือความเปน
อันตรายของขยะอันตรายดังกลาว
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(ก)

(ข)

ค)
รูปแสดง ถังรองรับมูลฝอยแบบ Container ขนาดความจุ
(ก) 700 ลิตร (ข) 1,100 ลิตร และ ( ค ) 4,000 ลิตร
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4.2 รูปแบบการบริการเก็บขนขยะ
4.2.1 หนาบาน (Curb side) หมายถึง การเก็บขนขยะโดยใช
รถยนตเก็บขนขยะวิ่งเก็บขนขยะจากถังรองรับตามริมถนน รูปแบบการเก็บขนลักษณะนี้
เหมาะสําหรับชุมชนที่อยูริมถนนและรถยนต เขา-ออก สะดวก
4.2.2 ถังรวม (Alley) หมายถึง การเก็บขยะจากถังรวมขยะจากจุด
รวมขยะสวนใหญใชกับบานในซอยแคบๆรถเขาไมสะดวก โดยวางถังรวมขยะไวหนา
ปากซอย เปนวิธีการที่ชุมชนสวนใหญนิยมใช รูปแบบนี้อาจใชไดกับบริเวณที่มีขยะมาก
เชน ตลาดสด ตลาดนัด ศูนยการคา ฯลฯ
4.2.3 สงออก-สงกลับ (Set out – set back) หมายถึง การเก็บ
ขนขยะโดยใชพนักงานเก็บขน 2 ชุด ชุดแรกเขาไปเก็บขยะจากในบาน นําขยะมาให
พนักงานชุดที่สองเทขยะใสรถขยะ จากนั้นชุดแรกจะนําถังรองรับขยะคืนไปไวในบานเดิม
แลวจึงเดินตอไปเก็บขยะบานอื่นๆโดยวิธีการเดียวกัน รูปแบบนี้สิ้นเปลืองคาใชจายและ
เสียเวลามาก แตเจาของบานไดรับบริการอยางดีเหมาะสําหรับบานที่มีฐานะดี
4.2.4 สงออก (Set out) หมายถึง การที่มีพนักงานเก็บขนขยะเขา
ไปเอาขยะจากในบาน และใหเจาของบานออกมาเอาถังรองรับขยะเอง รูปแบบนี้เหมาะ
สําหรับบานที่มีฐานะปานกลาง เชน หมูบานจัดสรร เปนตน
4.2.5 ถึงบาน (Backyard carry) หมายถึง การเก็บขนขยะที่ใช
รถยนตเก็บขนขยะวิ่งไปจอดสถานที่ใกลเคียงกับแหลงเก็บขน (หางจากจุดเก็บขนมากกวา
10 เมตร) แลวเจาหนาที่เก็บขนจะนําอุปกรณเก็บขน เชน เขง ถุงพลาสติก พรอม
รถเข็นติดตัวไปทําการเก็บขนขยะจากถังรองรับขยะหนาบานประชาชนขนเต็มภาชนะ
รองรับที่เตรียมไป แลวบรรทุกขยะใสรถยนตเก็บขยะที่จอดอยูหางออกไป รูปแบบนี้
เหมาะสําหรับชุมชนแออัดที่มีซอยแคบ รถเขา-ออก ไมสะดวกแตเปนชุมชนที่มีขยะ
เกิดขึ้นมาก เชน ตึกแถวที่อยูในซอยแคบ เปนตน
4.3 รถยนตเก็บขนขยะ
4.3.1 ประเภทของรถยนตเก็บขนขยะ
(1) ชนิดบรรทุกเล็กเปดขางเททาย มีความจุ 3 ลบ.ม. มีความ
คลองตัวสูง สามารถเขาไปเก็บไดในพื้นที่มีถนนแคบๆ ใช
พนักงานประจํารถนอย คือ ประมาณ 2 คน รถชนิดนี้
เหมาะสําหรับเก็บขนขยะทุกประเภท
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รูปแสดง รถยนตบรรทุกขยะแบบเปดขาง – เททายขนาดความจุ 3 ลูกบาศกเมตร

(2) ชนิดเปดขางเททาย 6 ลอ ความจุตั้งแต 7-10 ลบ.ม. ใช
สําหรับเก็บขนขยะทุกประเภทเหมาะสําหรับเทศบาลและ
ชุมชนตางๆ

รูปแสดง รถยนตบรรทุกขยะแบบเปดขาง – เททายขนาดความจุ 10 ลูกบาศกเมตร

(3) ชนิดบรรทุกเททาย 6 ลอ ความจุมีตั้งแต 5-7 ลบ.ม.
สวนมากนิยมใชในการเก็บกิ่งไมและเศษไม และใชเปน
รถยนต เ อนกประสงค ข องเทศบาลในการบรรทุ ก ขนส ง
อุปกรณตางๆ
(4) ชนิดบรรทุกคอนเทนเนอร 6 ลอ มีความจุตามขนาดของถัง
คอนเทนเนอรหรือถังขยะแบบเคลื่อนที่ประมาณ 6-8 ลบ.
ม. ใชไดดีกับพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมาก รวมทั้งแหลงชุมชนที่
มีการจราจรหนาแนนและถนนคับแคบ ซึ่งรถเก็บขนขยะไมได
รับอนุญาตใหจอด โดยใหประชาชนมาทิ้งขยะในถังคอนเทน
เนอรที่เตรียมไว ทั้งนี้การเก็บจะมีลักษณะแบบเก็บตามจุด ที่
นิยมใชกันมากอีกแหง ก็คือ ตลาดและศูนยการคาตางๆ รถ
ชนิดนี้เหมาะสําหรับเก็บขนขยะทุกประเภท
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(ก)

(ข)

รูป แสดง รถยนตบรรทุกขยะแบบขอเกี่ยว/เครนยกขนาดความจุ
(ก) 4 ลูกบาศกเมตร และ (ข) 20 ลูกบาศกเมตร
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(5) ชนิดอัดขยะ 6 ลอ มีความจุประมาณ 15-20 ตัน ใชไดดี
กับพื้นที่ที่มีขยะมากรวมทั้งเมืองใหญๆ ทีมีสภาพถนนดี
และมีการจราจรไมหนาแนนมากนัก รถชนิดนี้ไมเหมาะ
สําหรับขยะรีไซเคิล เนื่องจากไมสะดวกตอการคัดแยกขยะ
และไมเหมาะสําหรับขยะอันตราย เนื่องจากอาจเกิดระเบิด
หรือสารอันตรายปนเปอนกับขยะอื่นๆ ซึ่งจะทําใหยากแก
การคัดแยกไปกําจัดวิธีพิเศษ

(ก)

(ข)
รูปแสดง รถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทายขนาดความจุ
(ก) 5 ลูกบาศกเมตร และ (ข) 12 ลูกบาศกเมตร
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(6) ชนิดแยกขยะรีไซเคิล มีความจุขยะประมาณ 7-10 ลบ.ม.
เปนรถที่จัดทําพิเศษสําหรับเก็บขนขยะรีไซเคิล ซึ่งจะมีถัง
บรรทุกแบงออกเปนชองตามประเภทวัสดุรีไซเคิล เชน
แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ และชองใสขยะอันตราย
เหมาะสําหรับสถานที่ที่มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและไมควร
นํามาใชเก็บขนขยะยอยสลาย และขยะอันตราย

(ก)

(ข)

รูปแสดง รถยนตบรรทุกขยะรีไซเคิล (ก) แบบคัดแยกประเภทมูลฝอยขนาดความจุ 10 ลูกบาศก
เมตร และ (ข) แบบแยกประเภทมูลฝอยพรอมถังบรรทุกขยะอื่นๆแบบอัดทายขนาด
ความจุ 12 ลูกบาศกเมตร (ถังแบบอัดทายขนาด 8 ลูกบาศกเมตร)

4.3.2 จํานวนรถเก็บขนขยะ
จํานวนรถเก็บขนขยะที่ตองการในแตละปจะขึ้นอยูกับปริมาณขยะ
แตละประเภทที่จะตองเก็บขนและปริมาณขยะที่รถเก็บขนขยะสามารถเก็บขนไดตอคัน
ดังแสดงในสูตรคือ
N=

Q
Qi

N = จํานวนรถเก็บขนขยะที่ตองการ (คัน/ป)
Q = ปริมาณขยะแตละประเภทที่ตองการเก็บขนทั้งหมดในแตละป (ตัน/ป)
QI = ปริมาณขยะที่รถเก็บขนขยะสามารถเก็บขนไดตอคัน (ตัน/คัน)
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4.4 การวางแผนการเก็บขนขยะ
4.4.1 การกําหนดเสนทางเก็บขนขยะ
เสนทางในการเก็บขนขยะจําเปนตองกําหนดขึ้น เพื่อใหการ
ทํางานของพนักงานเก็บขนขยะมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแลวการวางเสนทางการเก็บ
ขนขยะจะทําไดโดยการทดลองที่เหมาะสมหลายๆครั้ง (Trial and error)
เส น ทางของรถเก็ บ ขนขยะจึ ง ไม มี ก ฎเกณฑ ที่ ต ายตั ว ขึ้ น อยู กั บ องค ป ระกอบหลาย
ประการ รวมทั้งพื้นที่ที่จะทําการเก็บขนขยะ ซึ่งในการกําหนดเสนทางรถเก็บขนขยะมี
วิธีการและขั้นตอนดังตอไปนี้
(1) จัดเตรียมแผนที่และขอมูลของขยะประเภทตางๆ ของบริเวณ
ที่จะจัดเก็บขยะแตละประเภท
(2) ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําตารางสรุปขอมูล
(3) กําหนดชนิด/ประเภทของรถยนตเก็บขนขยะที่จะเก็บขนขยะ
แตละประเภท
(4) กําหนดเสนทางขั้นตนของรถยนตเก็บขนขยะแตละคันลงบน
แผนที่
(5) ทําการปรับปรุงเสนทางเก็บขนขยะ ใหไดเสนทางเก็บขยะที่
สมดุลยที่สุด และสามารถเก็บขนขยะแตละประเภทได
ประสิทธิภาพสูงสุด
4.4.2 องคประกอบที่ใชพิจารณาการวางเสนทางเก็บขนขยะ
การเก็บขนขยะ ควรมีการวางเสนทางรถเก็บขนขยะ โดยคํานึงถึง
(1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ในบริเวณที่ทําการเก็บ
ขนขยะ เชน กฎจราจร ความถี่ในการเก็บขน
(2) พิจารณาประเภทของขยะที่จะจัดเก็บ ระบบเก็บขนขยะที่ใช
ตลอดจนจํานวนคนงาน ประเภทและขนาดของรถเก็บขนขยะ
(3) ในการวางเสนทาง ควรกําหนดใหจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด
ของการเก็บขยะอยูใกลกับถนนใหญ
(4) ถาพื้นที่เก็บขยะเปนที่เนิน พยายามวางเสนทางเก็บขนจากที่
สูงสูที่ราบ
(5) ควรวางเสนทางใหจุดสุดทายของการเก็บขยะอยูใกลสถานี
ขนถายขยะหรือพื้นที่กําจัดขยะมากที่สุด สวนเสนทางการ
เก็บขนขยะรีไซเคิลควรใหจุดสุดทายของการเก็บขนอยูใกล
โรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะมากที่สุด
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(6) ถาบริเวณใดมีการจราจรติดขัดมากๆ ใหหลีกเลี่ยงการเก็บ
ขนในเวลานั้น โดยดําเนินการในเวลาที่มีการจราจรนอยที่สุด
(7) ควรเก็บขนขยะในบริเวณที่มีปริมาณมากที่สุดกอนในชวง
วันที่ทําการเก็บขนขยะ
(8) ในกรณีที่พบวามีขยะปริมาณนอย และมีจุดเก็บขยะกระจัด
กระจายใหทําการเก็บรวบรวมเปนที่สุดทายแตเก็บใหหมด
ในวันเดียวกัน
4.5 การขนสงขยะ
การขนสงขยะโดยทั่วไปจะพิจารณาได 2 วิธี คือ การขนสงขยะโดยรถ
เก็บขนขยะจากจุดกําเนิดขยะไปยังโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะ หรือสถานที่กําจัด
ขยะเที่ยวตอเที่ยว และการขนสงโดยผานสถานีขนถาย ซึ่งจะเปนการขนสงขยะที่เก็บ
รวบรวมไดจากรถยนตเก็บขนขยะแตละคันมาถาย ณ สถานีขนถายขยะกอน แลวจึงสง
ขยะคราวละมากๆ เพื่อไปยังสถานีกําจัดหรือสถานที่ใชประโยชนจากขยะอีกครั้ง ทั้งนี้
นอกจากการขนสงทั้ง 2 แบบแลวการขนสงขยะอาจใชยานพาหนะที่สามารถขนขยะได
เที่ยวละมากๆ เชน รถบรรทุกขนาดใหญ รถไฟ หรือเรือพวงก็ได การเลือกวิธีการขนสง
ขยะโดยใชยานพาหนะที่เหมาะสมจะขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ของแตละที่
4.5.1 สถานีขนถายขยะ
เป นสถานที่ที่ ตั้ งอยูกลางระหวางแหล งกํา เนิดขยะกับสถานที่
กําจัดขยะและเปนที่พักหรือรวบรวมขยะที่เก็บจากในเขตเมืองตางๆ โดยจะมีการใชรถ
พวงกระบะเททาย (Full-trailer dump) หรือรถกึ่งพวงกระบะเททาย (Semitrailer dump) เพื่อการขนสงขยะไปยังสถานที่กําจัดตอไป ทําใหสามารถ
ประหยัดคาใชจายในการขนสงไดมาก รูปแบบการดําเนินงานขนถายขยะในสถานีขน
ถาย แบงไดดังนี้
(1) การขนถายโดยใชเครื่องอัด (Compactor) ไดแก การ
นําขยะที่ถายเทจากรถยนตเก็บขนขยะมาอัดใสคอนเทน
เนอรขนาดใหญ เพื่อใหรถบรรทุกทําการขนสงตอไป วิธี
ดังกลาวนี้มีขอดีคือสามารถเพิ่มปริมาณขยะที่จะตองขนสง
ในแตละเที่ยวไดมาก แตอาจเกิดปญหาดานน้ําเสียที่เกิดจาก
การอัดขยะ รวมทั้งระบบการอัดและคอนเทนเนอรจะตองไดรับ
การออกแบบเปนพิเศษ นอกจากนี้ยังไมเหมาะกับขยะรี
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ไซเคิลและขยะอันตราย เนื่องจากทําใหเกิดการปนเปอน
มาก และอาจเกิดความเสียหายจากการระเบิด
(2) การขนถายโดยไมใชเครื่องอัด ไดแก การนําขยะบรรจุลงใน
ตัวถังของรถบรรทุกหรือรถพวงขนาดใหญ (Open-top
trailer) ซึ่งวิธีการในการขนถายอาจทําไดโดย การเท
ขยะจากรถยนต เ ก็ บ ขนขยะลงในรถบรรทุ ก โดยตรง
(Direct dump) หรือการเทขยะกองไวบนพื้น
(Tipping floor) กอนแลวใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่
เหมาะสมขนถายขยะนั้นใสรถบรรทุกตอไปซึ่งระบบแรก
จะตองทําการกอสรางอาคารสถานีขนถายเปนสองระดับ
โดยใหรถยนตเก็บขนขยะวิ่งขึ้นชั้นบนของสถานีฯ เพื่อเท
ขยะซึ่งระบบนี้ขนถายขยะที่มีขนาดไมใหญมากนัก แตมี
ประสิทธิภาพในการขนถายขยะไดเร็ว สําหรับระบบที่สอง
จะเหมาะสมสํ า หรั บ สถานี ข นถ า ยที่ มี ขนาดใหญ มี ความ
ยืดหยุนในการดําเนินการสูงกวา แตตองออกแบบและ
จัดเตรียมพื้นที่ขนาดใหญสําหรับเก็บรวบรวมขยะ รวมทั้ง
ตองการเครื่องจักรกลที่เหมาะสม ชวยในการขนถายขยะ
ใสรถบรรทุก
4.5.2 ขอพิจารณาถึงความจําเปนในการมีสถานีขนถายขยะ
สถานีขนถายขยะจะมีความจําเปนหรือเหมาะสมสําหรับกรณีที่
(1) ระยะทางจากจุดกําเนิดขยะหางจากสถานที่กําจัดมาก เชน
แหลงกําจัดขยะอยูหางจากระบบรวบรวมขยะมากกวา 15
กิโลเมตร
(2) มีศูนยกําจัดขยะรวมสําหรับใชรวมกันหลายเมือง แตละเมือง
ควรสรางสถานีขนถายประจําเมืองกอนขนสงไปกําจัด ณ
ศูนยกําจัดขยะรวม
(3) เมื่อมีความหนาแนนของบานเรือนต่ํา ปริมาณขยะมีไมมาก
พอ
(4) ตองการลดระยะทางในการขนสงไปยังสถานที่กําจัด หรือใช
ประโยชนจากขยะ
(5) ตองการใชสถานีขนถายเปนจุดคัดแยกขยะในการนําขยะ
กลับมาใชใหม
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5. การจัดตั้งโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะ
5.1 หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่
หลั ก เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ใ นเบื้ อ งต น จะพิ จ ารณาจาก
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพื้ น ที่ กั บ ปริ ม าณขยะโดยรวม
ปริ ม าณขยะที่ รี ไ ซเคิ ล
(Recyclable waste) และพื้นที่ที่ตองทําการแกไขปญหาขยะเรงดวน โดยมี
แนวทางการพิจารณา ดังนี้
5.1.1 ปริมาณและองคประกอบ
ของขยะที่มีศักยภาพใน
การนํากลับมาใชประโยชนใหม

เปนพื้นที่ที่มีปริมาณองคประกอบ
ของขยะที่สามารถนํากลับมาแปรรูปใช
ใหม ม ากที่ สุ ด หรื อ มี ก ารรั บ ขยะจาก
ทองถิ่นอื่นเขามามากที่สุด

5.1.2 มีประชากรหนาแนน

จํานวนประชากรหนาแนน ตองการแกไข
ปญหาขยะ
โดยเรงดวนและการที่
ประชาชนอยูใกลกัน ทําใหสะดวกในการ
รณรงค ประชาสัมพันธใหคัดแยกขยะ

5.1.3 มีโรงงานที่ใชวัสดุเกาเปน
วัตถุดิบในการผลิตสินคา

โรงงานผลิตสินคาแปรรูปเปนตลาดรองรับ
วัตถุดิบที่คัดแยกและแปรสภาพขยะทําให
มีรายไดแนนอน

5.1.4 หนวยงานราชการและ
ประชาชนใหความรวมมือ

การคัดแยกขยะกอนทิ้ง เปนสิ่งใหมที่
ต อ งการความร ว มมื อ จากเทศบาลและ
ประชาชน มิฉะนั้นการคัดแยกจะไมเกิดผล

5.1.5 มีสาธารณูปโภคครบทั้ง
ถนน น้ํา ไฟฟา และอยูไมไกล
จากถนนสายหลัก

เพื่อสะดวกในการติดตอ คมนาคม และมี
ถนนที่กวางพอที่จะใหรถบรรทุกเขาไดมี
กําลังไฟฟาเพียงพอ

5.1.6 ใกลสถานที่กําจัดขยะ
สถานีหรือสถานีขนถาย

บริ เ วณที่ ใ กล กั บ สถานที่ ฝ ง กลบหรื อ
ขนถายของเทศบาล/จังหวัดเพื่อความ
สะดวกในการจัดการเศษที่เหลือจากการคัด
แยก
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5.2 ทางเลือกเทคโนโลยีที่ใชในโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะ
เทคโนโลยีที่ใชในโรงงานคัดแยก และแปรสภาพขยะ ควรมีทั้งการคัดแยก
โดยใชคนงาน (Manual sorting) และการคัดแยกระบบอัตโนมัติ (Automatic
sorting) รวมกัน โดยพิจารณาจากวิธีการคัดแยกและรวบรวมขยะ 3 ทางเลือก คือ
เทคโนโลยีสําหรับชุมชน ที่ดําเนินการคัดแยกขยะที่
ใชไดใหมทุกประเภท
ทางเลือกที่ 2 เทคโนโลยีสําหรับชุมชนที่คัดแยกขยะรีไซเคิล เชน
กระปอง แกว อลูมิเนียมออกจากขยะทั่วไปอื่นๆและขยะ
ยอยสลาย
ทางเลือกที่ 3 เทคโนโลยีสําหรับชุมชนที่คัดแยกขยะยอยสลายและขยะ
ทั่วไปรวมกับขยะรีไซเคิล
รายละเอียดขอเปรียบเทียบของแตละเทคโนโลยีไดแสดงไวในตารางที่ 1
ซึ่งจะเห็นไดวาทางเลือกที่ 1 สามารถทําใหวัสดุที่จะนํามาใชใหมไดมีคุณภาพดีมาก
และมีคาใชจายในการดําเนินการต่ําเหมาะสําหรับชุมชนที่คุนเคยกับระบบการแยกขยะ
แตถาหากในชุมชนใดประชาชนยังไมคุนเคยกับการคัดแยกขยะในระยะแรกควรใช
ทางเลือกที่ 3 คือ แยกขยะยอยสลายและขยะทั่วไปรวมกับขยะรีไซเคิลและสงขยะ
ทั่วไปและขยะรีไซเคิลทั้งหมดเขาโรงงานคัดแยก ในระยะที่สองเมื่อประชาชนคุนเคยกับ
ระบบแลวควรใชทางเลือกที่ 2 คือ แบงการคัดแยกขยะรีไซเคิลกอนทิ้งออกเปน 2
กลุม เพื่อจะชวยลดคาใชจายในการดําเนินการลงอยางไรก็ตาม การที่จะปรับเปลี่ยน
เทคนิคหรือไมนั้น จะตองประเมินผลโครงการในระยะแรกกอน
ทางเลือกที่ 1

5.3 ขนาดและสวนประกอบตางๆ ของโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะ
โรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะ จะมีความแตกตางในดานขนาดและ
สวนประกอบตางๆ ตามปริมาณและลักษณะของขยะหรือวัสดุรีไซเคิลที่จะทําการคัดแยก
และนํากลับมาใชประโยชน รวมทั้งนโยบายและแผนงานของทองถิ่น อยางไรก็ตามโรงงาน
คัดแยกและแปรสภาพขยะ โดยทั่วไปควรจะมีสวนประกอบดังตอไปนี้
5.3.1 บริเวณพื้นที่รองรับวัสดุเขา (Receiving area) ขยะ
หรือวัสดุรีไซเคิลที่รวบรวมและขนสงจากชุมชนจะถูกนํามาเก็บพักไวในบริเวณพื้นที่
รองรับวัสดุ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบปริมาณ ลักษณะของขยะ/วัสดุรีไซเคิล
และการจัดหมวดหมูตามประเภทของวัสดุ เชน กระดาษ แกว พลาสติก กอนที่จะเขา
สูกระบวนการคัดแยกตอไป โดยขนาดของพื้นที่รองรับวัสดุจะแปรผันตามปริมาณของ
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วัสดุเขาและอัตราการคัดแยกของโรงงาน (ตัน/วัน) โดยทั่วไปแลวควรจะมีขนาดไม
นอยกวา 1 เทาของปริมาณวัสดุเขาสูงสุดตอวัน
5.3.2 พื้นที่คัดแยกขั้นตนโดยใช แ รงงานคน
(Manual
presorting area) ขยะหรือวัสดุรีไซเคิลที่มีขนาดใหญ เชน กลองกระดาษ ขวด
แกว แผนพลาสติก จะถูกคัดแยกโดยแรงงานคน กอนที่จะถูกนําเขาไปสูขบวนการอื่นๆ
ตอไป การคัดแยกขั้นตนดังกลาว อาจจะดําเนินการในบริเวณพื้นที่รองรับวัสดุ หรือ
พื้นที่ที่จัดขึ้นโดยเฉพาะ เชน บริเวณสายพานลําเลียงวัสดุเขาสูกระบวนการคัดแยก
เปนตน ขนาดของพื้นที่ขึ้นกับปริมาณวัสดุที่จะเขาสูระบบ และจํานวนคนงานทีใ่ ชในการ
คัดแยก
5.3.3 พื้นที่สําหรับ เครื่องคัด แยกอัต โนมัติ
(Automatic
sorting area) หลังจากการคัดแยกขั้นตนแลว ขยะหรือวัสดุรีไซเคิลที่มีขนาดเล็ก
จะถูกคัดแยกโดยเครื่องคัดแยกอัตโนมัติ เชน เครื่องคัดแยกโลหะ (Magnetic
separator) ตระแกรงแยกแบบสั่นสะเทือน (Vibration screen) และเครื่อง
คัดแยกตามความหนาแนน (Air classification) การติดตั้งเครื่องคัดแยกเหลานี้
จะพิจารณาประเภท และลักษณะขยะที่จะคัดแยก รวมทั้งวัตถุประสงคของการคัดแยก
เชน การคัดแยกเหล็กหรือสิ่งสกปรกออกจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลอื่นๆ พื้นที่สําหรับ
ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งคั ด แยกจะขึ้ น อยู กั บ จํ า นวนและประเภทของเครื่ อ งคั ด แยกที่ ใ ช ใ น
กระบวนการ
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รูปแสดง ระบบการคัดแยกขยะ (Waste Treatment Technology In Japan,
1995)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแตละเทคโนโลยี
ทางเลือกที่ 1
แยกขยะที่ใชไดใหมทุกประเภท
ภาชนะรองรับขยะ
แยกเก็บเปนประเภทๆโดยใหประชาชนทิ้งลงในภาชนะรองรับ
เปนประเภทๆ
วิธีรวบรวม/ขนสง
ใชรถ 4 ลอ หรือ รถยก รถอัด
โรงงานคัดแยกและแปร
สภาพขยะ
(Recovery
- ใชระบบแมเหล็กสําหรับ แยกกระปอง เหล็ก กับอลูมิเนียม
Plant)
วิธีคัดแยก
- แกว กระดาษ พลาสติกใชมือแยก
- ขวดและแกวแตกจะแยกประเภทสี
อัดกระปอง
วิธีลดขนาด
เครื่องคัดแยกโลหะ (Magnetic separator), เครื่องอัด
เครื่องจักรที่ใช
(Press machine)

ทางเลือกที่ 2
แยกกระปองกับแกวทิ้งรวมกัน
ประชาชนทิ้งกระปองกับแกวรวมกันในภาชนะรองรับ สวนขยะทั่วไปอื่นๆ
ใสภาชนะรวมกันแตไมรวมกับขยะยอยสลาย
รถ 4 ลอ รถ 6 ลอ

ทางเลือกที่ 3
แยกขยะยอยสลายและขยะทั่วไปรวมขยะรีไซเคิล
ขยะยอยสลายใสถุงพลาสติกกอนนําไปทิ้งในภาชนะที่ทิ้งขยะยอย
สลาย สวนขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลทิ้งในภาชนะรองรับขยะทั่วไป
รถอัดขยะ

- ใชระบบแมเหล็กสําหรับแยกกระปองเหล็กออก
- อลูมิเนียมและแกวใชมือแยก

- ใชระบบแมเหล็กสําหรับแยกกระปองเหล็ก
- กระปองอลูมิเนียมใชมือแยกหรือบดรวมกันแลวใชระบบแมเหล็ก
แยก

อัดหรือบด
สายพานลํ า เลี ย ง(Belt
conveyor),
เครื่ อ งคั ด แยกโลหะ อัดหรือบด
สายพานลําเลียง(Belt conveyor), เครื่องคัดแยกโลหะ
(Magnetic separator), เครื่องอัด(Press machine)
(Magnetic separator), เครื่องอัด(Press machine)
ขยะทั่วไปรวมกับขยะรีไซเคิล
สายพาน
คัดแยกโดย
ขั้นตอนการทํางาน
กระปองอลูมิเนียม
เครื่องคัดแยกโลหะ
อัดแลว กระปองเหล็ก, แกว
สายพาน
เก็บสิ่งเจือปน
เก็บแกว
แรงงานคน
ขาย
เครื่องคัดแยกโลหะ
อัดและเก็บกระปองเหล็ก
แยกสีแกว แยก
แกว กระดาษ พลาสติก
สายพาน
คัดแยกโดย
เครื่องคัดแยกแบบสั่นสะเทือน (Vibration
กระปองอลูมิเนียมดวยมือ
ขยะที่ใชเปนวัตถุดิบไมไดนําไปกําจัด
แรงงานคน
ตระแกรงแยกแบบสั่น
Separator)
เครื่องคัดแยกโลหะ
เก็บเศษ
อัด ตัด แลวขาย
เหล็ก
บดอัด
ขาย
ขอดี
- คาใชจายในโรงงานคัดแยกจะลดลง
- ขั้นตอนในการแยกขยะของประชาชนนอยกวาแบบแรก
- ไมคอยสรางปญหาความยุงยากแกประชาชนในการแยกขยะ
- สรางจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกันแกประชาชน
- คาใชจายในการประชาสัมพันธนอยกวาระบบแรก
- คาใชจายในการประชาสัมพันธนอยมาก
- ทําใหประสิทธิภาพการเก็บขนเพิ่มมากขึ้น
- สามารถเก็บขยะที่เปนวัตถุดิบไดคุณภาพดี แตก็ตองแลวแตเทคนิคที่
เลือกดวย
ขอเสีย
- คาใชจายในการเก็บขยะสูงขึ้น
- คาใชจายในการเก็บขยะอาจมากกวาระบบที่สาม
- ในขั้นตอนที่ตองใชคนแยก การทํางานในโรงงานคอนขางหนัก
- ต อ งมี ก ารแนะนํ า ต อ ประชาชนเป น ประจํ า เพื่ อ ไม ใ ห มี - คุณภาพขยะอาจต่ํากวาระบบแรก
- หากการเลือกระบบผิด การลดปริมาณขยะอาจไมไดผล
สิ่งเจือปนในขยะ
- การทํางานในโรงงานคอนขางหนัก
- การทําประชาสัมพันธคอนขางยาก
คุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ ที่ - คุณภาพดีมาก
- คุณภาพคอนขางดี
- ถาใชระบบแยกโดยคนรวมดวยจะไดขยะคุณภาพคอนขางดี
ออกจากมูลฝอย
- มีสิ่งเจือปนรวมอยูนอยมาก
- มีสิ่งเจือปนเขามาไดนอยมาก
- ถาใชระบบการบด คุณภาพขยะจะต่ําลง คุณภาพไมดี
สรุปผลงาน
ดีมาก
ดี
ไมดี

5.3.4 พื้ น ที่ สํ า หรั บ บรรจุ แ ละเก็ บ รวบรวมวั ส ดุ คั ด แยกแล ว
(Packing and storage area) วัสดุที่ผานการคัดแยกแลว เชน กระดาษ แกว
พลาสติก เหล็ก ฯลฯ จะถูกนํามาลดขนาดโดยใชเครื่องจักรกล เชน เครื่องอัด (Press
machine) เครื่องบดยอย (Shredders) กอนที่จะนําไปเก็บรวบรวมไว เพื่อรอการ
ขนสงไปยังโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปตอไป วัตถุหรือสารอันตรายและเศษวัสดุอื่นๆ
ที่ไมสามารถใชประโยชนไดจะถูกรวบรวมไวเพื่อนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะและ
ขยะอันตรายของทองถิ่นนั้นๆ พื้นที่สําหรับเก็บรวบรวมวัสดุคัดแยกแลว ควรจะมีขนาด
ไมนอยกวา 1 เทา ของปริมาณวัสดุนํากลับคืนสูงสุดตอวันที่ คัดแยกได
5.3.5 พื้นที่ใชสอยประโยชนอื่นๆ ซึ่งเปนพื้นที่สําหรับ อาคาร
สํานักงาน อาคารซอมบํารุง ที่พักคนงาน ถนนแนวปลูกตนไม เปนตน พื้นที่ดังกลาว
ควรจะมีขนาดอยางนอย รอยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมดที่จะใชสําหรับกอสรางโรงงานคัด
แยก
5.4 แนวทางการจัดตั้งโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะ
5.4.1 การศึกษาวิเคราะหความเหมาะสม : การศึกษาจํานวน
ประชากรปริมาณและองคประกอบของขยะ ระบบเก็บรวบรวมขนสง และระบบกําจัด
ขยะที่จะนํามาใชในชุมชนเพื่อที่จะกําหนดบทบาทหรือหนาที่ของโรงงานคัดแยกฯ ที่จะ
จัดตั้งใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของระบบกําจัดในพื้นที่ศึกษา เชน
การจัดตั้งโรงงานคัดแยกฯเพื่อยืดอายุการใชงานของสถานที่ฝงกลบหรือเพื่อจัดตั้งระบบ
กําจัดขยะโดยการหมักปุย และการเผา เปนตน
5.4.2 เกณฑการออกแบบ : โดยพิจารณา ประเภทและขนาดของโรงงาน
คัดแยกและแปรสภาพใหเหมาะสมกับชนิดและปริมาณของวัสดุรีไซเคิลที่จะเขาสูระบบ
การประมาณราคาคากอสราง คาดําเนินการและผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับระบบเก็บ
รวบรวมขนสงวัสดุรีไซเคิลจากชุมชนสูโรงงานการบริหารจัดการ การวางแผนการเก็บ
รวบรวมขนสงวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกแลวสูโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปใชประโยชน
และการวางแผนการกําจัดซากวัสดุที่ไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนได
5.4.3 การออกแบบเบื้องตน : ประกอบดวยผังแสดงอาณาเขต และ
รายละเอียดสวนประกอบตางๆ ของโรงงานคัดแยกฯ การจัดทําแผนผังขั้นตอนการคัด
แยกของวัสดุรีไซเคิลแตละประเภท การดุลมวลสาร และอัตราการปอนวัสดุรีไซเคิลสู
หนวยคัดแยก
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5.4.4 การออกแบบรายละเอียดและกอสราง : ประกอบดวยแผนการ
กอสรางและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ รายละเอียดคากอสรางและคาดําเนินงานทางวิศวกรรม
และการปองกันผลกระทบจากการดําเนินงานกอสราง
5.5 ขอพิจารณาในการจัดตั้งและดําเนินการโรงงานคัดแยกและแปรสภาพ
ขยะ
5.5.1 การคัดเลือกพื้นที่ : โรงงานคัดแยกแปรสภาพขยะโดยทั่วไป
แลวควรจะตั้งอยูบริเวณที่มีความหนาแนนของชุมชนและอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม
การเลือกพื้นที่ควรจะมีขอพิจารณาดานสิ่งแวดลอมและทัศนียภาพโดยการเลือกที่ที่อยู
หางไกลชุมชน เชน บริเวณพื้นที่ใกลเคียงกับสถานที่ฝงกลบขยะ และจัดใหมีแนวปลูก
ตนไมโดยรอบโรงงานฯ เพื่อปองกันปญหาดานทัศนียภาพ
5.5.2 ปญหาสิ่งแวดลอม : การดําเนินงานคัดแยกขยะในโรงงานคัด
แยกฯ อาจจะกอใหเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอม เชน ปญหาดานกลิ่น เสียงดัง ฝุน น้ํา
ชะขยะแมลงวันและพาหะนําโรค การปลิวฟุงของขยะ ดังนั้นการจัดตั้งโรงงานคัดแยก
ควรจะมีแนวทางปองกันปญหาดังกลาว เชน แผนการดําเนินงานดานการจัดเก็บวัสดุรี
ไซเคิล
การทําความสะอาดและบํารุงรักษาโรงงานรวมถึงมาตราการปองกันปญหา
สิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
5.5.3 ปญหาดานอาชีวอนามัย : บุคลากรที่ทํางานในโรงงานคัดแยกฯ
จะมีความเสี่ยงสูงจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บและความเจ็บปวย จากขบวนการคัดแยกขยะที่
ใชเครื่องจักรกล เชน เครื่องบดอัด เครื่องตัด รวมทั้งการสัมผัสกับวัสดุอันตราย ของมีคม
และสารอันตรายตางๆ ดังนั้นแนวทางการดําเนินงานอยางปลอดภัยรวมทั้งอุปกรณปองกัน
ตางๆ เชน ถุงมือ รองเทาบูต หนากากกันฝุน และเครื่องปองกันเสียงดัง ควรจะจัดหา
ใหกับคนงานหรือบุคลากรในโรงงานฯ
5.5.4 ขอพิจารณาดานเศรษฐศาสตร : โรงงานคัดแยกฯจะใชเงิน
ลงทุนคอนขางสูง ในขณะที่ผลตอบแทนจากการขายวัสดุรีไซเคิลยังมีความไมแนนอน
จากปญหาการเปลี่ยนแปลงปริมาณและชนิดของขยะในอนาคตและการลงทุนสําหรับ
สินคารีไซเคิล รวมทั้งปญหาดานการรณรงคประชาสัมพันธ และความรวมมือของชุมชน
ดังนั้นการวิเคราะหความออนไหวของโครงการโดยการพิจารณาปญหาดังกลาว กอนการ
จัดตั้งและดําเนินการเปนสิ่งจําเปนที่ตองศึกษา
6. การนําขยะมาใชประโยชนใหม
6.1 การแปรรูปใชใหมและการใชซ้ํา (Recycling and reuse)
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ขยะรีไซเคิล เชน กระดาษ แกว พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม ที่เก็บรวบรวม
จากขบวนการนํากลับคืนวัสดุเหลือใชจากชุมชน โรงงานคัดแยกและแปรสภาพวัสดุเหลือใช
สามารถนําไปแปรรูป เพื่อเปนวัตถุดิบในขบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
ผลิตเปนสินคารีไซเคิล (Recycling) นอกจากนี้ขยะประเภท ขวดแกว ขวดพลาสติก
รวมทั้ง วัสดุ/อุปกรณที่ใชแลว จําพวกโตะ เกาอี้ ทีวี และอุปกรณเครื่องใชไฟฟา/
อิเล็คทรอนิกสสามารถนํามาทําความสะอาด ซอมแซม ปรับปรุง และนําไปใชประโยชน
ใหมไดอีก (Reuse)
6.1.1 องคประกอบในการดําเนินงาน
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ในการนํ า ขยะกลั บ มาใช ป ระโยชน ใ หม
ประกอบดวย
(1)
ขบวนการนํ ากลั บคื นวั สดุ เหลื อใช
(Waste
recovery) ในชุมชน ซึ่งเปนกิจกรรมที่จะสงเสริมใหมีการ
คัดแยกและเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิล เชน การจัดตั้งธนาคาร
ขยะ โครงการขยะแลกไข โครงการตลาดนัดรีไซเคิล และ ผาปา
รีไซเคิล เปนตน นอกจากนี้ จะตองมีการจัดวางถังรองรับวัสดุ
รีไซเคิลตามประเภท/ชนิดที่ไดทําการคัดแยกไว
(2)
ศูนยรับคืนซากบรรจุภัณฑ หรือวัสดุรีไซเคิลได เปน
หนวยงานของรัฐหรือจะตั้งที่รานคาก็ไดสําหรับใหผูที่ซื้อของ
สามารถรับคืนเงินมัดจําไดเมื่อนําซากบรรจุภัณฑ หรือวัสดุรี
ไซเคิลมาขายคืน
(3)
ระบบเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิล ควรเปนหนวยงานของ
เอกชนหรือของรัฐ ที่ทําการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลจาก
แหลงกําเนิดขยะ แลวขนสงมายังโรงงานคัดแยกและแปร
สภาพขยะ หรือวัสดุเหลือใช
(4)
โรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะ/วัสดุเหลือใช เปน
โรงงานที่รับขยะรีไซเคิลจากชุมชน หรือศูนยรับคืนซากบรรจุ
ภัณฑ และนํามาแยกประเภทพรอมทั้งปรับปรุงคุณภาพ
บางสวนกอนสงขายโรงงานแปรรูปวัสดุใชแลวแตละประเภท
เปนสินคาตอไป
(5)
ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลของเสีย เปนหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่ใหขอมูลขาวสารจําเปนในการแลกเปลี่ยนของ
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เสียและการปรับปรุงคุณภาพของเสียใหดีขึ้น รวมทั้งเปน
แหลงขอมูล สถิติสําคัญตอการวางแผนรีไซเคิล
(6)
อุตสาหกรรมที่จะรองรับการแปรรูปสภาพวัสดุเหลือใช
เชน โรงงานแปรรูปกระดาษ โรงงาน แปรรูปพลาสติก
โรงงานแปรรูปอลูมิเนียม
(7)
โครงสรางอื่นๆ เชน กฎหมายเกี่ยวกับรีไซเคิล
โครงสร า งทางภาษี อ ากรที่ สนั บ สนุ น สิ น ค า ผลิ ต จากวั ส ดุ รี
ไซเคิล ฯลฯ
6.2 การใชประโยชนดานพลังงาน (Energy recovery)
การนําขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเปนพลังงาน คือ การแปรรูปขยะใหเปน
พลังงานความรอน เชื้อเพลิง และกาซชีวภาพ โดยผานขบวนการเปลี่ยนแปลงดาน
ความรอนและชีวภาพ (Thermal and biological conversion
processes)
6.2.1 การเปลี่ยนแปลงดานความรอน
การเปลี่ยนแปลงดานความรอนของขยะยอยสลายและขยะรีไซเคิล
บางประเภท เชน เศษอาหาร ใบไม เศษไม กระดาษ และพลาสติก โดยการเผาไหมใน
เตาเผาที่ถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิการเผาไม ระบบควบคุมมลพิษดาน
อากาศ การกําจัดกากที่เหลือจากการเผาไหมและปญหาสิ่งแวดลอมอื่นๆ จะใหพลังงาน
ในรูปของกาซไอรอน ซึ่งสามารถนําไปผลิตพลังงานในรูปของไอน้ํา น้ํารอน และ
กระแสไฟฟาไดหากเตาเผาติดตั้งระบบนําพลังงานกลับมาใชประโยชน เชน หมอตมน้ํา
(Boiler) และเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากไอน้ํา (Stream turbine
generator)
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1. รถบรรทุกขยะ ( Waste truck )
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. เครื่องผลิตกระแสไฟฟาพลังไอน้ํา (
Stream turbine generator )
บอพักขยะ ( Storage pit )
10. ที่ฉีดแอมโมเนีย ( Ammonia
injection )
เครนจับยกขยะ ( Crane )
11. เครื่องดักจับ SO2 และไอกรด ( Dry
scrubber )
ชองปอนขยะ ( Charging chute )
12. เครื่องดักจับฝุนละออง ( Bag house
)
การเผาไหม ( Furnace )
13. พัดลมเติมอากาศ ( Induced draft
fan )
ตะเกรง ( Grates )
14. ปลองควัน (Stack )
ชองเผา ( Combustion Chamber) 15. ชองรวบรวมขี้เถา (Quench tank )
หมอตมน้ํา (Boiler )
16. เถานําไปกําจัดที่สถานที่ฝงกลบ
รูปแสดง ลักษณะทั่วไปของเตาเผาขยะที่ติดตั้งอุปกรณสําหรับใชประโยชน
ดานพลังงานความรอนจากการเผาไหม ( Tchobanoglous , 1993 )
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6.2.2 การเปลี่ยนแปลงดานชีวภาพ
การเปลี่ ย นแปลงด า นชี ว ภาพของขยะย อ ยสลายจํ า พวกเศษ
อาหาร ใบไม หญา เศษไม และกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย โดยขบวนการทาง
ชีววิทยาของจุลินทรียภายใตสภาวะที่เหมาะสมที่พบไดในสภาพที่ฝงกลบ เชน การหมัก
แบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic digestion) และการยอยสลายดวยกรด
(Acid hydrolysis) จะไดสารประกอบที่คงตัวพวกฮิวมัส (Humus) และกาซ
ตางๆ สารประกอบฮิวมัสสามารถนําไปใชประโยชนในดานเกษตรกรรม สวนกาซสําคัญ
ที่เกิดขึ้น ไดแก กาซมีเทนซึ่งเปนกาซที่สามารถนําไปใชในการหุงตมหรือเผาไหมหรือ
นํามาแปรรูปเปนเชื้อเพลิงเหลว เมธานอล (Methanol) หากมีการวางระบบรวบรวม
และคัดแยกกาซที่เกิดขึ้น (Gas purification and recovery)
6.2.3 ขอพิจารณาในการดําเนินงาน
(1) ดานเทคนิค : โดยพิจารณาจากความยากงายในการ
ดําเนินการและซอมบํารุง บุคลากรสนับสนุน ความยืดหยุน
ของระบบ ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ ลักษณะสมบัติ
ของขยะขนาดของที่ดินสําหรับกําจัดขยะ และผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
(2) ดานเศรษฐกิจและสังคม : พิจารณาไดจาก เงินลงทุนใน
การกอสราง คาใชจายในการดําเนินการและซอมบํารุง
ผลพลอยไดจากการกําจัด การยอมรับของชุมชน และ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของประชากรในชุมชน
(3) ดานกฎหมาย : เทคโนโลยีที่จะเลือกใชจะตองไมขัดกับ
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐและแนวโนมของกฎหมายที่จะบังคับใช ซึ่ง
จะมีผลกระทบตอคาดําเนินการของระบบ
6.3 การใชประโยชนดานเกษตรกรรมและปศุสัตว (Agricultural
and feeding applications)
6.3.1 การทําปุยน้ําชีวภาพ คือ การนําขยะยอยสลายพวกเศษอาหาร
เศษพืช และวัสดุที่ยอยสลายไดมาหมักโดยใชสารเรง คือ กากน้ําตาล หรือเชื้อจุลินทรีย
ในอัตราสวนที่เหมาะสมจนกระทั่งไดน้ําหมักที่มีสีเหลืองน้ําตาล ซึ่งสามารถนํามาใช
ประโยชนได เชน รดน้ําตนไม ดับกลิ่นหองน้ํา ฆาหญา
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6.3.2 การหมักทําปุย คือ การนําขยะยอยสลาย พวกเศษพืช เศษขยะ
จากการทําครัว เชน เศษผัก เศษเนื้อ เปลือกผลไม มาหมักโดยอาศัยขบวนการทาง

ชีววิทยาของจุลินทรียในการยอยสลายขยะดังกลาว ภายใตสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม
ทั้งในดานความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน จนไดสารอินทรียที่ยอยสลายแลวเปนผง
หรือกอนเล็กๆสีน้ําตาลปนดํา ไมมีกลิ่น มีอัตราสวนของสารประกอบคารบอนตอ
ไนโตรเจนต่ํา เมื่อขบวนการยอยสลายเสร็จสมบูรณจะไดปุยหมักที่สามารถนําไปใชใน
การปรับปรุงคุณภาพดินไดเปนอยางดี วิธีการหมักทําปุย สามารถแบงไดเปน 2 วิธี คือ
วิธีกองบนพื้นหรือในหลุม กับวิธีหมักขยะโดยใชเครื่องจักรกล
รูปแสดง ระบบการหมักปุยจากขยะ

6.3.3 การนําไปเลี้ยงสัตว เปนการนําขยะจําพวกเศษอาหารที่เหลือ
จากการรับประทานหรือประกอบอาหารไปใชเลี้ยงสัตว เชน ใชเลี้ยงสุกร เลี้ยงปลา
6.3.4 ขอพิจารณาในการดําเนินงาน
(1) เปาหมายการดําเนินงาน : ควรกําหนดเปาหมายของการ
ดําเนินงานใหชัดเจนวาจะใชประโยชนจากผลผลิตที่ไดใน
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รูปแบบของการนํามาใชเองในชุมชน หรือเพื่อการจําหนาย
ออกสูตลาด ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถวางแผนในการดําเนินงาน
ไดอยางถูกต องและมีความเหมาะสมตามเปาหมายที่ วางไว
ตอไป
(2) ปริมาณและลักษณะของขยะในชุมชน : ควรศึกษาและ
สํารวจปริมาณและลักษณะของขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อใช
ในการพิจารณารูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสม
(3) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม : เนื่องจากขยะที่นํามาใช
ประโยชนดานเกษตรกรรมและปศุสัตวเปนขยะยอยสลายที่
อาจทําใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนในการดําเนินงานและปญหา
การปนเป อนของน้ํ าผิ ว ดิ นที่ เ กิ ดจากการชะล างกองขยะ
ดังนั้นในการดําเนินงานควรพิจารณาความเหมาะสมในการ
คัดเลือกสถานที่ตั้งโรงงานหมักปุย พรอมทั้งวางแผนการ
ดําเนินงานใหมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
(4) การกําจัดวัสดุที่เหลือจากการคัดแยกขยะยอยสลาย : ควรมี
การวางแผนการดําเนินงานในการจัดการกับวัสดุที่เหลือจาก
การคัดแยกที่ไมสามารถนํามาขายหรือใชประโยชนได เชน
การจัดหาสถานที่สําหรับฝงกลบวัสดุดังกลาว
6.4 การนําขยะมาปรับปรุงพื้นที่ (Land reclamation)
การนําขยะมาปรับปรุงพื้นที่ คือ การนําเอาขยะทั่วไป เศษวัสดุจากการ
กอสรางหรือทําลายอาคาร กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย เถาและกากของเสียอื่นๆ ที่
เกิดจากขบวนการเผาไหมและหมักทําปุยชีวภาพ มาใชปรับปรุงพื้นที่ เชน ถมพื้นที่ที่เปน
หลุม เปนบอ ถมถนนที่มีความลาดเอียงถมพื้นที่ที่ตองการยกระดับความสูง เมื่อถมกาก
ของเสียหรือขยะในพื้นที่ดังกลาวแลว จะสามารถนํา พื้นที่นั้นๆไปใชประโยชนได เชน
ปลูกพืช สรางสวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผอนหยอนใจ และปลูกสรางอาคารที่มีความ
สูงไมมากนัก
6.4.1 วิธีดําเนินการปรับปรุงพื้นที่
(1) ฝงดิน (Burial) คือ การนําซากวัสดุหรือกากของเสียที่
ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เชน เศษวัสดุจากการ
กอสรางหรือทําลายอาคาร กากของเสียอื่นๆ ที่ผาน
ขบวนการวิเคราะหหาคาความเปนพิษ (Leaching
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test) แลวมีสวนประกอบของสารพิษหรือสารอันตรายต่ํา
กวามาตรฐานที่กําหนดไว มาถมบริเวณพื้นที่ที่ตองการ
ปรับปรุงแลวใชดินกลบทับและปลูกพืชเพื่อปองกันการกัด
เซาะหนาดินหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ขั้นสุดทาย
(2) การฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ (Sanitary landfill)
คือ การนําขยะทั่วไปหรือกากของเสียอื่นๆ ที่มีสารอันตราย
หรือความเปนพิษต่ํากวามาตรฐาน มาฝงกลบบริเวณพื้นที่
ที่ ต อ งการปรั บ ปรุ ง การฝ ง กลบดั ง กล า วจะต อ งมี ก าร
จัดเตรียมพื้นที่ โดยการตรวจสอบระดับน้ําใตดิน ลักษณะ
ดิน และสภาวะแวดลอมโดยรอบ บริเวณกนหลุมจะตองมี
ระบบปองกันน้ําชะมูลฝอยปนเปอนสูน้ําใตดิน เชน การบด
อัดกนบอดวยดินที่มีคาการซึมผานต่ําหรือปูดวยพลาสติก
ขยะหรือกากของเสียตางๆจะถูกนํามาเทกองในพื้นที่ที่ได
จัดเตรียมไว แลวใชเครื่องจักรกลเกลี่ยและบดอัดใหยุบตัว
แลวใชดินกลบทับและบดอัดใหแนน หลังจากนั้นนําขยะ
และกากของเสียมาเกลี่ยและบดอัดอีกเปนชั้นๆสลับดวยชั้น
ดิน จนกระทั่งเต็มพื้นที่ที่ตองการปรับปรุงแลวนําดินที่
สามารถปลูกพืชและปองกันการซึมผานของน้ําฝนไดดีมา
กลบทับในการฝงกลบชั้นสุดทาย

รูปแสดง การฝงกลบมูลฝอย
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6.4.2 การพิจารณารูปแบบการดําเนินงาน
(1) ดานสิ่งแวดลอม : บริเวณพื้นที่ที่จะปรับปรุงจะตองไมเปนแอง
น้ํา หรือหนองบึงธรรมชาติ ที่มีระบบนิเวศนวิทยาที่สมบูรณ
การพิจารณาดานผลกระทบตอแหลงน้ําใตดิน และสภาวะ
แวดลอมโดยรอบพื้นที่ดําเนินการ รวมทั้งปญหาน้ําชะขยะ
กาซ ฝุน กลิ่น และเสียงรบกวนจากการดําเนินงาน
(2) ดานเทคนิค : พิจารณาจากความยากงายในการดําเนินการ
ลักษณะสมบัติของขยะและกากของเสีย ลักษณะพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการปรับปรุง เชนประเภทและคุณสมบัติของดิน
ลักษณะทั่วไปของน้ําใตดิน
(3) ดานเศรษฐศาสตรและสังคม : พิจารณาจาก คาใชจายในการ
ดําเนินงานและผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับผลพลอยไดจาก
การดําเนินงาน รวมทั้งการยอมรับของชุมชนที่อยูใกลเคียง
กับพื้นที่ของการดําเนินงาน
การนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมโดย การแปรรูปใชใหมและใชซ้ํา การ
ใชประโยชนดานพลังงาน การใชประโยชนดานเกษตรกรรมและปศุสัตวและการนํา
ขยะมาปรับปรุงพื้นที่จะสามารถลดปริมาณขยะที่ตองนําไปกําจัดขั้นสุดทาย ลดปญหา
การสิ้นเปลืองพื้นที่ฝงกลบและการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปญหาสิ่งแวดลอม
อื่นๆ อยางไรก็ตามในการดําเนินงานอาจจะมีขอจํากัด และความเหมาะสมกับทองถิ่น/
ชุมชน ของแตละวิธีแตกตางกัน รายละเอียดดังตารางที่ 2
7. การลงทุนและบริหารจัดการระบบจัดการขยะ
7.1 การลงทุนสัมปทานและบริหารจัดการระบบเก็บขนและขนสงขยะ
7.1.1 ใหเอกชนลงทุนและบริหารจัดการแบบครบวงจรตั้งแตการลงทุน
การใหเอกชนเขามาประมูลการเก็บเฉพาะขยะทั่วไป การใหเอกชนเก็บคาธรรมเนียม
การเก็บขยะการจัดทําระบบเก็บขยะชุมชน ขยะครัวเรือนแตตองอยูภายใตขอกําหนด
ตางๆ ที่กําหนดไดในแตละทองถิ่น
7.1.2 ใหเอกชนลงทุนและบริหารจัดเก็บเฉพาะขยะทั่วไปจากชุมชนและ
ครัวเรือน โดยรัฐจะใหเอกชนเขามาเสนอประมูลการเก็บขน สวนการลงทุนรัฐจะเปนผูลงทุน
เองทั้งหมด 100 เปอรเซ็นต แตกรณีนี้การเก็บขยะจะมีขอขัดแยงกับการเก็บขยะยอย
สลายของทางราชการได ขณะเดียวกันก็อาจมีปญหากับรถเรรับซื้อของเกา หรือผูรับซื้อ
วัสดุจากครัวเรือน จากการเก็บขนขยะทั่วไปกอนที่เอกชนจะดําเนินการ จัดเก็บ
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7.1.3 ใหรัฐรวมลงทุนและบริหารจัดการกับเอกชนในการเก็บขนขยะ
แหงในอัตราสวน 25:75 หรือตามความเหมาะสม โดยใหเอกชนถือหุนมากกวา ซึ่งจะ
ทําใหการดําเนินงานคลองตัวขึ้นโดยรัฐสามารถตรวจสอบและแกไขและกํากับดูแลการ
บริหารและการจัดการของเอกชนได เนื่องจากถือหุนอยู 1 ใน 4
7.1.4 ใหภาครัฐลงทุนและบริหารจัดการระบบเก็บรวบรวมขนสงขยะ
เองทั้งหมด โดยที่ภาครัฐสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ และมีงบประมาณสนับสนุนและ
ความชวยเหลือดานเทคนิควิชาการจากภาครัฐสวนกลาง
ตารางที่ 2 ขอพิจารณาสําหรับวิธีการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมที่เหมาะสม
เหมาะสมสําหรับ
เทศบาล/ทองถิ่น
-ระบบการทํางานลาชา ชุมชนขนาดใหญที่
-ลดปริมาณขยะ
-ประหยัดทรัพยากรธรรม -ขาดความรวมมือจาก สามารถดําเนินการได
แบบครบวงจร เชน
ประชาชน
ชาติจากการหมุนเวียน
ขยะเพื่อใชเปนวัตถุดิบใน -เทคโนโลยีการคัดแยก กทม. เทศบาลนคร
ขบวนการผลิต
และแปรสภาพขยะ
-ชุมชนสามารถดําเนินการ มูลฝอยยุงยากซับซอน
เองได
-รายได เ สริ ม จากการคั ด
แยกขยะรีไซเคิลได
ชุมชนขนาดใหญ
2. การใชประโยชน -ลดงบประมาณในการ
-คาใชจายสูง
ดานพลังงาน
กําจัดขยะ
-เทคโนโลยีซับซอน/ (ประชากรมากกวา
(Energy
-ลดปริมาณขยะที่ตองนําไป ยุ ง ย า ก ต อ ก า ร 30,000คน) ที่มีความ
recovery)
กําจัด
ดําเนินการ
พรอมดานงบประมาณ
-ไดรับผลพลอยไดใน
-เสี่ ย งต อ ผลกระทบ บุคลากร เชน กทม.
รูปแบบพลังงาน
มลพิษดานอากาศ
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
การนําขยะ
มาใชประโยชนใหม
1. การแปรรูปใช
ใหมและการใชซ้ํา
(Recycling
and reuse)

ขอดี

ขอจํากัด
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การนําขยะ
มาใชประโยชนใหม
3. การนําขยะไปใช
ประโยชนดาน
เกษตรกรรมและ
ปศุสัตว
(Agricultural
and feeding
applications)

4. การนําขยะมา
ปรับปรุงพื้นที่
(Land
reclamation)

เหมาะสมสําหรับ
เทศบาล/ทองถิ่น
-ลดงบประมาณในการกําจัด -เหตุ รํ า คาญในเรื่ อ ง ชุมชนขนาดเล็กถึง
ขนาดใหญขึ้นอยูกับ
กลิ่น
ขยะ
-ลดปริมาณขยะที่ตองนําไป -ป ญ ห า น้ํ า ช ะ ข ย ะ ประเภทของการใช
ประโยชน (ปุยหมัก,
มูลฝอย
กําจัด
ปศุสัตว)และ
-ชุมชนสามารถดําเนินการ
เทคโนโลยีที่เลือกใช
เองได
-ไดรับผลพลอยไดใน
รูปแบบปุยหมัก ปุย
ชีวภาพ และอาหารสัตว
-ไ ด รั บ ผ ล พ ล อ ย ไ ด ใ น -ป ญ ห า น้ํ า ใ ต ดิ น ชุมชนขนาดกลางและ
ใหญ ที่มีความพรอม
รู ปแบบการปรับ ปรุง พื้น ที่ ปนเปอน
ดานบุคลากร และ
ใ ห ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช -ฝุน/เสียง/กลิ่น
เครื่องจักรอุปกรณ
ประโยชนได
-พื้นที่ยุบตัว
ดําเนินงาน เชน กทม.
เทศบาล และ อบต.
ขอดี

ขอจํากัด

7.2 การลงทุนและการบริหารจัดการสถานที่จัดการ
7.2.1 การลงทุนโดยหนวยงานภาครัฐ (Public finance) :
หนวยงานภาครัฐหรือสวนราชการทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของโดยตรง
หรือมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ในการแกไขปญหาขยะ สามารถที่จะรวมลงทุนและ
บริหารสถานที่จัดการหรือใชประโยชนจากขยะ เชน โรงงานคัดแยกและแปรสภาพ
ขยะ/วัสดุเหลือใช โรงหมักปุย เปนตน โดยในการรวมลงทุนนั้นรัฐสวนกลางอาจจะเปน
ผูลงทุนกอสรางเนื่องจาก มีความพรอมดานงบประมาณและใหหนวยงานรัฐสวนทองถิ่นเปน
ผูบริหารจัดการหรือใหหนวยงานสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการเองทั้งหมด โดยมีหนวยงาน
สวนกลางเปนผูประสานและใหความชวยเหลือดานเทคนิควิชาการ และงบประมาณ ทั้งนี้
จะตองพิจารณาความพรอมของทองถิ่นทั้งในดานบุคลากร งบประมาณ และอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบ
การลงทุนโดยหนวยงานภาครัฐจะใชงบประมาณดําเนินการสูง
เนื่องจากเปนโครงการที่ไมมุงหวังผลกําไรตอบแทน อีกทั้งมีขอจํากัดดานบุคลากร ความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ และความลาชาในการดําเนินการ
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7.2.2 การลงทุ น โดยหน ว ยงานเอกชน
(Private
investment) : จากขอจํากัดของหนวยงานภาครัฐ การลงทุน/สัมปทาน สถานที่
สําหรับใชประโยชนจากขยะ โดยเอกชนจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะแกไขปญหาได
เนื่องจากหนวยงานเอกชนมีความพรอมดานงบประมาณและบุคลากร ซึ่งมีความจําเปน
อยางยิ่งในการดําเนินงานและบริหารจัดการ โดยทั่วไปรูปแบบการลงทุนโดยเอกชน
สามารถพิจารณาไดทั้งการสัมปทาน การใหสัญญาบริการหรือการใหภาคเอกชนลงทุน
กอสรางดําเนินการแลวถายโอนใหภาครัฐบริหารการจัดการเปนตน
การลงทุนโดย
หนวยงานเอกชนโดยทั่วไปแลวจะมุงหวังผลกําไร ดังนั้นอาจจะสงผลกระทบตอชุมชนใน
ดานอัตราคาบริการกําจัดขยะได นอกจากนี้ความไมแนนอนดานการลงทุนและการตลาด
รวมทั้งแนวนโยบายของภาครัฐ ดานการสงเสริมการใชประโยชนจากขยะ อาจสงผลให
ภาคเอกชนขาดความสนใจที่จะลงทุน เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการขาดทุนสูง
7.2.3 การร ว มลงทุ น และบริ ห ารจั ด การโดยภาครั ฐ และเอกชน
(Co-investment of public and private sector) : การรวมลงทุนของ
หนวยงานภาครั ฐและเอกชนเปนอี กแนวทางเลื อกหนึ่งที่จะสามารถขจัดป ญหาดาน
งบประมาณ บุคลากร และการดําเนินงานบริหารจัดการสถานที่สําหรับใชประโยชนจาก
ขยะ สัดสวนการลงทุนของภาครัฐและเอกชนควรจะเริ่มจาก 25:75 โดยใหเอกชนถือ
หุนมากกวาเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ในขณะที่รัฐสามารถตรวจสอบการ
ดําเนินงานไดเนื่องจากถือหุนอยู 1 ใน 4 ในสวนของรูปแบบการลงทุนนั้นจะมีลักษณะ
คลายกับการลงทุน/สัมปทานโดยหนวยงานเอกชน แตจะมีความแตกตางกันที่ภาครัฐมี
หุนสวนในการลงทุน การรวมลงทุนในรูปแบบดังกลาวนี้ นอกจากจะมีผลดีในดานการ
ประหยัดงบประมาณในภาครัฐแลว ยังเปนการสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการและใชประโยชนจากขยะอีกดวย เพื่อจูงใจใหมีการลงทุนรวมกันรัฐควรจะให
เอกชนมี สัดสวนการลงทุนที่สูงพอสมควร รวมทั้งใหมีการประกันรายไดขั้นต่ํา การให
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําและนโยบายที่ชัดเจนดานการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม
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