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 ต าราเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเนื้อหามีทั้งหมด 9 บทประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอย สถานการณ์และระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย การผลิตขยะมูลฝอย การเก็บกักและการแปรสภาพขยะมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิด การเก็บขนขยะมูลฝอย การขนส่งขยะมูลฝอย การก าจัดขยะมูลฝอย การก าจัด 

สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย โดยเนื้อหาในเล่มมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายซึ่งผู้อ่านสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือใช้เป็น
แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กร 

 การเรียบเรียงต าราเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เรียบเรียงต้องขอขอบคุณเจ้าของ
หนังสือ ต ารา เอกสาร และสื ่ออิเล็กทรอนิกซ์ที ่ผู ้เร ียบเรียงได้น ามาอ้างอิงในต ารา เล่มนี้ 
ตลอดจนเทศบาลนครอุดรธานีที่เอ้ืออ านวยแหล่งเรียนรู้และขอขอบพระคุณบิดา มารดา คณา
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บทที ่1 

ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 

 

 

 ขยะมูลฝอยนับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญ และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น และส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  ปัญหา
ดังกล่าวต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานในการร่วมกันรณรงค์เพื่อลด
ภาระให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ในบทนี้จะกล่าวถึง นิยามและความหมาย ประเภทและองค์ประกอบ
ขยะมูลฝอย สาเหตุการเกิดขยะมูลฝอย ปัญหาและผลกระทบของขยะมูลฝอย ซึ่งจะท าให้เรามีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอย สามารถวิเคราะห์และแยกแยะปัญหาของการเกิดมูลฝอย และใช้แนวทาง
ในการจัดการมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.1  ความหมายของขยะมูลฝอย 

 โดยทั่วไปแล้ว ค านิยามของขยะมูลฝอยสามารถให้ค าจ ากัดความได้หลายความหมาย 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของนักวิชาการแต่ละ
สาขา รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ของแต่ละหน่วยงานจึงท าให้ความหมายแตกต่างกันไปบ้าง 
อย่างไรก็นักวิชาการได้ให้ค านิยามของขยะมูลฝอยซึ่งมีความหมายที่คล้ายกันและสอดคล้องกัน 

 “ขยะมูลฝอย” หมายถึง ของเสียที่มนุษย์ไม่ต้องการ เป็นสิ่งของที่น่ารังเกียจ และเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้ค าจ ากัดความของค า
ว่า “มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล” หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่
เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน ส่วนสิ่งปฏิกูล  หมายถึง อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ความหมายตามตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้ค าจ ากัดความของค าว่า ของเสีย หมายความว่า ขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง
ของเหลวหรือก๊าซ อย่างไรก็ตามค านิยามของขยะมูลฝอยในกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาจ
สรุปได้ว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว เป็นของแข็ง ทั้งที่เน่าเปื่อยหรือไม่ก็
ตาม รวมทั้ง เถ้าจากการเผาไหม้ ซากสัตว์ มูลสัตว์ และเศษวัตถุที่ทิ้งแล้วจากชุมชน ตลาด พื้นที่
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เกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้น อุจจาระ และปัสสาวะของมนุษย์ รวมทั้งน้ าโสโครก
ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูล  
 

1.2  ประเภทขยะมูลฝอย  
 องค์ประกอบของขยะมูลฝอยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 
อาทิ ขนาดของชุมชม/เมือง สภาพเศรษฐกิจสังคม ฤดูกาลและภูมิอากาศ วิถีชีวิตและอุปนิสัยของ
ประชาชน โดยทั่วไปประเภทของมูลฝอยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท  
 1.2.1 ขยะมูลฝอยอินทรีย์ 
   ขยะมูลฝอยอินทรีย์คือ ขยะมูลฝอยอินทรีย์ท่ีสามารถเน่าเสียและย่อยสลายโดย
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ทั้งสดและแห้ง เศษเนื้อสัตว์ 
ไม่ควรท้ิงเปล่า สามารถน ามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบของ
การท าปุ๋ยหมักหรืออินทรีย์หรือน้ าสกัดชีวภาพ ซึ่งมีประโยชน์สามารถใช้รดต้นไม้เพื่อช่วยเร่ง 

การเจริญเติบโตและปรับปรุงคุณภาพของดินได้ (รูปท่ี 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 ขยะมูลฝอยอินทรีย์ท่ีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสามารถย่อยสลายได้ 
 

 1.2.2 ขยะมูลฝอยรีไซเคิล หรือของเสียท่ียังใช้ประโยชน์ได้  
   ขยะมูลฝอยรีไซเคิล หรือของเสียที่ยังใช้ประโยชน์ได้ คือ ของเสียหรือวัสดุเหลือ
ใช้จากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น พลาสติก ขวดแก้ว 
เศษแก้ว กระดาษบรรจุภัณฑ์ เศษกระดาษ กระป๋องเครื่องด่ืม เศษเหล็กโลหะ อลูมิเนียม  
ยางรถยนต์ กล่องเครื่องด่ืมยูเอชที ขยะมูลฝอยรีไซเคิล (รูปที่ 1.2) ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่านี้ก่อน
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น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆจะต้องน าไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “การแปรสภาพ และ 

น ากลับมาใช้ใหม่” 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.2  ขยะมูลฝอยรีไซเคิล 

 

 1.2.3 ขยะมูลฝอยติดเชื้อ  
   ขยะมูลฝอยติดเชื้อ คือ ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งจากโรงพยาบาล หรือคลินิก หรือ
สถานีอนามัย เช่น เลือด น้ าเหลือง น้ าหนอง เสมหะ น้ าลาย เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ไขข้อ  
น้ าในกระดูก น้ าอสุจิ เนื้อเยื่อ ชิ้นส่วน อวัยวะต่างๆ และสิ่งขับถ่าย หรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วย 
รวมทั้ง ส าลี  ผ้ากอซ กระดาษช าระ เข็มฉีดยา มีดผ่าตัด เสื้อผ้า ขยะมูลฝอยติดเชื้อจาก
สถานพยาบาลเหล่านี้จัดเป็นของเสียอันตรายท่ีสามารถแพร่เชื้อโรคได้ (รูปที่ 1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.3 ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
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 1.2.4 ขยะมูลฝอยทั่วไป  
   ขยะมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะมูลฝอยที่มีลักษณะย่อยสลายยากและลงทุนสูง 

ไม่คุ้มค่าส าหรับการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่เปื้อน
เศษอาหาร กระดาษที่มีความสกปรก พลาสติกห่อลูกอม (รูปท่ี 1.4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.4 ขยะมูลฝอยทั่วไป 

 

 1.2.5 ขยะมูลฝอยอันตราย  
    ขยะมูลฝอยอันตราย คือ ขยะมูลฝอยที่ปนเป้ือน หรือ มีองค์ประกอบของวัตถุ
อันตราย ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้
เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่
ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรืออาจ
ท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์พืชหรือทรัพย์สิน เช่น หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือ
แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือ
สารเคมี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้หากเก็บไม่
เป็นสัดเป็นส่วนหรือไม่ดีอาจเป็นอันตรายต่อคนในบ้านโดยเฉพาะเด็กๆ หากกลืนด้วยความไม่
ต้ังใจอาจได้รับอันตรายจึงควรป้องกันโดยจัดเก็บผลิตภัณฑ์อันตรายให้เป็นระเบียบ แยกหมวดหมู่
และมีสต๊ิกเกอร์ติดบอกถึงความเป็นอันตราย นอกจากนี้โลหะหนักที่เป็นอันตรายเป็น
องค์ประกอบจากขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส ปรอท นิกเกิล เงิน สาร
หนู หากน าขยะเหล่านี้ไปก าจัดด้วยวิธีการฝังกลบไม่ถูกหลักวิชาการ โลหะหนักเหล่านี้อาจรั่วไหล
ลงสู่แหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน และหากน ามาเผาจะท าให้เกิดก๊าซออกมา ดังนั้น การน ามาผ่าน



 5 

กระบวนรีไซเคิลแยกเอาโลหะมาใช้ประโยชน์จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด หากด าเนินการไม่ได้ต้อง
ก าจัดด้วยการฝังกลบแบบพิเศษ (รูปที่ 1.5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.5 ขยะมูลฝอยอันตราย 

 

1.3  สาเหตุการเกิดขยะมูลฝอย 

 ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญเกือบทุกเมืองทั่วโลก ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มักจะถูกทิ้ง
ในสถานที่ต่างๆ โดยขาดความรับผิดชอบ จนท าให้ขยะมูลฝอยมีปริมาณสะสมจ านวนมาก   
จนสร้างปัญหาทั้งสิ่งแวดล้อม และสังคมของมนุษย์ สาเหตุการเกิดขยะมูลฝอยมีปัจจัยมาจาก
หลายด้าน ทั้งที่เกิดจากตัวบุคคล และระบบการบริหารจัดการของหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  
 1.3.1 สาเหตุการเกิดมูลฝอยจากตัวบุคคล 

   1) ความมักง่ายและขาดความส านึก 

    ความมักง่าย และการขาดความสามัญส านึก เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมาก 
ซึ่งจะเห็นได้จากพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยลงตามสถานที่ต่างๆ ทั้ง พื้นถนน อาคาร สถานที่
สาธารณะ ตลอดจนแหล่งน้ า โดยไม่ทิ ้งลงในถังรองรับขยะมูลฝอยที่จัดไว้ให้ (รูปที่ 1.6) 

ผลกระทบที่ตามมาท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
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รูปท่ี 1.6 ความสกปรกจากการทิ้งขยะมูลฝอย 

 

   2) ประชาชนไม่รู้คุณค่าของขยะมูลฝอย 

    ประชาชนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นคุณค่าของขยะมูลฝอยบางประเภท  
ซึ่งขยะมูลฝอยหลายประเภทมีมูลค่า เมื่อผ่านขั้นตอนแยกขยะมูลฝอยแล้ว สามารถน าไปขายได้
สร้างรายได้ เอกชนหลายรายประสบความส าเร็จและสร้างฐานะจากการท าธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูล
ฝอย (รูปท่ี 1.7) ร้านรับซื้อวัสดุเหลือใช้ที่รับซื้อขยะมูลฝอยหลายประเภทจนท าให้ธุรกิจเติบโตสร้าง
เงินสร้างรายได้อย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.7 บริษัทรับซื้อขยะมูลฝอยประเภทรีไซเคิล 
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   3) ประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในการจัดการขยะมูลฝอยจากภาครัฐ 

    การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเมืองยังไม่ประสบความส าเร็จ
และไม่มีประสิทธิภาพจากรัฐบาลและท้องถิ่น จนท าให้ไม่มีใครมั่นใจและยอมที่จะให้มีการสร้าง
สถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านเรือน และชุมชนของตนเอง น ามาซึ่งชาวบ้าน
รวมตัวกันเพื่อการคัดค้าน จนกลายเป็นประเด็นของปัญหาสังคมได้ (รูปท่ี 1.8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.8 ชาวบ้านชุมนุมเพื่อคัดค้านการก่อสร้างสถานที่ก าจัดมูลฝอย 

 

 

 1.3.2 สาเหตุการเกิดมูลฝอยจากหน่วยงานรัฐและท้องถิ่น 

   1) หน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอย 

    หน่วยงานทั้งภาครัฐและท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพในการเก็บขนและท าลาย 

หรือน าขยะมูลฝอยหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ จึงท าให้ขยะมูลฝอยตกค้างตาม
สถานที่อยู่อาศัย บ้านเรือน ตลาดสด อาคารพาณิชย์ โรงเรียน อาคารสูง  โดยเฉพาะขยะมูลฝอย
อินทรีย์ซึ ่งสามารถเน่าเปื ่อยเกิดกลิ ่นเหม็นจนสร้างปัญหาด้านสิ ่งแวดล้อมและสุข ภาพได้  
(รูปที่ 1.9)  

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.9 ขยะมูลฝอยอินทรีย์สามารถเน่าเปื่อยและส่งกลิ่นเหม็น 

 

   2) ภาครัฐและท้องถิ่นไม่มีสถานที่และวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย  
    หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นจัดหาสถานที่ก าจัดมูลฝอยไม่ได้และวิธีการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเท่าที่ควร การจัดหาสถานที่ก าจัดยังคงถูก
คัดค้านจากประชาชนในท้องถิ่นท าให้ขยะมูลฝอยตกค้าง และการจัดการยังไม่มีการบูรณาการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขาดความต่อเนื่อง ตลอดจนการเชื่อมโยงด้านองค์ความรู้ของขยะมูล
ฝอยที่ถูกถ่ายทอดจากหน่วยงานสู่ประชาชน  

   3) เทคโนโลยีในการก าจัดขยะมูลฝอยไม่มีการบูรณาการอย่างเหมาะสม  
    เทคโนโลยีที่ใช้ก าจัดขยะมูลฝอย มีหลายรูปแบบทั้งการเผาเป็นพลังงาน
ความร้อนเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า การฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และการหมักท าปุ๋ย 
สามารถด าเนินการก าจัดขยะได้เฉพาะขยะมูลฝอยที่แยกประเภทแล้วเท่านั้น แต่ขยะมูลฝอยที่เข้า
สู่กระบวนการก าจัดยังไม่สามารถแยกได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้การใช้เทคโนโลยีประสบปัญหาใน
ขั้นตอนการด าเนินการ เทคโนโลยีเตาเผาขยะติดเชื้อสามารถก าจัดได้เฉพาะขยะมูลฝอยติดเชื้อ
เท่านั้น ถึงแม้ว่าระบบการออกแบบเตาเผาสามารถด าเนินการก าจัดมูลฝอยประเภทอ่ืนได้ แต่จะมี
ค่าใช้จ่ายสูงและไม่คุ้มค่ากับการลงทุน (รูปท่ี 1.10) 
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รูปท่ี 1.10 เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล 

 

   4) การใช้มาตรการทางกฎหมาย 

    การใช้มาตรการทางกฎหมายของรัฐและท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่
เข้มงวดเพียงพอ ไม่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนวิธีการในการด าเนินการ
จัดการที่ถูกต้องเหมาะสมว่าจะต้องจัดการอย่างไร เพื่อให้ท้องถิ่นใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ 

 1.3.3 สาเหตุการเกิดมูลฝอยด้านอื่นๆ  
   1) จ านวนประชากรเพิ่มขึ้น 

    จ านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมีอัตราเร่งท าให้มีการใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อผลิตเครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นสาเหตุท าให้เศษสิ่งเหลือใช้หรือ
ของเสียมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาของขยะมูลฝอยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม 

   2) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ี

    ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสามารถ
ประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้อ านวยประโยชน์ต่อมนุษย์มากขึ้น เป็นสาเหตุให้มี
จ านวนขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยียังสามารถผลิตสินค้าที่มีความทนทาน จึงท าให้ยากต่อการก าจัดมากยิ่งขึ้น 

   3) การลักลอบการทิ้งขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม 

    โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ง ลักลอบน าขยะมูลฝอย/ของเสียจากอุตสาหกรรม
ไปทิ้งบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าทั้งที่มีเจ้าของและพื้นที่สาธารณะ ขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรมเหล่านี้
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มีความเป็นพิษสูงและย่อยสลายยาก เช่น ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีโลหะหนัก และ
สารพิษ เมื่อทิ้งลงดินจะท าให้ดินบริเวณนั้นมีสารพิษ สะสมอยู่มาก (รูปท่ี 1.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.11 สารพิษปนเปื้อนในดินจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม 

 

   4) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

    การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิตจากชุมชน
ชนบทเป็นชุมชนเมืองท าให้ขยะมูลฝอยในพื้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งประเภทและ
องค์ประกอบของมูลฝอยจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ท้องถิ่นต้องจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการท่ีเหมาะสม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ (รูปท่ี 1.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.12 ที่พักอาศัยและย่านธุรกิจของเมือง 
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   5) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ประหยัด 

    การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ประหยัด ท าให้เกิดขยะมูลฝอยมากขึ้น 
รวมทั้งรัฐยังไม่มีการส่งเสริมอย่างจริงจังในการน าวัสดุเหลือใช้น าไปหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก 
หรือน าไปใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ นอกจากนี้การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท าจาก
วัสดุที่ย่อยสลายยาก เช่น พลาสติก โฟม จะท าให้เกิดปัญหาในการก าจัด 

 

1.4  ปัญหาและผลกระทบของขยะมูลฝอย 

 ขยะมูลฝอย หรือ ของเสีย เป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งในอดีต การทิ้งขยะมูลฝอยโดยไม่
มีการจัดการใดๆก็ยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาของสิ่งแวดล้อมเท่าใดนัก เนื่องจากจ านวนประชากรยั งมี
ไม่มาก แต่ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม 
รวมทั้งพฤติกรรมของประชาชนบางคนที่ไม่มีความตระหนักท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น
ทุกปี ขณะเดียวกันท้องถิ่นและชุมชนไม่สามารถเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยได้หมดหรือจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ รวมทั้งที่ดินว่างเปล่าน้อยและราคาสูง ส่งผลท าให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมส าคัญๆ ดังต่อไปนี ้(รูปท่ี 1.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.13 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์จากปัญหาขยะมูลฝอย 
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 1.4.1 มลพิษทางดิน 

   การทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียลงในดิน ท าให้เกิดดินเสื่อมและมลพิษทางดิน 
ซึ่งขยะมูลฝอยเมื่อถูกทิ้งลงไปในดินจะสลายตัวให้สารประกอบทั้งที่เป็นอินทรีย์และอนินทรีย์ 
ทั้งย่อยสลาย และไม่สามารถย่อยสลายได้ ขยะมูลฝอยบางชนิดย่อยสลายกลายเป็นธาตุอาหาร
และให้ประโยชน์แก่พืช ส่วนขยะมูลฝอยหลายชนิดมีส่วนประกอบที่สลายยากและเป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น สารพิษและโลหะหนัก เมื่อมีการทิ้งและสะสมอยู่ในดินท าให้ดินบริเวณนั้นมีโลหะ
หนักสะสมอยู่มาก รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ก็เป็นไปได้ที่โลหะหนักเหล่านี้จะปนเปื้อนและสะสมอยู่ในดิน (รูปที่ 1.14) ซึ่งโลหะหนักที่ส าคัญ 
ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม ในประเทศไทยมีรายงานการปนเปื้อนของโลหะหนักอยู่ด้วยกัน
หลายพื้นที่ และแต่ละที่พบว่าคุณภาพของดินบริเวณนั้นเกิดสภาพเป็นพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อพืช
และผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.14 การทิ้งขยะมูลฝอยท าให้มลพิษทางดิน 

 

 1.4.2 มลพิษทางอากาศ 

   การเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้ง และด้วยเตาเผาที่ไม่มีประสิทธิภาพท าให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศ สารมลพิษที่พบจากการเผาขยะมูลฝอย ประกอบด้วย คาร์บอนมอนอกไซด์ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ สารไฮโดรคาร์บอนและอนุภาค  
ถ้าเรามีการสูดดมสารมลพิษนีเ้ข้าไปในร่างกายปริมาณมาก จะท าให้เกิดการระคายเคืองกับระบบ
ทางเดินหายใจ และหากสูดดมเป็นเวลานานอาจท าให้ถึงขั้นหมดสติ โดยเฉพาะก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
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จะท าปฏิกิริยากับความชื้นที่ผิวหนังของร่างกายจะเกิดกรดซัลฟิวริกซึ่งมีฤทธิ์กัดอย่างรุนแรง  
ส่วนไอโลหะหนักซึ่งเกิดขึ้นจากการท่ีโลหะนั้นได้รับความร้อนสูงจากการเผา เช่น ไอปรอท ไอตะกั่ว 
ไอสังกะสี ไอดีบุก ซึ่งไอเหล่านี้เป็นอันตรายมาก  คาร์บอนไดออกไซด์จากการเผา และก๊าซมีเทน
จากการหมักของขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์ เป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจกเป็นผล
ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนหรืออุณหภูมิของโลกสูงขึ้น นอกจากนี้การเผาขยะมูลฝอยที่มีส่วนผสมของ
สารคลอรีนจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และใช้อุณหภูมิต่ า จะท าให้เกิดสารไดออกซิน
และฟิวแรน และเมื่อสูดดมควันและสารพิษต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะท าให้เกิดเป็นโรคมะเร็ง 
(รูปท่ี 1.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.15 การเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้งท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ 

 

 1.4.3 มลพิษทางน้้า 

   การเกิดมลพิษทางน้ าหรือน้ าเสียจากการทิ้งขยะมูลฝอย อาจเกิดจากการขยะ
มูลฝอยที่กองบนพื้นซึ่งมีความสกปรกเมื่อมีฝนตกลงมาบนกองขยะจะเกิดน้ าเสียและไหลลงสู่
แม่น้ าจะท าให้คุณภาพน้ าเสียไป พฤติกรรมของประชาชนที่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ า ล าคลอง 
และท่อระบายน้ าจะท าให้เกิดการต้ืนเขิน การไหลของน้ าไม่สะดวกจึงมีโอกาสท าให้เกิดสภาวะ  

น้ าท่วมเมืองได้ง่าย นอกจากนี้การก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอย่างไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ไม่มีแผ่นรองที่หลุมฝังกลบเพื่อป้องกันน้ าชะมูลฝอย เมื่อขยะมูลฝอยทั้งสารอินทรีย์
และอนินทรีย์ถูกย่อยสลายจะท าให้เกิดน้ าชะมูลฝอยซึ่งมีความสกปรก เป็นพิษ เมื่อไหลลงสู่แหล่ง
น้ าผิวดิน เช่น ห้วย หนอง คลองต่างๆ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์น้ า ระบบนิเวศ และประชาชน 

เมื่อน าน้ าไปอุปโภคบริโภค และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน้ า นอกจากนี้ยังส่งผล
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กระทบต่อแหล่งน้ าใต้ดิน น้ าชะมูลฝอยจะซึมลงสู่ใต้ดินท าให้เกิดการปนเปื้อนต่อน้ าใต้ดิน 
โดยเฉพาะบริเวณนั้นมีระดับน้ าใต้ดินสูงและสมบัติของดินมีคุณสมบัติไม่อุ้มน้ า (รูปท่ี 1.16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.16 การท้ิงขยะลงในแหล่งน้ าท าให้เกิดมลพิษทางน้ า 

 

 1.4.4 แหล่งพาหะน้าโรคและเพาะพันธุ์เชื้อโรค  
   ขยะมูลฝอยที่มีระบบการจัดการไม่ดีพอจะเป็นทั้งแหล่งอาหาร และแหล่ง
เพาะพันธุ์ของสัตว์น าโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หนูและสัตว์อ่ืน ขยะมูลฝอยอินทรีย์จะเกิด
การเน่าเปื่อยกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน เป็นที่อยู่อาศัยของหนูโดยจะเข้ามาท ารัง
ขยายพันธุ์ เนื่องจากมีทั้งอาหารและที่หลบซ่อน นอกจากนี้เชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่ท าให้เกิดโรค 

ก็ปนเป้ือนมากับขยะมูลฝอยและมีโอกาสที่จะขยายพันธุ์เพิ่มจ านวนมากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งโรคที่เกิดจาก
ขยะมูลฝอยมีหลายชนิด เช่น โรคระบบทางเดินอาหารซึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส รา แบคทีเรีย  
และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็น น ามาซึ่งโรคติดต่อ ได้แก่ โรคท้องร่วง โรคพยาธิ อหิวาตกโรค 
ไทฟอยด์ และโรคบิด โรคจากการติดเชื้อ เกิดจากขยะติดเชื้อของสถานพยาบาล โรคภูมิแพ้  
เกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปลิวฟุ้งกระจายมาจากเศษขยะมูลฝอย การปวดศีรษะ คลื่นไส้ และ
อาเจียน เกิดจากกลิ่นเน่าเหม็นของขยะมูลฝอย (รูปท่ี 1.17)  
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รูปท่ี 1.17 กองขยะมูลฝอยที่เป็นสาเหตุของแหล่งพาหะน าโรคและเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

 

 1.4.5 เหตุร้าคาญและความไม่น่าดู 
   ขยะมูลฝอยอินทรีย์และเศษอาหารที่เหลือจากการเก็บรวบรวมได้ไม่หมด  
ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนจะเกิดการเน่าเปื่อยจากการย่อยของจุลินทรีย์จนเกิดเป็นกลิ่นเหม็น
และส่งกลิ่นรบกวนสร้างความร าคาญให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้จากความสกปรกและ
ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของการทิ้งขยะมูลฝอยจะน ามาซึ่งปัญหาของมลพิษทางสายตา
สร้างความขยะแขยงแก่ผู้พบเห็น (รูปท่ี 1.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.18 ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุของเหตุร าคาญและความไม่น่าดู 
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 1.4.6 การสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

   ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีปริมาณมากขึ้น ท าให้รัฐบาลและท้องถิ่นต้องจัดสรร
งบประมาณจ านวนมากเพื่อจัดการขยะมูลฝอยให้ได้ประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ นอกจากนี้ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หากเก็บขน และก าจัดขยะมูลฝอยไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ย่อมท าให้บ้านเมืองสกปรก ไม่น่าดู ขาดความสวยงาม และความไม่เป็น
ระเบียบ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรง ท าให้ประเทศชาติเสียรายได้ 
 

บทสรุป 

 ขยะมูลฝอย เป็นสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว เป็นของแข็ง ทั้งที่ เน่าเปื่อยหรือไม่ 
ก็ตาม รวมทั้งเถ้าจากการเผาไหม้ ซากสัตว์ มูลสัตว์ และเศษวัตถุที่ทิ้งแล้วจากชุมชน ตลาด พื้นที่
เกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้น อุจจาระ และปัสสาวะของมนุษย์ รวมทั้งน้ าโสโครก
ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูล โดยทั่วไปประเภทของมูลฝอยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยอินทรีย์ 
ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะมูลฝอยอันตราย สาเหตุของ
การเกิดขยะมูลฝอยมาจากทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัจจัยใน
ด้านอ่ืนๆ และผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย หากชุมชนไม่สามารถเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย
ได้หมดหรือจัดการขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ จะส่งผลท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
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แบบฝึกหัด 

 

 

 1. จงอธิบายความหมาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างของขยะมูลฝอย 

 2. ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นชนิดใด เพราะเหตุใด อธิบาย  
 3. ประเภทของขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง อธิบาย 

 4. สาเหตุส าคัญใดบ้างที่ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย อธิบาย 

 5. จงอธิบายความหมายของขยะอันตรายภายในบ้านเรือน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 6. ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาพแวดล้อม มีด้านใดบ้าง อธิบาย 

 7. ปรากฏการณ์เรือนกระจกท าให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น เกี่ยวข้องกับผลกระทบ
จากขยะมูลฝอยอย่างไร อธิบาย 

 8. จงอธิบายถึงกิจกรรม หรือวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขยะ
มูลฝอย 
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บทที ่2 

สถานการณ์และระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

 

 

 ในบทนี้จะกล่าวถึง สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่การผลิตมูลฝอย การเก็บกักและการแปรสภาพขยะมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิด การเก็บขนขยะมูลฝอย รูปแบบการบริการ การขนส่งมูลฝอย การลดปริมาณมูลฝอย
และการน ากลับมาใช้ประโยชน์ และการก าจัดมูลฝอย ซึ่งจะท าให้เรามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
สถานการณ์ขยะมูลฝอย สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.1  สถานการณ์ขยะมลูฝอยในประเทศไทย 

 2.1.1 นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย  
  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหา
วิกฤตการณ์ของขยะมูลฝอย และมีขยะมูลฝอยจ านวนมากที่กองหมักหมมมาอย่างยาวนาน 
ที ่ยังไม่สามารถก าจัดได้หมด เกิดการสะสมของขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื ่องและนับวันจะ  

เพิ่มทวีมากขึ้น ในขณะที่กระบวนการจัดการและการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างของหน่วยงาน
รัฐบาลและท้องถิ ่นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที ่ควร ขยะมูลฝอยบางส่วนถูกน าไปกองทิ ้ง 
(open dump) ในพื้นที่ต่างๆ การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรม  
จนท าให้เกิดปัญหาทั้งไฟไหม้กองขยะมูลฝอยเป็นประจ า และจากเหตุการณ์ไฟไ หม้บ่อขยะ 

ที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้ท าให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศให้ “ขยะเป็น
วาระแห่งชาติ” และสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท า 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาใน
พื ้นที ่ว ิกฤตที ่ต ้อง เร ่งแก้ไขปัญหาก าจ ัดขยะมูลฝอยไม่ถ ูกต้องและตกค้างสะสม และ  

ได้เห็นชอบ Roadmap เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยได้สั่งการให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยของประเทศในทุกมิติ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ   
   1) การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยใน
พื้นที่วิกฤติซึ่งเป็นขยะมูลฝอยเก่า 

   2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม 
(ขยะมูลฝอยใหม่) เน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบ  
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ศูนย์รวม ก าจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือท าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  
   3) วางระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้แก่ 
เพิ่มเติมกฎกระทรวง ปรับปรุง กฎหมายเก่า เสนอกฎหมายใหม่ และให้ อปท.ออกข้อก าหนดท้องถิ่น  
   4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน เน้นให้ความรู้ประชาชน 
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้การลด คัดแยกขยะ ณ ต้นทาง การบรรจุเรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอยในหลักสูตรและส่งเสริมให้ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา และลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และ
บังคับใช้กฎหมาย.  
  กรมควบคุมมลพิษได้มอบนโยบายการด าเนินงานตาม Roadmap โดยให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน  

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย จัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ระยะ 5 ปี เพื่อบูรณาการให้เป็นแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และจัดท าแผนปฏิบัติการรายไป เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 2.1.2 สถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทย 

  1) ขยะมูลฝอยชุมชน 

   จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในแต่ละปีที่ผ่านมามีปริมาณมากและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 2.1) โดยในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  26.1 ล้านตัน/ปี 
ปริมาณขยะมูลฝอยสะสม 14.7  ล้านตัน จ านวนองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการให้บริการ 
4,442 แห่ง (ตารางที่ 2.1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ 19.6 ล้านตัน/ปี 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปก าจัด 14.8 ล้านตัน/ปี ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
4.6 ล้านตัน/ปี (รูปที่ 2.2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่มีการให้บริการ 0.2 ล้านตัน/ปี ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ก าจัดไม่ถูกต้อง 6.9 ล้านตัน/ปี ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดถูกต้อง 7.8 ล้านตัน/ปี การน าไปใช้
ประโยชน์ 35 ตัน/ปี การน าไปก าจัด 7.8  ล้านตัน/ปี จ านวน อปท. ที่ไม่มีการให้บริการ 3,337 แห่ง 
(ตารางที่ 2.2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ 6.5 ล้านตัน/ปี ปริมาณขยะ
ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 0.1 ล้านตัน/ปี ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดไม่ถูกต้อง 6.3 ล้านตัน/ปี 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการมีปริมาณมากกว่าพื้นที่ไม่ให้บริการ ร้อยละ 
75 (รูปท่ี 2.3) 
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รูปที่ 2.1 ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทย 

 

ตารางที่ 2.1 ปริมาณขยะมูลฝอยตามพื้นที่ อปท.ที่มีการให้บริการ4,422 แห่ง 

 

พื้นที่ให้บริการ ปริมาณขยะมูลฝอย  
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ   19,660,111 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปก าจัด  14,813,376 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์   4,639,145 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่มีการให้บริการ   207,587 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดไม่ถูกต้อง   6,912,385 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดถูกต้อง   7,877,893 

การน าไปใช้ประโยชน์   35,040 

การน าไปก าจัด   7,833,161 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2558 
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รูปที่ 2.2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปก าจัดและถูกน าไปใช้ประโยชน์   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริการกับพื้นที่ไม่ให้บริการ 
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ตารางที่ 2.2 ปริมาณขยะมูลฝอยตามพื้นที่ อปท.ท่ีไม่มีการให้บริการ 3,337 แห่ง 

 

พื้นที่ไม่ให้บริการ ปริมาณขยะมูลฝอย 

(ตัน/ปี) 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ  6,544,381 

ปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์  153,870 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดไม่ถูกต้อง  6,386,843 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2558 

 

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น สามารถแบ่งออกเป็นรายภาคต่างๆ (รูปที่ 2.4) ปริมาณ
ขยะมูลฝอยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนรวมกันมากที่สุด 7 ล้านตัน/ปี รองลงมาคือ
ภาคกลาง 5.7 ล้านตัน/ปี ภาคใต้ 3.4 ล้านตัน/ปี ภาคเหนือ 2.9 ล้านตัน/ปี ภาคตะวันออก  
1.9 ล้านตัน/ปี และภาคตะวันตก 1 ล้านตัน/ปี ส่วนกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยมากถึง 
3.9 ล้านตัน/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 ปริมาณขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็นรายภาคของประเทศไทย 

 

 พื้นที่ อปท.ที่มีการให้บริการจ านวน 4,422 แห่ง ถูกน าไปก าจัด 7.8 ล้านตัน/ปี โดยวิธีการ
ฝังกลบ(Landfill) 7.0 ล้านตัน ปุ๋ยหมัก (Compost) 56,627 ตัน และเผา(Incinerator) 0.3 ล้านตัน  
(รูปที่ 2.5) 
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รูปท่ี 2.5 สัดส่วนวิธีการการก าจัดขยะมูลฝอยของพื้นที่ อปท.ที่ให้บริการ 

 

  2) ขยะมูลฝอยอันตราย 

   ในปี 2557 มีของเสียอันตรายเกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งจากอุตสาหกรรมและจาก
ชุมชนหรือบ้านเรือน ประมาณ 2.69 ล้านตัน โดย 2.06 ล้านตันเป็นของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ และ 0.58 ล้านตัน เป็นของเสียอันตรายจาก
ชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเภทโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศ 

ตู้เย็น เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีดีโทรศัพท์กล้องถ่ายรูป  ที่เหลือเป็นประเภท
แบตเตอรี่ หลอดไฟ และภาชนะบรรจุสารเคมี 
  3) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

   ในปี 2557 มีขยะมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ 52,000 ตัน  
โดยร้อยละ 57 เป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เหลือร้อยละ 
43 เป็นของโรงพยาบาลเอกชนและสถาน บริการสาธารณสุขขนาดเล็ก ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

เกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในภาคตะวันออก รองลงมาคือภาคกลาง เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม  

ของประเทศ ขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจะถูกก าจัดด้วยเตาเผาของโรงพยาบาล อปท. และเอกชน 
ประมาณ 33,055 ตันต่อปี  ส่วนที่ เหลือถูกทิ้งรวมไปกับขยะมูลฝอยชุมชนหรือน าไปก าจัด 

ในสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยชุมชน หรือลักลอบทิ้ง 
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2.2  ระบบการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย 

 ปัญหาขยะมูลฝอยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ 
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงและทางอ้อม นับเป็นความท้าทายของนักวิชาการที่จะหา
แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาหน่วยงานวิจัย  

ที่เกี่ยวข้องทั้งของรัฐบาล และเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษามีพยายามหาหนทางในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย  ปัจจุบันยังไม่มีที่ไหนในประเทศไทย สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้อย่าง
ครบวงจรอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่พึงพอใจของคนทุกฝ่าย โดยทั่วไประบบการจัดการมูลฝอย
ประกอบด้วยองค์ประกอบ  6 ประการ (รูปท่ี 2.6)  
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รูปท่ี 2.6 ปริมาณขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็นรายภาคของประเทศไทย 



 27 

 2.2.1 การผลิตขยะมูลฝอย (waste generation) 
  โดยทั่วไปแล้ว การผลิตขยะมูลฝอยหรือปริมาณของขยะมูลฝอยจะเพิ่มมากขึ้น
ตามตัวแปรของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของเมืองหรือท้องถิ่นและฐานะความเป็นอยู่ของ
ประชาชน เมืองหรือท้องถิ่นใดที่มีระบบเศรษฐกิจที่ดีและความเป็นอยู่ดี ขยะมูลฝอยก็มีมากขึ้นทั้ง
ทางดา้นปริมาณและองค์ประกอบ นอกจากน้ีปริมาณขยะมูลฝอยยังแตกต่างตามแหล่งก าเนิดขยะ
มูลฝอยแต่ละแหล่งด้วย โดยที่แหล่งท่องเที่ยว แหล่งอุตสาหกรรม ย่านธุรกิจการค้ามักจะมีปริมาณ
มากกว่าย่านที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรมและสังคมชนบทตามล าดับ 

 2.2.2 การเก็บกักและการแยกประเภท ณ แหล่งก าเนิด (waste storage and source 

separation) 
  การเก็บกักและการแยกประเภท ณ แหล่งก าเนิด เป็นการเก็บรวบรวมมูลฝอยจาก
การผลิตมูลฝอยของแต่ละแหล่งก าเนิด เพื่อรอการเก็บขนไปก าจัดท าลาย ซึ่งหน้าที่ของการเก็บขน
ถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้ผลิตหรือผู้ที่ท าให้เกิดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญต่อการเก็บขนและ
การขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัด การรวบรวมและเก็บกักมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแหล่งก าเนิด
ไม่ให้กระจัดกระจายหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์น าโรค นอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเก็บขนและขนส่งไปก าจัดและเป็นการน าขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดจะต้องมีการคิดแยกประเภทของขยะมูลฝอยด้วย 

 2.2.3 การเก็บขน (collection)  
  การเก็บขนขยะมูลฝอย เป็นการเก็บรวบขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดโดยพาหนะ
เก็บขนเพื่อน าขนส่งไปสถานที่ก าจัด ซึ่งนับวันจะยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่ม
จ านวนประชากร การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของเมืองโดยขาดการวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ 
ปัญหาการจราจร การเพิ่มขึ้นของสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งการขยายตัวด้านโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
รองรับแรงงานที่เพิ่มขึ้น การเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นขั้นตอนที่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากที่สุด เช่น 
ค่าเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน ค่าด าเนินการ ฯลฯ ถ้าการจัดการในขั้นตอนนี้ไม่มีประสิทธิภาพก็ยิ่งท าให้
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากการจัดการดีเพียงพอและมีข้อบกพร่องน้อยยิ่งจะท า
ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก 

 2.2.4 การแปรสภาพและน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (processing, transformation 

and recycle) 
  การแปรสภาพและน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นวิธีการที่เพิ่มประสิทธิภาพใน
การเก็บขนขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหรือก่อนการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ 
การแปรสภาพขยะมูลฝอยนี้อาจท าได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การบด การอัดเป็นก้อนซึ่งต้องใช้ให้เหมาะสม
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กับลักษณะของขยะมูลฝอยและลักษณะของแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยแต่ละแห่ง นอกจากนี้ยังเป็น
ขั้นตอนของการคัดแยกเอาส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้ออกไปใช้ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นการ
น าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (resource recovery)ก่อให้เกิดประโยชนในทางเศรษฐศาสตร์และ
ความส านึกต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.2.5 การขนถ่ายและการขนส่ง (transfer and transport)  
  การขนถ่ายและการขนส่ง เป็นการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากแหล่งก าเนิด
ทั้งชุมชน แหล่งเกษตร และอุตสาหกรรม ใส่ในยานพาหนะ แล้วน าไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
โดยตรง หรืออาจขนถ่ายไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอยก่อนก็ได้ ยานพาหนะที่ใช้ในการขนถ่ายและ
ขนส่งมูลฝอยอาจเป็นรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยแบบธรรมดาเปิดข้าง (Non-compaction Side 

loading truck) รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยแบบมีเครื่องอัดมูลฝอย (Compactor truck) รถยนต์
บรรทุกคอนเทนเนอร์ (Container hauling truck) และรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย (Dumping 

truck) การเลือกยานพาหนะนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ อาทิ ปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยที่
ต้องเก็บขน วิธีการเก็บขน และค่าใช้จ่าย สภาพพื้นที่ที่ให้บริการ เป็นต้น 

 2.2.6 การก าจัด (disposal)  
   การก าจัดขยะมูลฝอย เป็นขั้นตอนสุดท้ายของระบบการจัดการมูลฝอย เพื่อให้
ขยะมูลฝอยไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ 
และความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยทั่วไปการก าจัดขยะมูลฝอยมีหลายวิธี เช่น การกองบนพื้นดิน 
(Dumping on land) หรือกองกลางแจ้งแล้วเผา (Open Burning) การน าไปทิ้งทะเล (Dumping at 

sea) การน าไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ (feeding) การหมักท าปุ๋ย (Composting) การเผา 

ในเตาเผา (Incineration) และการฝังกลบแบบถูกหลักวิชาการ (Sanitary landfill) 

 องค์ประกอบของระบบการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง 6 ประการนี้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง 
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจะต้องให้ความส าคัญ
และต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบครบวงจรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรายละเอียด
ของเนื้อหาขององค์ประกอบทั้ง 6 ประการจะกล่าวในบทต่อๆไป  
 

บทสรุป 

 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นซึ่ง
มีสาเหตุมาจากปัญหาการเก็บขนไม่หมด ขยะมูลฝอยตกค้าง วิธีการก าจัดไม่ถูกต้อง หรือไม่มีที่ดิน
ส าหรับการก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ระบบการจัดการมูลฝอย ดังนั้นหากยังไม่มีระบบ 
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การจัดการท่ีเหมาะสมย่อมจะต้องเกิดปัญหาความสกปรกของบ้านเมือง และปัญหาส่งแวดล้อมได้ 
โดยทั่วไปแล้วระบบการจัดการขยะมูลฝอยนั้นมีองค์ประกอบส าคัญ 6 ประการ ที่มีความสัมพันธ์
กันโดยตรงต้ังแต่การผลิตมูลฝอย การเก็บกักและการแปรสภาพขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด การ
เก็บขนขยะมูลฝอย การขนส่งมูลฝอย การลดปริมาณมูลฝอยและการน ากลับมาใช้ประโยชน์ และ
การก าจัดมูลฝอย 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

 

 1. สถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคตมี
แนวโน้มเป็นอย่างไร และมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้าง อธิบาย 

 2. Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ คสช.มีสาระส าคัญ
อย่างไร อธิบาย 

 3 หน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย อธิบาย 

 4. องค์ประกอบใดของระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรก 
อธิบาย 

 5. ระบบการจัดการขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง อธิบาย 
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บทที ่3 

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

 

 

 ในบทนี้จะกล่าวถึง กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่ส าคัญ 
ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย  พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และกฎหมายอ่ืนๆ ซึ่งจะท าให้เรามีความเข้าใจและใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้ประสบความส าเร็จ บ้านเมืองสะอาด ตลอดจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

 

3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

 การจัดการสิ่งแวดล้อมในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

นั้น แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านๆ มา มีเจตนารมณ์ด้านการสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การกระท าอันจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษไว้ชัดเจนในมาตราต่างๆ อาทิ 
 มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วน  

ได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิด เห็นของตนต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

 การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การวางผังเมือง การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วน
ได้เสียส าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง
ก่อนด าเนินการ 
 มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม ย่อมมี
สิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของ
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ชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและ
การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง 
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม
ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับ 

ความคุ้มครองตามความเหมาะสม 

 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่
จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว 

 สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับ  

ความคุ้มครอง 
 มาตรา 73 บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
สาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา 85 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
  (1) ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ค านึงถึง 

ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และ
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่าง
ยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจด้วย 
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  (2) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน รวมทั้งจัดหา
แหล่งน้ าเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 
  (3) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และด าเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

  (4) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่าง
เป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 

  (5) ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืนตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

 มาตรา 86 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  (1) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ 
  (2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
อยู่นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน 

  (3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 
  (4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

 

3.2  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ซึ่งที่ได้น าหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน และการกระจายอ านาจการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาเป็นพื้นฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยก าหนดให้แต่ละจังหวัดมีบทบาท
ในจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยค านึงถึงระดับ
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ความรุนแรงของปัญหาและเงื่อนไขต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ป้องกัน ฟื้นฟู บ าบัด และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ และ
การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ 
 มาตรา 38 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ จังหวัดที่จะ
เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะต้องเป็นแผนปฏิบัติการที่เสนอระบบการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึง
สภาพความรุนแรงของปัญหาและเงื่อนไขต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดนั้น และควรจะต้องมีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1) แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด 

  2) แผนการจัดหาและให้ได้มาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่
จ าเป็นส าหรับการก่อสร้าง ติดต้ัง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซมบ ารุงรักษาและด าเนินการระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวม หรือระบบก าจัดของเสียรวมของส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น 

  3) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพื่อการด าเนินการ และบ ารุงรักษา
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบการก าจัดของเสียรวมตาม 2) 
  4) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล่อยทิ้งน้ าเสียและ ของเสีย
อย่างอื่นจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 

  5) แผนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิด และฝ่าฝืน
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม 

 มาตรา 78  การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดการด้วยประการใด ๆ เพื่อบ าบัดและ
ขจัดขยะมูลฝอยและของเสียอ่ืนที่อยู่ในสภาพเป็นของแข็ง การป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิด
จากหรือมีที่มาจากการท าเหมืองแร่ทั้งบนบกและในทะเล การป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจาก
หรือมีที่มาจากการส ารวจ และขุดเจาะน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติและสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดทั้งบน
บกและในทะเล หรือการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการปล่อยทิ้งน้ ามัน
และการทิ้งเทของเสียและวัตถุอ่ืนๆ จากเรือเดินทะเลเรือบรรทุกน้ ามัน และเรือประเภทอ่ืน  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 



 35 

 มาตรา 79 ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้รัฐมนตรี โดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของของเสีย
อันตรายท่ีเกิดจากการผลิต การใช้สารเคมี หรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การสาธารณสุข และกิจการอย่างอ่ืนให้อยู่ในความควบคุม ในการนี้ให้ก าหนด
หลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการเพื่อควบคุมการเก็บ รวบรวม การรักษาความปลอดภัย การขนส่ง
เคลื่อนย้าย การน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรและการจัดการ 
บ าบัด และก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาที่
เกี่ยวข้องด้วย 

 

3.3  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข เป็นกฎหมายที่คุ้มครองด้านสุขลักษณะและการอนามัย
สิ่งแวดล้อมหรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรมการกระท าทุกอย่าง และกิจการ
ประเภทต่างๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชนต้ังแต่ระดับชาวบ้าน 
ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อันได้แก่หาบเร่ แผงลอย สถานที่จ าหน่าย
อาหาร ตลาดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทต่างๆ นับว่า เป็นกฎหมายหลักที่ก าหนด
รายละเอียด และวิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่น ชัดเจนมากที่สุด 
โดยเฉพาะในมาตรา 18 มาตรา 19 และ มาตรา 20 

 มาตรา 18 การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคล
ใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาต
ให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19  ก็ได ้

 มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือ 

มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน 
และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น
ดังต่อไปนี ้
  1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยนอกจากในท่ีที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 



 36 

  2) ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและ
สถานที่เอกชน 

  3) ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือ 

ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะ 

การใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

  4) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บ
และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  5) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการขั้นสูง
ตามลักษณะการให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได้ 

  6) ก าหนดการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

 

3.4  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 การออกกฎหมายฉบับนี้มีสาระส าคัญในการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยมีเจตนารมณ์
เพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยของเสียจากกระบวนการด าเนินงานของอุตสาหกรรม ซึ่งจะอยู่ใน  
ข้อ 13 หมวด 4 ของกฎกระทรวง เรื่องการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ทีมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ข้อ 13 การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้ 
  1) ต้องรักษาโรงงานให้สะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอ และจัดให้มี
ที่รองรับ หรือที่ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

  2) ต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีวัตถุมีพิษปนอยู่ด้วย หรือส าลี
ผ้า หรือเศษด้ายท่ีเปื้อนวัตถุไวไฟ ไว้ในที่รองรับต่างหากที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิด และต้องจัด
ให้มีการก าจัดสิ่งดังกล่าว โดยเฉพาะด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ 

  3) ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต้องด าเนินการเกี่ยวกับ  
การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังต่อไปนี้ 
   (1) ห้ามมิให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกบริเวณโรงงาน  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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มอบหมายให้น าออกไปเพื่อการท าลายฤทธิ์ ก าจัด ทิ้ง หรือฝังด้วยวิธีการและสถานที่ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   (2) ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะคุณสมบัติและ
สถานที่เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ พร้อมทั้งวิธีการเก็บท าลายฤทธิ์ ก าจัด ทิ้ง ฝัง 
เคลื่อนย้ายและการขนส่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

3.5  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

 เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ถือว่าเป็นของเสียอันตราย 
(Hazardous wastes) โดยได้ก าหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ถือเป็นของเสีย
อันตราย พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการน าไปก าจัดอย่างถูกต้องไว้ กฎหมายฉบับนี้ ประกอบด้วย  
5 หมวด ดังต่อไปนี้ 
 หมวด 1 รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้ก าหนดรหัสของ
ชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วถูกแบ่ง
ออกเป็น 19 หมวดหมู่ และมีการก าหนดรหัสเฉพาะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยใช้รหัส
เลข 6 หลัก โดยที่เลข 2 หลักแรกแสดงถึงประเภทของการประกอบกิจการ หรือชนิดของสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เลข 2 หลักกลาง แสดงถึงกระบวนการเฉพาะในการประกอบกิจการนั้นๆ  
ที่ท าให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือเป็นชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และเลข 2 
หลักสุดท้าย แสดงถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น เช่น  รหัส 05 07 01 
หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (05) จากกระบวนการแยกก๊าซ
ธรรมชาติ (07) ที่ปนเปื้อนด้วยปรอท (01) เป็นต้น 

 หมวด 2 ผู้ก่อก าเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นหน้าที่ของผู้ก่อก าเนิด โดยต้องไม่
ครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลา 90 วันหากเกินกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้นี้ ต้องขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีที่ครอบครองของเสีย
อันตรายให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสีย
อันตราย พ.ศ. 2547 ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้เฉพาะด้าน และต้อง
จัดฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ต้องจัดท าแผนการป้องกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุร่ัวไหล อัคคีภัย การระเบิด
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ของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือเหตุท่ีคาดไม่ถึง และห้ามมิให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 หมวด 3 การรวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ซึ่งผู้ก่อก าเนิดต้องปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตรายพ.ศ. 2547 และตาม
ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบกพ.ศ. 2545 

 หมวด 4 ผู้บ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งได้ก าหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด 

 หมวด 5 บทเฉพาะกาล 

 

3.6 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง หลักเกณฑ์ทางวิชาการเก่ียวกับ
คุณลักษณะของถุงพลาสติกใส่มลูฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติก 

ที่ใช้ในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ พ.ศ. 2546 

 เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวคุณลักษณะของถุงพลาสติกใส่มูลฝอยและ
ที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใช้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะส าหรับให้หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับการคัดแยก เก็บ ขน รวบรวมหรือก าจัดมูลฝอยน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการมู ล
ฝอยจากชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ โดยได้มีการก าหนด
ลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะทางฟิสิกส์ของถุงพลาสติก ต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงพลาสติกใส่ขยะ และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงพลาสติก 

ใส่ขยะ มอก. 1314-2538 

 

3.7 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 การออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นเนื่องจากการการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมท าให้มีการน าเข้า
วัตถุอันตรายมาใช้ในกิจการประเภทต่างๆ เป็นจ านวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่ งแวดล้อมได้ จึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นพร้อมกับจัดระบบบริหารให้มี
การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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 มาตรา 4 

 วัตถุอันตราย หมายถึง วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และวัตถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่ งอ่ืน
ใดที่อาจ ท าให้เกิดอันตราย แก่บุคคล  สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

 หมวด 1 คณะกรรมการวัตถุอันตราย และอ านาจหน้าที่ (มาตรา 6,7) 

 คณะกรรมการวัตถุอันตราย ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน
กรรมการ มีอธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ  เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้แทนกระทรวงกลาโหม 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรม
โรงงานอุตสาหกรรม  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  ผู้แทนส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ และผู้แทน
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  มีอ านาจและหน้าที่ให้ความเห็นแก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ในการออกประกาศเกี่ยวกับวัตถุ
อันตราย การควบคุมวัตถุอันตรายและการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย  
ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการรับขึ้นทะเบียนหรื อเพิกถอนทะเบียน 

วัตถุอันตราย และเรื่องใดๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายแก่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายให้
ประชาชนทราบ รวมทั้งสอดส่อง ดูแล ให้ค าแนะน า และเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายต่างๆให้ปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่  
ที่กฎหมายก าหนด 

 หมวด 2 การควบคุมวัตถุอันตราย 

  1) ก าหนดท้องที่ห้ามการครอบครอง การจ าหน่าย หรือการใช้วัตถุอันตรายในกรณี 
มีเหตุจ าเป็นเพื่อจะป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา (มาตรา 16)    
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  2) ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย ให้มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายขึ้นใน
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางประสานงานในเรื่องข้อมูลของวัตถุอันตรายกับส่วนราชการ
ต่างๆ รวมทั้งจากภาคเอกชน (มาตรา 17) 

  3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นของคณะกรรมการ 

มีอ านาจประกาศระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย ก าหนดเวลาการ
ใช้บังคับและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตราย (มาตรา 18 วรรค 2) ประกาศ
ก าหนดรายชื่อของวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย (มาตรา 
36 วรรค 1) 

  4) รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการ มีอ านาจประกาศ
เกี่ยวกับ (มาตรา 20) 

  5) วัตถุอันตราย แบ่งเป็น 4 ชนิด ตามความจ าเป็นแก่การควบคุม (มาตรา 18)   

  6) ใบอนุญาต และการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

  7) การขึ้นทะเบียนและเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตราย (มาตรา 36-41) 

  8) ค่าธรรมเนียม (มาตรา 42) 

  9) วัตถุอันตรายท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.นี้ (มาตรา 44) 

  10) วัตถุอันตรายปลอม ผิดมาตรฐาน เสื่อมคุณภาพ ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ ที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน (มาตรา 45-49) 

  11) ฉลาก (มาตรา 50) 

  12) การโฆษณา (มาตรา 51) 

  13) อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 52 - 55) 

  หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง 
  หมวด 4 บทก าหนดโทษ (มาตรา 70–89) 

 

3.8  กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 นอกจากกฎหมายข้างต้นนี้แล้ว ยังกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย เช่น 

 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
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 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2521 

 พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พุทธศักราช 2546 

 และอื่นๆ 

 

บทสรุป 

 การออกกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีเจตนารมณ์เพื่อ 

การป้องกันมลพิษและความเสียหายที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม เป็นวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญที่สุด
ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมจะก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดขึ้น
จากภาคอุตสาหกรรมที่พอยอมรับได้ เป็นหลักเกณฑ์ที่เดินสายกลาง ก าหนดเขตแดนแห่งการ
ด าเนินกิจการอุตสาหกรรมโดยที่ยังคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยมีหลักการว่า รัฐควรอนุญาตให้
ประกอบอุตสาหกรรมได้ภายใต้การควบคุม นอกจากนี้กฎหมายสิ่งแวดล้อมยังใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการเยียวยา ทั้งการด าเนินคดีแพ่งและโทษทางอาญา ลงโทษผู้กระทาผิดหรือเพื่อปกป้อง
คุ้มครองสังคมส่วนรวม 
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แบบฝึกหัด 

 

 

 1. จงบรรยายถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

 2. ในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมมีข้อดีและข้อที่ต้องค านึงอย่างไร อธิบาย 

 3. ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม อธิบาย 

 4. จงอธิบายสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะมูลฝอย 

 5. การก าจัดของเสียอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับใดบ้าง 
อธิบาย 

 6. การลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับ
ใด และมีการก าหนดบทลงโทษไว้อย่างไร อธิบาย  
 7. กฎหมายฉบับใดที่เกี่ยวข้องการด าเนินชีวิตประจ าวันของท่าน อธิบาย 

 8. การจัดการของเสียอันตรายเกี่ยวข้องกับกฎหมายใดบ้าง   
 9. การก าหนดอัตราค่าบริการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของท้องถิ่นจะต้องอาศัย
อ านาจของกฎหมายใดในการออกประกาศ 
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บทที ่4 

การผลิตขยะมูลฝอย 

 

 

 ในบทนี้จะกล่าวถึง การศึกษาเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด ปริมาณ และลักษณะของขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้น นับเป็นส่วนส าคัญล าดับแรกๆที่ใช้ในการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจาก
ข้อมูลนี้จะถูกน าไปใช้ในการออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งจะท าให้เรามีความรู้ในการวิเคราะห์แหล่งก าเนิด ปริมาณขยะมูลฝอย อัตราการการเกิด
ขยะมูลฝอย และลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพของขยะมูลฝอย ข้อมูลนี้จะ 

ถูกน าไปใช้ในการพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในขั้นตอนต่อไป 

 

4.1  แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 

 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญ ได้แก่ ที ่อยู ่อาศัย ชุมชน ธุรกิจ ร้านค้า สถานที่
ก่อสร้าง สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งปริมาณ
หรือจ านวนและลักษณะของมูลฝอยที่ เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดต่างๆนี้  อาจจะมีลักษณะ  

ที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ปัจจัยหลายประการ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ สถานที่ต้ัง 
ฤดูกาล อุปนิสัยและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน รูปแบบการด ารงชีวิตของประชาชน 
รายได้หรือสภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจนข้อก าหนดของกฎหมาย การจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอย
สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
 4.1.1 จ าแนกตามลักษณะกิจกรรมของแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย  
  แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยจ าแนกตามลักษณะกิจกรรม มีดังนี้ 
  1) ขยะมูลฝอยจากชุมชน (community waste)  
   ขยะมูลฝอยจากชุมชน ได้แก่ ที่พักอาศัย ย่านธุรกิจ สถานที่ราชการ สถานที่
สาธารณะซึ่งส่วนใหญ่ลักษณะของขยะมูลฝอยจะเป็น พวกขยะอินทรีย์ เศษอาหาร กระดาษ 
กล่องพลาสติก เศษผ้า เศษโลหะ กระป๋อง ขวดแก้ว เศษใบไม้กิ่งไม้ ของเสียอันตรายในบ้านเรือน 
เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ บรรจุภัณฑ์สารเคมี นอกจากนี้ยังมีขยะมูล
ฝอยที่ทิ้งจากท่ีอยู่อาศัย คือ ที่นอน หมอน เก้าอ้ี เตียง โต๊ะที่ช ารุด (รูปท่ี 4.1)  
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รูปที่ 4.1 ขยะมูลฝอยจากชุมชน 

 

  2) ขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม (Industrial waste)  
   ขยะมูลฝอยที่ทิ้งจากอุตสาหกรรมจะมีปริมาณและลักษณะแตกต่างกันไป
ตามปัจจัยด้านประเภทและขนาดของโรงงานนั้น เช่น โรงงานผลิตอาหารกระป๋องส าเร็จรูป จะมี
พวกขยะอินทรีย์ เศษผัก ผลไม้ เศษเนื้อ โรงงานผลิตยางพาราจะมีขยะมูลฝอยพวกเศษยาง 
โรงงานผลิตแบตเตอรี่จะมีพวกตะกั่ว สังกะสี ส่วนโรงงานผลิตกระดาษจะมีเศษกระดาษเป็นส่วน
ใหญ่ นอกจากน้ียังรวมทั้งขยะมูลฝอยจากพนักงาน เช่น เศษอาหาร กระดาษ (รูปท่ี 4.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.2 เศษยางพาราจากโรงงานผลิตยางแท่ง  
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  3) ขยะมูลฝอยจากเกษตรกรรม (Agricultural waste) 
   ขยะมูลฝอยจากพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ ไร่ สวน นา ฟาร์มปศุสัตว์ ส่วนใหญ่
ขยะมูลฝอยจะเป็นเศษผลผลิต เช่น เปลือกและซังข้าวโพด ฟางข้าว แกลบ เศษพืชผัก มูลสัตว์ 
รวมทั้งของเสียอันตราย เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง ยาก าจัดวัชพืช บรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ใช้ใน
การเกษตร (รูปท่ี 4.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3 ขยะมูลฝอยจากเปลือกและใบอ้อยหลังจากที่มีการเก็บผลผลิต  

 

 4.1.2 จ าแนกตามลักษณะความเป็นอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
  ขยะมูลฝอยที่จ าแนกตามลักษณะความเป็นอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
มี 2 ชนิด ดังนี้  
  1) ขยะมูลฝอยทั่วไป (General waste)  
   ขยะมูลฝอยทั่วไปส่วนใหญ่จะมีแหล่งก าเนิดจากชุมชน ลักษณะของขยะมูล
ฝอยจึงเป็นขยะมูลฝอยรวม ซึ่งมีทั้งประเภทขยะมูลฝอยแห้ง และขยะมูลฝอยเปียก หรือปัจจุบัน
อาจเรียกว่า ขยะมูลฝอยอินทรีย์ และอนินทรีย์ เช่น เศษกระดาษ พลาสติก กระป๋อง ขวดแก้ว  
เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษผักผลไม้ เศษเนื้อ เป็นต้น 

  2) ขยะมูลฝอยอันตราย (Hazardous waste) 
   ขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชนส่วนใหญ่จะพบปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป 
เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่  หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องบรรจุสี สเปรย์ฉีดแมลง  
ยาเสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุ รวมทั้ง กากสารเคมีและภาชนะบรรจุ เป็นต้น 
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 4.1.3 จ าแนกตามลักษณะสมบัติของมูลฝอย (Characteristics of waste) 
  การจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอยตามลักษณะสมบัติของมูลฝอย สามารถจ าแนก
ได้ ดังนี้ 
  1) ขยะมูลฝอยแห้ง (Rubbish)  
   ขยะมูลฝอยแห้ง เป็นขยะมูลฝอยที่ไม่เน่าเปื่อยได้ง่าย เป็นขยะมูลฝอยที่ 
ติดไฟเผาไหม้ได้ (combustible waste) และเผาไหม้ไม่ได้ (Non-combustible waste) ได้แก่  
เศษกระป๋อง กระดาษ แกลบ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เศษแก้ว โลหะ ตะปู เศษกรวด ทราย 
ยาง หนัง พลาสติก ถุงพลาสติก ขยะมูลฝอยประเภทนี้เน่าเปื่อยได้ช้า ต้องทิ้งไว้เป็นเวลานานจึงจะ
ถูกย่อยสลายหมด อย่างไรก็ตามขยะมูลฝอยประเภทนี้ส่วนใหญ่สามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ 

  2) ขยะมูลฝอยเปียก (Garbage) 
   ขยะมูลฝอยเปียกหรือขยะสด เป็นขยะมูลฝอยที่มีความชื้นหรือน้ าเป็น
องค์ประกอบสูง ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอินทรีย์สารจึงท าให้เกิดการเน่าเปื่อยย่อยสลายได้เร็ว มีกลิ่นเหม็น 
หากจัดการไม่ดีจะท าให้เกิดเป็นสิ่งปฏิกูลและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะน าโรคชนิดต่างๆ 
ขยะมูลฝอยเปียกมักเกิดจากการเตรียมอาหารซึ่งอาจจะเป็นเศษผักผลไม้ เศษเนื้อ กระดูก และ
เศษอาหาร เป็นต้น 

  3) ของเสียอันตราย (Hazardous waste) 
   ขยะมูลฝอยอันตรายหรือของเสียอันตราย มีแหล่งก าเนิดจากบ้านเรือนและ
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นขยะมูลฝอยที่มีสมบัติเป็นพิษซึ่งหากมีการปนเปื้อนโดยการทิ้งจาก  

ความไม่รู้หรือลักลอบทิ้งของขยะมูลฝอยอันตรายจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  

ของมนุษย์และระบบนิเวศ  
  4) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste) 
   ขยะมูลฝอยติดเชื้อเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งจากสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล 
คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ ห้องทดลอง เป็นต้น ขยะมูลฝอยติดเชื้อเป็นขยะมูลฝอยที่ปนเปื้อนเชื้อโรค 
เช่น น้ าเหลือง น้ าหนอง เสมหะ น้ าลาย เหงื่อ อุจาระ ปัสสาวะ เลือด เนื้อเยื่อ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้
สัมผัสกับคนไข้ เช่น กระดาษช าระ ผ้าก๊อซผันแผล เข็มฉีดยา ถุงมือ มีดผ่าตัด เสื้อผ้า นอกจากนี้ยัง
รวมซากสัตว์และอุปกรณ์จากห้องทดลองอีกด้วย 

 โดยทั่วไปขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดต่างๆ มักจะมีขยะมูลฝอยทุกประเภท
หลากหลายปนกัน แต่จะมีปริมาณมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง จึงพอจะสรุปได้ว่า 
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แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยสามารถจ าแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยจาก
อุตสาหกรรม และขยะมูลฝอยจากเกษตรกรรม (รูปที่ 4.4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
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4.2  ลักษณะขยะมูลฝอย 

 ลักษณะของขยะมูลฝอยของแต่ละแหล่งก าเนิดจะมีปริมาณและองค์ประกอบที่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยทางด้านที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ รายได้ ฤดูกาล ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน พื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งข้อบังคับของกฎหมาย การศึกษา
ลักษณะของขยะมูลฝอยเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอันดับแรกในการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ 
การพิจารณาการจัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บกักขยะมูลฝอย พิจารณาชนิด ปริมาตร
หรือความจุ และจ านวนของรถเก็บขนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขน ประเมินความเป็นไปได้ใน
การน าขยะมูลฝอยบางชนิดกลับมาใช้ประโยชน์ ฯลฯ โดยทั่วไป ลักษณะขยะมูลฝอย(Solid waste 

Characteristics) สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ (Physical 

characteristics) ลักษณะทางเคมี (Chemical characteristics) และลักษณะทางชีวภาพ (Biological 

characteristics) (รูปท่ี 4.5)  
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รูปท่ี 4.5 ลักษณะของขยะมูลฝอย 
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 4.2.1 ลักษณะทางด้านกายภาพ (Physical characteristics) 
  ลักษณะทางด้านกายภาพของขยะมูลฝอย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  1) องค์ประกอบของขยะมูลฝอย (Physical composition)  
   องค์ประกอบของขยะมูลฝอย คือ ส่วนประกอบของขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด
ที่พบเห็นจากถังรองรับขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่จ าแนกตามชนิดหรือสมบัติของขยะมูลฝอยที่เป็น
องค์ประกอบ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้เศษอาหาร ใบไม้เศษเนื้อสัตว์ แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก 
กล่องเครื่องด่ืมแบบ UHT กระป๋องเครื่องด่ืม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ ถ่านไฟฉาย  
หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์
บรรจุสีหรือสารเคมี องค์ประกอบของขยะมูลฝอยเหล่านี้จะถูกค านวณโดยสัดส่วนโดยน้ าหนักหรือ
โดยปริมาตรก็ได้ ส่วนใหญ่แล้วมักจะนิยมใช้ตามสัดส่วนโดยน้ าหนัก (รูปที่ 4.6) จากรายงาน
โครงการการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างยั่งยืนที่ เหมาะสมกับประเทศไทย 
(ระยะที่ 1) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของ
ประเทศไทย ในปี 2556 ในส่วนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีปริมาณเกือบ 
50,000 ตันต่อวัน คิดเป็นอัตราเฉลี่ยต่อคน 0.8 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งองค์ประกอบไปด้วยเศษอาหาร 
29.5% พลาสติก 19.5% กระดาษ 12.6% ไม้/ใบไม้ 10.4% แก้ว 7.4% โลหะ 5.1% ผ้า 4.0%  
ยาง/หนัง 3.6% หินและกระเบื้อง 3.1% ตามล าดับ ส่วนขยะมูลฝอยรวมที่ไม่สามารถแยกประเภท
ได้มี 4.6% (รูปท่ี 4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 การคัดแยกองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
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รูปท่ี 4.7 องค์ประกอบขยะมูลฝอย 

 

 ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบมูลฝอยทางกายภาพ (รูปท่ี 4.8) และสามารถคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอยตามรูปที่ 4.4 โดยมีตัวอย่างการกรอกข้อมูลตามตารางที่ 4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยทางกายภาพ 
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ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างตารางการกรอกข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย (หน่วย : ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

 

ประเภทของขยะมูล
ฝอย 

วันที่ท าการส ารวจ 

วันที่ 1 วันที่……… วันที่ 5 เฉลี่ย 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

1. เศษอาหาร        

2. กระดาษ        

3. พลาสติก        

4. ยาง        

5. หนัง        

6. ผ้า        

7. ไม้        

8. แก้ว        

9. โลหะ        

10. หิน กระเบื้อง        

11. อ่ืนๆ        

12.มูลฝอยอันตราย        

 

การค านวณองค์ประกอบขยะมูลฝอย จะค านวณโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ คือ 

  Ci = (Wi  X 100) / W 

 เมื่อ   Ci = ร้อยละขององค์ประกอบของขยะมูลฝอยแต่ละชนิด 

  Wi = น้ าหนักขยะมูลฝอยแต่ละชนิดหรือแต่ละองค์ประกอบ 

  W = น้ าหนักตัวอย่างขยะมูลฝอยทั้งหมด 

  i = 1,2,3,….,n หมายถึง องค์ประกอบแต่ละประเภท (ตารางที่ 3.1) 

 การสุ่มองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ควรท าอย่างน้อย 2-3 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้ค่าที่
ถูกต้องกว่าการท าการคัดแยกเพียงตัวเดียว  จากน้ันน ามาหาค่าเฉลี่ยเป็นค่าเดียว 
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  2) ความหนาแน่น (Density)  
   ค่าความหนาแน่นของขยะมูลฝอยจะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา 

การจัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บกักมูลฝอย รวมทั้งชนิด ความจุและจ านวน
ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ค่าความหนาแน่นของขยะมูลฝอยสามารถ
ค านวณได้โดยค่ามวล(น้ าหนัก)ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของขยะมูลฝอย แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 
ความหนาแน่นปกติ (Bulk density) เป็นค่าความหนาแน่นปกติที่ประชาชนน าขยะมูลฝอยมาทิ้ง
ลงในถังรองรับขยะมูลฝอยโดยไม่มีการบีบอัดขยะมูลฝอย (รูปที่ 4.9) และความหนาแน่นในขณะที่
มีการขนส่ง (Transported density) คือความหนาแน่นของขยะมูลฝอยในรถยนต์เก็บขนในขณะ
ขนส่ง ซึ่งปกติแล้วความหนาแน่นจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการสั่นสะเทือนขณะการขนส่ง ความหนาแน่น
ของขยะมูลฝอยแต่ละแหล่งก าเนิดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย
ประเภทอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้มักจะมีความหนาแน่นสูงกว่าขยะมูลฝอยประเภท
กระดาษ และพลาสติก เป็นต้น นอกจากน้ีความหนาแน่นของขยะมูลฝอยสามารถบ่งบอกแนวโน้ม
ของระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย เช่น กลุ่มประเทศที่มีประชากรรายได้สูงความหนาแน่น
น้อยและกลุ่มประเทศที่มีประชากรรายได้ต่ าจะมีความหนาแน่นค่อนข้างสูง ประเทศไทยจัดอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางซึ่งมีความหนาแน่น ประมาณ 250 กก./ลบ.ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 การชั่งน้ าหนักเพื่อหาความหนาแน่นปกติ 
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  การค านวณค่าความหนาแน่ปกติ (bulk density) 
  ความหนาแน่นปกติ หมายถึง ค่าความหนาแน่นของขยะมูลฝอยในภาชนะเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยที่พบตามถังรองรับขยะมูลฝอยที่เป็นไปตามธรรมชาติของการรวบรวมขยะมูลฝอย 

  วิธีการ 
  การหาความหนาแน่นปกติของขยะมูลฝอย ให้น าขยะมูลฝอยสดมาตวงด้วย
ภาชนะตวงขยะมูลฝอยที่ทราบปริมาตรแน่นอนและมีขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร  ให้เต็มภาชนะ
ตวงโดยไม่มีการกดทับให้แน่นใดๆทั้งสิ้น แล้วยกภาชนะตวงขยะมูลฝอยสูงจากพื้นประมาณ  
30 เซนติเมตร  ปล่อยให้กระแทกพื้น 3 ครั้ง หากปริมาณของขยะมูลฝอยในถังตวงลดต่ ากว่าระดับ
ที่ใช้วัดปริมาณให้เติมขยะมูลฝอยเพิ่มลงไปจนได้ระดับที่ก าหนดไว้ แล้วน าภาชนะตวงขยะมูลฝอย
ที่บรรจุมูลฝอยดังกล่าวไปชั่งน้ าหนักเพื่อน าไปใช้ในการค านวณค่าความหนาแน่น ทดลองหาค่า
ความหนาแน่นหลายๆ ครั้ง กับขยะมูลฝอยชุดอ่ืนแล้วน าค่าที่ได้มาเฉลี่ยซึ่งจะเป็นความหนาแน่น
ปกติ  ให้ท าการตรวจวัด 3 ค่าต่อตัวอย่างที่ท าการส ารวจในแต่ละวัน ความหนาแน่นปกติมีหน่วย
เป็น กิโลกรัม/ลิตร  หรือกิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร  จากผลการทดลองข้างต้น  สามารถน ามาค านวณ
ได้โดยใช้สูตร 
  D  = (W1-W2) / V 

 เมื่อ   D  =  ความหนาแน่นปกติ (Bulk density) (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
  W1 =  น้ าหนักขยะมูลฝอยสดรวมน้ าหนักภาชนะตวงมูลฝอย (กิโลกรัม) 
  W2 =  น้ าหนักภาชนะขยะตวงมูลฝอย (กิโลกรัม) 
  V  = ปริมาตรภาชนะตวงขยะมูลฝอย (ลูกบาศก์เมตร) 
 

 4.2.2 ลักษณะทางด้านเคมี (Chemical characteristics) 
  ลักษณะทางด้านเคมีของขยะมูลฝอย ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเป็นไปได้
ในการปรับหรือแปรสภาพขยะมูลฝอยด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้การก าจัดขยะมูลฝอยในขั้นตอนสุดท้าย
เป็นไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ลักษณะทางเคมีของขยะมูลฝอยมีหลายลักษณะ ดังนี้ 
  1) ความชื้น (Moisture content)  
   ความชื้นของขยะมูลฝอย หมายถึง ปริมาณน้ าทั้งหมดที่มีอยู่ในขยะมูลฝอย
ทั้งน้ าที่อยู่ภายในตัวหรือเนื้อของขยะมูลฝอย(inherent water) ได้แก่ น้ าที่อยู่ขยะมูลฝอยอินทรีย์ 
ได้แก่ เนื้อ เศษอาหาร ผัก ผลไม้ และน้ าที่ติดอยู่ด้านนอกของขยะมูลฝอย (attached water) เช่น 
น้ าที่ออกมาจากขยะมูลฝอยอินทรีย์ น้ าฝนที่ชะขยะมูลฝอย น้ าที่ติดอยู่ด้านข้างของขวดแก้ว 
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ขวดพลาสติก ปริมาณน้ าที่เกาะทั้งภายในและภายนอกของขยะมูลฝอยสามารถระเหยออกมาได้
หากได้รับความร้อนเป็นเวลานาน 

  ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าความชื้น (moisture) 

  ความชื้นของขยะมูลฝอยเป็นปริมาณความชื้นที่หายไป หลังจากการอบตัวอย่าง
ของแข็งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยทั่วไปแสดงในรูปของปริมาณความชื้น
ในขยะต่อมวลขยะมูลฝอย 

  ค่าความชื้นของขยะมูลฝอย (ร้อยละ) = 
W

100D)(w 
 

  เมื่อ W = น้ าหนักของขยะมูลฝอยที่เก็บ (กิโลกรัม) 
   D = น้ าหนักของขยะมูลฝอยหลังอบทีอุ่ณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส (กิโลกรัม) 
 

  2) ปริมาณของแข็งรวม (Total Solid)  
   ปริมาณของแข็งรวม หมายถึงปริมาณของแข็งทั้งหมดของเนื้อขยะมูลฝอยแห้ง 
ที่เหลือภายหลังที่น าน้ าออกไปหมดแล้ว มสีูตรการค านวณ คือ 

    T =  100 – W 

  เมื่อ  T  =  ปริมาณของแข็งรวม (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
    W  =  ค่าความชื้น (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
 

  3) ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ หรือปริมาณของแข็งระเหย (Volatile solids)  
   ปริมาณสารที่เผาไหมได้ หรือปริมาณของแข็งระเหย หมายถึง องค์ประกอบ
ของขยะมูลฝอยที่เป็นของแข็งสามารถติดไฟได้โดยการเผาที่อุณหภูมิสูงให้หมดไปแล้วแปลงสภาพ
เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ า (ไอน้ า) โดยปริมาณสารที่เผาไหม้ได้หรือปริมาณของแข็งระเหย 

มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณของแข็งทั้งหมดของขยะมูลฝอยภายหลังที่น าน้ าออกไปจน
หมดแล้ว  สูตรการค านวณ คือ 

    V + A = 100% กรณี dry basis 

  และ V = T – A  กรณี wet basis 

  เมื่อ  V  = ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้หรือปริมาณของแข็งระเหย (ร้อยละ 

      โดยน้ าหนัก) 
    T  = ปริมาณของแข็งรวม (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
    A  = ปริมาณเถ้า (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
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  ดังนั้นของแข็งระเหยจากมูลฝอย จึงหมายถึง สารที่สามารถระเหยออกจากสภาวะ
ของแข็ง เช่น C , H , O , N , S แล้วสามารถท าการสันดาปกับออกซิเจนเกิดเป็นพลังงานความร้อน
ในสภาวะที่เป็นก๊าซ 

  4) ปริมาณเถ้า (Ash)  
   ปริมาณเถ้า หมายถึง สารหรือกากตกค้างที่เกิดจากการสันดาปหรือเผาไหม้
ของขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะมูลฝอยที่เป็นสารที่เผาไหม้ได้ โดยเถ้าหรือกากไม่เกิดการย่อย
สลายอีกต่อไป มีหน่วยเป็นร้อยละโดยน้ าหนัก สูตรการค านวณ คือ 

    A = 100 – V   กรณี dry basis 

   และ   A = T – V   กรณี wet basis 

  ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ ความชื้น และปริมาณเถ้า เป็นดัชนีที่มีความสัมพันธ์กัน
โดยตรง หากทราบค่าดัชนีของขยะมูลฝอยอย่างน้อยจ านวน 2 ค่าจะสามารถค านวณหาค่าของ 

ตัวที่เหลือได้ โดยดัชนีทั้ง 3 ค่านี้สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลือกวิธีการ
ก าจัดแบบฝังกลบ ท าปุ๋ย หรือการเผา 

  5) ปริมาณคาร์บอน (Carbon) 
   ปริมาณคาร์บอน หมายถึง ส่วนประกอบของขยะมูลฝอยที่เป็นธาตุคาร์บอน 
มีหน่วยเป็น % โดยหน่วยน้ าหนัก สูตรการค านวณ คือ 

    C = 
1.8

V
 

   เมื่อ  C = ปริมาณคาร์บอน (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
    V = ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ (ร้อยละโดยน้ าหนัก) กรณี Dry basis 
 

  6) ปริมาณไฮโดรเจน (Hydrogen) 
   ปริมาณไฮโดรเจน หมายถึง ส่วนประกอบของขยะมูลฝอยที่เป็นธาตุไฮโดรเจน  
มีหน่วยเป็น % โดยน้ าหนัก  สูตรการค านวณ คือ 

    H =  
15

V
 

   เมื่อ  H = ปริมาณไฮโดรเจน (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
    V = ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ (ร้อยละโดยน้ าหนัก) กรณี Dry basis 
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  7) ปริมาณค่าความร้อน (Calorific value)  
   ค่าความร้อน คือ พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจากการก าจัดขยะมูลฝอยด้วย
วิธีการเผา (incinerator) ซึ่งสามรถน าไปใช้พิจารณาเลือกวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยโดยการเผา  
การออกแบบเตาเผาและอุปกรณ์ที ่เกี่ยวข้อง หากพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นมีค่าต่ ากว่า 
800 กิโลแคลอรี/กก. จะต้องใช้เชื้อเพลิงเพื่อช่วยในการเผาด้วยซึ่งท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  
ค่าความร้อนสามารถวิเคราะห์ได้โดยน าขยะมูลฝอยไปเผาในเครื่อง Bomb Calorimeter และ
บันทึกอุณหภูมิของน้ าที่เพิ่มขึ้น หาได้โดยการใช้เครื่อง Bomb  meter  ได้ค่า Dry  Solid  Calorific  

Value (DSCV) จากนั้นหา Higher  Solid  Calorific  Value (HSCV) และ Lower Solid  Calorific  

Value (LSCV) โดย  
     HSCV  = 

100

TDSCV
 

     LSCV  = HSCV – [6 x (9H +W)] 

   เมื่อ T = ปริมาณของแข็งรวม (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
    W = ปริมาณความชื้น (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
    H = ปริมาณไฮโดรเจน (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
  ค่า LSCV เป็นค่าที่ถูกน าไปใช้ในการออกแบบก่อสร้างเตาเผามูลฝอยต่อไป 
นอกจากน้ันอาจหาค่าความร้อนของมูลฝอยได้จากสูตรของ Dulong 

  ค่าพลังงานความร้อน (Btu/lb) = 145C + 610[H2  - 1/8O2] + 40S + 10N 

  เมื่อ C  =  ปริมาณคาร์บอน (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
   N  =  ปริมาณไนโตรเจน (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
   H2  =  ก๊าซไฮโดรเจน (ร้อยละโดยน้ าหนัก)   
   O2  =  ก๊าซออกซิเจน (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
   S =  ปริมาณซัลเฟอร์(ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
   1 Btu/lb  = 2.324 kJ/kg 
 

  8) องค์ประกอบด้านเคมี (Chemical composition) 

   องค์ประกอบด้านเคมี เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในขยะมูลฝอย ได้แก่ ค่าไนโตรเจน 
(Nitrogen), ฟอสฟอรัส (Phosphorus) โพแทสเซียม (Potassium), คาร์บอน (Carbon) และ
ไฮโดรเจน (Hydrogen)  ข้อมูลขององค์ประกอบด้านเคมีส าคัญมากซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการประเมิน
ความเป็นไปได้ของการแปรรูปของขยะมูลฝอย และพิจารณาเลือกวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 
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  9) สารเคมีเป็นพิษ 

   สารเคมีเป็นพิษที่เป็นองค์ประกอบของขยะมูลฝอยอันตรายซึ่งมีสารเคมี 
ท่ีเป็นพิษ เช่น โลหะหนัก ซึ่งจะใช้เป็นปัจจัยในการประเมินความความรุนแรงหรือเป็นพิษของ
สภาพการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม 

 4.2.3 ลักษณะทางชีวภาพ (Biological characteristics) 

  ลักษณะทางชีวภาพของขยะมูลฝอยเป็นการศึกษาหาปริมาณและชนิดของจุลินทรีย์
จ าพวกเชื้อรา แบคทีเรีย ยีสต์และพยาธิที่ปะปนอยู่ในขยะมูลฝอยและอากาศรอบๆ ซึ่งจะเป็นชนิด
ใด มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของขยะมูลฝอยและสภาพแวดล้อม จุลินทรีย์ที่ปะปนใน
ขยะมูลฝอยบางชนิดอาจท าให้เกิดโรค (Pathogenic)ต่อมนุษย์ บางชนิดนอกจากจะไม่ท าให้เกิด
โรคแล้ว ยังท าหน้าที่ย่อยสลาย (Decomposition bacteria) สารอินทรีย์ของขยะมูลฝอย และได้
ผลิตภัณฑ์ออกมาหลายรูปแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านธาตุอาหารของพืชได้  
 

4.3  ปริมาณขยะมูลฝอย 

 ขั้นตอนการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยนับเป็นส่วนส าคัญในการวางแผนการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยใช้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาการจัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์ในเก็บกักขยะมูลฝอย 
พิจารณาชนิด และจ านวนของพาหนะในการเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดไปยัง
สถานที่ก าจัด รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ปริมาณขยะมูลฝอย
สามารถค านวณได้ด้วยวิธีการชั่งน้ าหนักหรือวัดปริมาตรมูลฝอยที่เก็บขนได้ การชั่งน้ าหนักหาก
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีเครื่องชั่งขนาดใหญ่จะท าการชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอยที่บรรทุกมากับรถ
เก็บขนขยะมูลฝอยแล้วค่อยหักน้ าหนักของรถเก็บขนออกจะได้น้ าหนักของขยะมูลฝอย ในกรณี  
ที่ไม่มีเครื่องชั่งน้ าหนักขนาดใหญ่ อาจค านวณปริมาณขยะมูลฝอยได้จากการความสัมพันธ์ของ
ปริมาตรและความหนาแน่นของขยะมูลฝอย ปริมาตรขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นในเวลาหนึ่งค านวณ 

ได้จาก 

ปริมาตรขยะมูลฝอย(m3
/วัน)  = พื้นที่ของกองขยะมูลฝอย(m2) x ความสูงกองขยะมูลฝอย(m) 

        ช่วงเวลาที่ท าการศึกษา (วัน) 
 จากนั้นน าค่าปริมาตรขยะมูลฝอยมาค านวณกับค่าความหนาแน่นของขยะมูลฝอย 

ซึ่งสามารถค านวณได้จาก 

น้ าหนัก(ปริมาณ)ขยะมูลฝอย(ตัน/วัน) = ปริมาตรขยะมูลฝอย(m3
/วัน) x ความหนาแน่น(ตัน/m3) 
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 ปริมาณมูลฝอยยังใช้เป็นข้อมูลในการค านวณอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของประชาชน
ในพื้นที่รับบริการ และสามารถใช้เป็นตัวแปรในการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคตได้อีกด้วย  
 

4.4  อัตราการผลิตขยะมูลฝอย (Solid waste generation rate) 
 อัตราการผลิตขยะมูลฝอย คือ ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยที่ประชากร 1 คน ท าให้เกิดขึ้นใน 
1 วัน หรือเป็นดัชนีที่ใช้ในการค านวณปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จากรายงานของกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในปี 2557 

ประมาณ 26.19 ล้านตัน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเนื่องจากจ านวนประชาชนเพิ่มขึ้น  และ
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยมากขึ้น จะเห็นได้
จากแนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อ  5 ปีที่แล้ว จาก 

1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เพิ่มเป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 (ตารางที่ 4.2) โดยมี
จังหวัดที่มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นสูงสุด 10 ล าดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (10,870 ตัน/วัน) 

นครราชสีมา (2,264 ตัน/วัน) สมุทรปราการ (2,025 ตัน/วัน) ชลบุรี (1,957 ตัน/วัน) ขอนแก่น 

(1,829 ตัน/วัน) เชียงใหม่ (1,698 ตัน/วัน) อุดรธานี (1,622 ตัน/วัน) นนทบุรี (1,617 ตัน/วัน) สงขลา 

(1,604 ตัน/วัน) และบุรีรัมย์ (1,553 ตัน/วัน)  (รูปท่ี 4.10)  
 

ตารางที่ 4.2  สถานการณ์การณ์จัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 

 

ปี 

ปริมาณมูล
ฝอยที่เกิดขึ้น 

(ล้านตันต่อปี) 

อัตราการผลิต
ขยะมูลฝอย 

(กิโลกรัม/คน/วัน) 

การจัดการ 
การก าจัด การน าไปใช้

ประโยชน์ 
(ล้านตัน/ปี) 

ถูกต้อง 

(ล้านตัน/ปี) 
ไม่ถูกต้อง 
(ล้านตัน/ปี) 

2551 23.93 1.03 5.69 14.79 3.45 

2552 24.11 1.04 5.97 14.28 3.86 

2553 24.22 1.04 5.77 14.55 3.90 

2554 25.35 1.08 5.64 15.61 4.10 

2555 24.73 1.05 5.83 13.62 5.28 

2556 26.77 1.15 7.42 14.20 5.15 

2557 26.19 1.11 7.88 13.47 4.82 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2558 
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รูปท่ี 4.10 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นสูงสุด 10 จังหวัด 

 

  อัตราการผลิตขยะมูลฝอยสามารถค านวณได้ 2 วิธี ได้แก่ 
  1) การค านวณหาอัตราการผลิตขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  
   อัตราการผลิตขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ได้แก่ ที่อยู่อาศัย บ้านเรือน  
ย่านธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาล และโรงแรม โดยสามารถค านวณหาได้ด้วยวิธีการ 
ชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดแล้วเทียบกับแหล่งก าเนิดนั้นๆ เช่น บ้าน ห้องพัก 
คน หรือพื้นที่ของแหล่งก าเนิด 

  2) การค านวณหาอัตราการผลิตขยะมูลฝอย ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเมือง  
   อัตราการผลิตขยะมูลฝอย ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเมือง โดยทั่วไป
นิยมใช้วิธีนี้มากว่า สามารถค านวณได้จากการชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอย ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ของแต่ละวันโดยรถบรรทุกเก็บขนด้วยเครื่องชั่งขนาดใหญ่ซึ่งได้ทั้งคันแล้วหักน้ าหนักของรถบรรทุก
เก็บขนออกจะได้น้ าหนักของขยะมูลฝอยของแต่ละเที่ยวแล้วน าน้ าหนักขยะมูลฝอยทั้งหมดของวัน
มารวมกันแล้วเทียบกับจ านวนประชากรของชุมชน(ทะเบียนราษฎร์และแฝง)หรือประชากรในพื้นที่
รับบริการการเก็บขน อัตราการผลิตขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดค านวณได้จาก 

 

อัตราการผลิตขยะมูลฝอย(กก./คน/วัน) =         น้ าหนักหรือปริมาณขยะมูลฝอย (กก./วัน) 
                         จ านวนประชากรท่ีรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย (คน) 
 

  อัตราการผลิตขยะมูลฝอยของประชากรในแต่ละท้องถิ่นจะมีค่าไม่เท่ากัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสภาพเศรษฐกิจ รายได้ของประชาชน รูปแบบการด าเนินชีวิต พฤติกรรมใน
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การบริโภคสินค้าและลักษณะวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันของประชากรในท้องถิ่น โดยทั่วไปท้องถิ่น
ที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีหรือประชากรมีฐานะดีมักจะมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยสูงกว่าท้องถิ่นที่มี
สภาพเศรษฐกิจต่ ากว่า จากรายงานของกรมความคุมมลพิษพบว่า อัตราการเกิดขยะมูลฝอย
(กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) ของเทศบาลนคร เท่ากับ 1.89 เทศบาลเมือง 1.15 เทศบาลต าบล 1.02 องค์กร
บริหารส่วนต าบล 0.91 กรุงเทพมหานคร 1.89 และเมืองพัทยา 3.90 (ตารางที่ 4.3)  
 

ตารางที่ 4.3 อัตราการผลิตขยะมูลฝอยของท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

 

ท้องถิ่น อัตราการผลิตขยะมูลฝอย (กก./คน/วัน) 
 เทศบาลนคร 1.89 

 เทศบาลเมือง 1.15 

 เทศบาลต าบล 1.02 

 องค์กรบริหารส่วนต าบล 0.91 

 กรุงเทพมหานคร 1.89 

 เมืองพัทยา 3.90 

 

4.5  การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต 

 การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ส าคัญ ปัจจัยที่จ าเป็นน ามาประกอบการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต ได้แก่ 
จ านวนประชากรในอนาคตซึ่งจะเป็นตัวแปรส าคัญของปริมาณขยะมูลฝอยว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
หรือลงลงหรือปริมาณประมาณเท่าใด การคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตจะแม่นย าหรือ
ถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงนั้นจ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบที่น ามาพิจารณา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
จ านวนประชากร การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการครองชีพ การขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
การขยายตัวของที่พักอาศัย เป็นต้น  
 โดยทั่วไปการค านวณปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตเพื่อใช้ส าหรับการวางแผนการจัดการ
ขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่มักจะคาดการณ์ล่วงหน้าประมาณ 15 - 20 ปี โดยมีองค์ประกอบใน 

การค านวณ ได้แก่ อัตราการผลิตขยะมูลฝอย(กก./คน/วัน) จ านวนประชากรในพื้นที่  (คน) และ
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร (%) โดยที่จ านวนประชากรที่ใช้ในการค านวณต้องเป็นประชากร
จริง (ทะเบียนราษฎร์+แฝง+จร+นักท่องเที่ยวค้างคืน/ไม่ค้างคืน+ผู้มาเยือน)จากการคาดการณ์
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จ านวนประชากรในอนาคต ซึ่งการคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตท าได้หลายวิธี ซึ่งไม่มี
วิธีการหรือค าตอบที่ถูกต้องที่สุด ต้ังแต่วิธีง่ายๆ จนกระทั่งวิธีที่ยาก กล่าวคือ จ าเป็นต้องมีวิธีการ
หรือมีข้อมูลที่เพียงพอ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของผู้ที่ค านวณ ลักษณะของการ
คาดการณ์จ านวนประชากรน้ันสามารถคาดการณ์ออกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ short-term (1-10 ปี) 

และ long-term (10-50 ปี) วิธีการคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตมีสมการณ์ที่นิยมใช้หลาย
สมการ ได้แก่ Graphic method, Linear regression, Exponential rate of growth และ 
Geometric curve เป็นต้น 

 การคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตในเนื้อหาบทน้ีจะใช้สมการ geometric curve 

นี้ ซึ่งนิยมใช้กันมาก ซึ่งมีสมการ ดังนี้ 
   Pn  = P0(1+r)

n
 

  เมื่อ Pn = จ านวนประชากร เมื่อปีที่ n ในอนาคตจากปัจจุบัน (คน) 
   P0 =  จ านวนประชากรในปัจจุบัน หรือปีที่เริ่มต้นการค านวณ (คน) 
   n = ช่วงเวลาที่ต้องการค านวณการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน หรือเวลา 

     เริ่มต้นการค านวณ (ปี) 
   r = อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร (คน/ปี) 
 การประเมินอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรท าโดยใช้ข้อมูลของจ านวนประชากร
ย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี แล้วค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากร (คิดเป็น
ร้อยละ) ในแต่ละปีที่ผ่านมา ด้วยสมการ ดังนี้ 
  ri = [Pn-(Pn-1) / (Pn-1)] 

 เมื่อ ri = อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร(ร้อยละ) โดยที่ i = 1 ถึง n 

  Pn = จ านวนประชากรในปีหลัง (คน) 
  Pn-1 = จ านวนประชากรในปีก่อน (คน) 
 จากนั้นน าค่า ri มาหาค่าเฉลี่ยโดยใช้สมการ 
  r average = (ri / n) 

 เมื่อ r average = อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเฉลี่ยในรอบปี 10 ปี 

  n  = จ านวนปีที่น ามาหาค่าเฉลี่ยซึ่งเท่ากับ 10 ปี 

  ri  = อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรในแต่ละปี (ทั้งหมด 10 ปี) 
 แล้วใช้ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเฉลี่ย ไปใช้ในการค านวณการคาดการ์
ประชากรในอนาคต 



 63 

 ตัวอย่างการค านวณ เทศบาลแห่งหนึ่งมีจ านวนประชากรย้อนหลังไป 10 ปี (พ.ศ. 
2547-2557) มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย เท่ากับ 0.8 กก./คน/วัน จงค านวณหาปริมาณของมูล
ฝอยในอีก 15 ปีข้างหน้า 

 

ตารางที่ 4.5 ตัวอย่างการค านวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรย้อนหลังไป 10 ปี 

 

(ปี) พ.ศ. จ านวนประชากร (คน) เพิ่มขึ้น-ลดลง (คน) อัตราเปลี่ยนแปลง (ri) 
2547 

2548 

2549 

2550 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

57,022 

57,541 

57,909 

58,096 

58,135 

58,198 

58,314 

58,481 

58,541 

58,476 

58,555 

- 

519 

368 

187 

39 

63 

116 

167 

60 

-65 

79 

- 

0.00910 

0.00639 

0.00322 

0.00067 

0.00108 

0.00199 

0.00286 

0.00102 

-0.00111 

0.00135 

 

 จากสูตร      raverage =  (ri/n) 

 อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรเฉลี่ย  raverage =  0.02660 / 10 

         =  0.00266 

 น าอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรที่ได้ (raverage) มาใช้ค านวณประชากรในอนาคต 15 ปี 
ข้างหน้าจนถึงปี พ.ศ. 2572 ได้ดังนี้ 
 จากสูตร   Pn = P0 (1+r)

n
  

 จ านวนประชากรในปี พ.ศ. 2572  = 58,555 x (1+0.00266)
15

 

      = 58,555 x 1.04065 

      = 60,935.26 หรือ 60,935 คน 
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 เมื่อทราบค่าจ านวนประชากรในอนาคตแล้ว ก็น ามาค านวณหาปริมาณขยะมูลฝอยใน
อนาคตได้ โดยใช้อัตราการผลิตมูลฝอยที่มีความแตกต่างกันในลักษณะของพื้นที่ ในที่นี้ตัวอย่าง
เป็นพื้นที่ของเทศบาลซึ่งมีอัตราการผลิตมูลฝอย/คน/วัน เท่ากับ 0.8 กก./คน/วัน ซึ่งท าให้ปริมาณ
มูลฝอยทั้งสิ้นเท่ากับ 

 

ขยะมูลฝอยทั้งหมดในอีก 15 ปีข้างหน้า =  จ านวนประชากรใน 15 ปี(คน) x อัตราการผลิตมูลฝอย 

       (กก./คน/วัน)  
      =  60,935 (คน) x 0.8(กก./คน/วัน)  
      =  48,748  กก./วัน 

 

บทสรุป 

 การศึกษาเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด ปริมาณ อัตราการผลิตขยะมูลฝอย ลักษณะของขยะมูล
ฝอย ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ รวมทั้งการคาดการณ์ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยใน
ขั้นตอนการแปรสภาพและน ากลับมาใช้ประโยชน์ เก็บขนขยะมูลฝอย การขนส่งขยะมูลฝอย  
ความจ าเป็นในการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตลอดจะการคัดเลือกหรือออกแบบ
เทคโนโลยีในการก าจัดขยะมูลฝอยในขั้นตอนสุดท้าย  
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

 

 1. เทศบาลนครอุดรธานี มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 150,345 คน ประชากรแฝง 
25,789 คน ปริมาณขยะมูลฝอย 230 ตัน/วัน จงค านวณหาอัตราการผลิตขยะมูลฝอย 

 2. เพราะเหตุใดอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของผู้มีรายได้สูงกับรายได้ต่ าจึงแตกต่างกัน 
อธิบาย  
 3. จงจ าแนกแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอยในชุมชนของท่านตามลักษณะของกิจกรรม 

 4. จงอธิบายขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างขยะมูลฝอยเพื่อท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ 

 5. ปริมาณเถ้า ความชื้น และปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ของขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์
กันอย่างไร อธิบาย 

 6. เทศบาลต าบลหนองส าโรงมีจ านวนประชากรย้อนหลัง 10 ดังตาราง จงค านวณหา
ปริมาณมูลฝอยอีก 15, 20 และ 25 ปีข้างหน้า เมื่ออัตราผลิตมูลฝอยในปัจจุบัน เท่ากับ 0.5 กก./
คน/วัน 

(ปี) พ.ศ. จ านวนประชากร (คน) เพิ่มขึ้น-ลดลง (คน) อัตราเปลี่ยนแปลง (ri) 
2547 

2548 

2549 

2550 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

56,024 

56,544 

56,903 

57,050 

57,345 

57,505 

57,781 

58,487 

58,581 

58,435 

59,705 
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 7. เทศบาลเมืองหนองบัว มีประชากรในทะเบียนราษฎร์จากปัจจุบัน (2557) ถึง 10 ปี
ย้อนหลังเท่ากับ 342100, 341102, 340002, 339300, 338213, 338221, 337257, 337423, 

336112, 334978 และ 332199 คน มีจ านวนประชากรแฝงร้อยละ 20 ของแต่ละปี และปัจจุบันมี
ปริมาณมูลฝอย 219 ตัน/วัน จงค านวณหา อัตราการเกิดมูลฝอย (คน/กก./วัน) และปริมาณมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นในอนาคตอีก 15, 20, 25 ปี 
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บทที ่5 

การเก็บกกัและการแปรสภาพขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

 

 

 ขยะมูลฝอย เป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
เรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือกันจัดการ โดยการลด คัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆให้มากที่สุด โดยเริ่มจากตัวเอง ครอบครัว แล้วค่อยขยายออกไปสู่
ชุมชน และองค์กรต่างๆ อันจะส่งผลให้ภาพรวมของประเทศมีปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ซึ่งใน
บทน้ีจะกล่าวถึง การเก็บกักและการแปรสภาพขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
ที่ต้องค านึงถึงในการเก็บกับขยะมูลฝอย การก าหนดขนาดและจ านวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
รวมทั้งการแปรสภาพขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ซึ่งจะท าให้เรามีความรู้ เกี่ยวกับการเก็บกักและ
แปรสภาพขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในขั้นตอนการเก็บขนและขนส่งไปก าจัดของระบบการจัดการขยะมูลฝอยได้ 

 

5.1 การเก็บกักขยะมูลฝอย 

 5.1.1 การจัดการภายในแหล่งก าเนิด 

  การเก็บกักหรือการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เป็นการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิดต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรอขั้นตอนการเก็บขนไปสถานีขนถ่ายหรือสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย ขั้นตอนการเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นภาระหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ที่ท าให้เกิดขยะ
มูลฝอยซึ่งจะต้องรวบรวมและเก็บกักให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กระจัดกระจายหรือสกปรกจน
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น าโรคชนิดต่างๆ การเก็บกักขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้อง
มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงกับขั้นตอนการเก็บขน เวลาในการ
เก็บขน จ านวนพนักงาน ประเภทหรือชนิดและจ านวนของยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล
หรือหน่วยงานของท้องถิ่น อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเก็บขนและ
ขนส่งไปก าจัดนั้น ในขั้นตอนการเก็บกักขยะมูลฝอยจะต้องมีแนวคิดการจัดการที่เริ่มต้นต้ังแต่ 

การลดการเกิดมูลฝอย (Reduction) การคัดแยก (Separation) การใช้ซ้ า (Reuse) ดังนี้ (รูปท่ี 5.1) 
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รูปที่ 5.1 แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  

 

  1) การลดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

   การลดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด เป็นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่ง
ที่เกิด เช่น บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย อาคารส านักงาน สถานที่ราชการ ตลาดสด ร้านค้า ร้านอาหาร 
โดยค านึงหรือให้ความส าคัญหรือเปลี่ยนแนวคิดที่มีในกิจกรรมประจ าวันต่อการผลิตมูลฝอยโดย
ไม่จ าเป็น การลดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดใช้หลักการดังนี้ 
   (1) ใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดเติมแทนการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้ได้ครั้งเดียว 
เช่น ครีมอาบน้ า ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน สารท าความสะอาด และแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย 

ชนิดชาร์จใหม่ 
   (2) พยายามเลี่ยงหรือลดการขนขยะมูลฝอยเข้าบ้าน หันมาใช้ถุงผ้าหรือ
ตะกร้าแทนถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กระดาษห่อของ รวมทั้งการติดตามข่าวสารจากแทปเล็ตแทน
หนังสือพิมพ์ 
   (3) เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ มีวัสดุที่ใช้ห่อบรรจุผลิตภัณฑ์จ านวนน้อย 
รวมทั้งมีอายุการใช้งานยาวนานและตัวสินค้าไม่เป็นพิษ 
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   (4) พยายามหลีกเลี่ยงการผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีการใช้โฟมและพลาสติก
ซึ่งก าจัดยาก บรรจุภัณฑ์บางชนิดสามารถน ามาใช้ซ้ าได้  
   (5) ลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่จ าเป็น เช่น การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการ
ใช้กระดาษทิชชู การเลือกใช้ไม้จิ้มฟันแบบปลายแหลมสองด้าน 

  2) การคัดแยก  
   การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นสิ่งที่จะต้องด าเนินการ โดยการแยกประเภท 

ขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตได้ ทั้งนี้การแยก ณ 
แหล่งก าเนิดสามารถด าเนินการได้ง่ายและไม่มีหลักเกณฑ์หรือสูตรส าเร็จ เพียงแต่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการน ามูลฝอยไปใช้ เช่น การคัดแยกอินทรียวัตถุหรือเศษอาหารเพื่อน าไปเป็น
วัตถุดิบในการท าปุ๋ยหมักหรือน าไปเลี้ยงสัตว์ การคัดแยกพลาสติก กระดาษ โลหะ แก้ว เพื่อน าไป
แปรรูปหรือรีไซเคิล รวมทั้งการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปเพื่อให้
สามารถก าจัดขยะมูลฝอยทั่วไปได้อย่างปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(รูปที่ 5.2) 
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ใช้ส าหรับการคัดแยกอาจแบ่งตามสีของถังรองรับหรือรูปภาพ
สัญลักษณ์ของประเภทขยะมูลฝอย เช่น ขยะมูลฝอยทั่วไป เศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะมูล
ฝอยอันตราย (รูปที่ 5.3) การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ประสบความส าเร็จของหน่วยงาน ยกตัวอย่าง 
เช่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้น าแนวทางในการคัดแยกขยะมูลฝอยมาใช้
ในโรงอาหารของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจาก
นิสิตเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วจะน าภาชนะมาเก็บไว้ ณ จุดรวบรวม แล้วท าการแยกขยะมูล
ฝอยทั้งเศษอาหาร และชนิดอ่ืนๆ ตามภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ท าให้เกิดความสะอาด มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยและตระหนักใน
ปัญหาของสิ่งแวดล้อมได้ (รูปท่ี5.4)  
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รูปท่ี 5.2 การคัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภทและการจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.3 สัญลักษณ์การคัดแยกขยะมูลฝอยของถังรองรับขยะมูลฝอย 
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รูปท่ี 5.4 พื้นที่รองรับการคัดแยกขยะมูลฝอยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

   (1) การคัดแยกขยะมูลฝอยให้ประสบความส าเร็จนั้น ท้องถิ่นควรส่งเสริมให้
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบด าเนินการคัดแยก เพื่อเทศบาลจะได้น ามูลฝอยที่คัดแยกแล้วน า
กลับไปใช้ใหม่หรือน าขยะมูลฝอยที่ลดลงไปจากเดิมน าไปก าจัด โดยมีข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
    ก) คัดแยกขยะมูลฝอยประเภทที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
หรือขยะรีไซเคิลออกจากขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์หรือสามารถย่อยสลายได้ ขยะมูลฝอย
อันตรายและขยะทั่วไป  
    ข) เก็บกักขยะมูลฝอยที่ท าการคัดแยกแล้วในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ เช่น
ถุงหรือถังรองรับขยะซึ่งต้องมีการแยกประเภทหรือตามที่หน่วยงานราชการก าหนด 

    ค) เก็บกักขยะมูลฝอยที่ท าการคัดแยกแล้วไว้ในบริเวณที่มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวกเพื่อป้องกันการหมักหมมของขยะมูลฝอย มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่กีดขวางทางเดิน 
อยู่ห่างจากสถานที่ประกอบการอาหาร ที่รับประทานอาหารและแหล่งน้ าดื่ม 

    ง ให้เก็บกักขยะอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารเคมี เป็นสัดส่วนแยก
ต่างหากจากขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ และแยกทิ้งตาม
รูปแบบการเก็บรวบรวมของท้องถิ่น 

    จ) ห้ามจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายไว้รวมกัน ซึ่งอาจเกิดการท าปฏิกิริยา
กันได้ โดยให้แยกเก็บเป็นประเภทๆ หากเป็นของเหลวให้ใส่ถังหรือภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไม่
รั่วไหล หากเป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็งให้เก็บใส่ถังหรือภาชนะที่แข็งแรง 
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    ฉ) หากมีการใช้น้ าท าความสะอาดในกระบวนการคัดแยกจะท าให้เกิด
น้ าเสียขึ้นจะต้องมีการระบายน้ าเสียผ่านตะแกรงและบ่อดักไขมันหรือท าการบ าบัดเบื้องต้นก่อน
ระบายสู่ท่อน้ าสาธารณะ  

    ช) ห้ามเผา หลอม สกัดหรือด าเนินกิจกรรมอ่ืนใด เพื่อการคัดแยก การ
สกัดโลหะมีค่าหรือการท าลายขยะมูลฝอยในบริเวณที่พักอาศัย หรือพื้นที่ที่ไม่มีระบบป้องกันและ
ควบคุมของเสียที่จะเกิดขึ้น 

   (2) การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 

    การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ได้
จัดท าคู่มือแนวทางและข้อก าหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะมลูฝอย รายละเอียดมีดังนี้ 
    ก) การคัดแยกขยะในแหล่งที่พักอาศัย 

     ท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะควรส่งเสริมให้บุคคลที่พัก
อาศัยอยู่ในบ้านเรือน อาคารที่พักอาศัย อาคารส านักงาน สถาบันการศึกษาห้างสรรพสินค้า 
โรงแรม สถานประกอบการและสถานที่อยู่อาศัยอ่ืนๆ ด าเนินการคัดแยกและเก็บกักขยะที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี ้
     (ก) คัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้หรือขยะ 

รีไซเคิลออกจากขยะย่อยสลาย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป 

     (ข) จัดเก็บขยะที่ท าการคัดแยกแล้วในบ้านเรือนไว้ในถุงหรือถังรองรับ
ขยะแบบแยกประเภทที่หน่วยราชการจัดเตรียมไว้ 
     (ค) จัดเก็บขยะที่ท าการคัดแยกแล้วในสถานประกอบการและอาคารที่
พักอาศัยอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่บ้านเรือน ไว้ในภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท 

     (ง) จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในบริเวณที่มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่กีดขวางทางเดิน อยู่ห่ างจากสถานที่ประกอบอาหาร 

ที่รับประทานอาหาร แหล่งน้ าด่ืม 

     (จ) ให้จัดเก็บขยะอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารที่ไม่ทราบแน่ชัด
เป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากขยะอ่ืนๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ หรือการระเบิด 
แล้วให้น าไปรวบรวมไว้ในภาชนะหรือสถานที่รวบรวมขยะอันตรายของชุมชน 

     (ฉ) ห้ามจัดเก็บขยะอันตรายไว้รวมกัน โดยให้แยกเก็บเป็นประเภทๆ
หากเป็นของเหลวให้ใส่ถังหรือภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไม่รั่วไหล หากเป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็ง
ให้เก็บใส่ถังหรือภาชนะที่แข็งแรง 
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     (ช) หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะที่ท าการคัดแยกแล้วและมีคุณสมบัติ 

ที่เหมาะแก่การเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรค หรือที่อาจเกิดการร่ัวไหลของสารพิษไว้เป็นเวลานาน 

     (ซ) หากมีการใช้น้ าท าความสะอาดวัสดุคัดแยกแล้วหรือวัสดุเหลือ
ใช้ที่มีไขมัน หรือตะกอนน้ ามันปนเป้ือน จะต้องระบายน้ าเสียนั้นผ่านตะแกรงและบ่อดักไขมันก่อน
ระบายสู่ท่อน้ าสาธารณะ 

     (ฌ) ห้ามเผา หลอม สกัดหรือด าเนินกิจกรรมอ่ืนใด เพื่อการคัดแยก
การสกัดโลหะมีค่าหรือการท าลายขยะในบริเวณที่พักอาศัย หรือพื้นที่ที่ไม่มีระบบป้องกันและ
ควบคุมของเสียที่จะเกิดขึ้น 

    ข) การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 

     ท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูลฝอยจะจัดหาภาชนะ
ส าหรับเก็บกักและคัดแยกขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนควรมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ 
     (ก) จัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในอัตราไม่
น้อยกว่า 500 ลิตร ต่อ 1 จุดต่อ 50-80 หลังคาเรือน หรือต่อประชากร 350 คน หรือตาม 

ความเหมาะสมของชุมชน และจัดให้มีภาชนะหรือสถานที่ที่ใช้ส าหรับเก็บกักขยะมูลฝอยแบบแยก
ประเภท ณ จุดรวบรวมขยะมูลฝอย (Station) ของชุมชนเพื่อรอการเก็บขนไปก าจัดหรือด าเนินการ
อย่างอ่ืน โดยให้มีความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือตาม
ความเหมาะสมของสถานที่ 
     (ข) การจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย หรือสถานที่เก็บกักขยะมูล
ฝอยรวมในชุมชนจะต้องพิจารณาตามลักษณะของขยะมูลฝอยที่จะท าการคัดแยกตามรูปแบบ 
เช่น ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะมูลฝอยอันตราย 

     (ค) สถานที่ที่ใช้ส าหรับเก็บกักขยะมูลฝอยรวมในชุมชนผนังต้องท า
ด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ าซึม ต้องมีการป้องกันกลิ่น น้ าฝน และ
สัตว์คุ้ยเขี่ยหรือพาหะน าโรค มีความสะดวกในการท าความสะอาดและรวบรวมน้ าเสียที่เกิดจาก
ขยะเพื่อน าไปบ าบัด ต้องมีระบบระบายและถ่ายเทอากาศที่ดี และป้องกันน้ าเข้าสู่สถานที่เก็บกัก 
ต้ังอยู่ห่างจาก แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร 
บริเวณที่เลี้ยงเด็กอ่อน หรือสนามเด็กเล่นตามข้อก าหนดของท้องถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้ังอยู่
ในบริเวณที่สาธารณชนเข้าถึงได้ง่าย และรถเก็บขนขยะมูลฝอยสามารถเข้าไปด าเนินการขนถ่าย
ได้สะดวก มีเครื่องปิดกั้นให้พ้นจากสายตาสาธารณชนและมีรั้วรอบขอบชิด มีเครื่องหมายแสดงว่า
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เป็นสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอย ป้ายแสดงแผนการเก็บขน และแผนฉุกเฉินส าหรับช่วงเวลาที่ความจุ
ของสถานที่ไม่เพียงพอเนื่องจากความล่าช้าในการขนส่งขยะมูลฝอยไปจัดการ 
     (ง) ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย หรือสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอยรวม
ในชุมชน จะต้องตั้งอยู่ในท่ีที่ไม่กีดขวางทางจราจร และการสัญจรของประชาชน 

     (จ) ขยะมูลฝอยจะต้องถูกเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับแบบแยก
ประเภทตามที่ได้ระบุไว้บนภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะซึ่งได้จัดเตรียมไว้ส าหรับชุมชนนั้น 

     (ฉ) จัดให้มีศูนย์รับซื้อขยะมูลฝอยรีไซเคิลส าหรับชุมชน พร้อมทั้ง
เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการด าเนินงานเท่าที่จ าเป็น เช่น เครื่องอัด (Press machine) และ 

เครื่องตัด (Shredders)  

     (ช) จัดให้มีกิจกรรมที่จะสร้างกลไกการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะ
มูลฝอยในชุมชน เช่น การจัดต้ังธนาคารขยะมูลฝอย กิจกรรมขยะมูลฝอยแลกไข่ ผ้าป่ารีไซเคิล 
ตลาดนัดรีไซเคิลการหมักปุ๋ยน้ าชีวภาพ  
     (ซ) ห้ามบุคคลใดด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อประโยชน์ใน 

เชิงพาณิชย์ในภาชนะรองรับขยะมูลฝอยหรือสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอยรวมของชุมชน เว้นแต่
บุคคลดังกล่าวได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะในชุมชน  หรือบริเวณ
หรือสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอยดังกล่าวได้จัดไว้เป็นพื้นที่เฉพาะส าหรับให้มีการคัดแยกได้ 

     (ฌ) บุคคลใดที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้คัดแยกขยะมูลฝอยในภาชนะ
หรือสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอยในชุมชนจะต้องควบคุมมิให้มีการหกหล่น ปลิวฟุ้งของขยะมูลฝอย
และการรั่วไหลของน้ าชะขยะมูลฝอยในขณะด าเนินการคัดแยก จัดเก็บขยะมูลฝอยและภาชนะ
รองรับให้อยู่ในสภาพเดิมหลังจากคัดแยกแล้วเสร็จของมีคม เช่น เศษแก้ว หรือเข็มฉีดยา จะต้อง
คัดแยกออกจากขยะมูลฝอยอ่ืนๆ และใส่ถุงมือที่มีความหนาเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดบาดแผล
ในขณะท าการคัดแยก ห้ามท าการคัดแยกวัตถุต้องสงสัยหรือภาชนะบรรจุวัสดุที่ไม่ทราบแน่ชัด
หากพบเห็นให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป ห้ามเผา หลอม สกัด
หรือด าเนินกิจกรรมอื่นใด เพื่อการคัดแยก การสกัดโลหะมีค่าหรือท าลายขยะในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มี
ระบบป้องกันและควบคุมของเสียที่จะเกิดขึ้น ไม่คัดแยกขยะในขณะที่ร่างกายมีบาดแผล หรือ
เจ็บป่วย ในขณะด าเนินการคัดแยกขยะจะต้องสวมเสื้อผ้าให้รัดกุม และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเอง เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก แว่นตา หมวกคลุมผม และรองเท้าบู๊ท เมื่อคัดแยกขยะแล้วเสร็จให้
ท าความสะอาดร่างกายโดยการอาบน้ าฟอกสบู่ทุกครั้ง ควรท าความสะอาดเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์
ป้องกันต่างๆ ภายหลังเลิกใช้งานในแต่ละครั้งและให้ท าความสะอาดแยกต่างหากจากชุดอ่ืนๆ  
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ควรรับประทานอาหารและดื่มน้ าที่สะอาด รวมทั้งล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง และควรมี
การตรวจสุขภาพประจ าปี เช่น ตรวจเลือด ตับ ไต และปอด และฉีดวัคซีนป้องกันโรค เช่น บาดทะยัก 
ไทฟอยด์และอื่นๆ 

     (ญ) จัดให้มีการอบรมด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ให้แก่ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานคัดแยกที่ไม่ถูกต้อง 

    ค) การคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่จัดการขยะ 

     บุคคลใดจะจัดให้มีการคัดแยกขยะในบริเวณสถานที่จัดการขยะมูลฝอย
ควรจะปฏิบัติดังต่อไป 

     (ก) จัดเตรียมบริเวณพื้นที่คัดแยกขยะมูลฝอยไว้เฉพาะแยกต่างหาก
จากพื้นที่ที่ต้องใช้ส าหรับในการก าจัดขยะมูลฝอยหรือพื้นที่ที่ติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับก าจัดขยะมูลฝอย 

     (ข) บริเวณพื้นที่ด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจะต้องมีลักษณะ
สามารถรองรับขยะมูลฝอยที่จะน าเข้ามาคัดแยกหรือก าจัดได้ไม่น้อยกว่า 1 เท่าของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่สถานที่จัดการขยะมูลฝอยนั้นสามารถรองรับได้สูงสุดต่อวัน มีระบบป้องกันน้ าฝน และ
น้ าท่า เพื่อป้องกันน้ าฝนสัมผัสกับขยะ มีระบบป้องกันสัตว์คุ้ยเขี่ย และพาหะน าโรค มีแสงสว่าง
เพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี จัดให้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการท างานให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

     (ค) บริเวณพื้นที่ส าหรับเก็บรวบรวมวัสดุที่น ากลับคืนจะต้องมีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 เท่าของปริมาณวัสดุที่คัดแยกได้สูงสุดต่อวัน แบ่งเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนตาม
หมวดหมู่หรือประเภทของขยะมูลฝอยที่ได้คัดแยกไว้และที่จะน าไปเก็บกัก บริเวณที่เก็บกักขยะมูล
ฝอยอันตรายจะต้องแยกต่างหากจากพื้นที่ส าหรับเก็บรวบรวมวัสดุที่สามารถใช้ประโยชน์ประเภท
อ่ืนๆ มีระบบระบายอากาศและระบบป้องกันอัคคีภัย ตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
มีระบบป้องกันน้ าฝน กลิ่น แมลง พาหะน าโรคและเหตุร าคาญอ่ืนๆ ตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง 
     (ง) จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ที่จะคัดแยกขยะมูลฝอยภายในบริเวณ
สถานที่จัดการขยะมูลฝอยทั้งในด้านความปลอดภัยในการด าเนินงานและการคัดแยกขยะมูลฝอย
อย่างถูกสุขลักษณะ 
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   3) การใช้ซ้ า  
    การใช้ซ้ าเป็นการน าวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทต่างๆที่ต้องทิ้งมา
ใช้ซ้ าเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน เช่น กระดาษ แก้ว โลหะและพลาสติก ที่ยังใช้ประโยชน์ได้
กลับมาใช้คุ้มค่าที่สุด การใช้งานเพียงครั้งเดียวจะท าให้เกิดขยะมูลฝอยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และ
สูญเสียทรัพยากรในการผลิตวัสดุเหล่านี้ซ้ า การใช้ซ้ านั้นเป็นการน ากลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการแปรรูปหรือขึ้นรูปใหม่ มีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
    (1) น าสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น น าภาชนะที่เคยใส่อาหารมา
ใช้ใส่อาหารอีกครั้ง ภาชนะแก้ว ทนความร้อน สามารถล้างท าความสะอาด เพื่อใช้ใส่อาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์ ส าเร็จรูป เช่น น้ าตาล น้ าปลา ถุงพลาสติกที่ไม่เปรอะเปื้อนก็ให้เก็บไว้ใช้ใส่ของอีกครั้ง 
หรือใช้เป็นถุงใส่ขยะมูลฝอยในบ้าน 

    (2) การน ากลับมาใช้ซ้ าโดยผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ประโยชน์
ในรูปแบบใหม่ได้อีก เช่น การประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์จากล้อรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว การน ากล่องคุกกี้หรือ
ขวดพลาสติกที่หมดแล้วมาใช้ใส่ของ การน าเศษผ้ามาท าเปลนอน เสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้ เก่าไป หรือ 

เบื่อแล้ว อาจดัดแปลงรูปทรงเพื่อใส่ใหม่หรือประยุกต์เป็นถุงผ้าใส่ของ ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ 
ผ้าขี้ริ้ว เป็นต้น 

    (3) การใช้กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษให้คุ้มค่า ซึ่งผลิตจากเยื่อของ
ต้นไม้จึงควรใช้กระดาษทั้งสองด้าน รวมถึงการน ากระดาษห่อของขวัญหรือลังกระดาษใช้เป็นวัสดุ
เพื่อผลิตงานฝีมือ เช่น เปเปอร์มาเช่ โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานด า ฯลฯ 

 5.1.2 ระบบการรวบรวมขยะมูลฝอย 

  การคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด เป็นการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิด เพื่อรอการเก็บขนน าไปก าจัดต่อไป ซึ่งมีปัจจัยที่ต้องค านึงเพื่อการเก็บกักให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม จากคูมือการจัดท าโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนด
มาตรฐานเก่ียวกับระบบรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย ดังนี้ 
  1) ประเภทและขนาดของภาชนะรองขยะรับมูลฝอย 

   (1) การเลือกขนาดและวัสดุที่ใช้ท าภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

    การเลือกขนาดและวัสดุที่ ใช้ท าภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จะต้อง
สอดคล้องกับลักษณะของขยะมูลฝอยกันการรั่วซึม ทนทาน ผิวเรียบ น้ าหนักเบา มีฝาปิดมิดชิด  
ขนาดของภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ใช้จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่
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พอที่จะใส่ขยะมูลฝอยได้ตลอดเวลาที่จะน าไปก าจัด มีน้ าหนักพอที่จะยกหรือแบกหามได้สะดวก  
มีหูหิ้ว เพื่อสะดวกในการยกและถ่ายเท  ไม่สูงมากจนเกินไปซึ่งจะท าให้หกคว่ าได้ง่าย และควรมี 
ขาต้ังรองรับ เพื่อสะดวกต่อการมองเห็นได้ง่าย และป้องกันถังผุ ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ใช้กัน
อยูแ่พร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีหลายประเภทและหลายขนาดความจุ ได้แก่  
    ก) ถังพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสขนาดเล็ก ใช้ส าหรับเก็บขยะมูลฝอย
ในปริมาณน้อย มีความจุต้ังแต่ 20 – 240 ลิตร ถังประเภทนี้นิยมใช้เก็บกักขยะมูลฝอยในบ้านหรือ
ในอาคาร เนื่องจากมีน้ าหนักเบา ขนย้ายสะดวก อายุการใช้งานประมาณ 1 – 3 ปี (รูปท่ี 5.5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.5 ถังเก็บกักขยะมูลฝอยแบบพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสขนาดเล็ก 

 

    ข) ถังโลหะขนาดเล็ก ใช้ส าหรับเก็บกักขยะมูลฝอยในปริมาณน้อย  
มีความจุต้ังแต่ 20 – 240 ลิตร ภาชนะชนิดนี้นิยมใช้กันมากเหมาะส าหรับบ้านเรือนหรือในอาคาร 
เนื่องจากหาซื้อง่ายราคาถูก นอกจากนี้อาจน าถังเก่าที่เหลือจากการใช้งานอย่างอ่ืน เช่น ถังบรรจุ
น้ ามันเก่ามาใช้ได้ แต่ถังประเภทนี้จะมีอายุการใช้งานสั้น ประมาณ 6 – 12 เดือน เนื่องจากเกิด 

การกัดกร่อนของขยะมูลฝอยที่มีความชื้น หรือเกิดการกระแทกระหว่างการเก็บขน (รูปท่ี 5.6) 
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รูปท่ี 5.6 ถังเก็บกักขยะมูลฝอยแบบโลหะขนาดเล็ก 

 

    ค) ถุงหรือกล่องกระดาษ ใช้ส าหรับเก็บกักขยะมูลฝอยในปริมาณน้อย 
ซึ่งอาจน าถุงพลาสติกหรือกล่องกระดาษที่เหลือจากการใช้งานอย่างอ่ืนมาใช้ก็ได้ ข้อดีของภาชนะ
รองรับประเภทนี้คือไม่ต้องซื้อ หาง่าย แต่มีข้อเสียคือช ารุดหรือฉีกขาดได้ง่ายและใช้งานได้  

ครั้งเดียวท าให้สิ้นเปลือง (รูปท่ี 5.7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.7 กล่องกระดาษส าหรับเก็บกักขยะมูลฝอย 
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    ง) ถุงพลาสติก ใช้ส าหรับเก็บกักขยะมูลฝอยที่มีปริมาณน้อย และใส่ได้
ทั้งขยะมูลฝอยแห้งและเปียก ข้อดีของถุงพลาสติกที่ใช้ในส าหรับเก็บกักขยะมูลฝอยนั้นไม่ต้องซื้อ 
และสามารถใช้ซ้ าจากถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุสิ่งของจากตลาดหรือร้านค้าได้ แต่มีข้อเสียคือฉีกขาด 
ช ารุดได้ง่ายใช้ได้ครั้งเดียวท าให้สิ้นเปลือง และไม่สามารถย่อยสลายได้ส่งผลต่อปัญหาการก าจัด 
ต้องก าจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผาที่มีประสิทธิภาพและมีระบบควบคุมมลพิษจากการเผา (รูปที่ 
5.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.8 ถุงพลาสติกส าหรับเก็บกักขยะมูลฝอย 

 

    จ) ถังคอนเทนเนอร์ขนาดกลาง ซึ่งอาจเป็นถังพลาสติกหรือถังโลหะ 
หรือถังไฟเบอร์กลาสความจุต้ังแต่ 0.5 – 3 ลบ.ม. สามารถใช้เก็บกักขยะมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ไม่
มากนัก บางแบบติดต้ังล้อไว้กับถังท าให้เคลื่อนย้ายสะดวก แต่ภาชนะประเภทนี้เมื่อบรรจุขยะมูล
ฝอยเต็มจะมีน้ าหนักค่อนข้างมาก ท าให้ยกเทไม่สะดวก ส่วนใหญ่ต้องมีเครื่องจักรกลช่วยในการ
ยกเท ปัจจุบันนิยมใช้กันมากตามแหล่งชุมชนหนาแน่น ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรม (รูปที่ 
5.9) 
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รูปท่ี 5.9 ถังคอนเทนเนอร์ขนาดกลางส าหรับเก็บกักขยะมูลฝอย 

 

    ฉ) ถังคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ เป็นถังที่ผลิตขึ้นส าหรับเก็บกักขยะมูล
ฝอยโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่จะติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับอัดมูลฝอยไว้ในตัวด้วย ความจุประมาณ  
3 – 8 ลบ.ม. ท าด้วยแผ่นเหล็ก ด้านบนเปิดช่องให้เทขยะมูลฝอยเข้าออก ภาชนะแบบนี้มีข้อดี คือ
เก็บกักขยะมูลฝอยได้ในปริมาณมาก เก็บกักขยะมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ได้ แต่มีราคาค่อนข้างแพง 
และจะต้องใช้กับรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยที่ออกแบบส าหรับใช้ยกถังคอนเทนเนอร์โดยเฉพาะ 
(รูปท่ี 5.10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.10 รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ติดต้ังถังคอนเทนเนอร์ 
ที่มา: www.cmb-truck.com 
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   (2) การเลือกขนาดและวัสดุที่ใช้ท าภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จะต้องสอดคล้อง
กับลักษณะของขยะมูลฝอย เช่น ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยต้องท าด้วยวัสดุที่กันการรั่วซึม ทนทาน 
น้ าหนักเบา เหมาะส าหรับใช้รองรับขยะมูลฝอยที่มีความชื้นสูงหรือขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์สาร 
เช่น เศษอาหาร และมีฝาปิดมิดชิด เพื่อลดกลิ่นเหม็นและป้องกันการเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์
น าโรค 

   (3) การก าหนดขนาดและจ านวนของภาชนะรองรับ จะต้องเพียงพอกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและจะต้องเผื่อส ารองขนาดและจ านวนไว้ส่วนหนึ่ง ส าหรับรองรับ 

ขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันในกรณท่ีีรถยนต์เก็บขนไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ  
   (4) การเลือกประเภทและก าหนดจ านวนภาชนะรองรับ ควรจะสอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ของสถานที่เก็บกัก เช่น แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากและจ าเป็นต้องใช้ถัง
คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ พื้นที่สถานที่เก็บกักจะต้องมากพอส าหรับให้รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย
เข้ามายกได้สะดวก สถานที่ต้ังของภาชนะรองรับขยะมูลฝอยควรต้ังอยู่ห่างจากบริเวณที่พักอาศัย 
อยู่ห่างจากแหล่งที่เก็บวัตถุไวไฟหรือสารเคมี ไม่อยู่ในที่มีน้ าท่วมขัง อยู่ในที่ที่ไม่สามารถมองเห็น
ได้ง่ายจากข้างนอก และอยู่ในบริเวณที่สามารถน าขยะมูลฝอยมาทิ้งได้สะดวกหรือรถยนต์เก็บขน
ขยะมูลฝอยของท้องถิ่นสามารถเข้ามาเก็บขนได้สะดวก 

   (5) ราคาและค่าบ ารุงรักษาของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จะแตกต่างกันไป
ตามขนาดและวัสดุที่ใช้ เช่น ถังรองรับที่ท าด้วยไฟเบอร์กลาสมีความแข็งแรง และอายุการใช้งาน
นาน แต่มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับถังรองรับที่ท าด้วยโลหะ ราคาถูก และอายุการใช้
งานสั้นอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อย 

  2) การก าหนดขนาดและจ านวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

   ในการก าหนดขนาดและจ านวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จะพิจารณาจาก
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของแหล่งก าเนิดและความถี่ในการเก็บขนไปก าจัดของท้องถิ่น  
การค านวณขนาดและจ านวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอย โดยต้องพิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปนี้  
   (1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องเก็บกัก ซึ่งอาศัยข้อมูลของจ านวนประชากร
ของแหล่งก าเนิด และอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของแต่ละคน  
   (2) ขนาดของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน การเลือกของท้องถิ่น และสอดคล้องกับพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ของรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย 
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    (3) ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยทีใ่ช้ เช่น แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยเลือก
การใช้ถุงด าหรือถังรองรับต้ังไว้หน้าบ้าน หรือการก าหนดจุดทิ้งขยะมูลฝอยรวมและให้ประชาชน
น าขยะมูลฝอยมาทิ้ง ระบบดังกล่าวใช้ทุกพื้นที่ที่ให้บริการหรือเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง เป็นต้น 

    (4) ความถี่ในการให้บริการเก็บขนน าไปก าจัด เช่น รถยนต์เก็บขนขยะ
มูลฝอยของท้องถิ่นมีความถี่ในการเก็บขนวันละครั้ง สามวันครั้ง หรืออาทิตย์ละครั้ง ถ้าเป็นวันละ
ครั้งจะท าให้ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง แต่ถ้าเป็นหลายวันต่อครั้งจะต้องค านึงถึงการหมักหมมของ
ขยะมูลฝอยอินทรีย์ซึ่งจะท าให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์  
    (5) ระยะห่างของจุดต้ังภาชนะรองรับ ควรพิจารณาก าหนดในระยะทาง
ที่ประชาชนสามารถน าขยะมูลฝอยมาทิ้งได้สะดวก ไม่ไกลมากจนเกินไป หรือไม่วางในระยะที่ถี่
มากจนท าให้ชุมชนไม่สวยงามหรือเสียทัศนวิสัย 

    (6) อายกุารใช้งานของภาชนะรองรับ ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้
งบประมาณของท้องถิ่นในการจัดเพิ่มเติมหรือทดแทนภาชนะที่หมดอายุการใช้งาน 

  ตัวอย่างการค านวณขนาดและจ านวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ชุมชน ก.  
มีประชากร 5,000 คน มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในแต่ละวันเฉลี่ย 0.45 กก./คน/วัน ความ
หนาแน่นของขยะมูลฝอย 400 กก./ลบ.ม. ต้องการภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบโลหะขนาด  
200 ลิตร ซึ่งมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ส าหรับต้ังวางเป็นระยะๆ เพื่อให้ประชาชนน าขยะมูลฝอย
ของตนออกมาทิ้ง โดยท้องถิ่นน ารถเก็บขนขยะมูลฝอยมาเก็บเพื่อน าไปก าจัดวันละครั้ง จะต้องใช้
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยจ านวนเท่าใดและถังรองรับขยะมูลฝอยดังกล่าวราคาถังละ 300 บาท 

จะใช้งบประมาณในการจัดซื้อเท่าใด 

  วิธีการค านวณ 

  1) ค านวณปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องเก็บกักทั้งหมดต่อวัน 

   = จ านวนประชากร (คน) X อัตราการผลิตขยะมูลฝอย (กก./คน/วัน) 
   = 5,000 (คน) X 0.45 (กก./คน/วัน) 
   =  2,250 กก./วัน ÷ 400 กก./ลบ.ม. 
   = 5.6 ลบ.ม./วัน หรือประมาณ 5,600 ลิตร/วัน 

  2) ค านวณจ านวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

   = 5,600 ลิตร/วัน ÷ 200 ลิตร/ใบ 

   = 28 ใบ 
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  3) จ านวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ต้องการต่อปี 
   =  28 X 2  

   = 56 ใบ 

  4) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

   = 56 ใบ x 300 บาท 

   = 16,800 บาท 

 

5.2  การแปรสภาพขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

 การแปรสภาพขยะมูลฝอย เป็นการเปลี ่ยนแปลงคุณลักษณะ หรือองค์ประกอบ 

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของขยะมูลฝอยหรือการลดปริมาตรของขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิด
ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งอย่างปลอดภัย การน ากลับไปใช้ประโยชน์  
การเก็บรวบรวม และการก าจัด วิธีการแปรสภาพขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดที่นิยมใช้กัน ได้แก่ 
การคัดแยกขยะมูลฝอย การบด การอัด และการหมัก  
 5.2.1 การคัดแยกขยะมูลฝอย 

  การน าวัสดุเหลือใช้จากขยะมูลฝอยกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จะช่วยลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่จะต้องก าจัด ในขณะเดียวกันก็เป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้อีกส่วนหนึ่ง 
ด้วยการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ ซึ่งวัสดุหลายอย่างในขยะมูลฝอยที่อาจน ากลับมาใช้ประโยชน์
ได้อีก เช่น กระดาษ แก้ว ขวด พลาสติก เหล็กและโลหะอื่นๆ  เทคโนโลยีที่ใช้ในโรงงานคัดแยก 
และแปรสภาพขยะ ควรมีทั้งการคัดแยก โดยใช้คนงาน (Manual sorting) และการคัดแยกระบบ
อัตโนมัติ (Automatic sorting) (รูปท่ี 5.11) รวมกัน โดยพิจารณาจากวิธีการคัดแยกและรวบรวม
ขยะ 3 ทางเลือก คือ 
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รูปท่ี 5.11 การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยมือ และเครื่องอัตโนมัติ 
ที่มา : www.app.eduzones.com และ www.pollutioncare.co.th 

 

  ทางเลือกที่ 1 เทคโนโลยสี าหรับชุมชน ที่ด าเนินการคัดแยกขยะท่ีใช้ได้ใหม่ทุก
ประเภท 

  ทางเลือกที่ 2 เทคโนโลยสี าหรับชุมชนที่คัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น กระป๋อง แก้ว 
อลูมิเนียมออกจากขยะทั่วไปอ่ืนๆและขยะย่อยสลาย 

  ทางเลือกที่ 3 เทคโนโลยสี าหรับชุมชนที่คัดแยกขยะย่อยสลายและขยะทั่วไปรวม
กับขยะรีไซเคิล 

  การพิจารณาเลือกเทคโนโลยี ถ้าชุมชนที่คุ้นเคยกับระบบการแยกขยะควรพิจารณา
เลือกทางเลือกที่ 1 ซึ่งสามารถท าให้วัสดุจากการคัดแยกและน ามาใช้ใหม่มีคุณภาพดีมากและ 

มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการไม่มากนัก ถ้าในชุมชนใดประชาชนยังไมคุ้นเคยกับการคัดแยกขยะ 

ในระยะแรกควรใช้ทางเลือกที่ 3 คือ แยกขยะมูลฝอยย่อยสลายและขยะมูลฝอยทั่วไปรวมกับขยะ
มูลฝอยรีไซเคิลและส่งขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอยรีไซเคิลทั้งหมดเข้าโรงงานคัดแยก 
หลังจากนั้นเมื่อประชาชนคุ้นเคยกับระบบคัดแยกแล้วควรใช้ทางเลือกที่ 2 คือ แบ่งการคัดแยกขยะ
มูลฝอยรีไซเคิลก่อนทิ้งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการลง เทคนิค 

การคัดแยกขยะมูลฝอยแสดงไว้ในตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 เทคนิคในการแยกขยะมูลฝอยและการน าเทคนิคไปใช้ 
 

เทคนิค วัสดุที่คัดแยกได้ การแปรสภาพ
เบื้องต้น 

หมายเหตุ 

การแยก
ส่วนตัว  
แยกด้วยมือ 

กระดาษ โลหะ
ต่างๆ ไม้และ
พลาสติก 

ไม่ม ี ใช้แยกวัสดุจากขยะมูลฝอยจาก
อาคารบ้านเรือน อาคารพานิชย์ หรือ
โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่วัสดุที่
แยกจะน าไปขายแล้วน าไปเข้า
ขบวนการผลิตหรือหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่ 

การแยกโดย
ส่วนกลาง 
แยกด้วยมือ 

กระดาษ
หนังสือพิมพ์ 
กระดาษกล่อง 

ไม่ม ี ขึ้นอยู่กับค่าแรงว่าจะคุ้มกับเงินที่
ขายวัสดุได้หรือไม่ 

แยกด้วย
อากาศ 

วัสดุเผาไหม้ได้ การบดหยาบ ใช้แยกขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ 
(เบา) ออกจากส่วนที่เป็นโลหะแก้ว 
(น้ าหนักมาก) 

ร่อนผ่าน
ตะแกรง 

แก้ว ไม่มี หรือการบด
หยาบและแยกด้วย
อากาศ 

เหมาะที่จะใช้แยกขยะมูลฝอยที่มี
ปริมาณมาก แยกด้วยอากาศเพื่อ
แยกแก้วออกก่อนก็ได้ 

ลอยในน้ า แก้ว การบดหยาบ และ
แยกด้วยอากาศ 

น้ าที่ทิ้งจากระบบจะต้องถูกก าจัด
ก่อน ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
บ าบัดสูง 

แยกด้วย
แม่เหล็ก 

โลหะเหล็ก การบดหยาบ ใช้วิธีนี้ในโรงแปรสภาพหลายแห่ง
และใช้ได้ดี 

แยกโดยใช้
ตัวกลางหนัก 

อะลูมิเนียม 
และโลหะอื่นที่
ไม่ใช่เหล็ก 

การบดหยาบ และ
แยกด้วยอากาศ 

ใช้แยกวัสดุได้หลายประเภทโดยปรับ
ความถ่วงจ าเพาะของตัวกลางให้
เหมาะสม อาจใช้ตัวกลางหลาย
หน่วยต่อเนื่องกัน โดยแต่ละหน่วยใช้
แยกวัสดุต่างชนิดกัน 

ที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2546 
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 5.2.2 การบด 

  การบดขยะมูลฝอย เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของขยะมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ให้
มีขนาดและปริมาตรเล็กลงด้วยเครื่องจักรกล (รูปที่ 5.12) ซึ่งช่วยให้การเก็บรวบรวมและการขนส่ง
ได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากน้ีขยะมูลฝอยบางชนิดสามารถน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ 
เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ซังข้าวโพด วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ก่อนน าไปหมักท าปุ๋ยจะต้องลดขนาดให้
เล็กลงโดยใช้มีดสับ หรือหรือบดด้วยเครื่องบด เพื่อช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้กลายเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ได้ดีและเร็วขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.12 เครื่องบดหรือย่อยขยะมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ 
ที่มา : www.alizonna.com 

 

 5.2.3 การอัด 

  การอัดขยะมูลฝอยเป็นกระบวนการลดปริมาณของขยะมูลฝอย ใช้ส าหรับแหล่งก าเนิด
ขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมาก การอัดขยะมูลฝอยจะใช้เครื่องอัดเพื่อขึ้นรูปท าให้เป็นมัดหรือเป็นฟ่อน 
หรืออัดใส่ภาชนะรองรับ ประเภทของขยะมูลฝอยที่สามารถเข้าสู่กระบวนการอัดได้ เช่น กระดาษ 
โลหะ หรือกระป๋องโลหะ การอัดท าให้ปริมาตรขยะมูลฝอยลดลงได้มากขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ
เครื่องอัดและชนิดของขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยที่ผ่านกระบวนการอัดเป็นมัดหรือเป็นก้อนจะท าให้
ช่วยในการขนส่ง เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์หรือก าจัดได้ง่ายสะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(รูปท่ี 5.13) 
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รูปท่ี 5.13 กระบวนการอัดกระดาษของโรงงานแปรสภาพขยะมูลฝอย 

 

 5.2.4 การหมัก 

  การหมักขยะมูลฝอย เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านชีวภาพของขยะมูลฝอยอินทรีย์ 
จ าพวกเศษอาหาร ใบไม้ หญ้า เศษไม้ และกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ด้วยขบวนการทาง
ชีวภาพของจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เช่น การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic 

digestion) และการย่อยสลายด้วยกรด(Acid hydrolysis) จะได้สารประกอบที่คงตัวพวกฮิวมัส 
(Humus) (รูปที่ 5.14) และก๊าซต่างๆ สารประกอบฮิวมัสสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
เกษตรกรรม ส่วนก๊าซส าคัญที่เกิดขึ้น ได้แก่ ก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซที่สามารถน าไปใช้ในการหุงต้ม
หรือเผาไหม้หรือน ามาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงเหลว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.14 ปุ๋ยหมักที่ได้จากการย่อยของไส้เดือนและจุลินทรีย์ 
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5.3  การน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 5.3.1 การแปรรูปใช้ใหม่และการใช้ซ้ า (Recycling and reuse) 

  ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดสามารถน ามารีไซเคิลสามารถน าไปแปรรูป
เพื่อเป็นวัตถุดิบในขบวนการผลิตหรือปรับปรุงของโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อผ่านขั้นตอนการผลิต
แล้วของเสียที่ใช้แล้วจะกลายเป็นมาอยู่ในรูปสินค้ารีไซเคิล (Recycling) หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การรีไซเคิลกระดาษ เริ่มต้นด้วยกระบวนการใช้น้ าและสารเคมี
เพื่อก าจัดหมึกที่ปนเปื้อนออกไปท าให้กระดาษกลายเป็นเนื้อเยื่อ จากนั้นจึงท าความสะอาดเนื้อเยื่อ
แล้วป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเส้นใยที่สามารถน าไปผลิตเป็นกระดาษต่อไป (รูปที่ 5.15) สิ่งของ
หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสามารถน ามาท าความสะอาด ซ่อมแซม ปรับปรุง และน าไปใช้
ประโยชน์ใหม่ได้อีก (Reuse) ขบวนการน ากลับคืนวัสดุเหลือใช้ (Waste recovery) ในชุมชน  
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้มีการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยรีไซเคิล เช่น การจัดต้ัง
ธนาคารขยะมูลฝอย โครงการขยะมูลฝอยแลกไข่โครงการตลาดนัดรีไซเคิล และ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็น
ต้น นอกจากน้ี จะต้องมีการจัดวางถังรองรับวัสดุ รีไซเคิลตามประเภท/ชนิดที่ได้ท าการคัดแยกไว้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.15 เยื่อกระดาษจากกระดาษใช้แล้ว 

ที่มา :www.powder-mill.ready-online.com 
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 5.3.2 การใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน (Energy recovery) 

  การน าขยะมูลฝอยมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน คือ การแปรรูปขยะมูลฝอย
ให้เป็นพลังงานความร้อน เชื้อเพลิง และก๊าซชีวภาพ โดยผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงด้านความร้อน
และชีวภาพ (Thermal and biological conversion processes) 

  1) การเปลี่ยนแปลงด้านความร้อน 

   การเปลี่ยนแปลงด้านความร้อนของขยะมูลฝอยย่อยสลายและขยะมูลฝอย 

รีไซเคิลบางประเภท เช่น เศษอาหาร ใบไม้ เศษไม้ กระดาษ และพลาสติก โดยการเผาไหม้ในเตาเผา 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิการเผาไม้ระบบควบคุมมลพิษด้านอากาศ การก าจัด
กากที่เหลือจากการเผาไหม้และปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน  ๆ จะให้พลังงานในรูปของก๊าซไอร้อน ซึ่งสามารถ
น าไปผลิตพลังงานในรูปของไอน้ า น้ าร้อน และกระแสไฟฟ้าได้หากเตาเผาติดต้ังระบบน าพลังงาน
กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น หม้อต้มน้ า(Boiler) และเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากไอน้ า (Stream 

turbine generator) (รูปท่ี 5.16) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.16 โรงไฟฟ้าจากกระบวนการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผา 

ที่มา : www.protectionrelay.blogspot.com 

 

  2) การเปลี่ยนแปลงด้านชีวภาพ 

   การเปลี่ยนแปลงด้านชีวภาพของขยะมูลฝอยอินทรีย์หรือย่อยสลายจ าพวก
เศษอาหาร ใบไม้ หญ้า เศษไม้ และกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยขบวนการทางชีววิทยา
ของจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่พบได้ในสภาพที่ฝังกลบ เช่น การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
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(Anaerobic digestion) และการย่อยสลายด้วยกรด(Acid hydrolysis) จะได้สารประกอบที่คงตัว
พวกฮิวมัส (Humus) และได้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณ
ร้อยละ 60 – 70 คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ 30 – 40 ทีเหลือจะเป็นก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซไนโตรเจน (N2) ซึ่งก๊าซมีเทนมีคุณสมบัติติดไฟได้จึงสามารถ
น ามาเป็นพลังงานทดแทนเชื้ อเพลิง ต่างๆ เช่น การหุงต้ม เชื้อเพลิงรถยนต์ เชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม และการผลิตกระแสไฟฟ้า (รูปท่ี 5.17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.17 ก๊าซชีวภาพจากระบบก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ 

ที่มา : www.thaipublica.org 

 

  3) การใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ (Agricultural and feeding 

applications) (รูปท่ี 5.18) 
   (1) การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ คือ การน าขยะมูลฝอยย่อยสลายพวกเศษอาหาร
เศษพืช และวัสดุที่ย่อยสลายได้มาหมักโดยใช้สารเร่ง คือ กากน้ าตาล หรือเชื้อจุลินทรีย์ในอัตราส่วนที่
เหมาะสมจนกระทั่งได้น้ าหมักที่มีสีเหลืองน้ าตาล ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เช่น รดน้ าต้นไม้
ดับกลิ่นห้องน้ า ฆ่าหญ้า 

   (2) การหมักท าปุ๋ย คือ การน าขยะมูลฝอยย่อยสลาย พวกเศษพืช เศษขยะ
มูลฝอยจากการท าครัว เช่น เศษผัก เศษเนื้อ เปลือกผลไม้ มาหมักโดยอาศัยขบวนการทาง
ชีววิทยาของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายขยะมูลฝอยดังกล่าว ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมทั้ง
ในด้านความชื้น อุณหภูมิปริมาณออกซิเจน จนได้สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายแล้วเป็นผงหรือก้อนเล็กๆ  
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สีน้ าตาลปนด า ไม่มีกลิ่น มีอัตราส่วนของสารประกอบคาร์บอนต่อไนโตรเจนต่ า เมื่อขบวนการย่อย
สลายเสร็จสมบูรณ์จะได้ปุ๋ยหมักที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินได้เป็นอย่างดี 
วิธีการหมักท าปุ๋ย สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือวิธีกองบนพื้นหรือในหลุม กับวิธีหมักขยะโดยใช้
เครื่องจักรกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.18 ปุ๋ยและน้ าหมักมูลไส้เดือนจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ 
 

   (3) การน าไปเลี้ยงสัตว์ เป็นการน าขยะมูลฝอยจ าพวกเศษอาหารท่ีเหลือจาก
การรับประทานหรือประกอบอาหารไปใช้เลี้ยงสัตว์เช่น ใช้เลี้ยงสุกร เลี้ยงปลา (รูปท่ี 5.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.19 อาหารเลี้ยงสัตว์จากขยะมูลฝอยจากเศษอาหาร 
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   (4) การน าขยะมาปรับปรุงพื้นที่ (Land reclamation) 

    การน าขยะมาปรับปรุงพื้นที่ คือ การน าเอาขยะมูลฝอยทั่วไป เศษวัสดุ
จากการก่อสร้างหรือท าลายอาคาร กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย เถ้าและกากของเสียอ่ืนๆ 
ที่เกิดจากขบวนการเผาไหม้และหมักท าปุ๋ยชีวภาพ มาใช้ปรับปรุงพื้นที่ เช่น ถมพื้นที่ที่เป็นหลุม 
เป็นบ่อ ถมถนนที่มีความลาดเอียงถมพื้นที่ที่ต้องการยกระดับความสูง เมื่อถมกากของเสียหรือขยะ
ในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว จะสามารถน า พื้นที่นั้นๆไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ปลูกพืช สร้างสวนสาธารณะ 
หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และปลูกสร้างอาคารที่มีความสูงไม่มากนัก 

 

บทสรุป 

 การเก็บกักและการแปรสภาพขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด เป็นขั้นตอนที่ส าคัญของ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการเก็บกักขยะมูลฝอยต้องค านึงถึงการก าหนดขนาดและ
จ านวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสม ตลอดจนการขั้นตอนการแปรสภาพ
ขยะมูลฝอยซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ เคมีและชีวภาพเพื่อลดปริมาตรหรือ
รูปร่าง รวมทั้งการแยกเอาวัสดุที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดการขยะมูลฝอยในขั้นตอนการขนส่งเพื่อน าไปก าจัดหรือน ากลับมาใช้ใหม่
ได้ อีกทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของหลุมฝังกลบได้อีกด้วย 
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แบบฝึกหัด 

 

 

 1. จงบอกถึงปัญหาท่ีส าคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอยในประเทศไทย  
 2. จงอธิบายถึงประโยชน์หรือความจ าเป็นในการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 
 3. วิธีการในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีกี่แนวทางอะไรบ้าง 

อธิบาย 

 4. การน าขยะมูลฝอยอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร ผักผลไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
มีแนวทางอย่างไร อธิบาย 

 5. จากวิธีการคัดแยกและรวบรวมขยะ 3 ทางเลือกในบทนี้ ชุมชนของท่านควรเลือก
แนวทางใด เพราะเหตุใด อธิบาย  
 6. จงอธิบายบทบาท และหน้าที่ของร้านรับซื้อของเก่าที่มีต่อระบบการจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศไทย 

 7. ขยะมูลฝอยประเภทแก้ว และอะลูมิเนียม ควรมีการแปรสภาพอย่างไรถึงจะเหมาะสม 
อธิบาย  
 8. ขั้นตอนการเก็บกักและแปรสภาพมีประโยชน์อย่างไรต่อระบบการจัดการขยะมูล
ฝอย อธิบาย  
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บทที ่6 

การเก็บขนขยะมูลฝอย 

 

 

 การเก็บขนขยะมูลฝอย เป็นการเก็บรวมขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดต่างๆ แล้วน าไป  

เทลงในพาหนะเก็บขนหรือรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อขนส่งไปยังสถานีขนถ่ายหรือสถานที่
ก าจัด ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง รูปแบบการบริการ ระบบการเก็บขน ความถี่ในการเก็บขน อุปกรณ์
ในการเก็บขน จ านวนอุปกรณ์และคนงาน และเส้นทางการเก็บขน อันจะท าให้เรามีความรู้เกี่ยวกับ
การเก็บขนขยะมูลฝอยซึ่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย และไม่
มีสูตรส าเร็จ ดังนั้นต้องอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งความช านาญของผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเก็บขนขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม
และสามารถลดค่าใช้จ่ายจากกระบวนการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ 

 

6.1 รูปแบบการบริการ 

 ท้องถิ่นมีหน้าที่ให้บริการในการเก็บขนขยะมูลฝอยของแต่ละชุมชนซึ่งจะต้องมีการ  

วางแผนการจัดการเพื่อให้บริการที่คลอบคลุมพื้นที่ ควรชี้แจงประชาสัมพันธ์และก าหนดให้ชัดเจน
กับประชาชนผู้รับบริการว่าสามารถด าเนินการให้บริการในพื้นที่แห่งใดบ้าง เพื่อท้องถิ่นจะได้  

วางแผนการใช้อุปกรณ์ และรูปแบบวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับลักษณะของแหล่งก าเนิด รูปแบบ
การบริการของการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยใช้เกณฑ์ตามขนาดของแหล่งก าเนิดสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
 6.1.1 แหล่งก าเนิดขนาดเล็ก 

  รูปแบบการเก็บขนขยะมูลฝอยในแนวราบที่รับบริการการเก็บขนจากท้องถิ่น ได้แก่ 
บ้านพักอาศัย อาคารพานิชย์ ตึกแถว หรืออาคารที่ไม่สูงจนเกินไป อาจท าได้หลายรูปแบบ ดังนี้ (รูปที่ 
6.1) 
  1) ริมถนนหน้าอาคาร (Curbside) เป็นการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ให้รถยนต์เก็บขน
ขยะมูลฝอยวิ่งเก็บจากภาชนะรองรับขยะมูลฝอยหรือที่ต้ังอยู่ตามริมถนน หน้าอาคารแต่ละหลัง  
โดยเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของขยะมูลฝอยจะต้องน าภาชนะมาวางและน าไปเก็บเอง 

  2) ก าหนดจุดเก็บขน (Alley) เป็นการเก็บขนขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดโดยที่ให้
รถยนต์เก็บขนวิ่งเก็บขยะมูลฝอยจากภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ณ จุดเก็บที่ได้ตกลงกันระหว่าง
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ท้องถิ่นและประชาชนที่รับบริการ โดยที่ผู้รับบริการน าภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของตนเองมาวางไว้
หรือเทใส่ภาชนะที่ท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ที่จุดก าหนดและน าภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไปเก็บเอง 

  3) น าออกและน าเก็บ (Set out-set back) เป็นการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยที่ให้
พนักงานเก็บขนเข้าไปน าภาชนะรองรับขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดแต่ละแห่งน ามาเทใส่ในรถ
เก็บขนขยะมูลฝอยและน าภาชนะรองรับขยะมูลฝอยกลับไปคืนไว้ที่เดิม 

  4) น าออกแต่ไม่น าเก็บ (Set out) เป็นการเก็บขนขยะมูลฝอยที่คล้ายกับการเก็บ
ขนแบบน าออกและน าเก็บแต่จะแตกต่างกันที่พนักงานเมื่อน าภาชนะรองรับขยะมูลฝอยออกมาเท
ใส่ในรถเก็บขนขยะมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเปล่าผู้รับบริการจะน าไปเก็บเอง 

  5) ภาชนะรองรับเคลื่อนที่ (Backyard carry) เป็นการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ให้
พนักงานเก็บขนน าภาชนะขนาดใหญ่ที่มีล้อสามารถเข็นเข้าไปเก็บขนขยะมูลฝอยในแหล่งก าเนิดที่
มีปริมาณขยะมูลฝอยค่อนข้างมากและมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานพอสมควร เมื่อเก็บขนทุกจุดเก็บ
ขนแล้วน าขยะมูลฝอยเทใส่ในรถยนต์เก็บขนอีกทอดหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.1 รูปแบบการการเก็บขนขยะมูลฝอยจากบ้านพัก และอาคารไม่สูง 

ที่มา : ดังแปลงจาก https://www.cmb-truck.com, https://www.namom.go.th,  

https://www.bloggang.com 
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 6.1.2 แหล่งก าเนิดขนาดใหญ่ 
  การให้บริการเก็บขนขยะมลูฝอยจากอาคารหรือแหล่งก าเนดิขนาดใหญ่ เช่น อาคาร
สูงขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า ส านักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีรูปแบบการให้บริการที่
แตกต่างจากการให้บริการในพื้นที่ขนาดเล็ก ได้แก่ (รูปที่ 6.2)  
  1) ช่องทิ้งจากอาคารสูง (Chute) อาคารสูงทุกอาคาร เช่น แฟลตหรือคอนโดมิเนียม 
และอพาร์ตเม้นท์ซึ่งแต่ละชั้นนั้นจะมีช่องส าหรับทิ้งขยะมูลฝอยและไหลลงมาสู่ห้องเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยซึ่งอยู่ชั้นล่างสุดตรงใต้ถุนอาคารโดยมีภาชนะรองรับขนาดใหญ่ให้พอดีกับปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยมารวบรวมใส่รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยต่อไป 

  2) ถังคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ (Container) เป็นการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยโดย 

ที่เจ้าของขยะมูลฝอยหรือผู้รับผิดชอบอาคารต้องน าขยะมูลฝอยมาเทลงในถังคอนเทนเนอร์ จุดที่
วางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยจะต้องวางให้เหมาะสม โดยวางไว้ข้างมุมอาคาร อาจวางถี่หรือห่าง 
ท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการจะน ารถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยที่มีระบบติดต้ังคอนเทนเนอร์มาเก็บขนขยะ
มูลฝอยเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

  3) ห้องเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย (Storage room) อาคารขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์การค้า 
และโรงงานอุตสาหกรรมมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไว้ในห้องเก็บรวบรวมซึ่งอาจจะอยู่ภายในตัว
อาคารหรือนอกอาคารก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาคาร แล้วน าขยะมูลฝอยเทใส่รถเก็บขนขยะมูลฝอย
ต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.2 รูปแบบการการเก็บขนขยะมูลฝอยจากอาคารสูง 

ที่มา : ดังแปลงจาก https://www.cmb-truck.com, https://www.namom.go.th, 
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6.2 ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย 

 ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย หมายถึง ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด
ของขยะมูลฝอยและน ามาเทลงในรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยเพื่อขนส่งน าไปก าจัดต่อไป  
โดยประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาในการเก็บขนขยะมูลฝอย ได้แก่ วิธีในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
ความถี่ในการเก็บขนขยะมูลฝอยต้องพิจารณาจากลักษณะของขยะมูลฝอย ขนาดและความจุหรือ
ปริมาตรของภาชนะรองรับขยะมูลฝอยหรือสถานที่เก็บกัก ลักษณะกิจกรรมของประชาชนและ
ช่วงเวลาเก็บขน และประเภทและจ านวนของรถเก็บขนขยะมูลฝอย ระบบการเก็บรวบรวมหรือ 

การเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยในการวางเส้นทางการ 

เก็บขนขยะมูลฝอย โดยทั่วไปแล้วการเก็บขนขยะมูลฝอยจะมี 2 แบบ ได้แก่ 
 6.2.1 ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยคงท่ี 
(Stationary container system) (รูปที่ 6.3) 
  ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบภาชนะคงที่ เป็นระบบเก็บขนที่มีภาชนะรองรับ
หรือถังขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด เช่น อาหาร บ้านเรือน ส านักงาน ซึ่งใช้ภาชนะรองรับขยะมูล
ฝอยที่แตกต่างกันทั้งชนิดและปริมาตร อาจเป็นพลาสติก โลหะ หรือ ยางรถยนต์เก่า โดยรถยนต์
เก็บขนขยะมูลฝอยวิ่งไปที่จุดเก็บขน พนักงานจะยกภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไปเทใส่รถเก็บขน
แล้วน าภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเปล่ามาวางไว้ที่เดิม และวิ่งไปเก็บที่จุดอ่ืนต่อไปจนขยะมูลฝอย
เต็มคันรถ จึงขนส่งไปยังสถานขนถ่ายหรือสถานที่ก าจัด แล้ววิ่งรถเปล่ามาเก็บขนขยะมูลฝอยใหม่ 
ณ จุดถัดไป ระบบนี้จะเหมาะส าหรับบริเวณที่มีปริมาณขยะมูลฝอยไม่มาก ถนนกว้าง การจราจร
ไม่คับค่ัง หากเป็นซอยเล็กๆ ไม่ควรใช้ระบบนี้ โดยปรับเปลี่ยนรถเก็บขนให้มีขนาดเล็กลง เช่น  
รถกระบะ รถสามล้อเครื่อง การเก็บขนขยะมูลฝอยในระบบนี้เส้นทางค่อนข้างจะวิ่งเก็บวกวน  
ใช้เวลาในการเก็บขนนาน และอาจกีดขวางการจราจร ในกรณีเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยมี
ถนนกว้าง จราจรไม่ค่อยติดขัด การเก็บขนอาจใช้วิธีแบบบ้านต่อบ้าน (Door to door) โดยให้
รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยจอดเก็บจากอาคารทีละหลัง ส าหรับในกรณีที่ถนนคับแคบ เป็นย่านธุรกิจ
และการจราจรติดขัดท าให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้จึงควรเก็บขนแบบ
จุดรวบรวมมูลฝอยของชุมชน (Point collection) โดยที่ผู้รับบริการหรือประชาชนต้องน าขยะมูลฝอย
ของตนเองมาเทไว้ในภาชนะรองรับขยะมูลฝอยรวมซึ่งอาจจะเป็นถังคอนเทนเนอร์ก็ได้ เพื่อสะดวก
ให้แก่รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยเข้ามาเก็บขนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่กีดขวางการจราจร 
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รูปท่ี 6.3 การเก็บขนขยะมูลฝอยแบบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยคงที่ 
ที่มา : ดัดแปลงจาก https://www.cmb-truck.com 

 

 6.2.2 ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเคลื่อนท่ี 
(Hauled container system)  
  ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเคลื่อนที่เป็นระบบ
เก็บขนที่มีภาชนะรองรับหรือถังขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ เช่น ตลาด 
และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ซึ่งจะมีถังคอนเทนเนอร์วางไว้และให้ผู้รับบริการหรือประชาชนน าขยะ
มูลฝอยมาทิ้งรวมกัน จากนั้นรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยที่ติดต้ังอุปกรณ์ยกคอนเทนเนอร์มายกไป
ยังสถานีขนถ่ายหรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และเมื่อถ่ายขยะมูลฝอยออกจากคอนเทนเนอร์แล้ว
จะน าคอนเทนเนอร์เปล่ากลับมาไว้ที่เดิมหรือที่ใหม่ เหมาะส าหรับแหล่งก าเนิดที่มีปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ต้องการเก็บขนในปริมาณมาก และเส้นทางการวิ่งรถของระบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ซับซ้อน
เหมือนระบบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยคงที่โดยจะวิ่งรถไปเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นจุดที่ก าหนด
ไม่ได้เข้าไปตามซอยต่างๆท าให้การวางเส้นทางวิ่งได้สะดวก และก าหนดเวลาในการเก็บขนขยะ
มูลฝอยได้ซึ่งจะท าให้ประหยัดเวลาในการเก็บขนและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ การเก็บขนขยะมูลฝอย
ระบบนี้มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
  1) การเก็บขนแบบวิ่งรถเปล่า (Conventional mode) เป็นการเก็บขนขยะมูล
ฝอยโดยใช้รถยนต์บรรทุกคอนเทนเนอร์จะวิ่งรถเปล่าจากอู่ไปยังจุดรวบรวมขยะมูลฝอย จากนั้น 
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จะยกถังคอนเทนเนอร์ที่มีขยะมูลฝอยไปเททิ้งที่สถานขนถ่ายหรือสถานที่ก าจัด แล้วน าถัง  

คอนเทนเนอร์เปล่ากลับไปยังจุดรวบรวมขยะมูลฝอยเดิม และวิ่งรถเปล่าไปยกถังคอนเทนเนอร์ที่มี
ขยะมูลฝอย ณ จุดรวบรวมขยะมูลฝอยต่อไปจนเสร็จ แล้ววิ่งรถกลับอู่ (รูปท่ี 6.4) 
 

 
 

รูปท่ี 6.4 ระบบการเก็บขนแบบวิ่งรถเปล่า 

ที่มา : ดัดแปลงจาก https://www.lion2014.com 

 

  2) ระบบการเก็บขนแบบเปลี่ยนถังคอนเทนเนอร์ (Exchange container mode) 
เป็นการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ให้รถเก็บขนบรรทุกคอนเทนเนอร์เปล่าไปที่จุดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
เพื่อวางถังคอนเทนเนอร์เปล่าและยกถังคอนเทนเนอร์ที่บรรจุขยะมูลฝอย แล้ววิ่งรถบรรทุกถังคอน
เทนเนอร์ที่บรรทุกขยะมูลฝอยไปถ่ายเทที่สถานีขนถ่ายมูลฝอยหรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
หลังจากถ่ายเทขยะมูลฝอยก็จะวิ่งบรรทุกคอนเทนเนอร์เปล่าเพื่อไปเก็บขยะมูลฝอย ณ จุดรวบรวม
ขยะมูลฝอยจุดต่อไป (รูปท่ี 6.5) 
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รูปท่ี 6.5 ระบบการเก็บขนแบบเปลี่ยนถังคอนเทอเนอร์ 
ที่มา : ดัดแปลงจาก https://www.lion2014.com, 

 

6.3 ความถี่ในการเก็บขนขยะมูลฝอย 

 การก าหนดความถี่ของการเก็บขนขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิ่น โดยทั่วไปไม่ได้ก าหนด
ว่าต้องเก็บจ านวนกี่ครั้งต่อสัปดาห์ การก าหนดความถี่ในการเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นขั้นตอน
ส าคัญในการประเมินค่าใช้จ่ายซึ่งหากมีความถี่ในการเก็บขนสูงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

จะสูงตามด้วย แต่หากเว้นช่วงความถี่ในการเก็บขนมากจนเกินไปก็จะท าให้เกิดปัญหา เช่น  
การเน่าเหม็นของขยะอินทรีย์ซึ่งจะสร้างความร าคาญ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และสัตว์
น าโรค แต่ในหลักวิชาการแล้ว เทศบาล ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องตระหนักว่าขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นต้องเก็บขนให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ห้ามไม่ให้ตกค้าง และควรเก็บใน
แต่ละจุดเก็บหรือเขตรับผิดชอบเพียง 1 ครั้งเท่านั้น การก าหนดความถี่ในการเก็บขนมีปัจจัยที่ต้อง
ค านึง ดังนี้ 
 6.3.1 ลักษณะและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

  ลักษณะและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยตามแหล่งก าเนิดแต่ละแห่งนั้นจะมี
ความแตกต่างกัน เช่น ตลาดสดและย่านร้านอาหาร ซึ่งลักษณะและองค์ประกอบที่นี่ส่วนใหญ่จะ
เป็นพวกขยะมูลฝอยอินทรีย์สารที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย เน่าเปื่อย เกิดการหมักหมมและท าให้
เกิดกลิ่นเหม็น ได้แก่ เศษผักผลไม้ เศษอาหาร การเก็บขนขยะมูลฝอยที่นี่ควรให้บริการเก็บขน 

ทุกวันอย่างน้อยวันละครั้ง ศูนย์การค้า บ้านเรือนที่พักอาศัยจะมีขยะมูลฝอยประเภทรีไซเคิล หรือ
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ขยะมูลฝอยแห้งเป็นส่วนใหญ่ เช่น กระดาษ ถังพลาสติก โลหะ แก้ว อะลูมิเนียม ขยะมูลฝอย
เหล่านี้ไม่เน่าเปื่อยแต่อาจจะสกปรกบ้าง อาจให้บริการเก็บขนทุกวัน วันเว้นวัน หรือสัปดาห์ละ  
2-3 ครั้ง ก็ไดแ้ต่ไม่ควรเว้นช่วงห่างการเก็บขนมากจนเกินไป 

 6.3.2 ฤดูกาลและสภาพอากาศ 

  ฤดูกาลและสภาพอากาศเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ลักษณะทางเคมีและชีวภาพ
ของขยะมูลฝอยเปลี่ยนแปลง ขยะมูลฝอยที่เป็นอินทรีย์สารจ าพวกเศษอาหาร ผัก ผลไม้ จุลินทรีย์
ที่อยู่ในขยะมูลฝอยอินทรีย์เหล่านี้จะย่อยสลายได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนและชื้น และจะท างานได้
ช้าลงเมื่ออยู่ในสภาพที่อากาศหนาวเย็นหรืออุณหภูมิต่ า ในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนการเก็บขนขยะ
มูลฝอยควรจะมีความถี่ในการเก็บขนขยะมูลฝอยมากกว่าช่วงฤดูหนาว เพื่อป้องกันการหมักหมม
และย่อยสลายสารอินทรีย์ในภาชนะรองรับหรือจุดรวบรวมขยะมูลฝอยจนท าให้เกิดกลิ่นเหม็นและ
สร้างความร าคาญให้กับประชาชนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง สันฟันแทะ และสัตว์น าโรค
อ่ืนๆ  
 6.3.3 ขนาดพื้นที่ในการรองรับมูลฝอย  
  สภาพพื้นที่ และขนาด หรือความสามารถในการรองรับให้เป็นสถานที่เก็บกักหรือ
รวบรวมขยะมูลฝอยจะต้องเพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอย จุดรวบรวมขยะมูลฝอยบางแห่งมีพื้นที่
จ ากัดท าให้ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้น้อย รวมทั้งในสถานที่ที่ต้องการ
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา เช่น ศูนย์การค้า แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่นิยม ก็จ าเป็นต้องให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถ่ีกว่าปกติ นอกจากนี้สภาพของ
ถนนจะต้องกว้างเพียงพอส าหรับให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยเข้ามาเก็บ บางจุดรวบรวมขยะมูลฝอย  

มีพื้นที่จ ากัด หรือเป็นซอยเล็กๆ และมีการจราจรคับค่ังก็เป็นอุปสรรคต่อการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ 

 6.3.4 ประเพณีและเทศกาลพิเศษ  
  ลักษณะประเพณีกิจกรรมและเทศกาลของเมืองแต่ละแห่งอาจมีเหมือนกันหรือ
แตกต่างกัน ในช่วงเทศกาลต่างๆหรือกิจกรรมมักจะมีปริมาณขยะมูลฝอยที่มากกว่าลักษณะ
กิจกรรมปกติของประชาชน เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง รวมทั้งกิจกรรมการแสดง
สินค้า งานกาชาด เป็นต้น การเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วงดังกล่าวควรเพิ่มความถี่ในการให้บริการ
เพิ่มมากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของขยะมูลฝอย 

 6.3.5 เวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอย 

  ช่วงเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยจะต้องวางแผนให้สอดคล้องกับลักษณะและ
กิจกรรมของเมืองซึ่งมีความแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองเดียวกัน แต่บางพื้นที่ก็มีกิจกรรมที่  
ไม่เหมือนกัน บางพื้นที่อาจเป็นธุรกิจ การค้า การศึกษา และหน่วยงานราชการ ซึ่งจะต้องก าหนด
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ช่วงเวลาในการเก็บขนเพื่อความประหยัดค่าใช้จ่ายและเก็บขนขยะมูลฝอยได้หมดไม่ตกค้าง 
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการก าหนดความถี่ในช่วงเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยนั้นจะต้องค านึก
ถึงหลายปัจจัย เช่น บริเวณการจราจรคับค่ังหนาแน่น ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนของแต่ละวัน อาจต้อง
บริการเก็บขนในช่วงเช้ามืด หรือช่วงเวลากลางคืนแทน ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปมักจะนิยมเก็บ
กวาดขยะมูลฝอยในเวลาเช้า เช่น เริ่มต้ังแต่เวลา 05.00 น. ไปจนถึงเวลา 10.00 น. อย่างไรก็ตาม
การที่จะระบุช่วงเวลาที่แน่นอนในการเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่ยากมาก ไม่มีสูตรส าเร็จ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะการเกิดขยะมูลฝอยของแต่ละแห่งที่จะต้องก าหนดเวลาแล้วแต่กรณี รวม ทั้ง
ความสามารถและประสบการณ์ของนักวิชาการหรือผู้รับผิดชอบในการออกแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยของท้องถิ่น 

 

6.4  รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย 

 ยานพาหนะหรือรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
การเก็บขนขยะมูลฝอยมากแต่ละเมืองอาจแตกต่างกันออกไป รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยต้อง  

ปิดมิดชิดไม่รั่วป้องกันน้ าไม่ให้รั่วลงพื้นดิน ขยะมูลฝอยไม่ปลิวออกไปจากถังรถเก็บขนขยะมูลฝอย
ที่ขนไปก าจัด ส่วนการก าหนดขนาด ประเภทและจ านวนของรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยต้อง
สอดคล้องเหมาะสมกับปริมารขยะมูลฝอยและสภาพของเมือง รวมทั้งท้องถิ่นแต่ละแห่งจะเลือกใช้
บางแห่งไม่มีปัญหาในการจัดหางบประมาณก็สามารถเลือกเทคโนโลยีที่สูง แต่ท้องถิ่นบางแห่งมี
งบประมาณจ ากัด อาจจะซื้อรถบรรทุกธรรมดาแบบเปิดท้ายก็ได้  
 6.4.1 ชนิดของรถเก็บขนขยะมูลฝอย 

  รถเก็บขนขยะมูลฝอยในประเทศไทยที่ใช้กันอยู่มีหลายประเภท หลายขนาด
ความจุ แบบเทคโนโลยีธรรมดาและทันสมัย ราคาก็แตกต่างกันตามฟังก์ชันและความสามารถใน
การท างานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยแต่ละประเภทและข้อจ ากัด (ตารางที่ 6.1) ซึ่งมีหลายชนิด 
ดังต่อไปนี ้
  1) รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดเปิดข้างเทท้าย (side loading and dumping 

truck) เป็นรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยมี 6 ล้อ ความจุมีตั้งแต่ 7-12 ลบ.ม. ไม่มีเครื่องจักรกลใน 

การอัดขยะมูลฝอย ด้านข้างตัวถังมีช่องส าหรับเปิด-ปิด ส าหรับเทขยะมูลฝอยจากถังรองรับขยะ
มูลฝอยของบ้านเรือน และสามารถเทท้ายส าหรับน าเอาขยะมูลฝอยออกจากรถ (รูปที่ 6.6) 
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รูปท่ี 6.6 รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดเปิดข้างเทท้าย 

 

  2) รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดมีเครื่องอัดขยะมูลฝอย (Compactor truck) 
เป็นรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย 6 ล้อ มีความจุหรือรองรับขยะมูลฝอยได้ประมาณ 5 – 8 ตันหรือ  
8 – 12 ลบ.ม. ซึ่งตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอยจะมีเครื่องอัดขยะมูลฝอยซึ่งจะช่วยให้ขยะมูลฝอยมี
ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติและท าให้บรรทุกขยะมูลฝอยได้มากขึ้น รถยนต์เก็บขนประเภท
นี้ใช้ได้ดีกับเมืองใหญ่ที่มีสภาพถนนดีและมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจ านวนมาก
(รูปท่ี 6.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.7 รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดมีเครื่องอัดขยะมูลฝอย 
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  3) รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดกระบะเล็ก (pick up) เป็นรถยนต์เก็บขน 

ขยะมูลฝอยที่น ารถบรรทุกกระบะมาปรับปรุงต่อเติม หรืออาจใช้รถบรรทุกทางการเกษตรที่เรียกว่า 
รถอีแต๋น ปัจจุบันนี้รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยกระบะเล็กนี้มีการต่อเติมระบบอัดขยะมูลฝอยเพื่อ
เพิ่มความความหนาแน่นและปริมาณขยะมูลฝอยเหมือนกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งสามารถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยได้เพิ่มมากขึ้น นิยมใช้ส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณที่มีถนนแคบ เนื่องจากมี
ความคล่องตัวสูง และใช้พนักงานประจ ารถน้อย (รูปท่ี 6.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.8 รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดกระบะเล็ก 

 

  4) รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดบรรทุกเทท้าย (Dumping truck) เป็นรถยนต์
เก็บขนขยะมูลฝอยขนาด 6 ล้อที่มีกระบะบรรทุกเปิดท้ายส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ 
เช่น กิ่งไม้ เศษหิน กรวด หรือเศษวัสดุก่อสร้าง (รูปท่ี 6.9) 
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รูปท่ี 6.9 รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดบรรทุกเทท้าย 

 

  5) รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดบรรทุกคอนเทนเนอร์ (Container hauling truck) 
เป็นรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยที่ใช้ส าหรับยกเคลื่อนย้ายถังคอนเทนเนอร์บรรจุขยะมูลฝอย มี 6 ล้อ 
มีความจุขนาดของถังคอนเทนเนอร์ ประมาณ 3 – 5 ลบ.ม. รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยประเภทนี้
ใช้ได้ดีกับแหล่งชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น และถนนค่อนข้างแคบ โดยให้ประชาชนน าขยะมูลฝอย
มาทิ้งลงในถังคอนเทนเนอร์เมื่อเต็มหรือถึงเวลาเก็บขน ท้องถิ่นก็น ารถยนต์เก็บขนเพื่อขนส่งไปยัง
สถานีขนถ่ายหรือสถานีก าจัด (รูปท่ี 6.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.10 รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดบรรทุกคอนเทนเนอร์ 

ที่มา : https://www.punkorn.com 
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  6) รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรถยนต์เก็บ 

ขนขยะมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น ภายในถังติดต้ังระบบท าความเย็นด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่
ที่ 10 – 15 องศาเซลเซียส และมีระบบป้องกันการรั่วไหลของของเหลวที่มากับขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
โดยรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อนี้จะตระเวนเก็บขนขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด เช่น โรงพยาบาล 
คลินิก ห้องสัตว์ทดลอง แล้วน าไปก าจัดด้วยวิธีการเผาจากเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน 
(รูปท่ี 6.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.11 รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
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ตารางที่ 6.1  ชนิด ประสิทธิภาพในการท างานและข้อจ ากัดของรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย 

 

ชนิด ความจ ุ

(ลบ.ม.) 
ประสิทธภิาพในการท างาน ข้อจ ากัด หมายเหตุ 

1. รถเปิดข้าง
เทท้าย 

7 - 10 - มีความคล่องตัวดี 

- เหมาะสมกับสภาพถนน 

- เหมาะกับเทศบาลท่ัวไป 

- บรรทุกได้น้อย 

- เข้าซอยแคบได้
ล าบาก 

- ใช้พนักงานจ านวน
มาก 

ด้านข้างของรถสูง
ประมาณ 120 – 150 

ซม. ท าให้เกิดความไม่
สะดวกในการเทขยะมลู
ฝอยใส่รถเป็นสาเหตุของ
ความล่าช้า 

2. รถยนต ์

เทท้าย 

5 – 7 - คลองตัวในการท างานดี 
- เหมาะกับเทศบาลท่ัวไป 

- ไม่มีฝาปิดมิดชิด - นิยมใช้เก็บกิ่งไม้และ
วัสดุก่อสร้างเป็นส่วน
ใหญ่ 

3. รถบรรทุก
คอนเทนเนอร ์

3 - 5 - เหมาะกับเทศบาลขนาด
ใหญ่ที่ประชาชนอยู่หนาแน่ 

- สามารถซ่อมบ ารุงได้ง่าย 

- ราคาสูง 

- มีข้อจ ากดัจาก
ประชาชนซึ่งไม่ยอมให้
ต้องใกล้บ้านของตน 

 

4. รถอัดขยะ
มูลฝอย 

15 – 20 

(5 – 6 ตัน) 

- เหมาะกับเทศบาลขนาด
ใหญ่ที่มีสภาพถนนดี และมี
ปริมารขยะมูลฝอยเกิดข้ึน
มากๆ 

- ใช้พนักงานน้อย 

- ในถนนท่ีมีสภาพไม่ดี 
จะท าให้รถช ารุดเร็วข้ึน 

- การซอ่มบ ารุงยุ่งยาก 

- ราคาแพง 

- สภาพไม่คลอ่งตัว
ส าหรับเมืองท่ีมีถนน
แคบ 

- ค่าบ ารุงรักษาสูงกว่า
รถทุกประเภท 

- ในกรณีท่ีขยะมูลฝอย
มีความช้ืนสูงจะท าให้
เกิดความสกปรกมาก 
เพราะการอัดของรถ 

- ด้านท้ายรถท่ีเทมูล
ฝอยอยู่ต่ า สะดวกดีมาก
กับการเทขยะมูลฝอย 

ใส่รถ 

5. รถกระบะ
เล็ก 

1 - 3 - คล่องตัวในการท างานดี 
- เข้าในซอยเล็กๆได้  
- ใช้พนักงานน้อย 

- บรรทุกได้ครั้งละไม่
มาก 

- ควรจะน ามาใช้ใน
ชุมชนท่ีหนาแน่นและ
ถนนคับแคบ 

ที่มา : ธเรศ, 2557 
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 6.4.2 การค านวณรถเก็บขนขยะมูลฝอย 

  การค านวณจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ต้องการในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปริมาณ
ขยะมูลฝอยแต่ละประเภทที่จะต้องเก็บขนและปริมาณขยะมูลฝอยที่รถเก็บขนขยะมูลฝอยสามารถ
เก็บขนได้ต่อคัน ดังแสดงในสูตรคือ 

  N = Q / Qi 

 เมื่อ  N = จ านวนรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยที่ต้องการ (คัน/ปี) 
  Q = ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องท าการเก็บขนทั้งหมดในแต่ละปี (ตัน/ปี) 
  Qi = ปริมาณขยะมูลฝอยที่รถยนต์สามารถเก็บขนได้ต่อคัน (ตัน/ปี) 
  การค านวณปริมาณขยะมูลฝอยที่รถยนต์เก็บขนสามารถเก็บขนได้ต่อคัน สามารถ
ค านวณได้ 2 วิธี คือ  
  วิธีที่ 1 โดยการก าหนดจ านวนเที่ยวเก็บขน 

  Q = V x f x D x t x Wd 

 เมื่อ Q = ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ต่อไป (ตัน/ปี) 
  V = ความจุของตัวถังรถเก็บขน (ลบ.ม.) 
  F = ร้อยละความจุของขยะมูลฝอยสูงสุดที่สามารถใส่ในตัวถังรถ 

  D = ความหนาแน่นของขยะมูลฝอยขณะขนส่ง (ตัน/ลบ.ม.) 
  t  = จ านวนเที่ยวเก็บขนต่อวัน 

  Wd = จ านวนวันปฏิบัติงานต่อปี 
 

  วิธีที่ 2 โดยค านวณจากเวลาที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยต่อวัน 

  t = T / Tt 

  Tt = (V x f x D) / E 

 เมื่อ  T = เวลาส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหมดต่อวัน 

  Tt = เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่อเที่ยว หมายถึง เวลาที่ใช้ในการเก็บขน 

    ขยะมูลฝอยจนเต็มคันรถ รวมกับเวลาว่ิงขนส่งไปยังสถานที่ก าจัด 

    ขยะมูลฝอยจนกระทั่งวิ่งกลับมายังจุดเก็บขนของเที่ยวถัดไป 

  E  = ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยของรถยนต์เก็บขน หมายถึง  
    น้ าหนักขยะมูลฝอยที่รถยนต์สามารถเก็บขนได้ต่อหน่วยเวลา ซึ่งจะมีค่า 

    เปลี่ยนแปลงตามจ านวนพนักงานเก็บขนประจ ารถ 
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  สามารถค านวณหาปริมาณขยะมูลฝอยเที่ยวสุดท้ายด้วยสูตร 

  Q1 = T1 x Qt 

 เมื่อ  Q1 = ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ในเที่ยวสุดท้าย (ตัน) 
  T1  = เวลาที่เหลือส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอยในเที่ยวสุดท้าย หมายถึง  
    เวลาที่เหลือส าหรับเที่ยวสุดท้ายที่หักเวลาที่ใช้ในการว่ิงขนส่ง ไป-กลับ  
    และถ่ายเทขยะมูลฝอยที่สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 

  Qt = ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้เต็มคัดรถ  

 

 6.4.3 จ านวนรถเก็บรวบรวมขยะ 

  จัดหารถเก็บรวบรวมขยะและพนักงานประจ ารถให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ตามเกณฑ์ต่อไปนี ้
  1) จัดหารถยนต์เก็บรวบรวมขยะ 1 คัน ประเภทธรรมดาเปิดข้าง ขนาด 4 ลบ.ม.
(5 ลบ.หลา) ต่อประชากร 2,000 คน หรือ 

  2) จัดหารถยนต์เก็บรวบรวมขยะ 1 คัน ประเภทธรรมดาเปิดข้าง ขนาด 10 ลบ.ม.
(13 ลบ.หลา) ต่อประชากร 5,000 คน หรือ 

  3) จัดหารถยนต์เก็บรวบรวมขยะ 1 คัน ประเภทธรรมดาเปิดข้าง ขนาด 12 ลบ.ม.
(15 ลบ.หลา) ต่อประชากร 6,000 คน หรือ 

  4) จัดหารถยนต์เก็บรวบรวมขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุ 8 ลบ.ม. (10 ลบ.หลา)  
1 คัน ต่อประชากร 12,000 คน หรือ 

  5) จัดหารถยนต์เก็บรวบรวมขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุ 10 ลบ.ม. (13 ลบ.หลา) 
1 คัน ต่อประชากร 15,000 คน 

 

6.5 การวางเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย 

 การวางเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยนับว่าเป็นส าคัญและจ าเป็นในการน ามาเป็นปัจจัย
ประกอบการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย การวางเส้นทางเก็บขนเปรียบเสมือนระยะทางที่ใช้รถเก็บขน
ขยะมูลฝอยซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง เวลา การสึกหรอของเครื่องยนต์ 
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วการวางเส้นทางวิ่งรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยไม่มีสูตรส าเร็จ
หรือกฎเกณฑ์ที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ลักษณะการวางผังเมือง ขนาดหรือความกว้าง
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ของถนน ความแออัดหรือปริมาณของยานพาหนะต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของ
ประชาชน  
 6.5.1 ปัจจัยในการวางเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย 

  การวางแผนวางเส้นทางของแต่ละท้องถิ่นไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน และไม่ได้มี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอน ดังนั้นในการปฏิบัติงานจริงๆ จึงนิยมลองผิดลองถูก (Trial and error) จนกว่า
จะพบเส้นทางที่เหมาะสมซึ่งต้องอาศัยเวลา ความช านาญของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยซึ่งเป็น
ผู้ที่คุ้นเคยกับเส้นทาง และประสบการณ์ของผู้ก าหนดเส้นทาง โดยทั่วไปในการวางเส้นทางเก็บขน
ขยะมูลฝอยมีปัจจัยในการด าเนินงานประกอบการวางแผนดังนี้ 
   1) วางเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณที่มีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวน
มากก่อนแล้วค่อยไปเก็บเส้นทางบริเวณที่มีปริมาณขยะมูลฝอยน้อย เพื่อลดกลิ่นจากการหมักหมม 

ของกองขยะมูลฝอย  
   2) ชุมชนที่ต้ังอยู่เนินเขาหรือที่สูง การวางเส้นทางให้เริ่มเก็บขนขยะมูลฝอย
จากที่สูงมายังที่ราบต่ ากว่า เพื่อเป็นการประหยัดน้ ามัน 

   3) สภาพความพร้อมของท้องถิ่น เช่น ลักษณะของระบบการเก็บขนขยะมูล
ฝอยที่ใช้ จ านวนพนักงาน ขนาดและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใช้ 
   4) ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรตัดขัด คับค่ังหนาแน่น ให้เว้นการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยในบริเวณนี้ก่อน แล้วให้หาเวลาที่มีการจราจรหนาแน่นน้อยที่สุดมาเก็บ ซึ่งส่วน
ใหญ่อาจเป็นช่วงเวลาเช้าตรู่หรือกลางคืน 

   5) การวางเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ หรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายการจราจร 

   6) เส้นทางของรถเก็บขนขยะมูลฝอยต้องวางเส้นทางสุดท้ายให้ใกล้กับถนน
หลักเพื่อสะดวกในการขนส่งและให้ใกล้กับสถานที่ก าจัดหรือสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเพื่อ
ประหยัดเวลาและระยะทางในการขนส่ง  
 6.5.2 ขั้นตอนการวางเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอย 

  1) จัดเตรียมแผนที่บริเวณที่ใช้ในการวางเส้นทางการเก็บขน แผนที่ซึ่งสามารถ
หาได้จากหน่วยงานของเทศบาลหรือท้องถิ่น ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งแผนที่ที่เป็นกระดาษ และแผนที่
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เช่น โปรแกรม Google earth, Google map  
ซึ่งจะท าให้เห็นถนน ซอย จ านวนบ้านที่จะต้องท าการเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างชัดเจน 
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  2) วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น ปริมาณขยะมูลฝอย 

ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จุดรวบรวมขยะมูลฝอย จ านวนภาชนะรองรับ ความกว้างของถนนมี
ความสอดคล้องกับชนิดหรือประเภทของรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ต้องใช้เก็บขน  
  3) จัดเตรียมเส้นทางเบื้องต้น โดยเริ่มก าหนดเส้นทางอย่างคร่าวๆ โดยใช้แผนที่
ซึ่งสามารถก าหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอย จ านวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในแต่ละจุด ความถี่ 
และเส้นทางถนนที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอย หากพื้นที่รับผิดชอบมีขนาดใหญ่มากจนเกินไป 
อาจแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อสะดวกในการวางเส้นทางและทดลองวิ่งเก็บโดยท าการบันทึก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

  4) เปรียบเทียบเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยแต่ละวัน เพื่อเลือกเส้นทางที่
เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากระยะทางวิ่งของรถเก็บขนขยะมูลฝอย ควรมีระยะทางในการ 

วิ่งเท่าๆ กัน ปริมาณขยะมูลฝอยควรเก็บได้เท่าๆกันหรือใกล้เคียงกัน ทิศทางการวิ่งจะต้องไม่วิ่งทับ
เส้นทางเดิม ซึ่งเรียกว่า การจัดท าสมดุลเส้นทาง (Balance route) 
 

บทสรุป 

 การเก็บขนขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดต่างๆ โดยใช้พาหนะเก็บขนหรือรถยนต์เก็บขน
ขยะมูลฝอย เพื่อขนส่งไปยังสถานีขนถ่ายหรือสถานที่ก าจัดมีรูปแบบการบริการของการเก็บขน
ขยะมูลฝอยโดยใช้เกณฑ์ตามขนาดของแหล่งก าเนิดทั้งแหล่งก าเนิดขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
ซึ่งมีระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยมี 2 แบบ ได้แก่ ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอยคงที่ และระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเคลื่อนที่  ซึ่งแต่
ละท้องถิ่นจะเป็นผู้ก าหนดความถี่ของการเก็บขนขยะมูลฝอยซึ่งต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายซึ่งหากมี
ความถี่ในการเก็บขนสูงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจะสูง นอกจากนี้รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยท่ี
ใช้เก็บขนขยะมูลฝอยต้องปิดมิดชิดไม่รั่ วป้องกันน้ าไม่ให้รั่วลงพื้นดินและขยะมูลฝอยไม่ 
ปลิวออกไปจากรถ อย่างไรก็ตามการวางเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยแสดงถึงระยะทางที่ใช้ 
รถเก็บขนขยะมูลฝอยซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง เวลา การสึกหรอของ
เครื่องยนต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากหลักการต่างๆสามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ 

วางแผนการเก็บขนขยะมูลฝอยให้แก่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบฝึกหัด 

 

 

 1. แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยจากอาคารสูงประเภทที่อยู่อาศัย การเลือกขนาดถังรองรับ
ขยะมูลฝอยควรเป็นอย่างไร และควรมีรูปแบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบใด อธิบาย  
 2. จุดรวบรวมขยะมูลฝอยจากชุมชนที่มีการจราจรอย่างคับคับ และค่อนข้างแคบควรใช้
รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดใด เพราะเหตุใด อธิบาย 

 3. การคัดเลือกรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ที่มี
ความลาดชันสูงต้องใช้รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดใด และต้องค านึงปัจจัยใดบ้าง 

 4. ขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล ต้องใช้รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดใด 
เพราะเหตุใด อธิบาย 

 5. เวลาในเก็บขนขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์อย่างไรกับประสิทธิของการเก็บขนขยะ
มูลฝอย อธิบาย 

 6. การออกแบบระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยในแหล่งก าเนิดจากอุตสาหกรรม ท่านจะ
เลือกการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบใด พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อดี – ข้อจ ากัดของแต่ละวิธี 
 7. การคัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภทต่างๆ มีผลดีผลเสียต่อระบบการเก็บขนขยะมูล
ฝอยอย่างไร อธิบาย 

 8. ประชาชนสามารถช่วยให้ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้อย่างไร อธิบาย 
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บทที ่7 

การขนส่งขยะมูลฝอย 

 

 

 ในบทนี้จะกล่าวถึง ขั้นตอนของการขนส่งขยะมูลฝอย ความจ าเป็นของสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอย ประเภทของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย รวมทั้งการคัดเลือกรูปแบบเส้นทางการขนส่ง
ขยะมูลฝอย ซึ่งจะท าให้เราได้รับความรู้และเข้าใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการและ
ออกแบบระบบการขนส่งขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา 
และท าให้บ้านเมืองสะอาด 

 

7.1 ข้อก าหนดในการขนส่งขยะมูลฝอย 

 การขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยไปยังสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอยหรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยซึ่งสามารถท าได้ 2 แบบ คือ การขนส่งโดยตรง (direct haul) 
และการขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (Haul via transfer station) ซึ่งแตกต่างจากการ
ขนส่งขยะมูลฝอยโดยตรงคือการให้รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยวิ่งมายังสถานีขนถ่าย และเทขยะมูล
ฝอยลงในรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่กว่า แล้วรถบรรทุกขนาดใหญ่จะวิ่งรถเพื่อขนส่งขยะมูลฝอยที่มี
ปริมาณมากกว่าไปยังสถานีก าจัดขยะมูลฝอยต่อไป อย่างไรก็ตามการขนส่งขยะมูลฝอยทั้ง  

สองแบบควรจะปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ปฏิบัติงานควรควบคุมดูแลมิให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีการบรรทุกขยะมูลฝอย
เกินพิกัดน้ าหนักที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย ส าหรับรถยนต์เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยนั้นๆ 

 2. ปฏิบัติตามข้อกฎหมายในด้านการจ ากัดน้ าหนัก และระเบียบวิธีการขนส่งวัสดุ 

บนถนนสาธารณะซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายทางหลวง กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม และข้อบัญญัติท้องถิ่นต่างๆ  
 3. ขยะมูลฝอยจะต้องถูกรวบรวมและขนส่งในภาชนะบรรจุหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ปิด
ของรถยนต์ขนส่งขยะมูลฝอย เช่น การปิดฝาด้านข้าง และด้านท้ายของรถยนต์เก็บขนขยะแบบ
เปิดข้างเทท้ายในระหว่างการขนส่ง  

 4. รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยต้องมีถังรองรับน้ าชะของขยะมูลฝอย (Holding tank)  
ซึ่งจะควบคุมการรั่วไหลของน้ าชะขยะ มูลฝอยระหว่างการขนส่งไปยังสถานขนถ่ายหรือสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ าชะขยะมูลฝอยซึ่งมีความสกปรกสูงลงพื้นถนน 
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 5. รถเก็บขนขยะมูลฝอยต้องควบคุมการหกหล่น ปลิวฟุ้งของขยะมูลฝอยออกนอก
รถยนต์ขนส่ง โดยจัดให้มีผ้าใบหรือตาข่ายปกคลุมขยะมูลฝอยในระหว่างการขนส่งซึ่งนอกจากจะ
ป้องกันการปลิวกระจายของขยะมูลฝอยแล้วยังเป็นการช่วยลดความน่ารังเกียจของขยะมูลฝอยใน
สายตาของประชาชนได้อีกด้วย 

 6. การขนส่งขยะมูลฝอยรีไซเคิลควรแยกต่างหากจากขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะทั่วไปและ
ขยะอันตราย หรืออาจจะแยกภาชนะประเภทของขยะมูลฝอยภายในรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย
เดียวกันก็ได้หากท้องถิ่นมีข้อจ าจัดของจ านวนรถยนต์เก็บขน การแยกประเภทของขยะมูลฝอยจะ
ช่วยให้ง่ายต่อการน าขยะมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 7. การขนส่งขยะมูลฝอยอันตรายจะต้องขนส่งแยกต่างหากจากขยะรีไซเคิล ขยะย่อย
สลาย และขยะทั่วไปและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อก าหนดของการขนส่งวัตถุอันตรายตาม
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตรายหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 8. การใช้ความเร็วของรถเก็บขนขยะมูลฝอยในระหว่างการขนส่ง พนักงานขับรถต้อง
จ ากัดความเร็วของรถในช่วงที่วิ่งผ่านชุมชนบริเวณทางร่วมหรือทางแยกให้มีความเร็วไม่เกิน  
40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อป้องกันปัญหาด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 
 9. พนักงานขับรถเก็บขนขยะมูลฝอย จะต้องใส่ใจและตระหนักอยู่ตลอดเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของ
พนักงาน ประชาชน และผู้ใช้ถนน 

 10. ในระหว่างการขนส่งขยะมูลฝอยห้ามมิให้ระบายน้ าชะขยะมูลฝอย และน้ าเสียที่เกิด
จากการล้าง หรือท าความสะอาดรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยลงสู่แม่น้ า แหล่งน้ า ล าน้ า คลองระบายน้ า 
แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติอ่ืนๆโดยปราศจากการบ าบัดจนได้ค่าตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด  
 11. ติดต้ังป้ายหรือเครื่องหมายแสดงทางเข้าสถานีขนถ่ายหรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้
เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา 

 

7.2 ความจ าเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

 การขนส่งขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิ่นอาจมีความแตกต่างกัน บางแห่งที่มีปริมาณ 

ขยะมูลฝอยน้อยหรือชุมชนขนาดเล็ก และมีสถานีก าจัดขยะมูลฝอยต้ังอยู่ ไม่ไกลจากเมืองมากนัก
มักจะใช้วิธีการขนส่งโดยตรงโดยวิ่งรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยขนส่งไปยังสถานีก าจัดขยะมูลฝอย 
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วิธีการนี้จะท าให้สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการขนส่ง แต่หากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

อยู่ห่างจากเมืองมากเกินไป และเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่แต่ละวันผลิตขยะมูลฝอยในปริมาณมาก 
การขนส่งโดยตรงอาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากจะใช้เวลาในการวิ่งรถขนส่งมากขึ้นมีเวลาในการวิ่ง
เก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชนน้อยลง และต้องวิ่งเก็บขนขยะมูลฝอยหลายเที่ยวซึ่งจะท าใ ห้เกิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการสะสมของปริมาณขยะมูลฝอยมากขึ้นท าให้เกิด
การหมักหมมของขยะมูลฝอยอินทรีย์จนเหน่าเปื่อยเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน การขนส่งขยะ
มูลฝอยโดยผ่านสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ (รูปที่ 7.1) ปัจจัย
ส าคัญที่ควรพิจารณาในประเด็นสถานีขนถ่ายมูลฝอยมีดังต่อไปนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.1 ระบบการขนส่งขยะมูลฝอยโดยตรง และผ่านสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

 

 7.2.1 ข้อดีของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

  1) ลดการลักลอบการทิ้งขยะมูลฝอยตามพื้นที่รกร้างทั้งเอกชนและราชพัสดุของ
รถเก็บขนขยะมูลฝอยระหว่างการขนส่งไปยังสถานีก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเกิดจากความมักง่ายของ
พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานราชการต่างๆ โดยต้องการ 

ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและประหยัดเวลาในการเก็บขน แต่หากมีสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอยซึ่งระยะทางไม่ไกลจากแหล่งก าเนิดจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ีได้ 

  2) เพิ่มประสิทธิภาพในการน าขยะมูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ใหม่ สถานีขน
ถ่ายขยะมูลฝอยนอกจากเป็นสถานีในการขนถ่ายขยะมูลฝอยจากรถยนต์บรรทุกเล็กถ่ายเทใส่
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รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ขึ้น สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทรีไซเคิล เช่น กระดาษ โลหะ แก้ว 
และพลาสติก ก่อนบรรทุกขยะมูลฝอยไปยังสถานีก าจัดขยะมูลฝอยต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถ
คัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายเพื่อรอน าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 

  3) ยืดอายุการใช้งานของสถานีก าจัดขยะมูลฝอย จากการคัดแยกขยะมูลฝอย
บริเวณสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน าไปก าจัดลดน้อยลง ซึ่งนอกจาก
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการน าขยะมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่แล้วยังเป็นการยืด
หรือเพิ่มอายุการใช้งานของสถานีก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยได้นานขึ้น  
  4) ประหยัดทรัพยากรทั้งเชื้อเพลิง เวลา พนักงาน และสามารถเพิ่มเที่ยวเก็บขน
ขยะมูลฝอยได้มากขึ้น ซึ่งระยะทางจากแหล่งก าเนิดจนถึงสถานีก าจัดขยะมูลฝอยไม่ควรไกลจาก
ชุนชุนเกินกว่า 50 กิโลเมตร ถ้าระยะทางยิ่งไกลจะเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากมี
สถานีขนถ่ายขนขยะมูลฝอยซึ่งมีระยะทางที่ใกล้กว่าจะท าให้ประหยัดเชื้อเพลิง เวลาในการ
เดินทาง และค่าใช้จ่ายได้มาก จากข้อเสนอของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(2559 – 2564) พื้นที่ที่อยู่ห่างจากศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมเกิน 50 กิโลเมตร หากจ าเป็นต้องส่ง
ขยะมูลฝอยมาก าจัดร่วมควรจัดต้ังสถานีขนถ่ายหรือโรงแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งนี้ สามารถประยุกต์ใช้กับพื้นที่ในกลุ่มที่มี ระยะทางในช่วง 
30-50 กิโลเมตรได้เช่นกัน โดยจะต้องพิจารณาตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาทิ จ านวนรถเก็บขนจ านวนเที่ยวที่ต้องเก็บขนต่อวัน พื้นที่การให้บริการ อย่างไรก็ตามปัจจุบันน้ี
ท้องถิ่นแต่ละแห่งประสบปัญหาเดียวกันคือ ที่ดินมีราคาสูงจึงเป็นอุปสรรคในการจัดซื้อที่ดินเพื่อ
ด าเนินการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ซึ่งต้องใช้ระบบการขนส่งขยะมูลฝอยโดยตรงเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของบ้านเมือง 

  5) ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรของเมือง ส าหรับเมืองใหญ่หรือย่านการค้าที่มีปัญหา
เรื่องการจราจรการใช้รถยนต์บรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยจ านวนมาก อาจไม่สะดวกเนื่องจากเป็น
รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่กว่ารถปกติทั่วไป หากมีสถานีขนถ่ายจะช่วยลดปัญหาการจราจรในการ
ขนส่งโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งสามารถบรรทุกขยะมูลฝอยได้มากท าให้ลดจ านวนการใช้
ยานพาหนะได้ แต่อย่างไรก็ตามพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหต ุ

 

 



 119 

 7.2.2 เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย สามารถ
ใช้เกณฑ์มาตรฐาน และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงาน
อ่ืนๆได้จัดท าขึ้นดังนี้ 
  1) สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยต้องไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2538 

  2) สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยควรต้ังอยู่ห่างแนวเขตโบราณสถาน ตาม พ.ร.บ. 
โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 

  3) ควรต้ังสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยอยู่ห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 

  4) ขนาดเนื้อที่ในการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย ใช้แนวทางพิจารณาดังนี้ 
   น้อยกว่า 100 ตันต่อวันใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า  5  ไร่ 
   100-500   ตันต่อวันใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ 
   501-1,000 ตันต่อวันใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ไร่ 
   1,001-1,500 ตันต่อวันใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ไร่ 
  5) ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน 

   (1) ติดประกาศชั่วโมงปฏิบัติงานที่ประตูทางเข้าเพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าไป
ในสถานีขนถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังเวลาปิดท าการ 

   (2) จัดเตรียมมาตรการตรวจสอบและจัดการมิให้มูลฝอยติดเชื้อและของเสีย
อันตรายปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปในสถานีขนถ่าย 

   (3) ต้องควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลง และพาหะน าโรคเพื่อป้องกัน
ปัญหารบกวนด้านสุขอนามัยและสภาพที่ไม่น่าดู 
   (4) ต้องบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากการปนเปื้อนขยะมูลฝอยและน้ าเสียใดๆ 
ทั้งหมดที่เกิดภายในสถานีขนถ่ายให้มีคุณภาพน้ าทิ้งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมตาม พรบ. โรงงานรวม ทั้งการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างน้อย
ปีละ  2  ครั้ง  ดัชนีคุณภาพน้ าที่ตรวจสอบอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ความเป็นกรด -ด่าง  
สารแขวนลอยทั้งหมด  สารละลายทั้งหมด  และบีโอดี 

   (5) จัดเตรียมมาตรการป้องกันอัคคีภัย แผนเฉพาะกิจยามฉุกเฉินในกรณี
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เกิดขัดข้อง หรือเกิดความล่าช้า ด้วยสาเหตุอ่ืนใดในการขนส่งล าเลียง 
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   (6) บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ที่ขนส่งไปยังสถานี
ขนถ่ายในแต่ละวันและปริมาณขยะมูลฝอยที่ขนส่งไปยังสถานที่ก าจัด 

  6) จุดคุ้มทุน (break-even) เป็นการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและเวลาในการ
ขนส่งขยะมูลฝอยโดยตรงไปยังสถานีก าจัดขยะมูลฝอยและการขนส่งผ่านสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

  7) ความพร้อมของท้องถิ่น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีรายได้หรืองบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจากรัฐบาล และภาษีของคนในท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกัน หากท้องถิ่นใดไม่มีปัญหา
ด้านงบประมาณก็สามารถด าเนินการจัดสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยได้ตามหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสม แต่หากท้องถิ่นใดไม่พร้อมและอยู่ไกลจากสถานีก าจัดขยะมูลฝอย และมีความจ าเป็น
จะต้องมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยก็สามารถด าเนินการการรวมกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
อยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อรองรับการจัดต้ังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ได้ตามแนวทางของแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (2559 - 2564) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกันเพื่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เน้นการน า
ขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันที่จะน าขยะมูลฝอยมาก าจัดร่วมทั้งการก าจัดโดยตรง 
หรือส่งไปรวบรวมยังสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

 

7.3  ประเภทของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

 ในการออกแบบสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน อาจแบ่งได้ตามขนาดใน
การรับขนถ่ายขยะมูลฝอยของสถานีถ่ายขยะมูลฝอย อาจแบ่งเป็นขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก แต่
โดยทั่วไปอาจแบ่งตามลักษณะการท างานของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยจากรถยนต์บรรทุกขยะมูล
ฝอยขนาดเล็กใส่รถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ เพื่อรวบรวมให้ได้ขยะมูลฝอยปริมาณมากๆ 
ขนส่งไปก าจัดที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยต่อไป สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  
 7.3.1 สถานีขนถ่ายแบบขนถ่ายโดยตรง (Direct waste discharge)  
  สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแบบขนถ่ายโดยตรง เป็นกระบวนการขนถ่ายขยะมูลฝอย
จากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยต่างๆ โดยรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาดเล็ก มายังสถานีขนถ่ายขยะมูล
ฝอยเทใส่รถบรรทุกขนาดใหญ่กว่าที่สามารถบรรทุกขยะมูลฝอยได้จ านวนมากกว่า แล้วขนส่ง 

ไปยังสถานีก าจัดขยะมูลฝอยต่อไป ระบบแบบนี้ส่วนใหญ่ออกแบบก่อสร้างให้เป็น 2 ชั้น  
โดยท าทางลาดเอียง (Ramp) เพื่อให้รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยขนาดเล็กวิ่งขึ้นไปชั้นบน  
เพื่อถ่ายเทขยะมูลฝอยผ่านช่องเท (Hopper) ลงสู่รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ที่รอรับอยู่ชั้นล่าง 
อาจจะถูกออกแบบให้มีหรือไม่มีเครื่องมือส าหรับบดอัด หากมีเครื่องอัดขยะมูลฝอยซึ่งสามารถ  
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อัดหรือดันขยะมูลฝอยที่เทกองไว้หรืออัดในกรวยป้อยขยะมูลฝอย ท าให้ใส่รถยนต์บรรทุกขนส่งได้
ปริมาณมากขึ้น แต่จะมีข้อเสียคือค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง พลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้และการด าเนินการ
จะเพิ่มสูงขึ้น (รูปท่ี 7.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7.2 สถานีขนถ่ายแบบขนถ่ายโดยตรง 

 

 7.3.2 สถานีขนถ่ายแบบเทกองไว้ก่อนแล้วค่อยขนถ่ายต่อไป (Storage waste 

discharge) 
  สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแบบเทกองไว้ก่อนแล้วค่อยขนถ่ายต่อไป เป็นกระบวนการ
ขนถ่ายขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยต่างๆ โดยรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยขนาดเล็กมา
เทกองไว้ที่บริเวณบ่อหรือลานของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย แล้วใช้เครื่องจักรอาจเป็นรถแทรกเตอร์
หรือคีมคีบช่วยในการดันหรือขนถ่ายไปสู่รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่เพื่อขนส่งขยะมูลฝอยไปยัง
สถานีก าจัดขยะมูลฝอยต่อไป สถานีขนถ่ายแบบนี้สามารถท าการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภท 

รีไซเคิลเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไปขณะที่รอการขน
ถ่ายใส่รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ โดยปกติแล้วสถานีขนถ่ายแบบนี้มีขั้นตอนการท างานคล้ายกับ
การขนถ่ายโดยตรง เพียงแต่จะมีการใช้พื้นที่และเครื่องจักรกลเพิ่มมากขึ้น การออกแบบระบบนี้
จะต้องถูกออกแบบเพื่อป้องกันปัญหาของสิ่งแวดล้อมอ่ืน เช่น ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบ
ระบายอากาศเสียจากอาคาร และระบบป้องกันกลิ่นเหม็นจากกองขยะมูลฝอยรบกวนชุมชน (รูปที่ 
7.3) 
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รูปท่ี 7.3 สถานีขนถ่ายแบบเทกองไว้ก่อนแล้วค่อยขนถ่ายต่อไป 

 

 7.3.3 สถานีขนถ่ายแบบผสมผสานของการขนถ่ายโดยตรง และแบบเทกองไว้ก่อน 
(Combine waste discharge) 
  สถานีขนถ่ายแบบผสมผสานของการขนถ่ายโดยตรงและแบบเทกองไว้ก่อน  
เป็นการขนถ่ายขยะมูลฝอยที่มี 2 ระบบรวมกันทั้งการขนถ่ายโดยตรงและแบบเทกองไว้ก่อน 
เหมาะส าหรับเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีขยะมูลฝอยปริมาณมาก สามารถคัดแยกประเภทขยะมูล
ฝอยรีไซเคิล และขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปได้ แต่หากมีปริมาณขยะมูลฝอย
เข้ามาสู่ระบบมากและมีเวลาน้อยในการคัดแยกก็สามารถขนถ่ายโดยตรงลงในรถบรรทุกขนาด
ใหญ่เพื่อขนส่งไปก าจัดต่อที่สถานีก าจัดขยะมูลฝอยต่อไปได้ ระบบนี้มีข้อดีในการรองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยในปริมาณมากได้ และมีความยืดหยุ่นมากกว่า 2 ระบบแรก แต่มีข้อจ ากัดคือ ต้องใช้
ที่ดินมาก และค่าก่อสร้างรวมทั้งค่าด าเนินการจะสูงกว่า (รูปท่ี 7.4) 
 

 
 

รูปที่ 7.4 สถานีขนถ่ายแบบผสมผสานของการขนถ่ายโดยตรง และแบบเทกองไว้ก่อน 
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  ในการคัดเลือกรูปแบบของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยว่าท้องถิ่นแต่ละแห่งจะ
เลือกใช้นั้นควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบความเหมาะสมของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งสรุปไว้ใน
ตารางที่ 7.1  

 

ตารางที่ 7.1 เปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบการขนถ่ายสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยรูปแบบต่างๆ 

 

 

เกณฑ์การพิจารณา 

 

แบบถ่ายเทโดยตรง 

 

แบบถ่ายเทลงในท่ีพกั 
แบบผสมผสานของ  

2 ระบบ 

เกณฑ์ดา้นเทคนิค    

1) ขนาดและความ
ต้องการพ้ืนท่ี 

ขนาดชิ้นกับจ านวนช่องขยะ
มูลฝอย 

ต้องมีขนาดใหญ่
พอท่ีจะเก็บกักขยะมูล
ฝอยได้ระยะหน่ึง 

ต้องการพ้ืนท่ีมาก 

2) ความยากงา่ยใน
การออกแบบและ
ก่อสร้างตวัอาคาร 

ขนถ่าย 

ค่อนข้างยุ่งยากเพราะต้องท า
เป็น Ramp และมีต้องมีการ
ออกแบบช่องเทขยะมูลฝอย
ให้เหมาะสม 

ถ้าเป็นแบบลานกอง
การก่อสร้างจะง่าย  
ถ้าเป็นแบบบ่อการ
ก่อสร้างจะยากขึ้นและ
อาจต้องท าเป็น Ramp 

ขึ้นไป 

ค่อนข้างยุ่งยากเพราะ
ต้องมกีารถา่ยเท 2 แบบ
ในสถานท่ีเดียวกัน 

3) ความยากงา่ยใน
การด าเนินงาน 

   

(1) การเข้าถา่ยเท
ขยะมูลฝอย 

คนขับรถเก็บขนและ
รถบรรทุกขนส่งขยะมูลฝอย
จะต้องมีความช านาญและ
ระมัดระวงัให้ขับรถเขา้เทียบ
ตรงช่องเทพอดี ใชเ้วลา
ถ่ายเทขยะมูลฝอยมากกวา่ 

การเขา้เทมูลฝอยท าได้
ง่ายกวา่ไม่ต้องระวงั
มาก 

มีทั้งยากและงา่ยรวมกัน 

(2) การเข้าถา่ยเท
ขยะมูลฝอยพร้อมๆ
กัน 

สามารถออกแบบใหเ้ข้าเทได้
หลายคันพร้อมกัน โดยเพิ่ม
จ านวนช่องเท 

เข้าเทได้หลายคันพร้อม
กัน 

เข้าเทได้หลายคันพร้อม
กัน 
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ตารางที่ 7.1 เปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบการขนถ่ายสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยรูปแบบต่างๆ 

  (ต่อ) 
 

 

เกณฑ์การพิจารณา 

 

แบบถ่ายเทโดยตรง 

 

แบบถ่ายเทลงในท่ีพกั 
แบบผสมผสานของ 

2 ระบบ 

(3) ความต้องการ
เครื่องจักรกล 

ไม่จ าเป็นต้องใชเ้ครื่องจักรกล
อื่นช่วยก็ได ้

จ าเป็นต้องใชเ้ครื่องกล
อื่น เช่น รถดันและ 

รถตัก ส าหรับตักโกย
ขยะมูลฝอยขึ้นใส่
รถบรรทุกขนส่งอีก 

ทอดหน่ึง 

จ าเป็นต้องใช้
เครื่องจักรกลอื่นชว่ย 

(4) ความเชื่อถือได้
ของระบบ 

สามารถถ่ายเทและขนส่งขยะ
มูลฝอยได้ตลอดเวลาแตถ่้า
รถบรรทุกขนส่งไม่พอหรือมา
รอรับไม่ทันจะเกิดปัญหาต้อง
ออกแบบให้มชี่องเทส ารองไว ้

  

(5) ความยดืหยุ่นใน
การรองรับขยะมูล
ฝอย 

การขยายขดีความสามารถใน
การรับปริมาณขยะมูลฝอย
เพิ่มต้องเพิ่มช่องถ่ายเทและ
ท าได้ค่อนข้างจ ากดั 

สามารถขยายขีด
ความสามารถในการรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่ม
ได้ง่าย 

ยืดหยุ่นได ้

(6) การเกิดอุบัตเิหตุ  มีน้อย เพราะจัดให้รถเก็บขน
และรถบรรทุกขนส่งวิง่อยู่คน
ละชั้นกัน 

ขึ้นกับแบบที่ใช้ ถา้แบบ
ลานกอง โอกาสเกิด
อุบัติเหตุรถชนกันอาจ 

มีมากถ้าเป็นแบบบ่อ
สามารถจัดให้รถวิง่คน
ละชั้นได ้

ถ้าจดัระบบจราจรไม่ดี 
โอกาสเกิดอุบตัิเหตุรถ
ชนกันมีมาก 

เกณฑ์ดา้นเศรษฐกิจ    

1) ค่าใช้จา่ยในการ
ก่อสร้างอาคาร 

ขนถ่าย 

ขึ้นอยู่กับขนาดและการ
ออกแบบ 

ขึ้นอยู่กับขนาดและการ
ออกแบบ 

เสียค่าใชจ้่ายมากกว่า
ในกรณีประสิทธิภาพใน
การขนถา่ยเทา่กัน 
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ตารางที่ 7.1 เปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบการขนถ่ายสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยรูปแบบต่างๆ 

  (ต่อ) 
 

 

เกณฑ์การพิจารณา 

 

แบบถ่ายเทโดยตรง 

 

แบบถ่ายเทลงในท่ีพกั 
แบบผสมผสานของ 

2 ระบบ 

2) ค่าใช้จา่ยในการ
ซื้อเครื่องจักรกลช่วย
ในการเทขยะมูลฝอย 

ไม่มีหรือมีน้อยมาก ค่าใช้จา่ยสูงกวา่เพราะต้อง
ใช้เครื่องจักรกลหลายตัว 

เช่นเดียวกับถา่ยเทลง
ในท่ีพักขยะมูลฝอย 

3) การคัดแยกขยะ
มูลฝอยไปขาย 

ท าไม่ได ้ สามารถท าได ้ สามารถท าได ้

เกณฑ์การพิจารณา แบบถ่ายเทโดยตรง แบบถ่ายเทลงในท่ีพกั แบบผสมผสานของ  
2 ระบบ 

4) ความสิ้นเปลือง
รถบรรทุกขนส่งขยะ
มูลฝอย 

ต้องมีรถหรือรถพว่งหลายคัน
เพราะต้องจดัให้มีรถบรรทุก
หรือรถพ่วงมารอรับขยะมูล
ฝอยตลอดเวลา 

ใช้จ านวนรถน้อยกว่า ใช้รถจ านวนมาก 

เกณฑ์ดา้นผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

   

1) ปัญหากลิ่นและ
สัตว์ที่เป็นพาหะน า
โรค 

มีปัญหาน้อยเพราะตอ้งขนส่ง
ไปก าจัดทันทวีันต่อวัน 

ถ้าขนส่งไปก าจัดไม่ทัน จะ
มีขยะมูลฝอยกองสะสมส่ง
กลิ่นเหม็น 

เช่นเดียวกับแบบถา่ยเท
ลงในท่ีพักขยะมูลฝอย 

2) การปลิวฟุ้งของ
ขยะมูลฝอย 

เกิดขึ้นขณะถ่ายเทขยะมูล
ฝอยจากรถเก็บขนลงสู่
รถบรรทุกขนส่งจุดเดียว 

เกิดขึ้น 2 จุด ระหวา่งรถ
เก็บขนถา่ยขยะมูลฝอย
ออกจากรถและระหวา่งที่
ตัก โกยหรือถ่ายเทขยะมูล
ฝอยจากกองใส่ใน
รถบรรทุกขนส่ง 

เกิดขึ้นหลายจดุ 

3) ปัญหาน้ าเสียจาก
ขยะมูลฝอย 

น้ าเสียจะขังอยู่ในรถบรรทุก
ขนส่งซึ่งจะมีถงัเก็บรวบรวม
และน าไปก าจดัที่สถานกี าจัด 

มีน้ าไหลนองในบ่อหรือ
ลานกอง ต้องมีการระบาย
น้ าเสียไปบ าบัด 

เช่นเดียวกับแบบถา่ยเท
ลงในท่ีพักขยะมูลฝอย 

4) ปัญหาสุขภาพ
อนามัยของคนงาน 

คนงานไมต่้องท างานอยู่
ท่ามกลางกองขยะมูลฝอย 

คนงานต้องท างานอยู่
ท่ามกลางกองขยะมูลฝอย 

เช่นเดียวกับแบบถา่ยเท
ลงในท่ีพักขยะมูลฝอย 

ที่มา : อดิศักด์ิ และคณะ, 2546 
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7.4 รูปแบบเส้นทางการขนส่ง 

 การขนส่งขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดหรือออกจากสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย บรรทุก
ขยะมูลฝอยไปยังสถานีก าจัดขยะมูลฝอยสามารถท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพ
ภูมิประเทศซึ่งอาจเป็นพื้นที่ราบ เนินเขา หรือเป็นเกาะการขนส่งก็ย่อมแตกต่างกัน เส้นทาง
การจราจร ความกว้างของถนน รวมทั้งความพร้อมด้านงบประมาณและการจัดการของท้องถิ่น  
เป็นต้น รูปแบบเส้นทางการขนส่งขยะมูลฝอยสามารถท าได้หลายวิธีตามความเหมาะสม ได้แก่  
 7.4.1 การขนส่งโดยรถยนต์/รถบรรทุกทุกขนาด (Motor vehicle transportation) 
  การขนส่งขยะมูลฝอยโดยรถยนต์เป็นเส้นทางที่นิยมและสะดวกมากที่สุด สามารถ
ใช้ได้ทั้งรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขนาดของรถยนต์บรรทุกขนส่งขยะมูลฝอยต้อง
เหมาะสมกับสภาพถนน และเมือง ทั้งนี้พิจารณาจากสภาพการจราจร และสภาพของเมือง หากเป็น
ชุมชนเมืองขนาดใหญ่มีสภาพการจราจรแออัดการใช้รถยนต์ขนส่งขนาดเล็กอาจเหมาะสมกว่าการใช้
รถยนต์บรรทุกขนส่งขนาดใหญ่ แต่หากสถานีขนถ่ายหรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยต้ังอยู่ไกลจากเมือง
มาก รถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งขยะมูลฝอยควรเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่ บรรทุกขยะมูลฝอยได้ปริมาณมาก 
ขยะมูลฝอยที่ถูกขนส่งออกไปต้องถูกปกปิดมิดชิดด้วยตะข่ายหรือผ้าใบ รวมทั้งน้ าเสียจากขยะมูลฝอย 
สามารถถ่ายเทขยะมูลฝอยออกจากตัวถังรถได้ง่าย รถยนต์ขนส่งขยะมูลฝอยทุกคันต้องถูกต้องตาม
กฎหมายการขนส่งและการจราจร รวมทั้งพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ลักษณะของรถยนต์บรรทุกที่ใช้ในการขนส่งขยะมูลฝอยมีหลายรูปแบบ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง และ
รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ 
 7.4.2 การขนส่งขยะมูลฝอยโดยทางรถไฟ (Railroad transportation) 
  การขนส่งขยะมูลฝอยโดยระบบรางหรือทางรถไฟจะแตกต่างจากการขนส่งโดย
รถยนต์ การขนส่งโดยรถไฟนี้เหมาะกับแหล่งก าเนิด สถานีขนถ่าย และสถานที่ก าจัดอยู่ใกล้กับ
ระบบรางของรถไฟ และใช้ขนส่งขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดและสถานที่ก าจัดอยู่ห่างไกลกันมาก 
นอกจากนี้ต้องมีขยะมูลฝอยในปริมาณมากจึงจะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งการใช้งานจะต้อง
มีการด าเนินการก่อสร้างระบบรางของรถไฟไปยังสถานีขนถ่ายหรือสถานที่ก าจัดอีกทอดหนึ่ง  
บ่อยครั้งมีการลักลอบการขนส่งขยะมูลฝอยหรือกากของเสียอุตสาหกรรมโดยทางรถไฟจากพื้นที่
อุตสาหกรรมไปยังสถานที่ก าจัดกากอุตสาหกรรม ซึ่งกากของเสียอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มี
องค์ประกอบที่เป็นพิษ หากมีการรั่วไหลหรือปนเปื้อนระหว่างการขนส่งอาจสร้างผลกระทบต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นระบบการขนส่งระบบรางทางรถไฟนี้จะด าเนินการได้ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆของการรถไฟ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะท าโดยพลการมิได้  
 



 127 

 7.4.3 การขนส่งทางน้ าหรือทางเรือ (Water transportation) 
  การขนส่งขยะมูลฝอยทางน้ าหรือทางเรือ เป็นวิธีที่จะถูกใช้กับแหล่งก าเนิดขยะมูล
ฝอยต้ังอยู่คนละฝากฝั่งของแหล่งน้ ากับสถานที่ก าจัดอยู่ เช่น เกาะในทะเล ทะเลสาบ หรือคนฝั่งของ
แม่น้ าซึ่งเส้นทางการขนส่งขยะมูลฝอยแบบอ่ืนไม่สะดวกหรือไม่สามารถด าเนินการ วิธีการขนส่ง
อาจใช้เรือลากจูง หรือถ่ายเทขยะมูลฝอยลงในเรือโดยตรง หรือจะถ่ายเทในคอนเทนเนอร์แล้วค่อย
ล าเลียงลงไปในเรืออีกทอดหนึ่งก็ได้  
 7.4.4 การขนส่งโดยระบบเส้นท่อ (Pneumatic and hydraulic pipeline system) 
  การขนส่งโดยระบบเส้นท่อเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขนส่งขยะมูล
ฝอยจากแหล่งก าเนิดผ่านท่อด้วยระบบดูดสุญญากาศไปยังสถานีขนถ่ายหรือสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยโดยตรง การขนส่งโดยวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงจากการก่อสร้างและด าเนินการ รวมทั้งการบ ารุงรักษา
ค่อนข้างยุ่งยากต้องอาศัยความช านาญของผู้ปฏิบัติงานจึงไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมมากนัก  
 

บทสรุป 

 การขนส่งขยะมูลฝอยจากชุมชนหรือแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
มี 2 แบบ ได้แก่ การขนส่งโดยตรง และแบบขนส่งผ่านสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย หากชุมชนกับ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ไม่ไกลกันจะใช้การขนส่งโดยตรงซึ่งจะสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย 
แต่ถ้าระยะทางไกลมากการขนส่งผ่านสถานีขนถ่ายจะประหยัดและมีประสิทธิภาพมากว่ามี  
3 ประเภท ได้แก่ สถานีขนถ่ายแบบเทโดยตรง สถานีขนถ่ายแบบเทลงในที่พักขยะมูลฝอยแล้วค่อย
ขนส่งต่อไป และสถานีขนถ่ายแบบผสมผสานระหว่างโดยตรงและแบบเทลงในที่พักขยะมูลฝอยซึ่ง
มีเกณฑ์การพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเทคนิค ด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
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แบบฝึกหัด 

 

 

 1. จงอธิบายความหมาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างความจ าเป็นในการก่อสร้างสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอย  
 2. จงอธิบายเปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบการขนถ่ายสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
รูปแบบต่างๆ 

 3. จงบรรยายลักษณะชุมชนของท่าน เพื่อเลือกแนวทางในการขนส่งขยะมูลฝอย
แบบใดจึงเหมาะสม 

 4. หากท่านทราบว่าขยะมูลฝอยของชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีปริมาณ 50 ตัน/วัน  
ท่านจะเลือกประเภทของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแบบใด เพราะเหตุใด อธิบาย 

 5. หากท่านมีหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งพบว่าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่
ห่างไกลจากเมืองเป็นระยะทางมากกว่า 60 กิโลเมตร ท่านจะมีวิธีการจัดการระบบการขนส่งขยะมูลฝอย
ใหม่อย่างไรให้เหมาะสม อธิบาย 

 6. การขนส่งขยะมูลฝอยทางน้ าหรือทางเรือต้องค านึงถึงเรื่องใดบ้าง อธิบาย 

 7. จงอธิบายความหมายของ Cluster และมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร 
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บทที ่8 

การก าจัดขยะมูลฝอย 

 

 

 ในบทนี้จะกล่าวถึง วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย การพิจารณาคัดเลือกวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสม โดยทั่วไปมีอยู่ 3 แนวทาง คือ วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการท าปุ๋ยหมัก การเผา
ด้วยเตาเผา และการฝังกลบ แต่ละวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ซึ่งจะท า
ให้เรามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัดและคัดเลือกวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

8.1 วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 

 การก าจัดหรือท าลายขยะมูลฝอย (Solid waste disposal) ถือเป็นข้ันตอนสุดท้ายของ
การจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเมื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ แล้ว สุดท้ายก็จะเหลือขยะมูลฝอยที่ไม่
สามาถน าไปท าประโยชน์อะไรได้อีก ขยะมูลฝอยเหล่านั้นจึงถูกส่งมาก าจัดยังสถานีก าจัดขยะมูล
ฝอย เทศบาลหรือท้องถิ่นในแต่ละแห่งต้องเลือกหาวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธี ที่ง่ายและ
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นมาใช้ ซึ่งต้องพิจารณาข้อดี ข้อเสียแต่ละวิธีด้วย หากวิธีใดที่ใช้
งบประมาณในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยไม่มากแต่หากเป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดอันตรายและ
ความร าคาญให้กับชุมชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมก็ควรจะหลีกเลี่ยงวิธีนี้ ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยให้
ครบวงจรและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่นักวิชาการต้องค านึงถึงภาพรวมของระบบการ
จัดการต้ังแต่การคัดแยกองค์ประกอบของขยะมูลฝอย การน าขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ภายใต้แนวคิด 3R (reduce reuse and recycle) วิธีการก าจัดที่เหมาะสม รวมทั้งการป้องกัน
น้ าเสียและอากาศเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการของการจัดการขยะมูลฝอย (รูปที่ 8.1) ระบบการก าจัด
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนมีหลายวิธีตามเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี 3 ระบบ ได้แก่ การหมักท าปุ๋ย (Compositing)  
การเผาในเตาเผา (Incineration) และการฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ (Sanitary landfill) 
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รูปท่ี 8.1 ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

 

 8.1.1 วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีหมักท าปุ๋ย  
  การน าขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์มาหมักท าปุ๋ยเป็นแนวทางในการก าจัดขยะมูล
ฝอยให้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งเป็นวิธีหนึ่ง 

ที่เหมาะสม ผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในรูปธาตุอาหารของพืชแทนปุ๋ยเคมีซึ่งมี
ราคาแพงและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกแนวทางหนึ่ง การน า
ขยะมูลฝอยจากชุมชนมาท าปุ๋ยหมักจึงเป็นการน าเอาขยะมูลฝอยอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร  
ผักผลไม้ รวมทั้งวัสดุทางการเกษตรมาหมักโดยอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์
หลากหลายชนิด(แบคทีเรีย เชื้อรา แอคติโนมัยซิทและสาหร่าย) ย่อยสลายอินทรียวัตถุในขยะมูล
ฝอย สารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายและแปรสภาพเป็นสารอนินทรีย์ในรูปธาตุอาหารของพืชและพืช
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  
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  1) มาตรฐานของสถานที่หมักท าปุ๋ย 

   กรมควบคุมมลพิษได้จัดท ามาตรฐานเกณฑ์ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานของ
สถานที่หมักท าปุ๋ยตามแนวทางการจัดการมูลฝอยชุมชน ได้ดังนี้ 
   (1) ติดประกาศชั่วโมงปฏิบัติงานที่ประตู ทางเข้าเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ 

โดยทั่วกัน 

   (2) จัดเตรียมคู่มือการปฏิบัติงานและการบ ารุงรักษา มาตรการความปลอดภัย
ในระหว่างการปฏิบัติงาน 

   (3) จัดเตรียมมาตรการตรวจสอบและจัดการมิให้มูลฝอยติดเชื้อและของเสีย
อันตรายปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปในสถานที่หมักท าปุ๋ย 

   (4) บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวันจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ที่รับเข้ามา
ปริมาณและประเภทวัสดุที่คัดแยกออกหรือสิ่งตกค้าง 

   (5) ต้องจัดเตรียมมาตรการป้องกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหากรณี
เครื่องจักรอุปกรณ์เกิดขัดข้อง  หรือเกิดความล่าช้าด้วนสาเหตุอ่ืนใดในระหว่างปฏิบัติงาน 

   (6) ต้องควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลง และพาหะน าโรคเพื่อป้องกัน
ปัญหารบกวนด้านสุขอนามัยและสภาพที่ไม่น่าดู 
   (7) นอกเหนือจากวัสดุที่น ากลับคืนวัสดุที่คัดแยกออกหรือสิ่งตกค้างจะต้อง
เคลื่อนย้ายออกและน าไปก าจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม 

   (8) การติดตามตรวจสอบน้ าผิวดิน แหล่งน้ าผิวดินภายนอกอาณาเขต
สถานที่หมักท าปุ๋ย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสิ่งปนเปื้อนจากการด าเนินงานของสถานที่หมักท า
ปุ๋ยแหล่งน้ านิ่งจะตรวจสอบอย่างน้อย 1 จุด ในบริเวณใกล้ที่สุดกับสถานที่หมักท าปุ๋ยส าหรับ 

ล าน้ าไหลจะต้องตรวจสอบอย่างเพียงพอทั้งจุดเหนือน้ าและท้ายน้ า ส าหรับน้ าทิ้งจากการบ าบัด
น้ าเสียจะตรวจสอบที่จุดปล่อยออกจากอาณาเขตของสถานที่หมักท าปุ๋ย 

   (9) ข้อก าหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า ความถี่ของการสุ่มตัวอย่าง
การตรวจวิเคราะห์  มีดังนี้ 
    ก) คุณภาพน้ าก่อนเริ่มโครงการ ท าการสุ่มตัวอย่างน้ าและตรวจวิเคราะห์
คุณภาพจากแหล่งน้ าผิวดินภายนอกสถานที่หมักท าปุ๋ยก่อนเริ่มด าเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง 

    ข) ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดินตรวจสอบตามปกติ ท าการสุ่มตัวอย่างและ
วิเคราะห์ปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝน และฤดูแล้ง 
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    ค) คุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสีย หรือจากบ่อเก็บกักน้ าฝนให้สุ่ม
ตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ปีละ 2 ครั้ง ดัชนีคุณภาพน้ าที่ตรวจสอบอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ความเป็นกรด-ด่าง สารแขวนลอยทั้งหมด สารละลายทั้งหมด บีโอดี แอมโมเนีย ไนเตรท และ
ฟอสเฟตทั้งหมด 

   2) ขั้นตอนการท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยชุมชน (จรูญ ยาสมุทร, 2555) 
(รูปท่ี 8.4) 

    ขั้นตอนที่ 1 การคัดแยกขยะมูลฝอย (Separation) ขยะมูลฝอยที่เก็บ
รวบรวมมาจากที่ต่างๆจะเป็นขยะมูลฝอยรวม (mixed refuse) จ าเป็นต้องแยกขยะมูลฝอยที่ไม่มี
คุณค่าที่จะน ามาเป็นปุ๋ย ได้แก่ พวกเศษกระป๋อง แก้ว โลหะ และถุงพลาสติก การคัดเลือกขยะมูล
ฝอยท าได้โดยปล่อยให้ขยะเลื่อนไปตามสายพาน แล้วใช้พนักงานคัดเลือกเอาขยะมูลฝอยที่ไม่
ต้องการออก ในขณะเดียวกันพวกโลหะต่างๆจะถูกดูดโดยแม่เหล็ก ส่วนขยะมูลฝอยที่เลือกจะเป็น
ขยะมูลฝอยที่ถูกย่อยสลายโดยเชื้อจุลินทรีย์ได ้

    ขั้นตอนที่ 2 ท าให้ขยะมูลฝอยเป็นชิ้นเล็ก (Size reduction) ขยะมูลฝอย
ที่มีขนาดโตจะถูกย่อยสลายช้า ดังนั้นจ าเป็นจะต้องท าให้ขยะมูลฝอยเป็นชิ้นเล็กๆ (shedding) 
โดยใช้ขยะมูลฝอยเหล่านี้เข้าสู่เครื่องหั่น บด และทุบให้เหลือเป็นชิ้นเล็กประมาณ 2 นิ้ว โดยใช้
เครื่องตัดย่อย (comminatory) เครื่องฉีกบด (Shredder) หรือเครื่องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ (Chipper) หรือ
การใช้เครื่องค้อนดับสับ (hammer mill) ท าให้ง่ายต่อการย่อยสลายโดยเชื้อจุลินทรีย์ 
    ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุงสัดส่วนของขยะมูลฝอย อัตราส่วนระหว่าง
คาร์บอนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการแรกที่ต้องพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม 
เพื่อจุลินทรีย์จะย่อยสลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่ออัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 
30 ถึง 35 : 1 ถ้า C:N = 35 ถึง 40 :1 การย่อยสลายจะต้องใช้เวลาหมักนานกว่าปกติ ถ้าขยะมูลฝอย 

ที่ใช้หมักมีปริมาณของไนโตรเจนสูงมากเกินไป ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากโรงฆ่าสัตว์ก็ควรจะใช้  
ขยะมูลฝอยพวกที่มีคาร์บอนสูงผสมลงไป เช่น กระดาษ ฟาง เศษใบไม้ ขี้เลื่อย ฯลฯ นอกจากนี้
แล้วความชื้นของขยะมูลฝอยที่หมักเป็นสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะท าให้ปฏิกิริยาของการ
ย่อยสลายเปลี่ยนไปเช่นที่ความชื้น 40 – 60 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นความชื้นที่เหมาะสมกับระบบการ
หมักที่ต้องการ อากาศ (aerobic process) แต่ถ้าความชื้นเพิ่มสูงขึ้นกว่า 70 เปอร์เซ็นต์เมื่อใด
ปฏิกิริยาย่อยสลายจะเปลี่ยนแปลงเป็นระบบการย่อยที่ไม่ต้องการอากาศ (anaerobic process) 
เข้ามาแทนที่ได้โดยง่าย ดังนั้น การหมักขยะมูลฝอยนอกจากปรับปรุงด้านอัตราส่วนของคาร์บอน
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และไนโตรเจนแล้ว จะต้องพิจารณาปรับปรุงสัดส่วนของความชื้นขยะมูลฝอยที่หมักให้เหมาะสม
ด้วยเสมอ 

    ขั้นตอนที่ 4 การย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ (Biological digestion) หลังจากที่
ขยะมูลฝอยที่ถูกสับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ สะดวกต่อการย่อยสลายแล้ว ขยะมูลฝอยจะถูกน าไปเข้า 

ถังหมัก ถ้าเป็นระบบที่ใช้อากาศย่อยสลายจะเป็นถังเปิดให้มีการระบายอากาศเข้าออกได้สะดวก 
ถังหมักมักจะให้เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ เป็นแถวๆ เพื่อสะดวกในการเปลี่ยนถังหมักในรอบวันหนึ่งๆ 
โดยใช้ขยะมูลฝอยที่เข้ามาในครั้งแรกอยู่ถังชั้นบนสุด เมื่อหมักครบ 1 วันถูกพลิกกลับถ่ายลงถังซึ่ง
อยู่ชั้นล่างถัดไป ขนาดของถังหมักจะไม่ลึกเกินไปที่นิยมออกแบบคือมีขนาดลึก 0.90 – 1.20 เมตร 
ความกว้าง 2.5 – 3.0 เมตร ส่วนความยาวแล้วแต่ความเหมาะสม ด้านข้างของถังหมักจะท าเป็นรู
โดยรอบ เพื่อให้มีการระบายอากาศได้รอบถัง จะช่วยให้จุลินทรีย์ท าปฏิกิริยาย่อยสลายได้  

มากที่สุด ตามปกติระยะเวลาของการย่อยสลายโดยระบบใช้อากาศ (aerobic process) ใช้เวลา  
5 – 6 วัน ก็จะท าให้เกิดการย่อยสลายของอินทรีย์สารได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ 
    ปฏิกิริยาของจุลินทรีย์พวกต้องการอากาศ (aerobic) ที่ย่อยสลาย
ขยะมูลฝอยจะท าให้ขยะมูลฝอยมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะแรก และอุณหภูมิจะ
ค่อยๆลดลง ในระยะหลังๆ เป็นปฏิกิริยาย่อยสลายใกล้สิ้นสุด ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการหมักขยะ
มูลฝอยจะท าให้พวกเชื้อโรคที่ติดมากับขยะมูลฝอยหยุดการเจริญเติบโตและตายไปได้ แม้แต่ตัว
อ่อนและไข่ของพยาธิบางชนิดที่ปะปนมากับขยะมูลฝอยก็จะถูกท าลายด้วยความร้อนจากการ
ย่อยสลาย ดังนั้นขยะมูลฝอยที่หมักสมบูรณ์ดีแล้วจึงมีความปลอดภัยมากพอที่จะน ามาใช้เป็น  

ปุ๋ยอินทรีย์ได้ (รูปท่ี 8.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8.2 การหมักแบบใช้ออกซิเจน 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2552 
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    การหมักขยะมูลฝอยด้วยระบบหมักไร้อากาศ (anaerobic composting 

process) หมายถึง วิธีการหมักโดยใช้ปฏิกิริยาของจุลินทรีย์พวก anaerobic organisms จุลินทรีย์
ชนิดนี้ไม่ต้องใช้อากาศหรือออกซิเจนช่วยในการย่อยสลาย จึงต้องท าการหมักในที่มีอากาศเข้า
ไม่ได้ เช่น ถังหมักในถังปิด เนื่องจากปฏิกิริยาการย่อยสลายของจุลินทรีย์ anaerobes ให้ปฏิกิริยา
ช้ากว่า aerobes ดังนั้นการหมักจึงต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่าวิธี aerobic process ตามปกติ
ใช้เวลาหมักนานประมาณ 1 – 3 เดือนจึงจะย่อยสลายขยะมูลฝอยให้สมบูรณ์ได้ แต่ถ้าบดขยะมูล
ฝอยให้มีขนาดเล็กลง ปรับอัตราส่วนของคาร์บอนและไนโตรเจนให้เหมาะสม ปรับความชื้นให้
พอเหมาะก็สามารถจะหมักให้สมบูรณ์ได้ภายในเวลาเพียง 30 วันเท่านั้น 

    ถ้าขยะมูลฝอยที่จะต้องก าจัดในแต่ละวันมีปริมาณมาก มักจะไม่นิยม
ใช้วิธี anaerobic process วิธีนี้อาจไม่เหมาะสมเพราะต้องใช้ถังหมักเป็นจ านวนมาก ที่ดินหายาก
และมีราคาแพงไม่สามารถสร้างถังรองรับได้หมด แต่หากใช้ร่วมกันทั ้งสองวิธีส่วนใหญ่  

80 – 90 เปอร์เซ็นต์ จะใช้วิธีแบบ aerobic process ส่วนที่เหลือ 10 – 20 เปอร์เซ็นต์ จะใช้วิธีแบบ 
anaerobic process (รูปท่ี 8.3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8.3 การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2552 

 

    ขั้นตอนที่ 5 การบรรจุ (packing) เมื่อร่อนได้ขยะมูลฝอยที่ละเอียดแล้ว
ก็ถึงขั้นตอนที่บรรจุถังหรือกระสอบน าไปจ าหน่ายหรือใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือก่อนการบรรจุอาจจะมี
การป่ันและอัดขึ้นรูปให้เป็นปุ๋ยเม็ดเพื่อสะดวกในการน าไปใช้งาน 
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    อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงปริมาณธาตุอาหารหรือคุณค่าทางเคมี
ของปุ๋ยอินทรีย์เท่าได้มีการวิเคราะห์พบว่า มีไนโตรเจน (N) ประมาณ 1.4 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 
(P) ประมาณ 1.1 เปอร์เซ็นต์ โพแทสเซียม (K) ประมาณ 0.8 เปอร์เซ็นต์ คาร์บอน (C) ประมาณ 
28 เปอร์เซ็นต์ และพวกขี้เถ้าประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ หากเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตออกมายังไม่ได้
มาตรฐาน ก็อาจพิจารณาผสมปุ๋ย N P K เพิ่มคุณค่าลงไปจนท าให้ปุ๋ยอินทรีย์มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8.4 ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยชุมชน 
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   3) ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย 

    การน าขยะมูลฝอยชุมชนมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยการ
เปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์ที่อยู่ในรูปของธาตุอาหารของพืชนั้น นอกจากจุลินทรีย์จะมี
บทบาทส าคัญอย่างมากแล้ว ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนก็มีส่วนส าคัญที่ช่วยให้การสลายตัวเป็นไปใน
อัตราที่เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้  
    (1) ประเภทและขนาดของขยะมูลฝอยที่น ามาเป็นวัตถุดิบ ต้องคัดแยก
น าเอาเฉพาะขยะมูลฝอยที่เป็นอินทรีย์สารเท่านั้น ขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยกอาจมีขนาดใหญ่ เช่น 
กิ่งไม้ เศษพืช ใบไม้ ต้องน ามาผ่านกระบวนการตัดย่อยเพื่อลดขนาดให้เล็กลงซึ่งจะท าให้จุลินทรีย์
มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นธาตุอาหารของพืชได้ และใช้เวลาในการ
หมักท าปุ๋ยได้น้อยลงด้วย การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน ามาเป็นวัตถุดิบในการหมักท าปุ๋ยนั้น
นอกจากจะเป็นการคัดแยกน าเฉพาะอินทรีย์สารไปใช้เท่านั้นยังเป็นการป้องกันไม่ให้ขยะมูลฝอย
อันตรายท่ีปนเป้ือนอยู่กับขยะมูลฝอยทั่วไป หากไม่มีการคัดแยกก็จะท าให้ขยะมูลฝอยอันตรายซึ่ง
มีองค์ประกอบของสารพิษ เช่น โลหะหนัก ซึ่งสารเหล่านี้เมื่อถูกปนเปื้อนต้ังแต่กระบวนการหมัก
จนถึงการเปลี่ยนเป็นปุ๋ยอินทรีย์และน าไปใช้เป็นธาตุอาหารของพืชในแปลงเกษตรก็จะท าให้โลหะ
หนักปนเปื้อนในดินและพืชซึ่งจะสร้างปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

    (2) ความชื้นหรือปริมาณน้ าในกองปุ๋ยหมัก เป็นปัจจัยควบคุมกิจกรรม
และการด ารงชีวิตของจุลินทรีย์  ความชื้นที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายอยู่ที่ประมาณร้อยละ  
50-60 โดยน้ าหนัก ถ้าความชื้นต่ ากว่าร้อยละ 40 การย่อยสลายของวัสดุจะช้าลง เนื่องจาก
จุลินทรีย์ขาดน้ า แต่ถ้าความชื้นเกินร้อยละ 80 ท าให้กองปุ๋ยหมักมีน้ ามากเกินไป โดยน้ าเข้าแทนที่
อากาศท าให้กองปุ๋ยมีอากาศน้อยลงไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เป็นผลให้การ
สลายตัวเป็นปุ๋ยหมักช้าลงหรือท าให้เศษซากขยะมูลฝอยอินทรีย์เน่าเสียหายก่อนที่จะเป็นปุ๋ยหมัก 

และเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นสร้างความรบกวน 

    (3) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในกองปุ๋ยหมัก โดยทั่วไปมีค่าเป็นกลาง
หรือเป็นกรดเล็กน้อย (5.5 – 9) ในช่วงแรกความเป็นกรด-ด่างจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการ
ปลดปล่อยกรดอินทรีย์จากเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามความเป็น
กรด-ด่างในปุ๋ยหมักไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก จะอยู่ระหว่าง 6-8 ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ใช้ ดังนั้น
ในการกองปุ๋ยหมักไม่จ าเป็นต้องปรับความเป็นกรด-ด่างเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
ของวัสดุและกิจกรรมของจุลินทรีย์อยู่แล้ว 
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    (4) อากาศมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของจุลินทรีย์พวกที่ต้องการ
ออกซิเจนเพื่อเป็นตัวรับอิเล็คตรอนในกระบวนการหายใจ กองปุ๋ยหมักต้องออกแบบให้มีอากาศ
ทั่วถึงตลอดเวลา โดยวิธีการระบายอากาศที่ปฏิบัติได้ง่ายและสะดวกคือ การกลับกองปุ๋ยหมัก
บ่อยครั้งจะท าให้อัตราการสลายตัวของวัสดุเร็วยิ่งขึ้น หรืออาจใช้วิธีอ่ืนในการระบายอากาศ เช่น
การใช้ท่อที่มีรูพรุนสอดเข้าไปในกองปุ๋ยในระยะห่างพอให้อากาศแทรกเข้าไปได้ทั่วถึง หรืออาจใช้
การอัดอากาศด้วยเครื่องอัดอากาศผ่านท่อเข้าไปภายในกองปุ๋ยหมักก็ได้ 

    (5) อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมัก โดยทั่วไปอุณหภูมิจะขึ้นสูงถึง 50-60
๐
C 

ภายในระยะเวลา 2-4 วัน ความร้อนที่เกิดขึ้นมาจากการท างานของเชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย
เนื้อเยื่อพืชหรือสารอินทรีย์ให้เป็นอาหารในการเจริญเติบโตหลังจากการหมัก ความร้อนที่เกิดขึ้น
จะถูกกักเก็บไว้ในกองปุ๋ย  เนื่องจากวัสดุที่ใช้ท าปุ๋ยหมักรอบนอกปิดกั้นอยู่จึงระบายออกภายนอก
กองได้น้อยและช้าซึ่งมีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ไม่สามารถเจริญเติบโตในอุณหภูมิสูงได้
และมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดจากกระบวนการหายใจของจุลินทรีย์สะสมมากขึ้นด้วย
จึงท าให้ปริมาณของจุลินทรีย์ลดน้อยลง ซึ่งการย่อยสลายจะหยุดชะงักลงในระยะยาว  ดังนั้น
จะต้องมีการระบายความร้อนและเพิ่มออกซิเจนโดยการกลับกองปุ๋ยจะท าให้กิจกรรมของจุลินทรีย์
ด าเนินต่อไปได้   
   4) เทคโนโลยีการการท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย 

    วิธีการท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยสามารถแบ่งได้โดย 2 วิธี ได้แก่  
กองปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ และการใช้เครื่องจักรกลในกระบวนการหมักซึ่งจะช่วยให้
ระยะเวลาในการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้เร็วขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ในการท าปุ๋ยหมักมีหลายวิธี ในที่นี้
จะขอยกตัวอย่างการหมักปุ๋ยแบบใช้ออกซิเจนจากขยะมูลฝอยส าหรับชุมชนและพื้นที่ห่างไกลของ
กรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นวิธีอย่างง่าย 2 วิธี ดังนี้ 
    (1) แบบกองบนลาน (window system) ซึ่งเป็นวธิีการที่น าขยะมูลฝอย
มากองบนพื้นราบให้มีความสูงที่สามารถใช้จอบหรือพลั่วในการพลิกกลับได้สะดวก โดยต้องพลิกกลับ
กองปุ๋ยหมัก โดยให้ส่วนที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาด้านบน เพื่อให้เกิดการระบายอากาศได้ดีและทั่วถึงทั้ง
กองปุ๋ยหมัก ซึ่งจะเป็นการเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายและยังป้องกันไม่ให้เกิดขบวนการหมักแบบ
ไม่ใช้ออกซิเจนที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย ต้นทุนต่ า เหมาะกับชุมชนที่มีปริมาณขยะ
มูลฝอยไม่มากนัก มีพื้นที่ว่างส าหรับพลิกกลับกอง (รูปท่ี 8.5) 
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รูปท่ี 8.5 การหมักปุ๋ยแบบกองบนลาน 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2552 

 

    (2) แบบอุโมงค์อากาศ (Static pile) เป็นการน าเศษอาหารมาสุมกองบน
ฐานที่สร้างเป็นอุโมงค์อากาศอาจท ามาจากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการเจาะรู เศษไม้ไผ่เจาะรู
หรือไม้ระแนงที่วางกันเป็นชั้น เป็นการช่วยให้อากาศในกองปุ๋ยหมักมีการะบายได้อย่างทั่วถึง วิธีนี้
เหมาะกับชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน ามาหมักปุ๋ยมากกว่าวิธีแรก ไม่จ าเป็นต้องพลิกกลับกอง 
รวมทั้งสามารถลดกลิ่นรบกวนและจากสัตว์แทะได้ แต่จะมีต้นทุนในการก่อสร้างและเดินระบบ
มากกว่า (รูปท่ี 8.6) 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8.6 การหมักปุ๋ยแบบอุโมงค์อากาศ 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2552 

 

 8.1.2 วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

   การก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาในเตาเผา (Incinerator) เป็นวิธีการหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพการในการก าจัดขยะมูลฝอยซึ่งสามารถก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนได้มากถึงร้อยละ 
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70 - 90 ข้อดี คือใช้พื้นที่น้อย และสามารถน าความร้อนที่เกิดจากการเผาขยะไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
ได้อีก เช่น การได้น้ าร้อน ไอน้ าร้อน ผลิตกระแสไฟฟ้า แต่มีข้อเสียจ ากัดที่ราคาในการก่อสร้างและ
ด าเนินการเผา และการดูแลรักษาค่อนข้างสูง และผลที่ได้จากปฏิกิริยาเผาไหม้จะเกิดก๊าซชนิด
ต่างๆ เช่น ไอน้ า ฝุ่น และขี้เถ้าซึ่งเป็นมลสารที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้ 

  1) ข้อก าหนดด้านการปฏิบัติงาน 

   กรมควบคุมมลพิษ ได้ออกเกณฑ์มาตรฐานของสถานที่ก าจัดโดยการเผาตาม
แนวทางการจัดการมูลฝอยชุมชนซึ่งมีข้อก าหนดด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   (1) ติดประกาศชั่วโมงปฏิบัติงานที่ประตูทางเข้าเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ
โดยทั่วกัน 

   (2) จัดเตรียมคู่มือการปฏิบัติงานและการบ ารุงรักษา มาตรการควบคุม  

ความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน 

   (3) จัดเตรียมมาตรการตรวจสอบและการจัดการมิให้มูลฝอยติดเชื้อและของ
เสียอันตราย ปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปในสถานที่ก าจัดโดยเตาเผา 

   (4) ต้องควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลงวันและพาหะน าโรคเพื่อป้องกัน
ปัญหารบกวนด้านสุขอนามัย และสภาพที่ไม่น่าดู 
   (5) บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวันจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ที่น าเข้าไปก าจัด 
ปริมาณและประเภทวัสดุที่คัดแยกออกหรือสิ่งตกค้าง ปริมาณกากขี้เถ้าที่เก็บรวบรวม 

   (6) ต้องจัดเตรียมมาตรการป้องกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหากรณี
เครื่องจักรอุปกรณ์เกิดขัดข้อง หรือเกิดความล่าช้าด้วนสาเหตุอ่ืนใดในระหว่างปฏิบัติงาน 

   (7) ติดตามตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาเผา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
โดยท าการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์หาค่าปริมาณฝุ่นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์
ของไนโตรเจน ไฮโดรเจนคลอไรด์ สารประกอบไดออกซินและความทึบแสง ซึ่งจะต้องมีค่าไม่เกิน
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผาขยะมูลฝอย 

   (8) ต้องบ าบัดน้ าเสียจากการปนเปื้อนขยะมูลฝอย และน้ าเสียใดๆ ทั้งหมดที่
เกิดขึ้นภายในสถานที่ก าจัดโดยเตาเผาให้มีคุณภาพน้ าทิ้งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมตาม พรบ. โรงงาน  เก็บตัวอย่างน้ าทิ้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างน้อย 

ปีละ 2 ครั้ง  ดัชนีคุณภาพน้ าที่ตรวจสอบอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ความเป็นกรด-ด่าง  
สารแขวนลอยทั้งหมด  สารละลายทั้งหมดและบีโอดี 
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   (9) ต้องก าจัดกากขี้เถ้าโดยการฝังกลบหรือวิธีการที่เหมาะสมที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสภาพแวดล้อม 

  2) ประเภทของเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน 

   เตาเผาขนาดใหญ่ส าหรับเผาขยะมูลฝอยชุมชนต้องมีการออกแบบให้เป็น
ระบบการเผาแบบอากาศมากเกินพอ (Excess air incinerator) ทั้งนี้เพราะองค์ประกอบของ 

ขยะมูลฝอยมีความหลากหลาย รวมทั้งขนาดของขยะมูลฝอยแตกต่างกันมากรูปแบบของเตาเผาที่
ใช้มีหลายแบบ ได้แก ่

   (1) เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ (Stoker type) เป็นเตาเผาขยะมูลฝอยที่นิยม
ใช้โดยอาศัยความร้อนจากการเผาขยะมูลฝอยภายใต้อากาศที่มากเกินพอ (excess air) และอาจ
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเสริมในการเผาไหม้ อุณหภูมิในเตาเผาประมาณ 850 – 1,200 

๐
C ตะกรับ (stoker) 

ท าหน้าที่ป้อนขยะมูลฝอยโดยขับเคลื่อนขยะมูลฝอยในห้องเผาไหม้ให้เคลื่อนขึ้นลงหรือเดินหน้า
ถอยหลัง ซึ่งเป็นการท าให้ขยะมูลฝอยทุกชิ้นในห้องเผาไหม้มีโอกาสสัมผัสกับความร้อนและเกิด
การเผาไหม้อย่างสมบูรณ์หรือทั่วถึง ส่วนเถ้าที่ได้จากการเผาไหม้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เถ้าหนัก คือ
เถ้าที่เหลืออยู่กับเตาเผา (Bottom ash) และเถ้าลอย คือเถ้าที่ลอยปะปนไปกับอากาศเสีย (Fly ash) 

เถ้าหนักจะถูกล าเลียงไปยังบ่อรับเถ้า ส่วนเถ้าลอยจะปนไปกับอากาศเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดอากาศ 
ซึ่งนิยมใช้ชุดถุงกรอง (Bag Filter) หรือเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) 

ก่อนที่จะระบายออกสู่บรรยากาศภายนอก เตาเผาประเภทนี้เหมาะสมกับชุมชนที่มีปริมาณขยะมูลฝอย 
150 ตัน/วันขึ้นไปหรือ 6 ตัน/ชั่วโมง (รูปท่ี 8.7)  
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รูปท่ี 8.7 เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับรูปแบบต่างๆ 

ที่มา : ดัดแปลงจาก http://expcop.blogspot.com/2010_11_01_archive.html 

 

   (2) เตาเผาขยะมูลฝอยชนิดหมุน (Rotary kiln type) เป็นเตาเผาขยะมูลฝอย
ที่มีรูปทรงกระบอกโดยอาศัยความร้อนจากการเผาขยะมูลฝอยหรือเชื้อเพลิงช่วยเผาภายใต้อากาศ
ที่มากเกินพอ (excess air) เหมือนกันกับแบบตะกรับ แต่ตัวเตาเผาจะมีการหมุนของเตาเผา
ทรงกระบอกที่หมุนได้รอบตัวท าให้ขยะมูลฝอยเกิดการหมุนและพลิกกลับและติดไฟได้อย่างทั่วถึง 
เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ เตาเผาชนิดนี้นิยมน ามาเผาท าลายขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม 

ที่ต้องการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ และท าลายชิ้นส่วนของขยะมูลฝอยได้หมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขยะมูลฝอยอันตราย (รูปท่ี 8.8)  
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รูปท่ี 8.8 เตาเผาขยะมูลฝอยชนิดหมุน 

ที่มา : www.jeag.com 

 

   (3) เตาเผาขยะมูลฝอยชนิดควบคุมการเผาไหม้ (Pyrolysis type)  
    เตาเผาขยะมูลฝอยชนิดควบคุมการเผาไหม้หรือเตาเผาแบบจ ากัดอากาศ
ซึ่งมีการท างานคล้ายกับเตาเผาชนิดหลายห้องเผาแต่มีขนาดใหญ่กว่า แบ่งการเผาไหม้ออกเป็น  
2 ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนแรกจะควบคุมการเผาไหม้ขยะมูลฝอยในสภาวะไร้อากาศหรือใช้อากาศน้อย 
(starved air) ที่อุณหภูมิประมาณ 450

 ๐
C และขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการเผาไหม้ในสภาวะอากาศ

ที่มากพอ (excess air) อุณหภูมิในเตาเผาประมาณ 1,000 – 1,200 
๐
C โดยอาศัยความร้อนจาก

การเผาขยะมูลฝอยหรือใช้น้ ามันเชื้อเพลิงช่วยในการเผา และใช้ตะกรับในการเคลื่อนตัวไปมา
เพื่อให้ขยะมูลฝอยติดไฟได้อย่างทั่วถึง เตาเผาขยะมูลฝอยชนิดนี้ใช้กับขยะมูลฝอยที่มีปริมาณน้อย 
คือไม่เกิน 1 ตัน/ชั่วโมงหรือ 10 ตัน/วัน และเหมาะส าหรับการเผาท าลายขยะมูลฝอยอันตราย
โดยเฉพาะกากอุตสาหกรรมอันตราย (รูปท่ี 8.9) 
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รูปท่ี 8.9 เตาเผาขยะมูลฝอยชนิดควบคุมการเผาไหม้ 
ที่มา : www.boilerthailand.com 

 

   (4) เตาเผาชนิดใช้ตัวกลางน าความร้อน (Fluidized bed type) 
    เตาเผาขยะมูลฝอยชนิดใช้ตัวกลางน าความร้อน ตัวกลางที่ใช้ในเตาเผา
เป็นแร่ควอทซ์หรือทรายแม่น้ าขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร ขยะมูลฝอยต้องถูกย่อยให้มีขนาดเล็ก 
ตัวกลางเม็ดทรายและขยะมูลฝอยจะถูกกวนผสมกันในเตา และเผาไหม้โดยใช้อากาศมากเกิน
พอจะได้อุณหภูมิประมาณ 850 – 1,200 

๐
C เตาเผาประเภทนี้เหมาะกับปริมาณขยะมูลฝอยขนาด 

1 – 5 ตัน/ชั่วโมง หรือ 25 – 100 ตัน/วัน และเหมาะส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอยประเภท 

กากอุตสาหกรรมอันตรายประเภทยาหรือเวชภัณฑ์ น้ ามันเครื่องเก่า (รูปท่ี 8.10) 
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รูปท่ี 8.10 เตาเผาชนิดใช้ตัวกลางน าความร้อน 

ที่มา : www.baanjomyut.com 

 

   3) หลักการท างานของเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน 

    การก าจัดขยะมูลฝอยโดยการใช้เตาเผาเป็นวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้เกือบทั้งหมด โดยต้องอาศัยปัจจัยที่มีการควบคุม
อากาศหรือเชื้อเพลิงที่ช่วยในการเผาภายใต้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการ  

เผาไหม้ท่ีสมบูรณ์ และผลที่เกิดจากการเผานอกจากพลังงานความร้อนที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆแล้วยังเกิดก๊าซชนิดต่างๆ ไอน้ า ฝุ่นและขี้เถ้า ซึ่งจะต้องมีการก าจัดเพื่อ
ป้องกันการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป การก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาในเตาเผามีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ (รูปท่ี 8.11) 
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รูปท่ี 8.11 ขั้นตอนการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

 

    (1) เก็บกักขยะมูลฝอย (collection process) การก าจัดขยะมูลฝอย 

จากชุมชนด้วยวิธีการเผาในเตาเผาจะต้องผ่านกระบวนการคัดแยก รวบรวมในที่เก็บกักขยะมูลฝอย
อาจออกแบบเป็นห้องเก็บที่ก่อสร้างเป็นบ่อคอนกรีตซึ่งอยู่ต่ ากว่าระดับพื้นดิน ท าหน้าที่รวบรวม
ขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกรอการป้อนเข้าสู่เตาเผา ในการออกแบบเพื่อเก็บกักขยะมูลฝอย
จะต้องมีขนาดความจุมากกว่า 1.5 เท่าของปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องการเผาในแต่ละวัน 
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    (2) ป้อนขยะมูลฝอย (Feeding process) ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ส าหรับป้อน
ขยะมูลฝอยเข้าเตาเผา (Charging chamber) ซึ่งมีลักษณะเหมือนก้ามปูส าหรับหยิบขยะมูลฝอย
และมีระบบเครนส าหรับยกป้อนขยะมูลฝอยที่ต้องการเผาเข้าสู่กรวยรับขยะมูลฝอยของเตาเผา 
ส าหรับเตาเผาขนาดเล็กอาจใช้ระบบคนยกเทหรือให้รถตักล้อยางขนถ่ายและป้อนขยะมูลฝอยลง
ในเตาเผา 

    (3) เตาเผา (Incineration process) เตาเผาขยะมูลฝอยทุกชนิดต้องมี
ห้องเผาขยะมูลฝอย (Furnace chamber) โดยการควบคุมอากาศหรือเชื้อเพลิงช่วยในการเผา 
เตาเผามีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับขนาด การใช้งาน และวิธีการเผา เช่น เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ 
เตาเผาชนิดหมุน เตาเผาชนิดความคุมการเผาไหม้ และเตาเผาชนิดใช้ตัวกลางน าความร้อน 
รายละเอียดดังที่กล่าวมาข้างต้น 

    (4) การน าความร้อนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (waste heat utilization process) 
ความร้อนจากการเผาขยะมูลฝอยหรือใช้น้ ามันเชื้อเพลิงช่วยในการเผาจะมีอุณหภูมิสูงประมาณ 
800 - 1,200 

๐
C สามารถน าความร้อนที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการต้มน้ า ไอน้ า และผลิตกระแสไฟฟ้า 

เทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานมี 5 วิธี คือ การเผาในเตาเผา(Incinerators)  

แท่งเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) การผลิตก๊าซชีวภาพโดยกระบวนการย่อย สลาย
แบบไร้ออกซิเจน (Biogas Production by Anaerobic Digestion) การแปรรูปขยะมูลฝอยประเภท 

พลาสติกเป็นน้ ามัน และเทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค (Plasma Arc) 

     ก) การเผาในเตาเผา (Incinerators) 

    การน าพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้สามารถท าได้หลายรูปแบบ อาทิ การได้น้ าร้อน ไอน้ าร้อน และการผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิด 

การเผาไหม้ของขยะมูลฝอยในเตาเผา จะเกิดพลังงานความร้อนจากการติดไฟของชิ้นส่วนขยะมูลฝอย
และให้ความร้อนออกมา ความร้อนที่ปล่อยออกมาในรูปของอากาศร้อนจ าเป็นต้องระบาย 

ออกจากห้องเผาและเตาเผา ดังนั้นจึงสามารถน าอากาศร้อนดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ เช่น การต้ม
น้ าให้ร้อนและส่งไปยังผู้ต้องการใช้ หรือการต้มน้ าให้เดือดกลายเป็นไอน้ าที่มีแรงดันส่งไปยังกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไอน้ าร้อน เป็นต้น รูปแบบของการน าพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันไอน้ า (Steam turbine) อากาศร้อนที่ผ่านหม้อต้มน้ า
(Boiler) ได้เป็นไอน้ าร้อนที่มีแรงดันสูงผ่านไปหมุนกังหัน (Turbine) แล้วไปหมุนเครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้า(Generator) และได้กระแสไฟฟ้าที่พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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      ข) แท่งเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) 

       หลักการการท าแท่งเชื้อเพลิงขยะ โดยการป้อนขยะมูลฝอย
ไปเข้าเครื่องบดเพื่อลดขนาด ซึ่งขยะมูลฝอยที่น ามาใช้นั้นต้องผ่านคัดแยกขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถเผา
ไหม้ได้(เช่น โลหะ แก้ว เศษหิน โลหะ) ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิลออกจากขยะมูลฝอย  
ลดความชื้นของขยะมูลฝอยด้วยการอบโดยการใช้ความร้อนจากไอน้ าหรือลมร้อนขยะมูลฝอยจะแห้ง
และท าให้น้ าหนักลดลงเกือบ 50% (ความชื้นเหลือไม่เกิน 15%) และอัดเป็นเม็ดด้วยเครื่องอัดเม็ด 
(Pellet) หรือท าเป็นแท่งเพื่อท าให้ได้เชื้อเพลิงขยะอัดเม็ดหรือเป็นแท่งที่ 
      ค) การผลิตก๊าซชีวภาพโดยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน 
(Biogas Production by Anaerobic Digestion) 

       การผลิตก๊าซชีวภาพโดยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้
ออกซิเจนแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ การผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยโดยตรงและการ
คัดแยกเฉพาะขยะมูลฝอยอินทรีย์และน าไปหมักในถังหมักเฉพาะ เพื่อให้เกิดก๊าซชีวภาพ
โดยเฉพาะมีเทน (CH4) โดยทั้ง 2 ระบบ ให้ก๊าซชีวภาพที่ไม่แตกต่างกันส่วนประกอบของก๊าซส่วน
ใหญ่ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก่อนที่
จะน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะต้องท าให้ได้ก๊าซมีเทนบริสุทธ์ก่อนโดยการ
ก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ คาร์บอนไดออกไซด์และไล่น้ าออกให้หมดจะได้ก๊าซมีเทนที่มีความ
บริสุทธิ์สูงประมาณ 70-80% ซึ่งสามารถใช้ในเครื่องสันดาปภายในเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและช่วย
ยืดอายุการท างานของเครื่องยนต์สันดาปได้นานขึ้น 

      ง) การแปรรูปขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกเป็นน้ ามัน 

       ขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกจากการคัดแยกหรือจากหลุม
ฝังกลบเก่ามีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเช่นเดียวกับน้ ามันจากปิโตรเลียม เพียงแต่น้ ามันมีจ านวน
คาร์บอนน้อยกว่าพลาสติก เช่น ดีเซลจะมีคาร์บอน 12-200 ตัว เบนซิน 6-12 ตัว แต่พลาสติกจะ
เป็นโซ่ยาวมาก มีคาร์บอนเป็นจ านวนมาก โดยจ านวนคาร์บอนขึ้นอยู่กับชนิดของโพลิเมอร์นั้นๆ การที่
จะเปลี่ยนให้เป็นน้ ามันได้จะต้องตัดโซ่ให้สั้นลง พลาสติกทั่วไปมีหลายประเภทที่สามารถน ามาผลิต
น้ ามันได้ แต่อาจให้ผลผลิตและปริมาณที่ต่างกัน โดยน้ ามันที่ได้จากขวดใสและถุงอาหารทั่วไปจะ
ให้ดีเซลสีขุ่นด า แต่หากใช้วัตถุดิบประเภทถุงพลาสติกใหม่จะได้น้ ามันเหลืองใส 

      จ) เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค (Plasma Arc) 

       เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค (Plasma Arc) เป็นเทคโนโลยีด้าน
พลังงานขั้นสูงที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยได้หลายลักษณะ หลักการคือการป้อนขยะมูลฝอยเข้า
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ไปใน plasma arc field ซึ่งมีอุณหภูมิสูงประมาณ 5,000-15,000 ๐C โดยตรง อุณหภูมิที่สูงระดับนี้
จะสามารถแยกอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของขยะมูลฝอยออกได้ ท าให้ขยะมูลฝอยถูก
ความร้อนเผาท าลายลงหมด ความร้อนที่ได้สามารถน าไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยใช้เป็นเชื้อเพลิง
ของหม้อไอน้ าและน าไอน้ ามาผลิตเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้าต่อไปโดยเทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ เครื่องปฏิกรณ์พลาสมา (Plasma Reactor) ระบบ
ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Control) และระบบผลิตพลังงาน (Power Generation 

Unit) 

    (5) การท าให้ไอเสียเย็นตัวลง (Fuel cooling gas process) ไอเสียที่เกิด
จากการเผาขยะมูลฝอยจะมีอุณหภูมิสูงจะต้องท าให้ไอเสียเย็นลงก่อผ่านไปยังระบบก าจัดไอเสีย 
โดยอาจใช้วิธีการพ่นละอองน้ าโดยตรงไปยังท่อไอเสียจะท าให้อุณหภูมิของไอเสียลดลงได้ หรือ
ติดต้ังระบบการการน าความร้อนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามข้อ (4) 
    (6) การก าจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม (Pollution treatment process)  

การเผาขยะมูลฝอยในเตาเผาจะท าให้เกิดของเสีย (waste) ได้แก่ ก๊าซ อนุภาค ไอน้ า เถ้าลอย ขี้เถ้า
และน้ าเสียก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกจะต้องมีการก าจัดของเสียเหล่านี้ ของเสียที่เป็น
ก๊าซ ไอน้ า ฝุ่นหรืออนุภาค และเถ้าลอยสามารถใช้เครื่องก าจัด เช่น ไซโคลน (cyclone) ถุงกรอง 
(fabric filter) wet scrubber และไฟฟ้าสถิต (electrostatic precipitator; EP) ขี้เถ้ารวบรวมแล้ว
น าไปฝังกลบ และน้ าเสียที่เกิดจากการล้างพื้น น้ าชะขยะมูลฝอย ระบบก าจัดเถ้า น้ าหมุนเวียนใน
ระบบก าจัดไอเสีย ต้องผ่านกระบวนการบ าบัดน้ าเสียซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการก าจัดทางเคมี ได้แก่ 
การสร้างตกตะกอน (coagulation) และการปรับสะเทิน (Neutralization) เป็นต้น 

 8.1.3 วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ 

  การก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะเป็นการน าขยะมูลฝอย
ฝังกลบดินในพื้นที่ที่มีวัสดุปูด้วยแผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง (HDPE) แล้วมีการปิดคลุมหรือ
กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินหรือพลาสติกหรือโดยการบดอัดด้วยเครื่องจักรกลเพื่อให้ขยะมูลฝอย
ยุบตัวมีความหนาแน่นมากขึ้น และเพื่อป้องกันแมลง รวมทั้งสัตว์อ่ืนๆมาคุ้ยเขี่ยและกลิ่นเหม็น
รบกวน และต้องมีระบบระบายอากาศจากการหมักของขยะมูลฝอยในหลุมฝังกลบอีกด้วย (รูปที่ 
8.12) ดังนั้นการออกแบบระบบฝังกลบขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องค านึงถึงปัจจัยหรือ
ส่วนประกอบต่างๆของหลุมฝังกลบ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยการฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะ ดังนี้  
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รูปท่ี 8.12 หลุมฝังกลบแบบสุขาภิบาลเทศบาลนครอุดรธานี 
 

  1) ข้อก าหนดทั่วไป 

   (1) แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
แหล่งก าเนิด ประเภท องค์ประกอบและปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน าเข้ามาก าจัด การคาดการณ์
ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต 

   (2) จ านวนวันและชั่วโมงการปฏิบัติงาน จ านวนบุคลากรทั้งหมด เครื่องจักรกล
หนักที่ใช้งาน อายุใช้งานของสถานที่ฝังกลบ แหล่งและประเภทของวัสดุกลบทับ 

   (3) ประเภทของสถานที่ฝังกลบ แบ่งออกเป็น 

    ประเภทที่ 1 รับขยะมูลฝอยทั่วไป 

    ประเภทที่ 2 รับขยะมูลฝอย  ที่ย่อยสลายยากหรือไม่เกิดเน่าเสียง่าย  เช่น  
พลาสติก  ยาง  ท่อนไม้  แก้ว  เศษวัสดุก่อสร้าง  เป็นต้น 

   (4) ขนาดเนื้อที่ท่ีใช้ในการก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ให้ใช้แนวทาง
พิจารณาต่อไปนี้ (ใช้การฝังกลบรวม 4 ชั้น และมีอายุใช้งานประมาณ 20 ป)ี 
    10-50 ตัน/วัน ใช้เนื้อที่ 15-17 ไร่ 
    50-100 ตัน/วัน ใช้เนื้อที่ 70-130 ไร่ 
    100-300 ตัน/วัน ใช้เนื้อที่ 130-380 ไร่ 
    300-500 ตัน/วัน ใช้เนื้อที่ 380-620 ไร่ 
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  2) ข้อก าหนดในการออกแบบ 

   (1) จัดวางผังบริเวณแสดงรายละเอียดการใช้พื้นที่ขององค์ประกอบต่างๆ 
แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วนไม่เกินกว่า 1:2,500 แสดงเส้นชั้นความสูง ความลาดเอียง ภาพตัดขวาง 

   (2) ระบบป้องกันการปนเปื้อนมลพิษ 

    ก) การใช้วัสดุกันซึม 

     วัสดุกันซึมต้องสร้างจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทนต่อการกัด
กร่อนที่จะต้องสัมผัสกับน้ าชะมูลฝอย ทนความเสียหายจากการสัมผัสกับขยะมูลฝอย ทนความดัน
ชลศาสตร์ วัสดุกันซึมนี้ต้องติดต้ังบนพื้นหรือสภาพทางธรณีวิทยาที่สามารถรองรับแรงกดจาก
น้ าหนักของขยะมูลฝอย  และต้องติดต้ังให้ครอบคลุมดินโดยรอบทั้งหมดที่จะต้องสัมผัสกับขยะมูล
ฝอย  หรือน้ าชะมูลฝอย  วัสดุกันซึมเหล่านี้ อาจใช้ดินเหนียวบดอัด วัสดุสังเคราะห์ประเภทแผ่น 

โพลีเอททีลินชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) หรือใช้ดินเหนียวร่วมกับวัสดุสังเคราะห์ โดยทั่วไป 

การปูวัสดุกันซึมที่ผนังและก้นบ่อฝังกลบแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

      (ก) การใช้ดินที่มีอัตราการไหลซึมต่ า (Low Permeable Soil 

Liner) ประกอบด้วยชั้นดินเหนียวบดอัดหนา 60 ซม. 
      (ข) การใช้แผ่นวัสดุสังเคราะห์ชั้นเดียวกับดินที่มีอัตราการไหล
ซึมต่ า (Single geo synthetic liner with low permeable soil) ประกอบด้วยชั้นแผ่นวัสดุ
สังเคราะห์ประเภท  HDPE  หนา 1.5 มม.ขึ้นไป   
      (ค) การใช้วัสดุกันซึมผสม (Composite Liner) จะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับวัสดุกันซึมประเภทแผ่นวัสดุสังเคราะห์ชั้นเดียวแตกต่างกันเพียงค่าอัตราการซึมผ่าน
ของน้ าของดินท่ีอยู่ล่างแผ่นวัสดุสังเคราะห์ 
      (ง) การใช้วัสดุกันซึมสองชั้น (Double Liner) ประกอบด้วยแผ่น
วัสดุสังเคราะห์ HDPE 2 ชั้น หนา 1.5  มม. ขึ้นไป  
    ข) ระบบรวบรวมและสูบน้ าชะมูลฝอย 

     การออกแบบหลุมฝังกลบที่มีชั้นวัสดุกันซึมเพื่อป้องกันการไหลซึม
ของน้ าชะมูลฝอยไปปนเปื้อนชั้นน้ าใต้ดิน  ระบบรวบรวมและสูบน้ าชะมูลฝอยต้องสร้างจากวัสดุที่
มีความทนทานทางเคมีจากน้ าชะมูลฝอย  และแข็งแรงพอที่จะป้องกันการพังทลายภายใต้แรงดัน
ที่เกิดจากการกองทับของขยะมูลฝอยวัสดุกลบทับและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบ 
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    ค) ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย   
     (ก) การบ าบัดน้ าชะมูลฝอยในสถานที่ฝังกลบ จะต้องออกแบบควบคุม
และบ าบัดน้ าชะมูลฝอย ซึ่งรับมาจากระบบรวบรวมและสูบน้ าละมูลฝอยของหน่วยฝังกลบ 

     (ข) การบ าบัดน้ าชะมูลฝอยภายนอกสถานที่ฝังกลบ จะต้องท าการ
ออกแบบ บ่อพักน้ าชะมูลฝอย หรือถังเก็บน้ าชะมูลฝอย ก่อนที่จะส่งไปบ าบัดภายนอกสถานที่ฝังกลบ 

    ง) ระบบควบคุมก๊าซ 

     สถานที่ฝังกลบจะออกแบบและติดต้ังระบบตรวจสอบ และควบคุม
ก๊าซจากหลุมฝังกลบ ส่วนใหญ่ ได้แก่ ก๊าซมีเทนเพื่อป้องกันการระเบิดและไฟไหม้ และเพื่อป้องกัน
กลิ่นเหม็นรบกวน ระบบควบคุมก๊าซในสถานที่ฝังกลบจะต้องออกแบบเพื่อป้องกันความเข้มข้น
ของก๊าซมีเทน การควบคุมการระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบมูลฝอย แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ  
     ก) การวางท่อหรือบ่อระบายก๊าซในแนวนอน หรือแนวด่ิงของบ่อฝังกลบ 
เพื่อลดแรงดันของก๊าซและระบายสู่บรรยากาศโดยธรรมชาติ  เรียกว่า Passive control การวางต าแหน่ง
ระยะห่างของบ่อหรือท่อในแนวด่ิง โดยทั่วไปใช้ระยะประมาณ 30-40 เมตร 

     ข) การวางท่อในแนวด่ิง และติดต้ังอุปกรณ์ดูดก๊าซจากบ่อฝังกลบ 
เรียกว่า Active control โดยมีจุดมุ่งหมายจะน าก๊าซที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง ในกรณีที่
มีปริมาณก๊าซเกิดขึ้นมาก  หรือใช้ก าจัดก๊าซที่เกิดขึ้นโดยการเผาไหม้ (Flaring) 

   (3) ระบบจัดการน้ าฝน 

    ระบบจัดการน้ าฝนจะรวนถึงบ่อพักน้ าและทางระบายน้ าในการออกแบบ
อย่างน้อยที่สุดต้องสามารถป้องกันการระบายน้ าฝนสูงสุดจากเหตุการณ์พายุฝนในคาบ 25 ปี  
ไหลนองไปสู่บริเวณพื้นที่ฝังกลบท่ียังไม่ปิด และต้องป้องกันไม่ให้น้ าฝนผสมกับน้ าชะมูลฝอย 

   (4) พื้นที่ฉนวน (Buffer zone)  

    จะต้องออกแบบพื้นที่ฉนวนโดยรอบอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ มีระยะห่าง
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 25 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ส าหรับถนนคูระบายน้ า การปลูก
ต้นไม้สลับแถวโดยเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในท้องถิ่น เพื่อปิดกั้นทางสายตาและลดปัญหากลิ่น 

สู่ภายนอก 

   (5) ประเภท ขนาด และจ านวนเครื่องจักรกลที่ใช้งานในการฝังกลบขยะมูล
ฝอย ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องก าจัดในแต่ละวัน ประเภทเครื่องจักรกลที่จ าเป็นต้องใช้
งานประกอบด้วย 

    ก) รถดันตีนตะขาบ (Bulldozer) ใช้ดันเกลี่ยขยะมูลฝอย 
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    ข) รถขุดดิน (Backhoe) ใช้ขุดดิน สร้างหลุมฝังกลบ 

    ค) รถบรรทุกกระบะเทท้าย ใช้บรรทุกดิน 

    ง) รถบรรทุกน้ า ใช้ราดน้ า ป้องกันฝุ่นในพื้นที่ 
    จ) รถกระบะ (ปิ๊กอัพ) ใช้งานทั่วไป 

    ฉ) รถบดอัดขยะมูลฝอย (Compactor) ใช้บดอัดขยะมูลฝอยในหลุมฝังกลบ
ส าหรับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ 
   (6) การออกแบบการปิด 

    ก) ในการออกแบบชั้นขยะมูลฝอยเหนือระดับพื้นดิน โดยเฉพาะความสูง
ของชั้นขยะมูลฝอยต้องค านึงถึงด้านทัศนียภาพของสถานที่ ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 

    ข) การออกแบบความลาดชันด้านข้างชั้นสุดท้าย ความลาดชันด้านข้าง
ของหน่วยก าจัดเหนือดินจะไม่ชันมากกว่า 3 ต่อ 1 ในแนวราบต่อแนวด่ิงและต้องมีการระบายน้ า
เพื่อควบคุมการกัดกร่อนของวัสดุปกคลุมชั้นสุดท้าย 

    ค) การออกแบบการปิดทับชั้นสุดท้าย ใช้วัสดุกันซึมปิดทับชั้นสุดท้าย
หรือแบบไม่มีการใช้วัสดุกันซึมปิดทับชั้นสุดท้าย 

  3) ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน 

   (1) จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงาน จะเป็นเอกสารแนะน าอย่างละเอียดส าหรับ
การปฏิบัติงานฝังกลบรายวันของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

   (2) บันทึกการปฏิบัติงาน จะประกอบด้วย บันทึก รายงาน ผลการวิเคราะห์ 
การสาธิต ฯลฯ 

   (3) บันทึกขยะมูลฝอย ผู้ปฏิบัติการฝังกลบจะต้องบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ได้รบัเข้ามาก าจัดในแต่ละวันใช้หน่วยตันต่อวัน 

   (4) การควบคุมทางเข้าออก เพื่อป้องกันการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับอนุญาต 
การเข้าไปในสถานที่ก าจัดและการรับขยะมูลฝอยจะเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อมีผู้ให้บริการเป็นประจ า
ท าหน้าที่อยู่เท่านั้น 

   (5) การตรวจสอบขยะมูลฝอย จะตรวจสอบน้ าหนักบรรทุกเพื่อตรวจจับและ
ป้องกันไม่ให้มีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะการทิ้งอย่างไม่ถูกต้องของของ
เสียอันตราย การตรวจสอบจะต้องมีการบันทึกข้อมูล และเก็บรักษาไว้อย่างน้อยที่สุด 3 ปี 
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   (6) การฝังกลบขยะมูลฝอย ในถานที่ฝังกลบประเภทที่ 1 ให้ฝังโดยการเกลี่ย
เป็นชั้น ๆ หนาประมาณ 60 ซม. และบดอัดให้มีความหนาประมาณ 30 ซม. หรือให้เป็นชั้นบาง
เท่าที่จะท าได้ก่อนที่จะเทขยะมูลฝอยชั้นต่อไป ส่วนสถานท่ีฝังกลบประเภทที่ 2 จะบดอัดอย่างน้อย
สัปดาห์ละครั้ง ส าหรับขยะมูลฝอยชั้นแรกที่ทับอยู่บนแผ่นวัสดุกันซึมและระบบรวบรวมน้ าชะมูล
ฝอยจะต้องบดอัดหนาไม่เกิน 1 เมตร และต้องไม่มีขยะมูลฝอยที่อาจท าความเสียหายแก่แผ่นวัสดุ
กันซึม การฝังกลบขยะมูลฝอยจะฝังกลบเป็นช่องฝังกลบ (cell) โดยมีความลาดชันไม่มากกว่า 1 
ต่อ 3 ในแนวด่ิงต่อแนวราบ และใช้วัสดุกลบทับรายวันหลังการฝังกลบขยะมูลฝอยในแต่ละวันวัสดุ
กลบทับชั้นกลาง และวัสดุกลบทับชั้นสุดท้าย 

  4) วิธีการปิด 

   (1) จัดท ารายละเอียดแผนผังแสดงขั้นตอนการปิดสถานที่ฝังกลบแบบแสดง
ภูมิประเทศเดิม และระดับสุดท้ายภายหลังการปิด 

   (2) การฝังกลบที่มีระดับสุดท้ายเหนือผิวดินเดิมน้อยกว่า 6 เมตร ให้ติดต้ัง
หมุดส ารวจ เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงขอบเขตของสถานที่ฝังกลบ 

   (3) การฝังกลบที่มีระดับสุดท้ายเหนือผิวดินเดิมมากกว่า 6 เมตร ต้องท าการ
ส ารวจขั้นสุดท้ายภายหลังการปิดสมบูรณ์เพื่อพิสูจน์ว่าเส้นชั้นความสูงระดับสุดท้ายเป็นไปตาม
แผนการ โดยมีเส้นชั้นความสูงไม่เกิน 1 เมตร หรือใช้เทคนิคการท าแผนที่ทางอากาศที่มีความถูกต้อง
เทียบเท่าการส ารวจแทนการส ารวจได้ 
  5) การดูแลระยะยาว 

   (1) ช่วงเวลาดูแลระยะยาว จะต้องติดตามตรวจสอบและดูแลความมั่นคง
และประสิทธิภาพของการปิดทับชั้นสุดท้ายกับส่วนประกอบอ่ืนของสถานที่ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 10 ปี 
นับจากวนัปิดเป็นทางการ 

   (2) ช่วงเวลาการดูแลระยะยาวอาจลดลงได้ ถ้าสถานที่ฝังกลบนั้นด าเนินการ
สอดคล้องตามมาตรฐาน มีระบบควบคุมน้ าชะมูลฝอยและแผ่นวัสดุกันซึม มีการปิดด้วยวัสดุกลบ
ทับชั้นสุดท้ายที่เหมาะสม มีการปลูกพืชปกคลุม และมีการติดต้ังระบบติดตามตรวจสอบ 

  6) การขยายแนวด่ิงของการฝังกลบ 

   การก่อสร้างหน่วยก าจัดขยะมูลฝอยไว้ด้านบนหรือด้านข้างลาดเอียงของ 

การฝังกลบที่ถมไว้ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ยังด าเนินการอยู่ ปิดแล้ว หรือเลิกใช้แล้ว ถือว่าเป็น
การขยายแนวด่ิงของการฝังกลบ ซึ่งจะต้องไม่เป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วไหลของน้ าชะมูลฝอย  
การก่อสร้างบนลาดเอียงของการฝังกลบที่ถูกถมแล้วต้องมีการตรวจสอบเสถียรภาพของฐานราก 
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และท าการค านวณการทรุดตัว การออกแบบการขยายตัวในแนวด่ิงจะต้องใช้ค่าแฟคเตอร์ตาม
ความปลอดภัยต่ าสุดเท่ากับ 1.5 ส าหรับเสถียรภาพของระบบวัสดุกันซึม ระบบการจัดการน้ า 

ผิวดินจะต้องมีการออกแบบทางระบายอย่างเหมาะสมที่ขอบร่วมระหว่างลาดเอียงที่มีอยู่กับ
บริเวณการขยายแนวด่ิง ระบบควบคุมก๊าซจะต้องติดต้ังบ่อระบายก๊าซจากขอบร่วมระหว่าง 

ลาดเอียงของการฝังกลบท่ีเป็นอยู่กับลาดเอียงของการขยายแนวด่ิง 

  7) การออกแบบระบบก าจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

   การออกแบบระบบก าจัดขยะมูลฝอยและฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  
มีองค์ประกอบที่วิศวกรผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงหลายประการ ได้แก่ 
   (1) การคัดเลือกสถานที่ฝังกลบ (Site Selection) 

    การเลือกสถานที่ฝังกลบมีความส าคัญต่อระบบการขนส่งและการก าจัด
ของจัดการขยะมูลฝอยอย่างยิ่ง และนับเป็นปัญหาหลักที่ส าคัญทั้งของท้องถิ่นจากการต่อต้านจาก
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงแต่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าความเข้าใจกับประชาชนได้หรือ
พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเดิม ปัญหาก็จะลดน้อยลงไป ส าหรับประเทศไทยมี
หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกสถานที่ฝังกลบตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกพื้นที่ต้ังสถานที่ฝังกลบกากของเสียซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ค านึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
ส าคัญ อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงปัจจัยในการคัดเลือกพื้นที่ในการก่อสร้างหลุมฝัง
กลบ ได้แก่ สถานที่ต้ังและระยะห่างจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย ( location and distance from 

waste sources) ขนาดที่ดิน (size of land) สภาพภูมิประเทศ (topography) ลักษณะการระบาย
น้ าผิวดิน(surface drainage pattern) ลักษณะดิน(soil characteristic) การส ารวจระดับน้ าใต้ดิน 
(subsurface water survey) สภาพแวดล้อมโดยรอบ (surrounding environment)  
   (2) การออกแบบหลุมฝังกลบ (Landfill Design) 

    การก าจัดขยะมูลฝอยด้วยการฝังกลบในหลุมฝังกลบ หมายถึง การน า
ขยะมูลฝอยฝังในพื้นที่ที่เตรียมไว้แล้วมีการปิดคลุมหรือกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินหรือแผ่น
พลาสติกเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนป้องกันแมลงหรือนกมาคุ้ยเขี่ยและรักษาสภาพแวดล้อม
บริเวณใกล้เคียงให้ดีในการเตรียมหลุมฝังกลบจึงควรมีการออกแบบเป็นอย่างดีโดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของหลุมฝังกลบความปลอดภัยในการท างานความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมรวมไป
ถึงความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ตามที่ก าหนดไว้โดยต้องพิจารณา
ดังนี้ 
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     ก) ปัจจัยเบื้องต้นที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบ 

      (ก) ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะฝังกลบ 

      (ข) ลักษณะของขยะมูลฝอย 

      (ค) ระดับความลึกของก้นหลุม (Base elevation) 

      (ง) ความลาดเทของหลุม (Base grade slope) 

      (จ) ระดับของน้ าใต้ดิน (Ground water level) 

      (ฉ) ประเภทของดิน (Type of soil) 

      (ช) การด าเนินการปิดหลุมเมื่อหมดอายุการใช้งานหรือหลุมฝังกลบ
เต็มแล้วและไม่สามารถขยายได้ 
     ข) การออกแบบระบบกันซึม (Liner System or Sealing Work) 

      การออกแบบระบบกันซึมที่ก้นหลุมมีแนวคิดส าหรับการท างานคือ
ต้องป้องกันไม่ให้น้ าชะขยะมูลฝอยไหลออกไปสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยเฉพาะการปนเปื้อนกับน้ าใต้ดิน
ซึ่งผู้ออกแบบต้องหาวัสดุธรรมชาติที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการมาปูที่ก้นหลุมโดยเฉพาะดินเหนียว
ที่มีอัตราการซึมผ่านของน้ า (Permeability rate or hydraulic conductivity) ได้ต่ า(Low 

permeability, 1x10
-7 เซนติเมตร/วินาที) แต่หากหาดินเหนียวในบริเวณที่ก่อสร้างหรือใกล้เคียง

ไม่ได้จึงมีความจ าเป็นจะต้องหาวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงมาทดแทนเช่นการใช้แผ่นพลาสติก
เหนียวทนมาปูทับแทนดินเหนียวหรือดินเดิมบดอัดแน่นเช่น แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง (High 

Density Poly ethylene, HDPE) หนา 1.5 มิลลิเมตรวางอยู่บนชั้นดินเหนียวซึ่งแผ่นพลาสติก 
HDPEจะมีอัตราการซึมผ่านของน้ าได้ต่ ามากประมาณ 1x10

-12เซนติเมตร/วินาที แต่หากหลุมฝัง
กลบเป็นหลุมฝังกลบส า หรับฝังกลบขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อ จะต้องมีการปูกันซึมสองชั้น  

(Double composite liners)ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้ผู้ออกแบบว่าสามารถป้องกันน้ าชะขยะมูล
ฝอยออกจากหลุมฝังกลบได้ (รูปท่ี 8.13) 
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รูปท่ี 8.13 การออกแบบระบบป้องกันการรั่วซึมของน้ าชะขยะมูลฝอยของบ่อฝังกลบ 

ที่มา : www.dmr.go.th 

 

  ค) ระบบรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอย (Leachate Collection System) 

   ระบบรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอยเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญส่วน
หนึ่งของหลุมฝังกลบเพราะเป็นส่วนที่จะรวบรวมน้ า ชะขยะมูลฝอยออกจากหลุมฝังกลบแล้วน า 

ไปบ าบัดก่อนระบายสู่สภาพแวดล้อมทั่วไปซึ่งในระบบนี้จะมีส่วนประกอบย่อยๆ หลายส่วนอาทิชั้น
รวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอย (drainage layer) แนวท่อรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอย (leachate trench 

and pipe) แนวท่อท าความสะอาด(leachate line clean-out) บ่อพักน้ าชะขยะมูลฝอย (leachate 

sump or manhole) ชุดอุปกรณ์สูบน้ าชะขยะมูลฝอย (leachate collection pump) 

   ระบบรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอยของหลุมฝังกลบจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการออกแบบที่ดีการวางแนวท่อรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไม่มีการแตกหักและตามแนวท่อสามารถรองรับน้ าชะขยะมูลฝอยที่ไหลมารวมกันใน
ท่อในการออกแบบระบบรวบรวมน้ าชะขยะมูลฝอย 

     ง) การออกแบบคันดิน (Berm Design) 

      ในกรณีที่ต้องการมีการขุดดินเพื่อท าหลุมฝังกลบและการก่อสร้าง
คันดินเพื่อท าเป็นหลุมย่อมต้องค านึงถึงความมั่นคงของหลุมที่มีความลาดเท (Slope) ที่คงตัว 

ไม่เกิดการลื่นไถลของคันดินหรือขอบข้างของหลุมอาจมีสาเหตุจากลักษณะของเนื้อดินที่ไม่
ยึดแน่นหรือการขุดตัดดินมีความลาดชันสูงเกินไปโดยต้องค านึงถึงความลาดเทของคันดินที่จะ
พิจารณาจากลักษณะของเนื้อดิน ซึ่งวิศวกรที่ท าการออกแบบต้องออกแบบค่าความลาดเท  

ได้เหมาะสมกับดินที่ท าการขุด 
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     จ) การออกแบบระบบระบายน้ าผิวดิน (Surface Water Drainage 

Design) 

      การระบายน้ าจากน้ าฝนหรือน้ าจากแหล่งอ่ืนนอกจากหลุมฝังกลบ
และบริเวณโดยรอบหลุมออกไป เป็นแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบทั้งนี้เพื่อป้องกันหลุมฝังกลบ
พังทลายขณะท างานและเป็นการลดปริมาณน้ าชะขยะมูลฝอย ( leachate) ท่ีจะต้องน าไปบ าบัด 
รวมทั้งการป้องกันน้ าท่วมบริเวณสถานีฝังกลบ ดังนั้นผู้ออกแบบจะต้องค านวณปริมาณน้ าผิวดินที่
เกิดขึ้นในสถานท่ีและอาจมีน้ าจากที่อ่ืนไหลมาสมทบที่จ าเป็นต้องกันหรือผลักดันให้ไหลไปทางอื่น 

     ฉ) การออกแบบระบบถนนภายในสถานีฝังกลบขยะมูลฝอย (Road 

System Design) 

      ผู้ออกแบบต้องให้ความส าคัญกับเรื่องถนนที่ใช้สัญจรไปมา
ภายในสถานีฝังกลบ (Inside road) และถนนที่ใช้ในการเข้าถึงสถานีฝังกลบ (Outside road)  

ซึ่งต้องค านึงถึงสภาพการใช้งานถนนขนาดหรือความกว้างของถนนและการวางผังระบบจราจร
ภายใน 

  ช) การออกแบบการกลบทับขยะมูลฝอย (Landfill Cover Design) 

   การกลบทับขยะมูลฝอยในที่นี้มี 3 กรณี คือ การกลบทับรายวัน 

(Daily cover) การกลบทับขยะมูลฝอยระหว่างชั้น (Intermediate cover) และการกลบทับชั้น
สุดท้าย (Final cover) ในการกลบทับรายวันและกลบระหว่างชั้น อาจใช้ดินหรือแผ่นแผ่นพลาสติก
คลุม ส่วนการกลบทับชั้นสุดท้ายอาจใช้ดินเหนียวเพื่อป้องกันน้ าฝนซึมลงในหลุมฝังกลบหรือดิน
เดิมหรือหน้าดินเพื่อปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้พื้นฐาน 

    (3) การออกแบบระบบระบายก๊าซจากหลุมฝังกลบ (Gas Venting System 

Design) 

     ก๊าซที่เกิดจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนมีหลายชนิดแต่ที่เป็น
ก๊าซหลักหรือเกิดปริมาณมากกว่าก๊าซอ่ืนๆ คือก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  

ที่มีสัดส่วนในปริมาณมากกว่าก๊าซชนิดอ่ืนๆ อาจกล่าวได้ว่าสัดส่วนระหว่างก๊าซมีเทนกับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มีอยู่ประมาณ 50:50 หรือ 60:40 แล้วแต่ประเภทของขยะมูลฝอยที่ถูกฝังอยู่
ภายในหลุมฝังกลบเมื่อท าการกลบขยะมูลฝอยและเกิดการย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic 

digestion) มีผลผลิตคือก๊าซต่างๆ และก๊าซเหล่านี้จะพยายามลอยหรือแทรกตัวออกจากหลุมฝัง
กลบเพื่อลอยไปสู่ที่สูงโดยหากพบว่ามีส่วนประกอบของก๊าซมีเทนเกินร้อยละ15 ของก๊าซทั้งหมด 
อาจเกิดการติดไฟได้เอง ซึ่งเหตุการณ์นี้มักเกิดในช่วงฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูงและอากาศแห้ง  
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ดังพบว่ากองขยะมูลฝอยที่เทศบาลน าไปกองท าลายสามารถติดไฟลามทั่วทั้งกองโดยที่ไม่มีใครจุด
หรือเผาขยะมูลฝอยเลยดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบระบบระบายก๊าซ เพื่อป้องกันการระเบิดหรือ
ลุกติดไฟ 

 

8.2 การพิจารณาคัดเลอืกวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 

 ข้อพิจารณาคัดเลือกวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับท้องถิ่นแต่ละแห่งจะต้อง
พิจารณาจุดเด่นจุดด้อยหรือข้อจ ากัดของแต่ละวิธีทั้ง 3 แบบ ได้แก่ การหมักท าปุ๋ย การเผาในเตาเผา 
และการฝังกลบ การเลือกใช้เทคโนโลยีแต่ละประเภท ต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 
ปริมาณขยะมูลฝอย องค์ประกอบของขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอยจ านวนบุคลากรที่
ต้องจัดเตรียม จ านวนเงินลงทุน ค่าด าเนินการ พื้นที่ที่ต้องจัดเตรียม ศักยภาพของผู้ด าเนินการ 
ความจ าเป็นในการรวมกลุ่มกับพื้นที่ข้างเคียง ความพร้อมของบุคลากร การยอมรับของประชาชนและ
ความพร้อมในการน าไปใช้ แต่ละวิธีมีข้อพิจารณาดังตารางที่ 8.1 

 

ตารางที่ 8.1 ข้อเปรียบเทียบวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยการหมักท าปุ๋ย เผา และฝังกลบ 

 

ข้อพิจารณา 
วิธีการก าจักขยะมูลฝอย 

การหมักท าปุ๋ย การเผา การฝังกลบ 

1. ด้านเทคนิค 

1.1 ความยากง่ายใน
ด้านด าเนินการและซ่อม
บ ารุง 

 

- ใช้เทคโนโลยี
พอสมควร 

- เจ้าหน้าที่ควบคุมมี
ระดับความรู้พอควร 

 

- ใช้เทคโนโลยี
ค่อนข้างสูง การ
เดินเครื่องค่อนข้าง
ยุ่งยาก 

- เจ้าหน้าที่ควบคุม
ต้องมีความรู้ความ
ช านาญสูง 

 

- ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก 

- เจ้าหน้าที่ควบคุมมีระดับ
ความรู้ธรรมดา 

1.2 ประสิทธิภาพในการ
ก าจัด 

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่
ก าจัดได้ 
- ความสามารถในการ
ฆ่าเชื้อโรค 

 

- ลดปริมาตรได้ 30- 

35% ส่วนที่เหลือต้อง
น าไปก าจัดโดยการ
เผา/ฝังกลบ 

- ก าจัดได้ 70% 

 

- ลดปริมาตรได้ 80- 

90% ส่วนที่เหลือ
ต้องน าไปก าจัดโดย
การฝังกลบ 

- ก าจัดได้ 100% 

 

- สามารถก าจัดได้ 100% 

 

 

- ก าจัดได้เพียงเล็กน้อย 
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ข้อพิจารณา 
วิธีการก าจักขยะมูลฝอย 

การหมักท าปุ๋ย การเผา การฝังกลบ 

1.3 ความยืดหยุ่นของ
ระบบ 

- ต่ า - ต่ า - สูง 

1.4 ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- น้ าผิวดิน 

- น้ าใต้ดิน 

- อากาศ 

- ปัญหากล่ิน แมลง 
พาหะสัตว์น าโรค 

 

- มีความเป็นไปได้ 
- มีความเป็นไปได้ 
- ไม่มี 
- อาจมีปัญหากล่ิน
และแมลง 

 

- ไม่มี 
- ไม่มี 
- มี 
- ไม่มี 

 

- มีความเป็นไปได้สูง 

- มีความเป็นไปได้สูง 

- ไม่มี 
- มี 

1.5 ลักษณะสมบัติของ
ขยะมูลฝอย 

- เป็นสารอินทรีย์ย่อย
สลายได้ มีความชื้น 
50 – 70% 

- เป็นสารที่เผาไหม้
ได้มีความความร้อน
ไม่ต่ ากว่า 4,500 

กิโลจูล/กก. และ
ความชื้นไม่มากกว่า 
40%  

- รับขยะมูลฝอยได้เกือบทุก
ประเภท (ยกเว้นขยะมูล
ฝอยติดเชื้อหรือสารพิษ) 

1.6 ขนาดที่ดิน - ใช้เนื้อที่ปานกลาง - ใช้เนื้อที่น้อย - ใช้เนื้อที่มาก 

2. ด้านเศรษฐกิจ    

2.1 เงินลงทุนในการ
ก่อสร้าง 

- ค่อนข้างสูง - สูงมาก - ค่อนข้างต่ า 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการและซ่อมบ ารุง 

- ค่อนข้างสูง - สูงมาก - ต่ า 

2.3 ผลพลอยได้จากการ
ก าจัด 

- ปุ๋ยอินทรีย์จากการ
หมักและพวกโลหะที่
แยกก่อนหมัก 

- ได้พลังงานความ
ร้อนจากการเผา 

- ปรับพื้นที่เป็น
สวนสาธารณะ และได้ก๊าซ
มีเทนเป็นเชื้อเพลิง 

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2546. 

 

 8.2.1 การก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการหมักท าปุ๋ย  
  ข้อพิจารณาด้านเทคนิคของการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการหมักท าปุ๋ย ได้แก่ 
ความยากง่ายในด้านด าเนินการและซ่อมบ ารุงต้องใช้เทคโนโลยีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมมี
ความรู้ระดับพอควร ประสิทธิภาพในการก าจัดปริมาณขยะมูลฝอยได้ 30 - 35% ส่วนที่เหลือต้อง
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น าไปก าจัดโดยการเผาและฝังกลบ ความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคก าจัดได้ 70% แต่มีความยืดหยุ่น
ของระบบต่ า ข้อพิจารณาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ าผิวดินและน้ าใต้ดินมีความเป็นไปได้
ที่จะได้รับผลกระทบ รวมทั้งมีปัญหาด้านกลิ่น แมลง พาหะสัตว์น าโรค แต่มลพิษอากาศไม่มี 
ลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยเป็นสารอินทรีย์ย่อยสลายได้ มีความชื้น 50 – 70% ขนาดที่ดินใช้
เนื้อที่ปานกลาง และข้อพิจารณาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เงินลงทุนในการก่อสร้างค่อนข้างสูง 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและซ่อมบ ารุงค่อนข้างสูง ผลพลอยได้จากการก าจัดปุ๋ยอินทรีย์จาก
การหมักคือปุ๋ยสามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพดิน จ าหน่าย รวมทั้งขยะมูลฝอยรีไซเคิลที่แยกก่อน
หมักสามารถน าไปจ าหน่ายได้ อย่างไรก็ตามการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีหมักท าปุ๋ยมีข้อดี ข้อเสีย 
ดังนี้ 
  1) ข้อดีของระบบการก าจัดด้วยวิธีหมักท าปุ๋ย 

   (1) ผลพลอยได้จากการย่อยสลายของขยะมูลฝอยคือปุ๋ยอินทรีย์สามารถ
น าไปปรับปรุงคุณภาพดินแทนการใช้สารเคมีได้ 
   (2) เป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่นอกจากสามารถก าจัดขยะมูลฝอยแล้ว
ยังได้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นผลตอบแทน 

   (3) เป็นวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่สามารถท าลายเชื้อโรคได้ แม่แต่ไข่และหนอน
ของแมลงวันที่ติดมากับขยะมูลฝอยก็จะถูกท าลาย 

  2) ข้อเสียของระบบการก าจัดด้วยวิธีการหมักท าปุ๋ย 

   (1) ต้องลงทุนในการก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยค่อนข้างสูง 

   (2) ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณมากจากผลพลอยได้จากการก าจัดด้วยวิธีนี้จะต้อง
มีพื้นที่หรือสถานที่ไว้ส าหรับเก็บ 

   (3) ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักมีปริมาณของธาตุอาหารของพืชค่อนข้างน้อย 
จึงท าให้ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควร ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการประชาสัมพันธ์
ให้เห็นถึงความส าคัญของปุ๋ยอินทรีย์ในการท าการเกษตรอินทรีย์ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่อง 

 8.2.2 การก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

  ข้อพิจารณาด้านเทคนิคของการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาในเตาเผา ได้แก่ 
ความยากง่ายในด้านด าเนินการและซ่อมบ ารุงวิธีนี้ต้องใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง การเดินเครื่อง
ค่อนข้างยุ่งยาก และเจ้าหน้าที่ควบคุมต้องมีความรู้ความช านาญสูง ประสิทธิภาพในการก าจัด
ขยะมูลฝอย 80 - 90% ส่วนที่เหลือต้องน าไปก าจัดโดยการฝังกลบ ความสามารถในการฆ่าเชื้อโรค
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ก าจัดได้ 100% แต่มีความยืดหยุ่นของระบบต่ า ข้อพิจารณาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการ
ก าจัดด้วยวิธีการเผาไม่ส่งผลกระทบต่อน้ าผิวดิน และน้ าใต้ดิน รวมทั้งไม่มีปัญหากลิ่น แมลง 
พาหะสัตว์น าโรค แต่จะส่งผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศ ลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยเป็นสาร
ที่เผาไหม้ได้มีความความร้อนไม่ต่ ากว่า 4,500 กิโลจูล/กก. และความชื้นไม่มากกว่า 40% ใช้ที่ดิน
น้อยในการก่อสร้างและด าเนินการ และข้อพิจารณาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เงินลงทุนในการก่อสร้าง
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและซ่อมบ ารุงสูงมาก แต่มีผลพลอยได้จากการก าจัดด้วยวิธีนี้คือ
พลังงานความร้อนจากการเผา อย่างไรก็ตามการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีหมักท าปุ๋ยมีข้อดี 
ข้อเสีย ดังนี้ 
   1) ข้อดีของการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

    (1) เป็นวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขภิบาลที่ดีที่สุดซึ่งสามารถ
ก าจัดได้ทั้งขยะอินทรีย์และขยะแห้งของชุมชนขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถเผาก าจัดได้ปริมาณมาก
ต่อวัน 

    (2) ขี้เถาที่เหลือจากการเผาของขยะมูลฝอยมีปริมาณเพียงเล็กน้อยและ
สามารถน าไปถมที่ลุ่มหรือหากเป็นขยะมูลฝอยอันตรายก็น าไปฝังกลบแบบสุขาภิบาล 

    (3) พลังงานความร้อนที่เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยมีอุณหภูมิสูงสามารถ
ออกแบบระบบที่เหมาะสมและน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น ต้มน้ าร้อน สร้างไอน้ า และ
หมุนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้า 

    (4) การก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาจะใช้อุณหภูมิเผาไหม้สูง ท าให้
มีประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยและสามารถก าจัดสารที่เป็นพิษที่เป็นองค์ประกอบของ
ขยะมูลฝอย เช่น สารไดออกซิน  
    (5) การก่อสร้างโรงก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาในเตาเผาใช้พื้นที่
น้อย เหมาะกับชุมชนขนาดใหญ่ พื้นที่มีจ านวนจ ากัดและราคาแพง 

   2) ข้อเสียหรือข้อจ ากัดของการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

    (1) การลงทุนค่อนข้างสูงมากในการก่อสร้างและซื้อเครื่องจักรกล 

    (2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาค่อนข้าง
สูง เนื่องจากต้องซื้อเชื้อเพลิงช่วยในการเผา 

    (3) การก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาหากก่อสร้างและด าเนินการไม่ได้
มาตรฐานจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
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    (4) ขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาขยะมูลฝอยในปริมาณมากจะเป็นภาระที่
ต้องน าไปก าจัดอีก ซึ่งท้องถิ่นที่มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรทั้งการหมัก การเผา 
และฝังกลบก็จะไม่เกิดปัญหา ขี้เถ้าและของเสียที่เกิดขึ้นจากการเผาก็น าไปฝังกลบที่หลุมฝังกลบ
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง แต่หากอยู่กันคนละแห่งจะท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ขี้เถ้าไปก าจัด 

 8.2.3 การก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบแบบสุขาภิบาล 

  ข้อพิจารณาด้านเทคนิคของการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบแบบสุขาภิบาล 
ได้แก่ ความยากง่ายในด้านด าเนินการและซ่อมบ ารุงซึ่งใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก และเจ้าหน้าที่
ควบคุมมีระดับความรู้ธรรมดา ใช้พื้นที่มาก ประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยที่ก าจัดได้
สามารถก าจัดได้ 100% และระบบการก าจัดมีความยืดหยุ่นสูง แต่ความสามารถในการฆ่าเชื้อโรค
ก าจัดได้เพียงเล็กน้อย ข้อพิจารณาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของระบบการก าจัดด้วยวิธีการ 

ฝังกลบมีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งผลกระทบต่อน้ าผิวดิน และน้ าใต้ดิน รวมทั้งสร้างปัญหาเรื่อง
กลิ่น แมลง และสัตว์พาหะน าโรค แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศ ระบบการก าจัดขยะมูล
ฝอยด้วยวิธีการฝังกลบสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้เกือบทุกประเภท ยกเว้นขยะมูลฝอยติดเชื้อ
หรือสารพิษ และข้อพิจารณาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เงินลงทุนค่อนข้างต่ าในการก่อสร้าง ด าเนินการ
และซ่อมบ ารุง ส่วนผลพลอยได้จากการก าจัดแบบฝังกลบสามารถปรับพื้นที่หลังจากฝังกลบ 

จนเต็มแล้วให้เป็นสวนสาธารณะ นอกจากนี้ยังผลของการย่อยสลายในสภาพไร้อากาศจะได้ก๊าซ
มีเทนซึ่งสามารถรวบรวมและน ามาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงได้ อย่างไรก็ตามการก าจัดขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีหมักท าปุ๋ยมีข้อดี ข้อเสีย ดังนี้ 
   1) ข้อดีของการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบแบบสุขาภิบาล 

    (1) การก าจัดด้วยวิธีการฝังกลบสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ทุกชนิด 
ยกเว้นขยะมูลฝอยอันตรายและสารพิษ 

    (2) การฝังกลบขยะมูลฝอยสามารถป้องกันเหตุร าคาญจากกลิ่น และ
อัคคีภัยมากกว่าการก าจัดแบบปุ๋ยและเผา 

    (3) การฝังกลบยังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนู แมลงและ
สัตว์พาหะชนิดต่างๆ ตลอดจนป้องกันไม่ให้สุนัขคุ้ยเขี่ยจนสร้างความร าคาญให้แก่ประชาชน 

    (4) เมื่อหมดอายุการใช้งานหรือหลุมฝังกลบเต็มแล้วท้องถิ่นสามารถ
ปรับพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ให้แก่ประชาชนในด้านอ่ืนๆ เช่น ท าเป็นสวนสาธารณะ หรือปลูกสร้าง
อาคารที่อยู่อาศัยได้ (พื้นที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
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   2) ข้อเสียหรือข้อจ ากัดของการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบแบบ
สุขาภิบาล 

    (1) ท้องถิ่นต้องลงทุน และจัดซื้อที่ดินในการก่อสร้างหลุมฝังกลบ และ
ต้องลงทุนมากย่ิงขึ้นในกรณีที่ดินมีราคาแพง 

    (2) ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรกลหนักในการด า เนินการฝังกลบ เช่น  
รถแทรกเตอร์ รถเกรด รถขุดหรือรถตักดิน 

    (3) การด าเนินงานการฝังกลบต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 

    (4) ท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามการออกแบบการก่อสร้างหลุมฝังกลบอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีที่ต้องมีการอัดดินให้แน่นหรือต้องปูพื้นด้วยวัสดุทั้งหลุมฝังกลบและ 

ร่องดินเพื่อป้องกันไม่ให้น้ าชะมูลฝอยหรือน้ าโสโครกที่เกิดจากการย่อยสลายของขยะมูลฝอย 
รวมทั้งน้ าฝนที่รั่วไหลลงไปจนเกิดการปนเปื้อนทั้งในน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและระบบนิเวศได้ 

 

บทสรุป 

 การพิจารณาคัดเลือกวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชนที่เหมาะสม มีอยู่ 3 แนวทาง
หลัก คือ วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการท าปุ๋ยหมักมีประสิทธิภาพในการก าจัดปริมาณขยะ
มูลฝอยได้ 30-35% การเผาด้วยเตาเผาเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพการในการก าจัดขยะมูลฝอยได้
มากถึงร้อยละ 70-90 และการฝังกลบแบบสุขาภิบาลซึ่งมีประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยที่
ก าจัดได้ 100% แต่ละวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันการ และการเลือกใช้
เทคโนโลยีแต่ละประเภท ต้องพิจารณาปัจจัยด้านปริมาณขยะมูลฝอย องค์ประกอบของขยะมูล
ฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย จ านวนบุคลากรที่ต้องจัดเตรียม จ านวนเงินลงทุน ค่าด าเนินการ 
พื้นที่ที่ต้องจัดเตรียม ศักยภาพของผู้ด าเนินการ ความจ าเป็นในการรวมกลุ่มกับพื้นที่ข้างเคียง 
ความพร้อมของบุคลากร การยอมรับของประชาชนและความพร้อมในการน าไปใช้ 
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แบบฝึกหัด 

 

 

 1. เตาเผาขยะมูลฝอยมีกี่แบบ อะไรบ้าง อธิบาย 

 2. จงบรรยายลักษณะของขยะมูลฝอยในชุมชนของท่าน พร้อมกับเสนอแนวทางใน
การก าจัดขยะมูลฝอยควรเป็นแบบใด เพราะเหตุใด อธิบาย   
 3. เถ้าลอยและขี้เถ้าจากการเผาไหม้ขยะมูลฝอยจัดเป็นของเสียอันตราย เพราะเหตุใด 

 4. หากต้องการก าจัดสารไดออกซินในขยะมูลฝอยของเตาเผาควรท าอย่างไร อธิบาย 

 5. จงอธิบายขั้นตอนการท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยชุมชนต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงการน า
ปุ๋ยหมักไปใช้ประโยชน์ 
 6. ข้อดีของการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการท าปุ๋ยหมักมีอะไรบ้าง อธิบาย  
 7. ไส้เดือนดินมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการหมักปุ๋ย 
อธิบาย 

 8. จงอธิบายหลักการในการควบคุมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  
 9. การย่อยสลายของขยะมูลฝอยในหลุมฝังกลบก่อให้เกิดก๊าซใด และมีแนวทางใน
การจัดการท่ีเหมาะสมอย่างไร อธิบาย  
 10. จงอธิบายการผลิตกระแสไฟฟ้าจากวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 

 11. จงบอกปัจจัยจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในกองหมักปุ๋ยของ aerobic process 

เปลี่ยนไปเป็น anaerobic process และผลของการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร และมีแนวทางในการ
แก้ไขอย่างไร อธิบาย 

 12. จงอธิบายหลักการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย  
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บทที ่9 

การก าจัดสิ่งปฏกิูล 

 

 

 ในบทนี้จะกลําวถึง ความหมาย และความจ าเป็นในการก าจัดสิ่งปฏิกูล ลักษณะและ
ปริมาณของสิ่งปฏิกูล ปัญหาและผลกระทบจากสิ่งปฏิกูล และหลักการและการจัดการสิ่งปฏิกูล 
ซึ่งจะท าให๎เรามีความรู๎สามารถพิจารณาเลือกวิธีการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลอยํางถูกวิธีเพื่อ 

ลดการปนเปื้อนตํอสิ่งแวดล๎อม และ หยุดการแพรํกระจายของโรคสูํมนุษย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

9.1 ความหมาย และความจ าเป็นในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 9.1.1 ความหมายของสิ่งปฏิกูล 

  สิ่งปฏิกูล หมายถึงของเสียที่ปลํอยออกมาจากรํางกายโดยมีน้ าหนักแห๎ง 27 กรัม
ตํอคนตํอวัน น้ าหนักเปียก 100-200 กรัมตํอคนตํอวัน มี E. coli ประมาณ 400 พันล๎านตํอ
คนตํอวัน มีฟิคัลโคลิฟอร์ม 2000 พันล๎านตํอคนตํอวัน มีฟิคัลสเตรปโตคอกไคประมาณ  
450 พันล๎านตํอคนตํอวัน (Joseph A. และ Salvato J., 1982.) 

  สิ่งปฏิกูล หมายความวํา อุจจาระ ปัสสาวะ และหมายความรวมถึง สิ่งอ่ืนใดซึ่ง
เป็นสิ่งโสโครก และที่มีกลิ่นเหม็น" จึงครอบคลุมถึงน้ าโสโครก น้ าเสียจากอาคารประเภท ตํางๆ 
รวมทั้งของเสียอ่ืนๆ ด๎วย (พ.ร.บ. สาธารณะสุข พ.ศ.2535) 
  นอกจากนี้ประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมยังได๎ให๎ความหมายของสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมํใช๎แล๎วจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial wastes)” หมายถึง วัสดุ หรือสิ่งใดๆ ที่เกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน อยํางใดอยํางหนึ่ง (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, 2548) 
  สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะจากมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยน้ านม 
และหมายรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น ทั้งนี้อาจรวมถึงน้ าโสโครกจาก 

การประกอบของโรงงาน มอีงค์ประกอบของเชื้อโรค เชํน E.coli ปนเป้ือนซึ่งเป็นอันตรายตํอสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์และสามารถติดตํอมายังมนุษย์ผํานทางการด่ืมกินอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อ
โรคเหลํานี้ได๎ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและเป็นการยับยั้งเชื้อโรคเหลํานี้จึงต๎องมีการบ าบัดและ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
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 9.1.2 ความจ าเป็นในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

  สิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งที่ใกล๎ตัวมนุษย์ซึ่งเกิดจากการขับถํายในชีวิตประจ าวันของมนุษย์
ทุกคน เมื่อรับประทานอาหารเข๎าไปรํางการก็จะดูดซึมเอาเฉพาะสารอาหารที่เป็นของเหลวที่
จ าเป็นน าไปเลี้ยงรํางกายให๎ด ารงชีวิตอยูํได๎ ซึ่งประกอบด๎วยธาตุอาหาร เกลือแรํและวิตามินตํางๆ 
เข๎าไปตามกระแสเลือด สํวนที่เหลือคือ กากอาหาร (อุจจาระ) และสํวนที่รํางกายไมํต๎องการจะ 

ถูกขับออกมาเป็นอุจจาระและปัสสาวะ  

  อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลจึงเป็นแหลํงก าเนิดของเชื้อโรคติดตํอในระบบทางเดิน
อาหาร เชํน E. coli ซึ่งท าให๎เกิดโรคอาหารเป็นพิษ อาการทั่วไปคือ ท๎องรํวง ปวดท๎อง ไข๎ต่ า คลื่นไส๎ 
และ อํอนเพลีย และโรคหนอนพยาธิ ซึ่งเชื้อโรคตํางๆ เหลํานี้อาศัยอยูํในทางเดินอาหารของมนุษย์
และสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยน้ านมซึ่งจะถูกขับถํายออกมาพร๎อมอุจจาระ ปัสสาวะ อาจเกิดจาก 

การแพรํกระจายโดยตรงเนื่องจากสุขวิทยาสํวนบุคคลไมํดี  เชํน เข๎าห๎องส๎วมแล๎วไมํล๎างมือให๎
สะอาดกํอนที่จะไปจับต๎องอาหารให๎ตัวเองหรือผู๎อ่ืนรับประทาน หรือใช๎มือสกปรกนั้นเข๎าปาก  
หรือการแพรํกระจายโดยทางอ๎อมจากแหลํงตํางๆ เชํน น้ า อาหาร ดิน แมลงวัน และสัตว์อ่ืนๆ  
ซึ่งถ๎าไมํมีการก าจัดสิ่งปฏิกูลอยํางถูกสุขลักษณะแล๎ว เชื้อโรคเหลํานี้จะแพรํกระจายและสามารถ
สํงผลกระทบทางด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชน การก าจัดสิ่งปฏิกูลจึงขั้นตอนส าคัญและ
จ าเป็นอยํางยิ่ งเพื่อป้องกันการแพรํระบาดของเชื้อโรค นอกจากนี้การ จัดการสิ่งปฏิกูลที่ 
ถูกสุขลักษณะจะชํวยป้องกันไมํให๎เกิดปัญหาด๎านมลพิษสิ่งแวดล๎อม เชํน มลพิษทางน้ า มลพิษ
ทางดิน เป็นต๎น รวมทั้งยังชํวยป้องกันเหตุเดือดร๎อนร าคาญและสภาพความไมํนําดูตํางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นด๎วย 

 

9.2 ลักษณะและปริมาณของสิ่งปฏิกูล 

 ลักษณะและปริมาณสิ่งปฏิกูลของแตํละคนที่ขับถํายออกมาจากรํางกายจะมีกลิ่นเหม็น
เหมือนกันแตํแตกตํางกันทั้งในด๎านปริมาณ สํวนประกอบ สีและความเหนียวข๎นทั้งนี้ขึ้นอยูํกับ
ปัจจัยหลายอยําง เชํน ประเภทหรือลักษณะอาหารและเครื่องด่ืมที่แตํละคนรับประทานเข๎าไป 
รายได๎ พฤติกรรมการรับประทาน ลักษณะภูมิอากาศและสภาวะของสุขภาพ แตํละคนถําย
อุจจาระคิดเป็นน้ าหนักเปียกประมาณวันละ 20-1,500 กรัม ถ๎าแบํงตามภูมิภาคสํวนตํางๆ ของ
โลก พบวํา ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือถํายอุจจาระคิดเป็นน้ าหนักเปียกวันละ100-200 กรัม 
คนในประเทศที่ก าลังพัฒนาจะถํายอุจจาระประมาณวันละ 200 - 600 กรัม (น้ าหนักเปียก) และ 

ในผู๎ใหญํจะถํายปัสสาวะประมาณวันละ 0.6 - 1.3 ลิตร กลุํมกินผักหรือมังสวิรัติมักมีปริมาณ
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อุจจาระมากกวําพวกอ่ืน นอกจากนี้คนที่อยูํในเขตชนบทมักมีอุจจาระมากกวําคนในเขตเมือง  
จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบวํา บุคคลที่นิยมรับประทานอาหารซึ่งมีโปรตีน
สูง และอาศัยอยูํในเขตเมืองหนาวจะขับถํายอุจจาระประมาณ 120 กรัมตํอคนตํอวัน และขับถําย
ปัสสาวะประมาณ 1.2 ลิตรตํอคนตํอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่นิยมรับประทานอาหารพวก
พืชผักและอาศัยอยูํในเขตเมืองร๎อนจะขับถํายอุจจาระประมาณ 400 กรัมตํอคนตํอวัน และขับถําย
ปัสสาวะประมาณ 1.0 ลิตรตํอคนตํอวัน ทั้งนี้เนื่องจากคนที่อาศัยอยูํในเขตเมืองหนาวสํวนใหญํ
รับประทานอาหารจ าพวกเนื้อสัตว์ซึ่งมีโปรตีนสูงและมีไขมันสูง เมื่อรับประทานเข๎าไปรํางกาย 

น าสารอาหารเหลํานี้ไปสร๎างความอบอํุนให๎แกํรํางกายจึงท าให๎อุจจาระที่ขับถํายออกมามีปริมาณ
น๎อยกวําคนที่อาศัยอยูํในเขตเมืองร๎อนและรับประทานอาหารจ าพวกพืชผักซึ่งมีใยอาหารหรือไฟ
เบอร์มากกวํา ใยอาหารชํวยในการขับถํายของล าไส๎ใหญํ โดยเฉพาะอยํางยิ่งใยอาหารไมํละลาย
น้ าสามารถชํวยเพิ่มเนื้อของอุจจาระได๎ เนื่องจากไมํสลายตัวล าไส๎ใหญํและยังสามารถจับกับน้ าได๎
ด๎วย จึงชํวยท าให๎อุจจาระอํอนนุํม แตํถ๎าเป็นใยอาหารชนิดหยาบจะท าให๎เกิดเนื้ออุจจาระมากขึ้น 
สํวนใยอาหารละลายน้ าจะท าให๎มีเนื้ออุจจาระน๎อย และถ๎าเป็นใยอาหารที่ถูก ferment ได๎ดีก็จะท า
ให๎ล าไส๎ใหญํมีแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้น ท าให๎เกิดแก๏สในอุจจาระได๎มาก จึงอาจเพิ่มปริมาตรและ
น้ าหนักของอุจจาระได๎ 

 นอกจากน้ีน้ าเสียที่เกิดจากการก าจัดอุจจาระและปัสสาวะซึ่งต๎องใช๎น้ าในการขับเคลื่อน
ให๎ลงถังบ าบัดประมาณ 15 – 50 ลิตร/คน/วัน และมีคําบีโอดีคํอนข๎างสูงเนื่องจากอุจจาระสํวน
ใหญํประกอบด๎วยน้ าและสารอินทรีย์จ าพวก ไนโตรเจน โพแทสเซียม สํวนสารอนินทรีย์อ่ืนๆ
ประกอบอยูํเล็กน๎อย นอกจากนี้ยังมีสํวนประกอบที่ส าคัญอีกอยํางที่อาจปนอยูํในอุจจาระได๎แกํ 
จุลินทรีย์ รวมทั้งพยาธิล าไส๎ชนิดตํางๆ และพยาธิใบไม๎ในตับ หรือชนิดอ่ืนๆ ที่เป็นสาเหตุท าให๎ เกิด
โรคปนอยูํด๎วยก็ได๎ เชํน เชื้อที่ท าให๎เกิดอหิวาตกโรค(Cholera) ไข๎รากสาดน๎อย(Typhoid fever)  

ไข๎รากสาดเทียม(Para typhoid) บิด (Dysen-tery) อุจจาระรํวง(Diarrhea) อาหารเป็นพิษ(Food 

poisoning) โปลิโอ(Poliomyelitis) ตับอักเสบ(Infec-tious hepatitis) ลักษณะน้ าเสีย 

จากกระบวนการก าจัดอุจจาระและสิ่งปฏิกูล ดังตารางที่ 9.1 
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ตารางที่ 9.1 ลักษณะน้ าเสียจากกระบวนการก าจัดอุจจาระและสิ่งปฏิกูล 

 

ลักษณะของอุจจาระ คําพิสัย คําเฉลี่ย 

pH 7.00 - 8.09 7.41 

BOD (มก./ลิตร) 203 - 1,350 702 

COD (มก./ลิตร) 374 - 3,025 1,474 

SS (มก./ลิตร) 100 - 1,202 559 

TKN (มก./ลิตร) 189 - 406 300 

PO4

-2
 (มก./ลิตร) 8.8 - 23.2 15.9 

FOG (มก./ลิตร) 430 - 860 538 

 

9.3 ปัญหาและผลกระทบจากสิ่งปฏิกูล 

 สิ่งปฏิกูลมีสํวนประกอบส าคัญคือ อุจจาระและปัสสาวะ และน้ าโสโครก ซึ่งมีสํวนที่เป็น
อินทรีย์สารสามารถเนําเปื่อยได๎งําย น้ ายํอย น้ าดี มูก รวมทั้งแบคทีเรียในล าไส๎ อุจจาระและ
ปัสสาวะเป็นสิ่งที่นํารังเกียจและสกปรก เนื่องจากมีกลิ่นเหม็น เชื้อโรคนานาชนิดพยาธิ และไขํพยาธิ
ปะปนออกมาด๎วย หากไมํมีการบ าบัดสิ่งปฏิกูลเหลํานี้อยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการอาจจะกํอให๎เกิด
ปัญหาตํางๆ ดังนี้ 
 9.3.1 เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคหลายชนิด  
  อุจจาระที่ถูกขับถํายออกมาจากคนนั้นจะมีเชื้อโรคติดตํอในระบบทางเดินอาหาร
และโรคหนอนพยาธิที่ส าคัญซึ่งมีอยูํหลายชนิด เชํน อุจจาระรํวง ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค โปลิโอ  
บิดมีตัว พยาธิไส๎เดือน พยาธิใบไม๎ตับ พยาธิปากขอ พยาธิใบไม๎ พยาธิตัวตืด พยาธิแส๎ม๎า เป็นต๎น 
เชื้อโรคเหลํานี้อาศัยอยูํในทางระบบเดินอาหารของคนและถูกขับถํายออกมาพร๎อมอุจจาระ ปัสสาวะ 
ซึ่งถ๎าไมํมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอยํางถูกสุขลักษณะแล๎วเชื้อโรคเหลํานี้จะแพรํกระจายไปยังบุคคล
อ่ืนๆสํงผลให๎เกิดการแพรํระบาดของโรคติดตํอขึ้นได๎ 
 9.3.2 เป็นแหล่งอาหารของแมลงและสัตว์น าโรค  
  อุจจาระและปัสสาวะนอกจากจะเป็นแหลํงก าเนิดของเชื้อโรคติดตํอในระบบ
ทางเดินอาหารและโรคหนอนพยาธิหลายชนิดแล๎ว ยังเป็นแหลํงอาหาร แหลํงอาศัยและวางไขํของ
สัตว์จ าพวกสัตว์พาหะน าโรค เชํน แมลงวัน แมลงสาป รวมทั้งสุนัข 
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 9.3.3 เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อม 

  สิ่งปฏิกูลจากคนเมื่อมีการขับถํายออกมากและไมํมีการก าจัดที่ถูกต๎องตามหลัก
วิชาการจนท าให๎เกิดการแพรํกระจายเชื้อโรคปนเปื้อนไปยังสิ่งแวดล๎อมตํางๆ เชํน แหลํงน้ าผิวดิน 
น้ าใต๎ดิน พื้นดิน พืชผัก อาหาร หรือระบบหํวงโซํอาหาร เมื่อมีการบริโภคอยํางต้ังใจหรือไมํได๎ต้ังใจ
หรือไมํถูกสุขลักษณะก็อาจจะผลตํอสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได๎ 

 9.3.4 เป็นของท่ีน่ารังเกียจ  
  อุจจาระและปัสสาวะ รวมทั้งน้ าโสโครกซึ่งมีองค์ประกอบของสารอินทรีย์ที่ท าให๎
เกิดการเนําเหม็นเป็นที่นํารังเกียจแกํผู๎พบเห็น สกปรกโสโครก ไมํมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
และบํงบอกถึงความไมํมีสุขลักษณะและความล๎าสมัย เสื่อมเสียวัฒนธรรมที่ดีงามแกํบ๎านเมืองจน
ท าให๎ทัศนียภาพเสื่อมเสียจนเป็นเหตุร าคาญและอาจน ามาซึ่งการเกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อมทาง
สังคมได๎ 

 9.3.5 เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม  
  สิ่งปฏิกูลจากการก าจัดไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการจะท าให๎เกิดการปนเปื้อนตํอ
สิ่งแวดล๎อมจนท าให๎เกิดมลพิษตํอแหลํงน้ าและดิน  
  การจัดการสิ่งปฏิกูลอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการหรืออยํางถูกวิธี เป็นเรื่องที่
ส าคัญเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคและพยาธิตํอสิ่งแวดล๎อมพร๎อมทั้งป้องกันหรือหยุดการ
แพรํกระจายของเชื้อโรคดังกลําว โดยวิธีการควบคุมและก าจัดที่ต๎นเหตุของโรคโดยตรงซึ่งจะให๎
ผลดีและมีประสิทธิภาพมากกวําการควบคุมหรือบ าบัดสิ่งแวดล๎อมในขั้นสุดท๎าย ซึ่งหากปลํอยให๎
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล๎อมถูกปนเปื้อนด๎วยสิ่งขับถํายหรือสิ่งปฏิกูลก็จะท าให๎เชื้อโรคในสิ่งปฏิกูล
ย๎อนกลับมาสูํคน และท าให๎เกิดโรคติดตํอได๎ 

 

9.4 หลักการและการจัดการสิ่งปฏิกูล 

 9.4.1 หลักการการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล 

  การบ าบัดและก าจัดอุจจาระ ปัสสาวะ และของเสียโสโครกหรือสิ่งปฏิกูล (excreta 

treatment) เป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพของเสียในสิ่งปฏิกูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าลาย ลด 
หรือควบคุมป้องกันการแพรํกระจายของเชื้อโรคที่ปนมากับสิ่งปฏิกูล  และเพื่อท าการยํอยสลาย
สารอินทรีย์ในสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษทางน้ า และมลพิษทางดิน เป็นต๎น องค์ประกอบ
ของสิ่งปฏิกูลสํวนใหญํจะเป็นสารอินทรีย์  ดังนั้นหลักการในการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลจึงมี
หลักการบ าบัดหรือก าจัดทางชีวภาพเหมือนกับการบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ ซึ่งต๎องอาศัยจุลินทรีย์
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ในการท าหน๎าที่ยํอยสลายสารอินทรีย์ในสิ่งปฏิกูล สามารถแบํงออกเป็น 2 กระบวนการที่ส าคัญ
ตามชนิดของจุลินทรีย์ ได๎แกํ 
  1) กระบวนการยํอยสลายสารอินทรีย์แบบใช๎อากาศหรือใช๎ออกซิเจน (aerobic 

wastewater treatment) 

   กระบวนการบ าบัดน้ าเสียแบบใช๎อากาศเป็นกระบวนการบ าบัดน้ าเสียทาง
ชีวภาพโดยจุลินทรีย์กลุํมที่ต๎องอาศัยออกซิเจนละลายน้ า (dissolved oxygen) หรือ ออกซิเจน
อิสระ ในการยํอยสลายสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาการยํอยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียกลุํมที่ใช๎
อากาศ (aerobic bacteria) สามารถจ าแนกได๎เป็น 2 ขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ คือ 

   ขั้นตอนที่ 1 : เป็นกระบวนการน าสารอินทรีย์หรือสารอาหารเข๎าไปในเซลล์ 
โดยจุลินทรีย์จะสํงเอนไซม์ (enzyme) ออกมายํอยสลายสารอินทรีย์ที่มาเกาะติดที่ผนังเซลล์เพื่อ
เปลี่ยนให๎อยูํในรูปของสารโมเลกุลเล็กที่จะสามารถซึมผํานเข๎าไปในเซลล์ของจุลินทรีย์ได๎ 

   ขั้นตอนที่ 2 : เป็นกระบวนการทางชีวเคมีภายในเซลล์จุลินทรีย์ เพื่อที่จะผลิต
พลังงานไปใช๎ในกิจกรรมตํางๆ และการสร๎างเซลล์ใหมํ โดยเขียนอยูํในรูปของสมการ (1) 
 

(1) 

 

 

   เมื่อสารอินทรีย์ในน้ าเสียถูกเปลี่ยนรูปมาเป็นจุลินทรีย์เซลล์ใหมํ จะรวมตัวกัน
เป็นฟล็อก (biological flocculation) ก็จะมีน้ าหนักมากขึ้น และแยกออกจากน้ าเสียได๎งํายด๎วย
การตกตะกอน 

  2) กระบวนการบ าบัดน้ าเสียแบบไมํใช๎อากาศ (anaerobic wastewater treatment)  

   กระบวนการบ าบัดน้ าเสียแบบไมํใช๎อากาศ เป็นกระบวนการบ าบัดน้ าเสียใน
สภาวะไร๎ออกซิเจน โดยจุลินทรีย์จะอาศัยสารประกอบอ่ืนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนแทนออกซิเจน
ละลายน้ า (dissolved oxygen) หรือออกซิเจนอิสระ กลไกการยํอยสลายสารอินทรีย์แบบไมํใช๎
อากาศหรือออกซิเจน สามารถแบํงได๎เป็น 4 ขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 : เป็นกระบวนการไฮโดรไลซิส (hydrolysis) โดยอาศัยเอนไซม์ 
(enzyme) ที่ถูกสํงออกมานอกเซลล์ เพื่อเปลี่ยนสารอินทรีย์โมเลกุลใหญํให๎เป็นสารโมเลกุลเล็ก 
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   ขั้นตอนที่ 2 : เป็นกระบวนการสร๎างกรด (acidogenesis) โดยแบคทีเรียสร๎าง
กรด ซึ่งจะเปลี่ยนผลผลิตที่ได๎จากฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในขั้นตอนที่ 1 ไปเป็นกรดไขมันระเหย (volatile 

fatty acid; VFA) 

   ขั้นตอนที่  3 : เป็นกระบวนการสร๎างกรดอะเซติกจากกรดไขมันระเหย 
(acetogenesis) โดยแบคทีเรียกลุํมอะซีโตเจนิก (acetogenic bacteria) จะเปลี่ยนกรดไขมัน
ระเหย ไปเป็นผลผลิตส าคัญในการสร๎างก๏าซมี เทน ได๎แกํ  กรดอะเซติก กรดฟอร์มิก ก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และก๏าซไฮโดรเจน 

   ขั้นตอนที่ 4 : เป็นกระบวนการสร๎างมีเทน (methanogenesis) โดยผลผลิตที่
ได๎จากแบคทีเรียสร๎างกรดในขั้นตอนที่ 3 จะถูกเปลี่ยนไปเป็นก๏าซมีเทนโดยแบคทีเรียกลุํมสร๎าง
มีเทน (methanogenic bacteria) แบคทีเรียกลุํมที่สร๎างมีเทนนี้ แบํงออกได๎เป็น 2 ชนิด ชนิดแรก 
คือ แบคทีเรียที่สร๎างมีเทนจากคาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจน (hydrogenotrophic bacteria) 

โดยได๎คาร์บอนมาจากคาร์บอนไดออกไซด์และได๎พลังงานจากไฮโดรเจน ชนิดที่สอง คือ แบคทีเรีย
ที่สร๎างมีเทนจากกรดอะเซติก (acetotrophic bacteria) ซึ่งใช๎อะเซเตดเป็นตัวรับอิเล็กตรอน และ
ใช๎ไฮโดรเจนเป็นแหลํงพลังงาน ซึ่งสามารถเขียนให๎อยูํในรูปของสมการ (2) 

 

 

 (2) 

 

 

   จากกลไกการยํอยสลายสารอินทรีย์แบบไมํใช๎อากาศทั้ง 4 ขั้นตอน สรุปได๎วํา 
ในกระบวนการบ าบัดแบบไมํใช๎อากาศอาศัยการท างานของแบคทีเรีย 2 กลุํม คือ กลุํมที่สร๎างกรด 
และกลุํมที่สร๎างมีเทน ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องรักษาสภาวะแวดล๎อมให๎เหมาะสมตํอการท างาน
รํวมกันอยํางตํอเนื่องของแบคทีเรียทั้ง 2 กลุํม หากการท างานของแบคทีเรียกลุํมหนึ่งเปลี่ยนไป  
ก็จะมีผลตํอการท างานแบคทีเรียอีกกลุํมหนึ่งและประสิทธิภาพโดยรวมของระบบได๎ ตัวอยํางเชํน 
กรณีที่ระบบได๎รับสารอาหารหรือปริมาณสารอินทรีย์เพิ่มขึ้นมากกวําปกติ แบคทีเรียกลุํมที่สร๎าง
กรดก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น มีการสร๎างกรดอินทรีย์และผลผลิตตํางๆ เพิ่มขึ้น ก็จะสํงผล
ให๎แบคทีเรียกลุํมที่สร๎างมีเทนซึ่งมีความสามารถในการเจริญเติบโตต่ ากวํา ไมํสามารถยํอยสลาย
กรดอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นได๎ทัน ก็จะมีปริมาณกรดอินทรีย์สะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งถ๎าระบบไมํมีก าลังบัฟเฟอร์
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เพียงพอ คํา pH ของระบบที่ลดลงก็จะไปมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุํมที่สร๎าง
มีเทน จนอาจท าให๎ประสิทธิภาพของระบบลดลง หรือการท างานของระบบล๎มเหลวได๎ในที่สุด 

 9.4.2 หลักเกณฑ์ในการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล 

  องค์การอนามัยโลก (WHO) ได๎ก าหนดข๎อควรค านึงหรือเกณฑ์ในการบ าบัดและ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนาไว๎ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช๎ระบบบ าบัด
และก าจัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้ 
  1) สิ่งปฏิกูลต๎องไมํเกิดการปนเปื้อนกับผิวดิน 

  2) สิ่งปฏิกูลต๎องไมํเกิดการปนเปื้อนกับน้ าใต๎ดิน 

  3) สิ่งปฏิกูลต๎องไมํเกิดการปนเปื้อนกับน้ าผิวดิน 

  4) ต๎องไมํเปน็ที่อยูํอาศัยของแมลงและสัตว์ตํางๆ 

  5) ต๎องไมํมีการขนถํายอุจจาระสด หรือหากจ าเป็นต๎องขนถํายให๎ท าการขน 

ถํายน๎อยที่สุด 

  6) ต๎องปราศจากกลิ่นเหม็นรบกวนหรือสภาพที่นํารังเกียจ 

  7) การใช๎งานประจ าวันจะต๎องงําย สะดวกและปลอดภัย 

  8) ราคาคํากํอสร๎างจะต๎องไมํสูงเกินกวําร๎อยละ 10 ของราคากํอสร๎างบ๎าน 

  9) วัสดุที่ใช๎ในการกํอสร๎างต๎องเป็นวัสดุที่หาได๎หรือผลิตได๎ในท๎องถิ่น และ
ต๎องการการบ ารุงรักษาน๎อย 

  10) ถ๎าเป็นไปได๎ควรหลีกเลี่ยงการใช๎น้ าในการท าให๎เจือจางหรือเคลื่อนย๎าย 

สิ่งปฏิกูล 

  11) สามารถใช๎งานได๎ในพื้นที่ซึ่งมีชุมชนอยูํกันอยํางหนาแนํน จะเห็นได๎วําเกณฑ์
ที่ก าหนดไว๎ข๎างต๎นในข๎อ 1) ถึงข๎อ 6) มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาด๎านสุขภาพอนามัยและ
ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม ส าหรับเกณฑ์ข๎อ 7) ถึงข๎อ 11) เป็นเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นในด๎านราคา 
คําใช๎จํายการใช๎งานและการบ ารุงรักษาตามความเหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่น 

 9.4.3 การรวบรวมเก็บกักสิ่งปฏิกูลจากแหล่งก าเนิด 

  สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการขับถํายของประชาชนจากแหลํงก าเนิดที่ส าคัญของบ๎าน 
และที่พักอาศัยจะถูกเก็บและรวบรวมไว๎ในสวม และเมื่อส๎วมเต็ม ท๎องถิ่นหรือเอกชนที่ได๎รับอนุญาตจะ
ท าหน๎าที่ในการสูบ เก็บรวบรวม ขนถําย ไปก าจัดที่ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลรวมหรือสถานที่ก าจัด 
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 9.4.4 การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 

  1) ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บรวบรวมได๎ 

   ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บรวมรวมได๎ในแตํละท๎องถิ่น อาจใช๎วิธีการค านวณ
ปริมาตรจากสิ่งปฏิกูลที่เก็บขนได๎จริง โดยรถสูบสิ่งปฏิกูลของท๎องถิ่นหรือเอกชนที่ได๎รับอนุญาตท า
การค านวณ และจดบันทึก 

  2) การสูบ และขนถํายสิ่งปฏิกูล 

   การสูบและการขนถํายสิ่งปฏิกูลเมื่ออุจจาระจากโถส๎วมลงไปอยูํในบํอเกรอะ
(septic tank) ตามบ๎านเรือน สํวนที่เป็นของแข็งที่ตกตะกอนได๎จะตกตะกอนลงไปประมาณ  
60-70% มีลักษณะเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลว เรียกวํา sludge สํวนที่อยูํเหนือ sludge เป็นชั้นน้ าใส
เรียกวํา supernatant นอกจากนี้จะมีสํวนหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นกากฟองของแข็งที่มีน้ าหนักเบา
ลอยอยูํสํวนบนผิวน้ า เรียกวํา scum พวกสารอินทรีย์ท้ังหลายท่ีอยูํภายในบํอเกรอะ จะถูกจุลินทรีย์
พวกท่ีไมํใช๎ออกซิเจนยํอยสลาย และในขณะเดียวกันพวกจุลินทรีย์ท่ีท าให๎เกิดโรคก็จะถูกท าลายไป
ด๎วย ได๎มาก ถ๎าหากพักค๎างอยูํในถังนานมากกวํา 30 วัน เมื่อบํอเกรอะเกิดภาวะส๎วมเต็ม หรือ
ตะกอนสะสมมากขึ้นจนสูงถึงระดับที่ได๎ท าการออกแบบไว๎ (ประมาณ 40-50 เซนติเมตร ต่ ากวํา
ระดับผิวน้ า) อาจจะท าให๎ของแข็งจากสิ่งปฏิกูลไมํสามารถตกตะกอนและเกิดฝ้าในถังเกรอะได๎ 
จ าเป็นต๎องมีการน าเอา sludge หรือกากตะกอนออกไปก าจัด โดยอาจใช๎วิธีตัก หรือใช๎รถ 

ดูดออกไปบ าบัดให๎ถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งราชการสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจหน๎าที่ในการ จัดการ 

สิ่งปฏิกูลในเขตท๎องถิ่นของตนเอง ตามบทบัญญัติ มาตรา 18 และมาตรา 19 แหํงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการขนถําย และก าจัดสิ่งปฏิกูล
ขั้นตอนสุดท๎ายให๎เป็นไปอยํางถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาล โดยไมํมีการน าไปทิ้งตามที่หรือทาง
สาธารณะ หรือสวนไรํ นา อันอาจเป็นการแพรํเชื้อโรคระบบทางเดินอาหาร และท าให๎เกิดมลพิษตํอ
สิ่งแวดล๎อมได๎ตามมาในภายหลังการขนถํายสิ่งปฏิกูลของท๎องถิ่นนั้นอาจด าเนินการเอง หรือ 

มอบให๎ผู๎อ่ืนด าเนินการแทนภายใต๎การควบคุมของราชการสํวนท๎องถิ่น หรืออนุญาตให๎เอกชน
ด าเนินการโดยท าเป็นธุรกิจ (กิจการรถสูบสิ่งปฏิกูล)  
  3) หลักเกณฑ์การขนถํายสิ่งปฏิกูล 

   (1) รถดูดสิ่งปฏิกูลต๎องได๎รับอนุญาตขากกรมขนสํงทางบก 

   (2) รถดูดสิ่งปฏิกูลต๎องมีข๎อความวํา “รถดูดสิ่งปฏิกูล” ชื่อบริษัทหรือเจ๎าของ
กิจการ พร๎อมหมายเลขโทรศัพท์เลขทะเบียนใบอนุญาต (กรณีต๎องขออนุญาตท๎องถิ่นหลายแหํง 



 174 

ให๎พิมพ์เฉพาะเลขทะเบียนใบแรก สํวนใบอ่ืนๆให๎เก็บส าเนาหลักฐานไว๎ที่รถ เพื่อการตรวจสอบ
ด๎วย) ไว๎ด๎านข๎างทั้งสองข๎างของตัวรถ โดยขนาดตัวอักษรต๎องไมํน๎อยกวํา 10 เซนติเมตร 

   (3) ควรก าหนดสีของรถสูบสิ่งปฏิกูล โดยก าหนดสีรถสูบสิ่งปฏิกูลของเอกชน 
และท๎องถิ่นให๎ตํางกัน 

   (4) รถสูบสิ่งปฏิกูลต๎องปกปิดมิดชิด ไมํรั่วซึม สามารถป้องกันกลิ่นและแมลง
น าโรคได๎ และมีอุปกรณ์ในการเปิด-ปิด ฝาถังที่สนิท ควรอยูํด๎านบน สามารถรับแรงดันจากการสูบ
สิ่งปฏิกูลได๎ สภาพใช๎งานได๎ดี มีทํอหรือสายที่ใช๎สูบสิ่งปฏิกูลต๎องอยูํในสภาพดี ไมํรั่วซึม มีปั๊มสูบ
ตะกอน ที่สามารถสูบของแข็งได๎ และติดต้ังมาตรวัดปริมาณสิ่งปฏิกูล และอยูํในสภาพใช๎งานได๎ดี 

   (5) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เชํน ถังใสํน้ า ไม๎กวาด น้ ายาฆําเชื้อโรค 
น้ ายาดับกลิ่น 

   (6) มีชุดปฏิบัติงาน ประกอบด๎วย เสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท๎ายางหุ๎มแข๎ง 
และชุดปฐมพยาบาลประจ ารถ 

   (7) ผู๎ประกอบกิจการรถสูบสิ่งปฏิกูล จะต๎องระบุแหลํงที่จะน าสิ่งปฏิกูลไป
บ าบัด และมีหลักฐานที่แสดงวํา ได๎รับอนุญาตจากเจ๎าของสถานที่บ าบัดนั้น เว๎นแตํจะมีระบบ
บ าบัดของตนเอง ทั้งนี้ ระบบบ าบัด สิ่งปฏิกูล จะต๎องมีลักษณะตามแบบที่กรมอนามัยก าหนด หรือ 
แบบอ่ืนที่กรมอนามัยให๎การรับรอง 

   (8) ควรมีระบบการติดตามตรวจสอบ เชํน มีบันทึกรับสํงสิ่งปฏิกูล ไมํวําทั้ง
เอกชนหรือราชการสํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ให๎บริการสูบสิ่งปฏิกูลจากบ๎านเรือน ก็ควรมีใบน าสํงสิ่งปฏิกูล
นี้ไว๎เป็นหลักฐานให๎เจ๎าหน๎าที่ของราชการสํวนท๎องถิ่นที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบ ซึ่งในใบน าสํงสิ่ง
ปฏิกูลจะระบุผู๎รับบริการปริมาณสิ่งปฏิกูลที่สูบเพื่อขนถํายไปบ าบัด สถานที่รับบ าบัดสิ่งปฏิกูล  
เป็นต๎น 

  4) หลักเกณฑ์ที่ผู๎ประกอบกิจการที่ได๎รับอนุญาตต๎องปฏิบัติในการขนถําย 

สิ่งปฏิกูล 

   (1) ขณะท าการสูบสิ่งปฏิกูล ผู๎ปฏิบัติงานต๎องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และ
รองเท๎ายางหุ๎มแข๎ง 

   (2) หลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล๎วให๎ท าความสะอาดทํอหรือสาย ส าหรับใช๎
สูบสิ่งปฏิกูลโดยให๎ท าการสูบน้ าสะอาดจากถัง เพื่อล๎างภายในทํอหรือสายดูด และท าความสะอาด
ด๎านนอกของทํอหรือสายดูดที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด๎วยน้ ายาฆําเชื้อโรค (เชํน ไลโซล 2%) 
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   (3) ต๎องล๎างมือด๎วยสบูํทุกครั้งหลังสูบสิ่งปฏิกูลแตํละครั้ง และท าความสะอาด
รํางกายในสํวนที่เปรอะเปื้อน 

   (4) ท าความสะอาดรถอยํางน๎อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขน
ถํายสิ่งปฏิกูลแล๎ว และน้ าเสียที่เกิดจากการล๎างต๎องได๎รับการบ าบัดหรือก าจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  
   (5) กรณีที่มี สิ่งปฏิกูล หกเรี่ยราด ให๎ท าการฆําเชื้อโรคด๎วยน้ ายาฆําเชื้อโรค 
(เชํน ไลโซล 2%) แล๎วท าความสะอาดด๎วยน้ า 

   (6) ท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท๎ายางหุ๎มแข๎ง ทุกวัน  
หลังการปฏิบัติงาน 

   (7) ผู๎ปฏิบัติงานได๎รับการตรวจสุขภาพของ อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะ
การตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (8) ผู๎ขออนุญาต และผู๎ปฏิบัติงานต๎องได๎รับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
จากราชการสํวนท๎องถิ่นที่ก าหนด 

   (9) ต๎องดูแลมิให๎ข๎อความบนตัวถังรถลบเลือน 

   (10) ห๎ามน ารถสูบ สิ่งปฏิกูล ไปใช๎ในกิจการอ่ืน 

   (11) ผู๎ได๎รับอนุญาต และผู๎ปฏิบัติงาน ต๎องมีใบอนุญาต ไว๎ประจ ารถ และ
ต๎องได๎รับการอบรมเกี่ยวกับสุขลักษณะของการจัดการสิ่งปฏิกูล 

 9.4.5 ระบบบ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

  หมายถึงระบบที่เปลี่ยนสภาพของเสียในสิ่งปฏิกูลที่ปะปนไปด๎วยเชื้อโรคและพยาธิ
ให๎อยูํในสภาพที่ปลอดภัยจากการเกิดโรคไมํกํอให๎เกิดอันตรายแล๎วจึงท าการก าจัดทิ้งไปหรือใช๎
ประโยชน์อยํางอ่ืน เชํน ท าปุ๋ย เชื้อเพลิง ฯลฯ ส๎วมเป็นที่ส าหรับถํายอุจจาระและปัสสาวะ ส๎วมบางชนิด
เป็นเพียงที่เก็บกักสิ่งปฏิกูลไมํมีการบ าบัดหรือการก าจัดสิ่งปฏิกูลอยูํ  บางชนิดก็มีระบบบ าบัดอยูํ
บริเวณที่ต้ังส๎วม และบางชนิดก็มีทั้งระบบบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลอยูํบริเวณที่ต้ังส๎วม โดยระบบ
บ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลที่นิยมใช๎อยํางแพรํหลาย ได๎แกํ บํอเกรอะ บํอซึม ถังบ าบัดส าเร็จรูป 

อยํางไรก็ตามส๎วมนับเป็นระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลอันดับแรก ส๎วมมีหลายลักษณะ ซึ่งแบํงได๎เป็น  
4 กลุํม ซึ่งบางกลุํมอาจไมํเหมาะสมที่จะน ามาใช๎เนื่องจากไมํถูกหลักสุขาภิบาลและอาจเกิดปัญหา
สิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ 
  1) ระบบไมํใช๎น้ าสิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณ
ที่ต้ังอาคาร (Dry system, off-site treatment and disposal) คือระบบบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลท่ี
ไมํใช๎น้ าราดหรือขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงถังเก็บ และสิ่งปฏิกูลจะถูกน าไปบ าบัดนอกอาคาร ซึ่งไมํใชํ
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วิธีที่ถูกสุขลักษณะนักเนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนในระหวํางการเดินทางไปก าจัดโดยระบบดังกลําว 

มีใช๎อยูํ 3 ประเภท คือ 

   (1) ส๎วมถังเท (Bucket Latrine) ลักษณะของส๎วมคือมีที่เก็บกักสิ่งปฏิกูลเป็น
ถังที่มีความจุเพียงพอที่จะรับสิ่งปฏิกูลทุกวันโดยประมาณ 20 ลิตรส าหรับผู๎ใช๎ส๎วม 5 คน หรือใช๎ถัง
ที่มีขนาดพอส าหรับสะดวกในการยกเคลื่อนย๎ายและไมํหกล๎นขณะขนย๎าย และต๎องมีอยํางน๎อย  
2 ถัง น าสิ่งปฏิกูลไปบ าบัดหรือก าจัดทุกวันด๎วยการน าถังใหมํมาเปลี่ยน ตัวเรือนส๎วมและมีพื้นที่
ส๎วมที่มีรูหรือชํอง ให๎มีขนาดโตพอที่สิ่งปฏิกูลจะตกลงไปได๎โดยไมํเลอะพื้นส๎วม โดยต๎องมีที่ปิดฝา
ถังที่มิดชิดเพื่อป้องกันแมลงลงไป (รูปท่ี 9.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9.1 ส๎วมถังเท 

ที่มา : www.th.wikipedia.org 

 

   (2) ส๎วมเคมี (Chemical Toilets) อาจจัดไว๎ในพวกส๎วมถังเท แตํตํางกันตรงที่
มีการใช๎สารเคมียํอยสลายสารอินทรีย์และท าลายเชื้อโรคในสิง่ปฏิกูล สารเคมีที่ใช๎คือโซดาไฟ (caustic 

soda) สิ่งปฏิกูลจะถูกท าให๎เป็นของเหลวและเชื้อโรคทุกชนิดจะถูกท าลาย รวมทั้งไขํพยาธิ ไมํมี
กลิ่นเหม็นและปลอดภัยจากเชื้อโรคทุกชนิด กํอนทิ้งน้ าเสียในถังส๎วมจะต๎องผํานการบ าบัด นิยมใช๎
ในยานพาหนะ เชํน รถยนต์โดยสาร เครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ (รูปท่ี 9.2) 
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รูปท่ี 9.2 ส๎วมเคมี 
ที่มา : www.xetasale.com 

 

   (3) ส๎วมหลุมตัน (Vault Privies) เป็นส๎วมที่ไมํใช๎น้ าเป็นตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล 
ลักษณะของส๎วมคือมีหลุมกักเก็บสิ่งปฏิกูลซึ่งสร๎างด๎วยวัสดุที่ป้องกันไมํให๎น้ าซึมเข๎าออกได๎ เชํน 
ท าด๎วยคอกรีต เหล็กไร๎สนิม ไฟเบอร์กลาส สามารถเก็บกักสิ่งปฏิกูลไว๎ได๎นาน 2 – 4 สัปดาห์เพื่อ
ลดจ านวนเชื้อโรคและมีเวลาพอในการยํอยสลาย เมื่อสิ่งปฏิกูลเกือบเต็มหลุมเก็บกักจะต๎องมีการ
ขนย๎ายเพื่อน าไปบ าบัดและก าจัดภายนอกเชํนเดียวกันกับส๎วมถังเท (รูปท่ี 9.3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9.3 ส๎วมหลุมตัน 

ที่มา : www.forums.catholic.com 
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  2) ระบบไมํใช๎น้ าสิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและก าจัดภายในอาคารหรือภายในบริเวณ
ที่ต้ังอาคาร ( Dry system, on -site treatment and disposal )สิ่งปฏิกูลจะถูกน าไปบ าบัดและ
ก าจัดภายในอาคารหรือบริเวณที่ต้ังอาคาร จะไมํใช๎น้ าเป็นตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล และสิ่งปฏิกูลจะ
ถูกบ าบัดและก าจัดภายในท่ีกักเก็บจนกวําจะเกิดการยํอยสลายสิ่งปฏิกูลอยํางสมบูรณ์และมีความ
ปลอดภัย แล๎วจึงน ากากตะกอนหรือของเหลวที่ผํานการบ าบัดแล๎วไปก าจัดให๎เหมาะสมตํอไป เชํน 
ท าปุ๋ย ถมที่ลุํม ปรับสภาพดิน เป็นต๎น แตํระบบนี้ยังไมํถือเป็นระบบบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลที่มี
ประสิทธิภาพดี เนื่องจากการไมํใช๎น้ ายํอมท าให๎เกิดความไมํสะอาดและมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเหมาะ
ส าหรับชุมชนชนบทที่มีบ๎านเรือนอยูํหํางไกลและขาดแคลนน้ า การบ าบัดด๎วยวิธีนี้ได๎แกํ 
   (1) ส๎วมหลุม (Pit Privies) เป็นส๎วมที่ไมํใช๎น้ าในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลหรือไมํ
ใช๎น้ าในการช าระสิ่งปฏิกูล ลักษณะท าเป็นหลุมดินอาจขุดด๎วยมือหรือใช๎เครื่องมือเจาะให๎มีขนาด
รองรับสิ่งปฏิกูลไว๎ได๎นานเพียงพอที่จะท าให๎เกิดการยํอยสลายอยํางสมบูรณ์และมีความปลอดภัย
ไมํเกิดการแพรํกระจายของเชื้อโรค ควรมีการป้องกันการวางไขํของยุงและแมลงวันด๎วยการเติม
สารเคมี และควรมีฝาปิดชํองที่อุจจาระลงสูํหลุมแบบมีด๎ามจับเพื่อสะดวกในการเปิดปิด (รูปท่ี 9.4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9.4 ส๎วมหลุม 

ที่มา : www.clean-water-for-laymen.com 
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   (2) ส๎วมหมัก (Composting Latrines) ไมํใช๎น้ าในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล  
มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญของการใช๎ส๎วมชนิดนี้เพื่อให๎ได๎ประโยชน์จากการคือปุ๋ยอินทรีย์ส าหรับปลูกพืช 
กระบวนการหมักเป็นกระบวนการทางชีวภาพในการเปลี่ยนสารอินทรีย์ของสิ่งปฏิกูลให๎อยูํในรูป  

คงตัวกลายเป็นฮิวมิสซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีมีประโยชน์ตํอการเจริญเติบโตของพืช จุลินทรีย์ทั้งแบบใช๎
ออกซิเจนและไมํใช๎ออกซิเจนจะมีบทบาทในการยํอยสลายสิ่งปฏิกูลเป็นฮิวมัส โดยที่จุลินทรีย์กลุํม
ใช๎ออกซิเจนจะมีประสิทธิภาพดีกวํา ซึ่งขณะเกิดการยํอยสลายสิ่งปฏิกูลจะท าให๎เกิดความร๎อน
และสามารถท ารายเชื้อโรครวมทั้งไขํของพยาธิได๎ภายในเวลา 15 – 20 วัน ส๎วมหมักที่นิยมใช๎มี  
2 แบบ คือแบบที่มีการหมักแบบตํอเนื่องและแบบท่ีมีการหมักแบบเป็นคราวๆไมํตํอเนื่อง(รูปท่ี 9.5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9.5 ส๎วมหมัก 

www.waldeneffect.org 

 

   (3) ส๎วมรํองดิน (Trench Latrines) ไมํใช๎น้ าในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล ลักษณะ
เป็นรํองดินที่ขุดเป็นแนวตามยาวเมื่อใช๎งานเสร็จก็จะกลบปากหลุม มักใช๎กับกรณีที่อาศัยอยูํชั่วคราว 
เชํน คํายทหาร แคมป์ลูกเสือ ซึ่งแบํงออกเป็น 2 แบบคือส๎วมรํองดินต้ืนและส๎วมรํอนดินลึก  
(รูปท่ี 9.6) 
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รูปท่ี 9.6 ส๎วมรํองดิน 

ที่มา : www. wedc.lboro.ac.uk 

 

   (4) ส๎วมแขวน (Overhang Latrines) เป็นส๎วมที่สิ่งปฏิกูลถูกบ าบัดและก าจัด
ภายในอาคารหรือภายในบริเวณที่ต้ังอาคาร หรือถ๎าสร๎างใกล๎แหลํงน้ าอาจเป็นส๎วมแบบใช๎น้ าก็ได๎ 
ลักษณะของส๎วมแขวนประกอบด๎วยตัวเรือนส๎วมและพื้นที่ส๎วมที่สร๎างบนเสาไม๎เหนือน้ าตามริมฝั่ง
แมํน้ า ทะเล หรือมหาสมุทร อยํางไรก็ตามส๎วมชนิดนี้ไมํแนะน าให๎มีการใช๎งานเนื่องจากไมํ 
ถูกสุขลักษณะเทําที่ควรเชื้อโรคอาจมีการปนเปื้อนลงในแหลํงน้ าและกํอให๎เกิดปัญหาด๎านสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและระบบนิเวศ (รูปท่ี 9.7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9.7 ส๎วมแขวน 

ที่มา : www.sswm.info 
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   (3) ระบบใช๎น้ าสิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและก าจัดในอาคารหรือบริเวณ (Wet 

system, on-site treatment and disposal ) หมายถึง ระบบที่ใช๎น้ าในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสูํ
ที่กักเก็บและสิ่งปฏิกูลถูกบ าบัดภายในถัง กักเก็บ อาจมีการแบํงชนิดของส๎วมตามลักษณะที่ใช๎น้ า
และลักษณะของหลุมที่เก็บกักสิ่งปฏิกูลได๎หลายอยําง แตํที่นิยมใช๎กันอยูํในปัจจุบันคือ ส๎วมราดน้ า 
(Pour-flush Toilet) เป็นส๎วมที่ให๎มีน้ าขังอยูํใต๎พื้นส๎วมซึ่งมีการออกแบบที่รองรับให๎น้ าขังอยูํ  
ถังเกรอะ หรือ บํอเกรอะ (Septic Tanks) เป็นส๎วมระบบที่ใช๎น้ าและให๎มีน้ าขังอยูํที่โถส๎วมแบบราด
น้ าหรอืแบบชักโครกผลักดันน้ าไหลไปยังที่เก็บกักสิ่งปฏิกูล เพื่อการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลในถัง
เกรอะซึ่งสร๎างไว๎หํางจากพื้นส๎วมโดยมีทํอน าสิ่งปฏิกูลลงสูํถังข๎อมูลที่ควรน ามาพิจารณาเลือกใช๎
ระบบบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล (รูปท่ี 9.8)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9.8 ระบบใช๎น้ าสิ่งปฏิกูลถูกบ าบัดและก าจัดภายในตัวอาคารหรือภายในบริเวณที่ต้ังอาคาร 

ที่มา : www.renaissanceronin.wordpress.com และ www.newsenseofyp.blogspot.com 
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  4) ระบบใช๎น้ าสิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ต้ัง
อาคาร (Wet system, offsite treatment and disposal) หมายถึงระบบที่ใช๎น้ าในการขับเคลื่อน 

สิ่งปฏิกูลลงสูํที่กักเก็บและสิ่งปฏิกูลถูกบ าบัดภายในถังกักเก็บ แล๎วปลํอยสํวนที่เป็นของเหลว  

ที่ยังคงมีสารอินทรีย์และเชื้อโรคไปบ าบัดและก าจัดตํอโดยทํอระบายน้ าเสียไปยังระบบบ าบัด  

น้ าเสียศูนย์กลางภายนอกอาคาร 

 

บทสรุป 

 สิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งที่จะต๎องมีการบ าบัดและก าจัด เนื่องจากสิ่งปฏิกูลเป็นแหลํงเพาะพันธุ์
โรค หรือแพรํการกระจายเชื้อโรคผํานทางอาหารหรือน้ า เมื่อมนุษย์ได๎รับเชื้อโรคเข๎าไปจะท าให๎เกิด
โรคได๎ โดยที่มีการบ าบัดและก าจัดได๎ด๎วยวิธีตํางๆ ได๎แกํ ระบบไมํใช๎น้ าสิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัด
และก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ต้ังอาคาร ระบบไมํใช๎น้ าสิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและก าจัด
ภายในอาคารหรือภายในบริเวณที่ ต้ังอาคารระบบใช๎น้ าสิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและก าจัด  

นอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ต้ังอาคารระบบใช๎น้ า และสิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและก าจัดใน
อาคารหรือบริเวณ แตํทั้งนี้ทั้งนั้นต๎องค านึงถึงความเหมาะสมด๎านสภาพภูมิอากาศ สถานที่ต้ังของ
ระบบ องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม  
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แบบฝึกหัด 

 

 

 1. จงอธิบายความจ าเป็นในการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล 

 2. ที่พักอาศัยของทํานมีวิธีการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลอยํางไร อธิบาย  
 3. การยํอยสลายสิ่งปฏิกูลแบบใช๎ออกซิเจนและไมํใช๎ออกซิเจนเหมือนกันหรือตํางกัน
อยํางไร อธิบาย 

 4. ประเทศไทยควรมีวิธีการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลรูปแบบใดถึงเหมาะสม เพราะ
เหตุใด 

 5. จงยกตัวอยํางระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช๎ในระบบใช๎น้ าสิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและ
ก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ต้ังอาคาร (Wet system, offsite treatment and disposal) 
อยํางน๎อย 3 ระบบ 

 6. แนวทางในการพิจารณาเลือกใช๎ระบบบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลควรมีอะไรบ๎าง  
 7. การยํอยสลายในบํอเกรอะเป็นการยํอยสลายแบบใช๎ออกซิเจนหรือไมํใช๎ออกซิเจน 
อธิบาย 

 8. การบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการจะสํงผลกระทบด๎านใดบ๎าง 
อธิบาย 
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บทที ่10 

ของเสียอันตราย 

 

 

 ในบทนี้จะกล่าวถึง นิยาม ประเภทและแหล่งก าเนิดของของเสียอันตราย และการจัดการ
ของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ซึ่งจะท าให้เรามีความรู้ในการวิเคราะห์และจ าแนกประเภท
ของของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิด สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดของเสียอันตรายได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

 

10.1  นิยาม ประเภทและแหล่งก าเนิด 

 10.1.1 นิยาม 

   ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเป็นแหล่งก าเนิดของของเสีย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสังคมอุตสาหกรรมมักจะมีของเสียอันตราย(hazardous waste) วัสดุอันตราย (hazardous 

materials) และวัตถุอันตราย (hazardous substance)ที่อยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 

ซึ่งส่วนใหญ่หากมีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อคน และระบบนิเวศ ของเสีย
อันตรายน้ีได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย ได้ให้นิยามดังต่อไปนี้  
   มาตรา 4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535  

   "ของเสีย" หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือ
วัตถุอันตรายอ่ืนใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่ง
ตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ 

   "วัตถุอันตราย" หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุ
เปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือ
สิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

   มาตรา 4 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ .ศ. 2535 

   “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุ
เปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
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พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือ
สิ่งอ่ืนใด ที่อาจท าให้เกิดอันตราย แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

พ.ศ. 2548 

   “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” หมายความว่า สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสีย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ของเสียที่ เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และน้ าทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือมี
คุณลักษณะที่เป็นอันตราย 

   “ของเสียอันตราย” หมายความว่า สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบ 
หรือปนเป้ือนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย  

   สรุปนิยามของเสียอันตราย หมายถึง ขยะมูลฝอยหรือของเสียประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกันที่มีสิ่งที่เป็นอันตราย โดยมีปริมาณ ความเข้มข้น หรือ
ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี หรือการติดเชื้อ โดยการปนเปื้อนหรือการบ าบัด การเก็บกัก  
การขนส่ง การก าจัดที่ไม่เหมาะสมหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ จนอาจเป็นสาเหตุหรือมีส่วนท าให้
มีการตาย หรือการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงอย่างทันใดหรือในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือก่อให้เกิด
ภาวะทุพพลภาพ ตลอดจนอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์หรือระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  
 10.1.2 ประเภทของเสียอันตราย 

  การจ าแนกประเภทของของเสียอันตรายสามารถจ าแนกได้หลายประเภทขึ้นอยู่
กับเกณฑ์ในการจ าแนก เช่น จ าแนกของเสียอันตรายตามกลุ่มของสาร ได้แก่ ของเสียอันตรายที่
เป็นกลุ่มของแข็งอาจเป็นของแข็งหรือสลัดจ์อินทรีย์หรือของแข็งหรือสลัดจ์อนินทรีย์  ของเสีย
อันตรายที่เป็นกลุ่มของเหลว ได้แก่ น้ าเสียอินทรีย์ น้ าเสียอนินทรีย์ สารละลายอินทรีย์ และน้ ามัน 

ก็ได้ แต่ในที่นี้จะแบ่งแยกประเภทตามลักษณะและสมบัติของของเสียอันตรายตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดประเภท
หรือลักษณะของเสียอันตราย ไว้ 5 กลุ่ม ดังนี้คือ 

   1) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารไวไฟ (Ignitable substances) 

   (1) ของเหลวที่มีจุดวาบไฟ (Flash point) ต่ ากว่า 60 องศาเซลเซียส แต่ไม่
รวมถึงสารละลายท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่น้อยกว่า 24 % โดยปริมาตร  
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   (2) เป็นสารที่ไม่ใช่ของเหลวแต่สามารถลุกเป็นไฟได้ เมื่อมีการเสียดสี หรือ
เมื่อมีการดูดความชื้น หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นเองภายในสารนั้น และเมื่อเกิด  

ลุกเป็นไฟจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและอย่างต่อเนื่องที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ภายใต้อุณหภูมิ
และความดันมาตรฐาน  
   (3) เป็นก๊าชอัดที่จุดระเบิดได้ (Ignitable compressed gas) ซึ่งก๊าซอัดนี้ 
ให้หมายถึงวัสดุหรือของผสมใดๆ ที่บรรจุอยู่ในถังบรรจุที่มีความดันสมบูรณ์ (Absolute pressure) 

มากกว่า 2.81กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส หรือมีความดันสมบูรณ์ 
มากกว่า 7.31 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส  
   (4) เป็นสารออกซิไดเซอร์ (Oxidizer) ซึ่งสามารถไปกระตุ้นให้เกิดการเผาไหม้
ของสารอินทรีย์ขึ้นได้ ได้แก่ สารประกอบจ าพวก chlorate permanganate inorganic peroxide 

และ nitrate 

  2) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารกัดกร่อน (Corrosive substances)  

   (1) เป็นสารละลาย (Aqueous solution) ที่มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 

เท่ากับ 2 หรือต่ ากว่า และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เท่ากับ 12.5 หรือสูงกว่า  
   (2) เป็นของเหลวที่กัดกร่อนเหล็กกล้าชั้น SAE 1020 ได้ในอัตราสูงกว่า 
6.35 มิลลิเมตรต่อปี ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 

  3) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย (Reactive 

substances) 

   (1) เป็นสารที่มีสภาพไม่คงตัว สามารถท าปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็วและ
อย่างรุนแรงโดยไม่มีการระเบิดเกิดขึ้น 

   (2) เป็นสารซึ่งท าปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ า 

   (3) เป็นสารซึ่งเมื่อรวมกับน้ าจะได้ของผสมที่จะระเบิดได้ 

   (4) เป็นสารซึ่งเมื่อผสมกับน้ า จะท าให้เกิดมีก๊าซพิษ ไอพิษ หรือควันพิษ
ขึ้น ในปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพบุคคลและสิ่งแวดล้อมได้ 

   (5) เป็นสารที่มีองค์ประกอบของไซยาไนด์หรือซัลไฟด์ เมื่อต้องอยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่มีค่าความ เป็นกรดด่าง (pH) ระหว่าง 2 ถึง 11.5 แล้ว สามารถก่อให้เกิดก๊าซพิษ  
ไอพิษ หรือควันพิษขึ้นในปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพบุคคลและสิ่งแวดล้อมได้ 

   (6) เป็นสารซึ่งเมื่อถูกท าให้ร้อนในที่จ ากัดจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาระเบิดรุนแรง
ได้ 
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   (7) เป็นสารซึ่งสามารถระเบิดได้ทันที หรือเกิดปฏิกิริยาระเบิดได้ ในสภาวะ 

อุณหภูมิและความดันมาตรฐานจะมีปฏิกิริยารุนแรง 
  4) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารพิษ (Toxic substances)  

   (1) เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม เพราะมีคุณสมบัติ
ของความเป็นสารก่อมะเร็ง สารพิษแบบเฉียบพลัน สารพิษแบบเรื้อรัง สารที่มีคุณสมบัติสะสมใน
เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต หรือตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งตามบัญชี
รายชื่อในกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2A และกลุ่มที่ 2B ของ International Agency for Research on Cancer  

   (2) เป็นสารที่มีค่าความเป็นพิษที่มีค่า Acute oral LD50 น้อยกว่า  
2,500 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม เมื่อใช้หนู (Rat) เป็นสัตว์ทดลอง หรือมีค่า Acute 

inhalation LC50 น้อยกว่า 10,000 ส่วนในล้านส่วนในสภาพของไอหรือก๊าซ หรือเมื่อใช้กระต่ายเป็น
สัตว์ทดลอง มีค่า acute dermal LD50 น้อยกว่า 4,300 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม ทั้งนี้ 
ค่า LD50 หมายถึง ค่า(ปริมาณ)เฉลี่ยของสารพิษ (Medium lethal dosage) ที่ท าให้สัตว์ที่ใช้ใน
การทดลองเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่ง (50%) ค่า LD50 มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมของสารพิษต่อน้ าหนักตัว
สัตว์ทดลองหนึ่งกิโลกรัม และค่า LC50 หมายถึง ค่า(ความเข้มข้น)เฉลี่ยของสารพิษ (Medium 

lethal concentration) ในตัวกลางที่ท าให้สัตว์ที่ใช้ในการทดลองเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่ง(50%)  
ค่า LC50 มีหน่วยเป็นส่วน (โดยปริมาตรหรือน้ าหนัก) ของสารพิษต่อล้านส่วน(โดยปริมาตรหรือ
น้ าหนัก) ของตัวกลาง 
   (3) เป็นสารที่มีค่า Acute aquatic 96-hour LC50 น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม
ต่อลิตรเมื่อวัดในน้ าอ่อน (ความกระด้างทั้งหมด เท่ากับ 40-48 มิลลิกรัมต่อลิตรในรูปแคลเซียม
คาร์บอเนต)กับปลา fathead minnows (Pimephales promelas) ปลา rainbow trout (Salmo 

gairdneri) หรือปลา golden shiners (Notemigonus crysoleucas) ตามที่ก าหนดใน Part 800 
ของ the “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (16th Edition),” 
American Public Health Association, 1985 

   (4) เป็นสารที่มีองค์ประกอบของสารที่ระบุข้างล่างนี้ ในปริมาณความเข้มข้น
ของสารใดสารหนึ่งหรือปริมาณรวมของสารทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับ 0.001% โดยน้ าหนัก 

    2-Acetylaminofluorene (2-AAF) 

    Acrylonitrile 

    4-Aminodiphenyl 

    Benzidine and its salts 
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    bis (Chloromethyl) ether (BCME) 

    Methyl chloromethyl ether 

    1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) 

    3,3'-Dichlorobenzidine and its salts (DCB) 

    4-Dimethylaminoazobenzene (DAB) 

    Ethyleneimine (EL) 

    alpha-Naphthylamine (1-NA) 

    beta-Naphthylamine (2-NA) 

    4-Nitrobiphenyl (4-NBP) 

    N-Nitrosodimethylamine (DMN) 

    beta-Propiolactone (BPL) 

    Vinyl chloride (VCM) 

  5) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของสิ่งเจือปนอ่ืนๆ ที่ก าหนด
ไว้ดังนี้ 
   1) เมื่อน ามาหาค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน พบว่ามีองค์ประกอบ
ของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตราย ในหน่วยมิลลิกรัมของสารต่อหนึ่งกิโลกรัมของ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (mg/kg; wet weight) เท่ากับหรือมากกว่าค่า Total Threshold Limit 

Concentration (TTLC) ที่ก าหนดไว้ดังตารางที่ 10.1 

 

ตารางที่ 10.1 องค์ประกอบของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายตามประกาศ 

 กระทรวงฯ 

 

ของเสียอันตราย ปริมาณ/ความเข้มข้น 

แอนติโมนี และ/หรือสารประกอบแอนติโมนี  
(Antimony and/or antimony compounds) 

500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

สารหนู และ/หรือสารประกอบของสารหนู  
(Arsenic and/or arsenic compounds) 

500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

แร่ใยหินหรือแอสเบสตอส  
(Asbestos)  

1.0 (ร้อยละ) 
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ตารางที่ 10.1 องค์ประกอบของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายตามประกาศ 

 กระทรวงฯ (ต่อ) 
 

ของเสียอันตราย ปริมาณ/ความเข้มข้น 

แบเรียม และ/หรือสารประกอบแบเรียม  
(ยกเว้นแบไรท์และแบเรียมซัลเฟต) 
(Barium and/or barium compounds 

(excluding barite and barium sulfate) 

10,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

เบริลเลียม และ/หรือสารประกอบเบริลเลียม  
(Beryllium and/or beryllium compounds) 

75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

แคดเมียม และ/หรือสารประกอบแคดเมียม  
(Cadmium and/or cadmium compounds) 

100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

สารประกอบของโครเมียมเฮกซาวาเลนท์  
(Chromium (VI) compounds) 

500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

โครเมียม และ/หรือ สารประกอบของโครเมียม
ไตรวาเลนท์  
(Chromium and/or chromium (III) 

compounds) 

2,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

โคบอลท์ และ/หรือ สารประกอบของโคบอลท์  
(Cobalt and/or cobalt compounds) 

8,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ทองแดง และ/หรือ สารประกอบทองแดง  
(Copper and/or copper compounds) 

2,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

สารประกอบเกลือของฟลูออไรด์  
(Fluoride salts)  

18,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ตะกั่ว และ/หรือสารประกอบตะกั่ว  
(Lead and/or lead compounds) 

1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ปรอท และ/หรือสารประกอบปรอท  
(Mercury and/or mercury compounds) 

20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
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ตารางที่ 10.1 องค์ประกอบของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายตามประกาศ 

 กระทรวงฯ (ต่อ) 
 

ของเสียอันตราย ปริมาณ/ความเข้มข้น 

โมลิบดินัม และ/หรือสารประกอบโมลิบดินัม  
(ไม่รวมโมลิบดินัมไดซัลไฟด์) (Molybdenum 

and/or molybdenum compounds; excluding 

molybdenum disulfide) 

3,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

นิเกิล และ/หรือสารประกอบนิเกิล  
(Nickel and/or nickel compounds) 

2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ซิลิเนียม และ/หรือสารประกอบซิลิเนียม  
(Selenium and/or selenium compounds) 

100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

เงิน และ/หรือสารประกอบของเงิน  
(Silver and/or silver compounds) 

500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ธาลเลียม และ/หรือสารประกอบธาลเลียม  
(Thallium and/or thallium compounds) 

700 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

วาเนเดียม และ/หรือสารประกอบวาเนเดียม  
(Vanadium and/or vanadium compounds) 

2,400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

สังกะสี และ/หรือสารประกอบสังกะสี  
(Zinc and/or zinc compounds) 

5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

แอลดริน (Aldrin)  1.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

คลอเดน (Chlordane) 2.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ดีดีที ดีดีอี หรือ ดีดีดี (DDT, DDE, DDD) 1.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

2,4ดี (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)  100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ดีลดริน (Dieldrin)  8.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ไดออกซิน (Dioxin (2,3,7,8-TCDD))  0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

เอนดริน (Endrin)  0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

เฮปตาคลอร์ (Heptachlor)  4.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
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ตารางที่ 10.1 องค์ประกอบของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายตามประกาศ 

 กระทรวงฯ (ต่อ) 
 

ของเสียอันตราย ปริมาณ/ความเข้มข้น 

คีโปน (Kepone)  21 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

สารประกอบอินทรีย์ของตะกั่ว (Lead 

compounds, organic)  

13 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ลินเดน (Lindane)  4.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

เมททอกซีคลอร์ (Methoxychlor)  100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ไมเร็ก (Mirex)  21 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

เพนตาคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol)  17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิล (Polychlorinated 

biphenyls (PCBs))  

50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ทอกซาฟีน (Toxaphene)  5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ไตรคองโรเอทิลีน (Trichloroethylene)  2,040 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ซิลเว็ก (Silvex; 2,4,5-

Trichlorophenoxypropionic acid)  

100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

 

   3) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เมื่อน ามาสกัดด้วยวิธี Waste Extraction 

Test (WET) และวิธีวิเคราะห์น้ าสกัดแล้ว มีองค์ประกอบของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์
อันตรายในหน่วยมิลลิกรัมของสารต่อลิตรของน้ าสกัด (mg/L) เท่ากับหรือมากกว่าค่า Soluble 

Threshold Limit Concentration (STLC) ที่ก าหนดไว้ตารางที่ 10.2 
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ตารางที่ 10.2 ความเข้มข้นของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายตามประกาศ 

 กระทรวงฯ 

 

ของเสียอันตราย ปริมาณ/ความเข้มข้น 

สารหนู และ/หรือสารประกอบของสารหนู  
(Arsenic and/or arsenic compounds) 

5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

แบเรียม และ/หรือสารประกอบแบเรียม  
(ยกเว้นแบไรท์และแบเรียมซัลเฟต) 
(Barium and/or barium compounds (excluding barite and 

barium sulfate) 

100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

เบริลเลียม และ/หรือสารประกอบเบริลเลียม  
(Beryllium and/or beryllium compounds) 

0.75 มิลลิกรัมต่อลิตร 

แคดเมียม และ/หรือสารประกอบแคดเมียม  
(Cadmium and/or cadmium compounds) 

1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

สารประกอบของโครเมียมเฮกซาวาเลนท์  
(Chromium (VI) compounds) 

5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

โครเมียม และ/หรือ สารประกอบของโครเมียมไตรวาเลนท์  
(Chromium and/or chromium (III) compounds) 

5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

โคบอลท์ และ/หรือ สารประกอบของโคบอลท์  
(Cobalt and/or cobalt compounds) 

80 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ทองแดง และ/หรือ สารประกอบทองแดง  
(Copper and/or copper compounds) 

25 มิลลิกรัมต่อลิตร 

สารประกอบเกลือของฟลูออไรด์ (Fluoride salts)  180 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตะกั่ว และ/หรือสารประกอบตะกั่ว (Lead and/or lead 

compounds)  

5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ปรอท และ/หรือสารประกอบปรอท  
(Mercury and/or mercury compounds) 

0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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ตารางที่ 10.2 ความเข้มข้นของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายตามประกาศ 

 กระทรวงฯ (ต่อ) 
 

ของเสียอันตราย ปริมาณ/ความเข้มข้น 

โมลิบดินัม และ/หรือสารประกอบโมลิบดินัม  
(ไม่รวมโมลิบดินัมไดซัลไฟด์) 
(Molybdenum and/or molybdenum compounds; 

excluding molybdenum disulfide) 

350 มิลลิกรัมต่อลิตร 

นิเกิล และ/หรือสารประกอบนิเกิล  
(Nickel and/or nickel compounds) 

20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ซิลิเนียม และ/หรือสารประกอบซิลิเนียม  
(Selenium and/or selenium compounds) 

1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

เงิน และ/หรือสารประกอบของเงิน (Silver and/or 

silver compounds)  

5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ธาลเลียม และ/หรือสารประกอบธาลเลียม  
(Thallium and/or thallium compounds) 

7.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วาเนเดียม และ/หรือสารประกอบวาเนเดียม  
(Vanadium and/or vanadium compounds) 

25 มิลลิกรัมต่อลิตร 

สังกะสี และ/หรือสารประกอบสังกะสี  
(Zinc and/or zinc compounds) 

250 มิลลิกรัมต่อลิตร 

แอลดริน (Aldrin)  0.14 มิลลิกรัมต่อลิตร 
คลอเดน (Chlordane)  0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ดีดีที ดีดีอี หรือ ดีดีดี (DDT, DDE, DDD)  0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2,4-ดี (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)  10 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ดีลดริน (Dieldrin)  0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ไดออกซิน (Dioxin (2,3,7,8-TCDD))  0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เอนดริน (Endrin)  0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เฮปตาคลอร์ (Heptachlor)  0.47 มิลลิกรัมต่อลิตร 
คีโปน (Kepone)  2.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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ตารางที่ 10.2 ความเข้มข้นของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายตามประกาศ 

 กระทรวงฯ (ต่อ) 
 

ของเสียอันตราย ปริมาณ/ความเข้มข้น 

ลินเดน (Lindane)  0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เมททอกซีคลอร์ (Methoxychlor)  10 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ไมเร็ก (Mirex)  2.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เพนตาคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol)  1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิล (Polychlorinated 

biphenyls (PCBs))  

5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ทอกซาฟีน (Toxaphene)  0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

  นอกจากนี้ของเสียอันตรายแบ่งออกตามความจ าเป็นแก่การควบคุม ตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ดังนี้ 
  1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก
หรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 

  2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก
หรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดด้วย 

  3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก 
หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต 

  4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า 

การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง 

 10.1.3 แหล่งก าเนิดของของเสียอันตราย 

  1) ของเสียอันตรายจากบ้านเรือนที่พักอาศัย 

   ขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายจากบ้านเรือนที่พักอาศัย ตลอดจนแหล่ง
ธรุกิจการค้าภายในเขตชุมชน เช่น อู่ซ่อมรถ สถานีบริการน้ ามัน ร้านล้างอัดขยายภาพ ร้านซักแห้ง 
ท่าเรือ สนามบิน ส่วนใหญ่จะอยู่ปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย สารเคมี 
ยาฆ่าแมลง บรรจุภัณฑ์สารเคมี หลอดไฟฟ้าหมดอายุ หรือหลอดฟลูออร์เรสเซนต์ ยาหมดอายุหรือ
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เสื่อมคุณภาพ ขยะมูลฝอยอันตรายเหล่านี้ต้องคัดแยกออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปแล้วรวบรวมก่อน
จะน าส่งให้กับท้องถิ่นในการบ าบัดและก าจัดต่อไป 

  2) ของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล 

   ขยะมูลฝอยติดเชื้อเป็นมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมี 
ความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ซึ่งอาจจัดอยู่
ในประเภทของของเสียอันตราย ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และ 

การรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือ
ซากสัตว ์ 
  3) ของเสียอันตรายจากพื้นที่เกษตรกรรม 

   บริเวณเขตพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูก หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ของเสีย
ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นจ าพวกขยะมูลฝอยอินทรีย์ เช่น เศษผัก ผลไม้ หรือมูลของสัตว์ซึ่งสามารถ
ย่อยสลายหรือเน่าเปื่อยได้ ส่วนของเสียอันตรายจากพื้นที่เกษตรกรรมนั้นมักจะเป็นสารเคมีและ
วัตถุมีพิษ เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงหรือยาปราบศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ยเคมี รวมทั้งบรรจุภัณฑ์
ของสารเคมีเหล่านี้ด้วย 

  4) ของเสียอันตรายจากการท าเหมืองแร่ 
   การท าเหมืองแร่ประเภทต่างๆ มักจะมีของเสียจากการบวนการผลิตต้ังแต่
เริ่มการขุดเจาะจนถึงการถลุงแร่มักจะปนเปื้อนด้วยของเสียอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลหะหนัก 
เช่น ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว อาร์เซนิก และโครเมียม ซึ่งจะถูกปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตออกสู่
สิ่งแวดล้อมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อม 

  5) ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 

   ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั้ง
โดยตรงหรือโดยอ้อมของโรงงานอุตสาหกรรมต่างประเภทต่างๆ ซึ่งอาจมีลักษณะเหมือนกันหรือ
แตกต่างกันก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปแล้วขยะมูลฝอยหรือของ
เสียอันตรายที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบกิจการโรงงาน โดยได้มีการ
ก าหนดชนิดประเภทและสมบัติต่างๆของมูลฝอยที่เป็นอันตรายไว้อย่างชัดเจน  
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10.2 การจัดการของเสยีอันตราย 

 ชุมชนบ้านเรือนหรือที่พักอาศัย พื้นที่การเกษตร สถานพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นแหล่งก าเนิดที่ผลิตของเสียอันตรายที่มีความแตกต่างกันทั้งลักษณะ สมบัติปริมาณและ 

ความเข้มข้น แนวทางในการจัดการของเสียอันตรายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั้นควรพิจารณา
ถึงระดับหรือประเภทของความรุนแรงหรืออันตรายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหลักการในการจัดการ
ของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดของเสียต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ การเก็บกัก 
(storage) การเก็บขน(collection) การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (recycling) การบ าบัด (treatment) 
และการก าจัด (disposal) หากสามารถควบคุมการจัดการได้ทุกขั้นตอนจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีภาพพจน์ที่ดีในภาพรวมของประเทศได้ ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ
การจัดการของเสียจากแหล่งก าเนิดของชุมชน สถานพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี ้
 10.2.1 การจัดการของเสียอันตรายจากบ้านเรือนและชุมชน 

  ขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายจากบ้านเรือนที่พักอาศัย ตลอดจนแหล่งธุรกิจ
การค้าภายในเขตชุมชน ส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย สารเคมี ยาฆ่าแมลง บรรจุภัณฑ์
สารเคมี หลอดไฟฟ้าหมดอายุ หรือหลอดฟลูออร์เรสเซนต์ ยาหมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ มขีั้นตอนใน
การจัดการดังนี้ (รูปที่ 10.1)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10.1 แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 
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  1) การเก็บกัก (storage) 

   ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้ประสบความส าเร็จ
และมีประสิทธิภาพ โดยการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป โดยขอความ
ร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นในการคัดแยกของเสียอันตราย หากได้รับความร่วมมือที่ดีจะช่วย
ให้การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมต้ังแต่ขั้นตอนการวางแผนการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนภายในท้องถิ่น ซึ่งช่วยให้
ท้องถิ่นสามารถวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีแท้จริงได้ 

  2) การเก็บขน (collection) 
   ท้องถิ่นต้องจัดเตรียมยานพาหนะเก็บขนของเสียอันตรายจากชุมชน โดย
อาจจัดให้มียานพาหนะเฉพาะ หรืออาจปรับปรุงรถเก็บขนขยะมูลฝอยให้มีช่องพิเศษส าหรับเก็บ
รวบรวมของเสียอันตรายแยกจากขยะมูลฝอยไปพร้อมๆ กับการเก็บขนขยะมูลฝอยตามปกติเพื่อให้
สอดคล้องกับวิธีการคัดแยกที่ก าหนด เพื่อเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนซึ่งประชาชนได้
คัดแยกไว้จากหน้าบ้านหรือจุดทิ้งที่ก าหนดในชุมชน และน าไปรวบรวมไว้ในสถานที่เก็บกักของเสีย
อันตรายจากชุมชนที่จัดไว้ ทั้งนี้ ต้องมีการอบรมให้ความรู้เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ส่วนท้องถิ่นในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนด้วย 

  3) การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (recycling) 
   ท้องถิ่นควรแยกของเสียอันตรายจากชุมชนที่มีศักยภาพในการน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยพิจารณาถึงความปลอดภัยและความเป็นไปได้ เพื่อจัดส่งไปรีไซเคิลโดย
ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลักการ 3Rs คือ  
การลดปริมาณของเสียอันตราย (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และ การน ากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ (Recycle) ซึ่งของเสียอันตรายบางชนิดสามารถใช้ซ้ า (Reuse) หรือน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) ได้ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว หลอด
ฟลูออเรสเซนต์ และแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตามการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ต้องท าด้วยความระมัดระวัง และถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื่องจากของเสียอันตราย
บางชนิดเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ เช่น กัมมันภาพรังสี ซึ่งต้องน าไปก าจัดไม่
ควรน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
  4) การบ าบัด (treatment) และการก าจัด (disposal) 
   ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรที่ เป็นผู้ เชี่ยวชาญในด้าน 

การบ าบัดและก าจัดของเสียอันตราย ในการจัดการนั้นส่วนใหญ่แล้วท้องถิ่นต้องจัดหาผู้ประกอบการ
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บ าบัดและก าจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทางราชการเพื่อน าของเสีย
อันตรายจากชุมชนที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ไปบ าบัดและก าจัดอย่างเหมาะสม
และถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 10.2.2 การจัดการของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล 

  ของเสียติดเชื้อหรือของเสียอันตรายจากสถานพยาบาลที่มีกิจกรรมด้านการ
รักษาพยาบาลหรือทางวิชาการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
คลินิก ห้องพยาบาลหรือสถานพยาบาลในสถานประกอบการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง เป็นแหล่งก าเนิดส าคัญของขยะมูลฝอยติดเชื้อ
หรือของเสียอันตราย ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนในการจัดการ ดังนี้  
  1) การเก็บกัก (storage) 
   การเก็บกักขยะมูลฝอยอันตรายหรือขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล
เพื่อสะดวกต่อการน าไปก าจัดควรมีการแยกถังรองรับเป็น 2 แบบ คือขยะมูลฝอยทั่วไป และ 

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีการคัดแยกต้ังแต่จุดก าเนิดของขยะมูลฝอยติดเชื้อ อาจเป็นห้องวินิจฉัย
หรือห้องตรวจ ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง 
ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด 
และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่มี
การสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ส าหรับภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องท าจาก
พลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ าหนัก กันน้ าได้ 
ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม นอกจากน้ีต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความ สีด าที่มีขนาดสามารถอ่านได้
ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่าง
ประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องมีข้อความ
ว่า “ห้ามน ากลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ด าเนินการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้ส าหรับเก็บมูล
ฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไปก าจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่  
ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย (รูปท่ี 10.2) 
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รูปท่ี 10.2 ภาชนะบรรจุขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

 

   การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอการขนไปก าจัดจะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืน โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้  
   (1) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด 

   (2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย
สองวัน 

   (3) พื้นและผนังต้องเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย 

   (4) มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 

   (5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น 

   (6) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง 
หรืออาคารเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถ
ที่จะเข้าไปได้ 
   (7) มีข้อความเป็นค าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวม 

มูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร 
   (8) มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมี
รางหรือท่อรวบรวมน้ าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

  ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ตามวรรคหนึ่ง ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ 
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  2) การเก็บขน (collection) 
   ท้องถิ่น และบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  

มูลฝอยติดเชื้อ เพื่อน าไปก าจัดภายนอกสถานพยาบาลต้องจัดให้มี ดังนี้ 
   (1) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อมีจ านวนที่เพียงพอกับการให้บริการ 

ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม  ต้องสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์
ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย มขี้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ปิดไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” (รูปท่ี 10.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10.3 รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยอันตราย 

 

   (2) ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอย
ติดเชื้อ โดยผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอย
ติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสม ต้องระมัดระวังมิให้ขยะมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะส าหรับบรรจุตกหล่นใน
ระหว่าง การขนส่ง (รูปที่ 10.4) และห้ามน ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน 
นอกจากน้ีต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
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รูปท่ี 10.4 เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

 

  3) การก าจัด (disposal) 
   วิธีการในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลต้องมีเงื่อนไขเป็นไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญได้แก่ ก าหนดวิธีการในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อว่าต้องก าจัดโดย
การผาในเตาเผา ท าลายเชื้อด้วยไอน้ า ท าลายเชื้อด้วยความร้อน หรือวิธีอ่ืนตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอย 
ติดเชื้อและห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 760 องศาเซลเซียส และ
ในการเผาควันให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 1,000 องศาเซลเซียส เตาเผาที่ใช้นั้นกระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้ก าหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่
ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดด้วย นอกจากนี้การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ด้วยวิธีการท าลายเชื้อด้วยไอน้ าหรือวิธีท าลายเชื้อด้วยความร้อนจะต้องด าเนินการให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถท าลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และ 

ปาราสิตในขยะมูลฝอยติดเชื้อได้หมด อย่างไรก็ตามปัจจุบันการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อด้วย
วิธีการเผาด้วยเตาเผาเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถท าลายและลดปริมาตร
ขยะมูลฝอยติดเชื้อลงได้มาก เตาเผาที่นิยมใช้ในการเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ เตาเผาชนิดใช้
ตัวกลางน าความร้อน (Fluidized bed) และเตาเผาขยะมูลฝอยชนิดหมุน (Rotary kiln)  
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(รูปที่ 10.5) ขี้เถ้าหรือเศษของขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาให้ด าเนินการก าจัดตาม
วิธีก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

   ในการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการก าจัด
ขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติของ
ผู้รับผิดชอบในการเก็บหรือขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ ส่วนอีกคนต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่
ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกลด้านใดด้านหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10.5 เตาเผาขยะมูลฝอยชนิดหมุน 

 

 10.2.3 การจัดการของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 

  ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมมีอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป และ
ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมมีขั้นตอนการจัดการดังนี้ 
(รูปท่ี 10.6) 
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รูปท่ี 10.6 แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 

  1) การเก็บกัก (storage)  
   ของเสียจากกระบวนการผลิตหลักเป็นของเสียที่เกิดจากขั้นตอนต่างๆ 

ในกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงาน  ชนิดของเสียจากกระบวนการผลิต
หลักจึงแตกต่างกันในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่จะเป็นเศษวัตถุดิบและเศษเหลือ
ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขนาดหรือคุณภาพซึ่งจะต้องเก็บกักไว้ในที่ปลอดภัยและเหมาะสม ภาชนะที่
ป้องกันการรั่วไหล ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จ าแนกของเสียที่โรงงานอุตสาหกรรม
จะต้องแจ้งและขออนุญาตต่อหน่วยงานก่อนน าไปจัดการด้วยวิธีต่างๆ ออกเป็น 19 หมวดหมู่ และ
ก าหนดรหัสเฉพาะส าหรับของเสีย โดยใช้รหัสเลข 6 หลัก (XX XX XX) โดย 

   เลข 2 หลักแรก แสดงประเภทของการประกอบกิจการหรือชนิดของของเสีย 

   เลข 2 หลักกลาง แสดงกระบวนการเฉพาะในการประกอบกิจการนั้นๆ ที่ท า
ให้เกิดของเสียหรือชนิดของเสีย 
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   เลข 2 หลักสุดท้าย แสดงถึงลักษณะเฉพาะของของเสียนั้นๆ ซึ่งสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมได้ตามภาคผนวกที่ 1 ท้ายประกาศกระทรวงส าหรับของเสียที่มีอักษร HA (Hazardous 

waste - Absolute entry) ก ากับท้ายรหัสเลข 6 หลัก ถือว่า เป็นของเสียที่เป็นอันตราย และในกรณี
ก ากับด้วย HM (Hazardous waste - Mirror entry) ก็ถือเป็นของเสียอันตรายเช่นกัน โดยที่ของ
เสียอันตรายเหล่านี้ ห้ามมิให้น าออกนอกบริเวณโรงงานหรือสถานประกอบการ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย การเก็บกักของเสียอันตราย
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมในระหว่างท่ีเก็บกับของเสียอันตราย เจ้าของของเสียอันตราย
ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   (1) จัดท าบัญชี ระบุปริมาณ จ านวนภาชนะ ตลอดจนการวิเคราะห์ตรวจสอบ
รวมถึงวิธีบริหารจัดการของเสียอันตราย ตามรายชื่อของเสียอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของ
ตนให้เป็นปัจจุบันทุกสามสิบวัน 

   (2) ของเสียอันตรายต้องบรรจุในภาชนะที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงไม่ท า
ปฏิกิริยากับของเสียอันตรายท่ีบรรจุอยู่  
   (3) ตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ที่ใช้เก็บภาชนะ แผ่นรองพื้นและภาชนะ
ทุกสัปดาห ์

   (4) จัดท าแผนมาตรการป้องกันกรณีเกิดอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉิน 

   (5) จัดหาอุปกรณ์ส าหรับป้องกันอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอต่อการ
ป้องกันอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหล ลุกไหม้และเกิดการระเบิด 

  2) การเก็บขน (collection) 
   เมื่อจะท าการขนส่งของเสียอันตราย ผู้ประกอบการหรือเจ้าของของเสีย
อันตราย ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ
ด าเนินการด้านเอกสารเรียบร้อยแล้ว ขนส่งของเสียอันตรายโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปยังสถานที่รับก าจัดของเสียอันตรายตามที่ระบุไว้ในใบก ากับการขนส่งของเสียอันตราย
ให้เร็วที่สุด นับแต่เวลาที่ได้รับมอบของเสียอันตรายจากผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายเว้นแต่มีความ
จ าเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย สามารถเก็บของเสียอันตรายไว้กับตนได้ชั่วคราวแต่ต้องไม่เกินสิบวันโดย
ต้องด าเนินการเก็บให้มีความปลอดภัยและไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช ทรัพย์หรือ
สิ่งแวดล้อม หากไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ ให้ผู้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย
แจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ และปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ในการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับของเสียอันตรายให้ใช้ตามแบบ สก. 3 และในการขออนุญาตน า
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ของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน ให้ใช้รหัสเลข 3 หลักที่ก าหนดส าหรับการจัดการสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว(Treatment and Disposal codes) ดังต่อไปนี้ 
  (1) การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สามารถแบ่งเป็น 8 ประเภท ดังนี้ 
   ประเภท 01 การคัดแยก (Sorting) 

   ประเภท 02 การกักเก็บในภาชนะบรรจุ (Storage) 

   ประเภท 03 การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) 

   ประเภท 04 การน ากลับมาใช้ประโยชน์อีก (Recycle) 

   ประเภท 05 การน ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) 

   ประเภท 06 การบ าบัด (Treatment) 

   ประเภท 07 การก าจัด (Disposal) 

   ประเภท 08 การจัดการด้วยวิธีอื่นๆ 

  (2) รหัสเลข 3 หลัก ส าหรับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ตาม 8 ประเภทในข้อ (1) มีดังนี้ 
   011 คัดแยกประเภทเพื่อจ าหน่ายต่อ (sorting) 

   021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ (storage) ให้ระบุลักษณะการกักเกบ็และภาชนะ
บรรจุ 
   031 เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ให้ระบุ
กระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ 
   032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อก าจัด (return to original producer for disposal) 

ให้ระบุชื่อผู้ขายท่ีรับคืน 

   033 ส่งกลับผู้ขายเพื่อน ากลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ ้า (reuse container; 

to be refilled) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน 

   039 น ากลับมาใช้ซ้ าด้วยวิธีอื่นๆ (other reuse methods) ให้ระบ ุ

   041 เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy 

recovery) 

   042 ท าเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) 

   043 เผาเพื่อเอาพลังงาน (burn for energy recovery) ให้ระบุลักษณะ
การเผา 
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   044 เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ (use as co-material in 

cement kiln or rotary kiln) ให้ระบุผลิตภัณฑ์ 
   049 น ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอ่ืนๆ (other recycle methods)  

ให้ระบุ 
   051 เข้ากระบวนการน าตัวท าละลายกลับมาใหม่ (solvent reclamation/ 

regeneration) 

   052 เข้ากระบวนการน าโลหะกลับมาใหม่ (reclamation/regeneration of 

metal and metal compounds) 

   053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง (acid/base regeneration) 

   054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst regeneration) 

   059 น าสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอ่ืนๆ กลับคืนมาใหม่ (other recovery 

unlisted materials) ให้ระบุ 
   061 บ าบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) 

   062 บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี (chemical treatment) 

   063 บ าบัดด้วยวิธีทางกายภาพ (physical treatment) 

   064 บ าบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment) 

   065 บ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment 

of wastewater) 

   066 เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (direct discharge to central wastewater 

treatment plant) 

   067 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี (chemical stabilization) 

   068 ปรับเสถียร/ตรึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic (chemical 

fixation using cementitious and/or pozzolanic material) 

   069 วิธีบ าบัดอ่ืนๆ เพื่อลดค่าความเป็นอันตราย (other detoxification 

methods) ให้ระบุ 
   071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น 

   072 ฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill) 
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   073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อท าการปรับเสถียรหรือท าให้เป็นก้อนแข็ง
แล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes) 

   074 เผาท าลายในเตาเผาขยะทั่วไป (burn for destruction) เฉพาะสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น 

   075 เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอันตราย (burn for 

destruction in hazardous waste incinerator) 

   076 เผาท าลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (co-incineration in cement 

kiln) 

   077 อัดฉีดลงบ่อ ใต้ดิน หรือชั้นดินใต้ทะเล (Deep well or underground 

injection; sea-bed insertion) 

   079 ก าจัดด้วยวิธีอื่นๆ (other disposal methods) ให้ระบุ 
   081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ (collect and export) 

   082 ถมทะเลหรือท่ีลุ่ม (land reclamation) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น 

   083 หมักท าปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (composting or soil 

conditioner) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น 

   084 ท าอาหารสัตว์ (animal feed) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่
ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น 

  3) การน ากลับมาใช้ใหม่ (recovery หรือ recycling) 
   การน ากลับมาใช้ใหม่เป็นกระบวนการที่สามารถน าของเสียอันตรายกลับมา
ใช้ใหม่ตามสภาพและความเหมาะสม สามารถด าเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ได้แก่  
   ประเภท 04 การน ากลับมาใช้ประโยชน์อีก (Recycle) ยกตัวอย่างเช่น 

   041 การใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Use as fuel substitution or burn for 

energy recovery) เป็นการน าของเสียที่มีค่าความร้อนและมีสภาพเหมาะสมไปเป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ เช่น น้ ามันเครื่อง หรือน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว เศษผ้าปนเป้ือนน้ ามัน 

   042 การใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม (Fuel blending) เป็นการน าของเสียมาผ่าน
กระบวนการปรับคุณภาพ หรือผสมกันเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงผสม เช่น กระดาษหรือผ้าปนเปื้อนสี 
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หรือน้ ามัน หรือตัวท าละลาย สีหรือตัวท าละลายหมดอายุใช้งาน กากตะกอนน้ ามัน น้ ายาหล่อเย็น
และน้ าปนเปื้อนน้ ามัน 

   ประเภท 05 การน ากลับคืนมาใหม่ (Recovery) ยกตัวอย่างเช่น  
   051 การน าเข้ากระบวนการน าสารตัวท าละลายกลับมาใหม่ (Solvent 

reclamation/ regeneration) เป็นการน าของเสียประเภทสารตัวท าละลายส่งให้โรงงาน  ล าดับที่ 
106 เพื่อกลั่นและน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น โทลูอีนไซลีน เมธิลีนคลอไรด์ ไตรคลอโรเอทธิลีน อะซิโตน  
   052  การน าเข้ากระบวนการน าโลหะกลับมาใหม่ (Reclamation/Regeneration 

of metal and metal compounds) เป็นการน าของเสียที่มีองค์ประกอบของโลหะส่งให้โรงงาน 

ล าดับที่ 106 เพื่อน า ไปผ่านกระบวนการสกัดหรือน าโลหะกลับมาใหม่ เช่น การสกัดเงินจากน้ ายา
ล้างฟิล์ม การสกัดแยกดีบุกจากน้ ายา Tin Stripper การสกัดแยกโลหะชนิดต่างๆ จากเศษโลหะ
บัดกร ีหรือกาวเงิน (Silver plate) หรือ Lead frame 

   053 การน าเข้ากระบวนการคืนสภาพกรดด่าง (Acid/Base regeneration) 

เป็นการน าของเสียประเภทกรดหรือด่าง เช่น กรดซัลฟิวริกส่งให้โรงงานล าดับที่ 106 เพื่อน าไปผ่าน
กระบวนการปรับคุณภาพเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
  4) การก าจัด(disposal) 
   การก าจัดของเสียอันตรายเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการของเสียอันตราย
ที่ต้องก าจัดโดยวิธีการฝังกลบของเสียอันตราย (secure landfill) และการเผา รวมทั้งวิธีอ่ืนๆ 
ตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการ ดังนี้ 
   1) การฝังกลบ (secure landfill) 
    การฝังกลบให้ด าเนินการฝังกลบ ต้องออกแบบให้มีระบบกันซึม ระบบ
การตรวจสอบการรั่วไหล ระบบระบายก๊าซและระบบบ าบัดน้ าเสีย ตามความเหมาะสมของชนิด
หรือประเภทของเสียอันตรายนั้นๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้แบบของบ่อฝังกลบต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การก าจัดของเสียอันตรายโดยวิธีการฝังกลบ  
จัดอยู่ในประเภท 072 ฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill ) (รูปที่ 10.7) และ 073 ฝังกลบ
อย่างปลอดภัย เมื่อท าการปรับเสถียรหรือท าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized 

and/or solidified wastes) 
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รูปท่ี 10.7 แผนผังการฝังกลบอย่างปลอดภัย 

ที่มา : www.slideshare.net 

 

  2) การเผา (incineration) 
   การเผาของเสียอันตราย เป็นวิธีที่นิยมและยอมรับเนื่องจากสามารถท าลาย
ของเสียอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถท าลายสารพิษ โดยมีการควบคุมการลุกไหม้และ
มลสารที่เหลือจากการเผาไหม้ อย่างไรก็ตามเตาเผาของเสียอันตรายอาจก่อให้เกิดมลพิษด้าน
อากาศหลายประเภทที่ต้องระวัง ดังนั้นการก าจัดของเสียอันตรายด้วยวิธีการเผา ต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดอยู่ในประเภท 075 เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะ
ส าหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste incinerator) เตาเผาของ
เสียอันตรายที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็นเตาเผาชนิดหมุนเช่นเดียวกับการเผาขยะมูลฝอยอันตราย
ประเภทติดเชื้อและ 076 เผาท าลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (co-incineration in cement kiln) 

  3) แผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน 

   (1) ผู้ประกอบการต้องเตรียมแผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉินที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับสถานประกอบการ เพื่อลดภัยต่อสุขภาพบุคคลและสิ่งแวดล้อมจากการเกิดอัคคีภัย  
การระเบิด หรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด รวมถึงการรั่วไหลของของเสียอันตรายหรือ
ส่วนประกอบของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม 
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   (2) แผนป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉิน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี้ 
    ก) ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ ในการตอบสนองต่ออัคคีภัย การระเบิด 
หรือการร่ัวไหลของของเสียอันตรายหรือส่วนประกอบของเสียอันตราย 

    ข) การเตรียมการกับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
สถานีต ารวจ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัย เป็นต้น เพื่อให้ความช่วยเหลือและ
ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

    ค) รายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (ที่บ้านและที่ท างาน) ของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และรายชื่อนี้ต้องมีการปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ หากมีผู้รับผิดชอบหลายคน ให้เรียงรายชื่อตามล าดับความรับผิดชอบโดยให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงอยู่อันดับต้นและให้ผู้มีอ านาจรับผิดชอบแทนอยู่ในล าดับถัดมา 

    ง) รายการแสดงอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉินที่อยู่
ภายในสถานประกอบการ (เช่น ระบบดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันการหกหล่น ระบบการสื่อสารและ
แจ้งเตือนภัย (ทั้งภายนอกและภายใน) และอุปกรณ์ท าความสะอาดสารปนเปื้อน เป็นต้น) พร้อม
ทั้งต้องระบุถึงสถานที่เก็บอุปกรณ์เหล่านี้ รายละเอียดวิธีและขั้นตอนการใช้งานของอุปกรณ์
เหล่านั้นด้วย 

    จ) แผนการหนีภัยส าหรับบุคลากรของสถานประกอบการ หากมี
ความจ าเป็นจะต้องหนีภัยในพื้นที่นั้น แผนหนีภัยนี้ต้องบอกถึงสัญญาณที่จะใช้เพื่อให้เริ่มท าการ
หนีภัย เส้นทางหนีภัยเส้นทางเลือกเพื่อใช้หนีภัย (ในกรณีเส้นทางหลักถูกปิดกั้นจากการรั่วไหลของ
สาร หรือไฟไหม้) 
   (3) ต้องจัดเตรียมข้อมูล ส าเนาแผนและขั้นตอน วิธีการปฏิบัติให้พร้อม
เพื่อให้สถานีต ารวจท้องถิ่น สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัยสามารถตอบสนอง  

ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   (4) หลังเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ต้องจัดเตรียมขั้นตอนการด าเนินการ
ส าหรับการบ าบัด กักเก็บ หรือ ก าจัด ของเสียที่กู้มาได้ และจัดท าแผนฟื้นฟู กรณีมีการปนเปื้อน
ของของเสียอันตรายสู่สภาวะแวดล้อม ต้องจัดท าแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อตรวจหาจุดที่ ไม่
เป็นปกติ การเสื่อมสภาพ ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและการรั่วไหลที่เกิดจากหรืออาจน าไปสู่
การร่ัวไหลของสารอันตรายสู่สภาพแวดล้อม หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม 
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บทสรุป 

 ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นแหล่งก าเนิดของเสียอันตรายซึ่งมี
สมบัติที่ติดไฟได้ง่าย เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย เกิดการกัดกร่อน เป็นพิษ ถูกชะล้างได้ง่าย และที่มี  
เชื้อโรคปะปนอยู่ซึ่งเป็นสาเหตุหรือท าให้เกิดการตายหรือเจ็บป่วยโดยทันทีทันใดหรือช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งซึ่งถ้าการจัดการหรือการก าจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ 
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แบบฝึกหัด 

 

 

 1. ของเสียอันตรายจากชุมชนมแีนวทางในการจัดการอย่างไร อธิบาย 

 2. การจัดการของเสียอันตรายภายในชุมชนเป็นหน้าที่ของใคร และต้องด าเนินการ
อย่างไร อธิบาย 

 3. การก าจัดของเสียอันตรายจากสถานพยาบาลควรใช้วิธีการก าจัดแบบใด เพราะเหตุ
ใด  
 4. จงเขียนแผนผังประเภทของเสียอันตรายจ าแนกตามแหล่งก าเนิด พร้อมอธิบาย 

 5. จงอธิบายถึงสาเหตุของการลักลอบการทิ ้งของเสียอันตรายตามพื้นที ่ต่างๆ   
ของประเทศไทย 

 6. หากท่านพบเห็นการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจากแหล่ง ก าเนิด ท่านควร
ด าเนินการอย่างไร อธิบาย  
 7. ผลกระทบจากการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายมีอะไรบ้าง อธิบาย 

 8. การจัดการของเสียอันตรายเก่ียวข้องกับกฎหมายใดบ้าง   
 9. การก าจัดของเสียอันตรายโดยวิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัยมีหลักเกณฑ์ที่ควร
พิจารณาอย่างไรบ้าง อธิบาย 

 10. จงยกตัวอย่างพร้อมอธิบาย แนวทางในการน ากลับมาใช้ใหม่ของของเสียอันตราย
จากอุตสาหกรรม  
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กรดซัลฟิวริก 209 

กระบวนการบ้าบัดน้้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ  170 

กองกลางแจ้งแล้วเผา  28 

กากตะกอน 87 

กากอุตสาหกรรม 126 

ก๊าซชีวภาพ  89 

ก๊าซมีเทน 90 

ก๊าซเรือนกระจก 13 

การกองบนพื้นดิน  28 

การก้าจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม  147 

การก้าจัดมูลฝอย 130, 199 

การเก็บกักและการแปรสภาพขยะมูลฝอย ณ แหล่งก้าเนิด 67 

การเก็บขนขยะมูลฝอยแบบก้าหนดจุดเก็บขน  95 

การเก็บขนขยะมูลฝอยแบบน้าออกแต่ไม่น้าเก็บ  96 

การเก็บขนขยะมูลฝอยแบบน้าออกและน้าเก็บ  96 

การเก็บขนขยะมูลฝอยแบบภาชนะรองรับเคลื่อนที่  96 

การเก็บขนขยะมูลฝอยแบบริมถนนหน้าอาคาร  95 

การเก็บขนแบบว่ิงรถเปล่า  99 

การขนส่งขยะมูลฝอยโดยตรง  117 

การขนส่งขยะมูลฝอยโดยทางรถไฟ  126 

การขนส่งขยะมูลฝอยโดยรถยนต์/รถบรรทุกทุกขนาด 126 

การขนส่งขยะมูลฝอยโดยระบบเส้นท่อ  127 

การขนส่งขยะมูลฝอยทางน้้าหรือทางเรือ  127 
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การขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 115 

การขนส่งมูลฝอย 29 

การคัดแยก  67, 69, 83 

การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยระบบอัตโนมัติ 83 

การคัดแยกขยะมูลฝอยโดยใช้คนงาน  83 

การจัดท้าสมดุลเส้นทาง  112 

การจ้าแนกสมบัติของมูลฝอย  46 

การใช้ซ้้า 67 

การใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์  90 

การน้าขยะมาปรับปรุงพื้นที่  92 

การน้าไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์  28 

การน้าไปทิ้งทะเล  28 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 118 

การบ้าบัดน้้าเสียด้วยวิธีชีวภาพ  169 

การบ้าบัดน้้าเสียด้วยวิธีทางกายภาพ 148 

การบูรณาการ 8 

การผลิตมูลฝอย  19 

การเผา 28 

การเผาในเตาเผา 138 

การเผาแบบอากาศมากเกินพอ  140 

การฝังกลบ 148 

การฝังกลบแบบถูกหลักวิชาการ 28 

การย่อยสลายด้วยกรด 87 
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การลดการเกิดมูลฝอย  67 

การลดปริมาณมูลฝอยและการน้ากลับมาใช้ประโยชน์ 19 

การหมักขยะมูลฝอยด้วยระบบหมักไร้อากาศ  134 

การหมักท้าปุ๋ย  157 

การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน  87 

ข  

ขบวนการเปลี่ยนแปลงด้านความร้อนและชีวภาพ  89 

ขยะมูลฝอยจากเกษตรกรรม  45 

ขยะมูลฝอยจากชุมชน  43 

ขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม  44 

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 46 

ขยะมูลฝอยทั่วไป  69 

ขยะมูลฝอยที่ติดไฟเผาไหม้ได้  55 

ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้  55 

ขยะมูลฝอยเปียก  45 

ขยะมูลฝอยรีไซเคิล 73 

ขยะมูลฝอยแห้ง 79 

ขยะมูลฝอยอันตราย 116 

ขยะมูลฝอยอินทรีย์ 117 

ของเสียอันตราย  139 
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ค  

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 19 

ความชื้น  54 

ความหนาแน่น  53 

ความหนาแน่นในขณะที่มีการขนส่ง  53 

ความหนาแน่นปกติ  54 

คาร์บอนไดออกไซด์ 55 

คาร์บอนมอนอกไซด์  12 

เครื่องค้อนดับสับ 132 

เครื่องฉีกบด  132 

เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์  140 

เครื่องตัดขยะมูลฝอย 132 

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากไอน้้า 89 

เครื่องหั่น  132 

เครื่องอัดขยะมูลฝอย 104 

จ  

จุดคุ้มทุน  120 

จุลินทรีย์ 130 

จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค  167 

จุลินทรีย์ย่อยสลาย  169 

ช  

ช่องทิ้งขยะมูลฝอยจากอาคารสูง  97 

ซ  

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 139 

ต  

เตาเผาขยะมูลฝอยชนิดควบคุมการเผาไหม้  142 
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เตาเผาขยะมูลฝอยชนิดหมุน  141 

เตาเผาชนิดใช้ตัวกลางน้าความร้อน  143 

เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ  140 

ถ  

ถังคอนเทนเนอร์ 79 

ท  

เทคโนโลยี 8, 20, 64, 84 

เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค  147 

แท่งเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย  145 

น  

น้้าชะขยะมูลฝอย  155 

น้้าที่ติดอยู่ด้านนอกของขยะมูลฝอย  54 

น้้าที่อยู่ภายในขยะมูลฝอย 54 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ 12 

บ  

บ่อเกรอะ 181 

แบบกองบนลาน 137 

แบบอุโมงค์อากาศ  138 

ป  

ปริมาณของแข็งระเหย 55 

ปริมาณค่าความร้อน  57 

ปริมาณคาร์บอน  56 

ปริมาณเถ้า  56 

ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้  55 

ปริมาณไฮโดรเจน  56 
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ดัชนี (ต่อ) 
 

 

ผ  

ผู้บริโภค 160 

ฟ  

ฟิวแรน 13 

ม  

มลพิษทางดิน 12, 166 

มลพิษทางน้้า 13 

มลพิษทางอากาศ 12, 139 

ร  

รถขุดดิน  151 

รถดันตีนตะขาบ  151 

รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดกระบะเล็ก  105 

รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดบรรทุกคอนเทนเนอร์  106 

รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดบรรทุกเทท้าย  105 

รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดเปิดข้างเทท้าย  103 

รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชนิดมีเครื่องอัดขยะมูลฝอย  104 

รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยแบบธรรมดาเปิดข้าง 28 

รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยแบบมีเครื่องอัดมูลฝอย  28 

รถยนต์บรรทุกคอนเทนเนอร  28 

รถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย 28 

ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยคงที่  89 

ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเคลื่อนที่  99 

ระบบการเก็บขนแบบเปลี่ยนถังคอนเทนเนอร์ 100 

ระบบบ้าบัดอากาศแบบถุงกรอง  140 

โรคไข้รากสาดเทียม 167 

โรคไข้รากสาดน้อย 167 
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โรคตับอักเสบ 167 

โรคบิด 14, 167 

โรคโปลิโอ 14 

โรคมะเร็ง 14 

โรคอหิวาตกโรค 14 

โรคอาหารเป็นพิษ 14 

โรคอุจจาระร่วง 14 

โรงงานอุตสาหกรรม 9, 17, 43 

ล  

ลักษณะทางกายภาพ 50 

ลักษณะทางเคมี 54 

ลักษณะทางชีวภาพ 58 

โลหะหนัก 136 

ว  

วัตถุกัมมันตรังสี 187 

วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 4, 187 

วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง 4, 39, 185 

วัตถุที่ท้าให้เกิดโรค 39 

วัตถุมีพิษ 185 

วัตถุระเบิด  185 

วัตถุไวไฟ 4, 39, 81 

วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 4 

วัตถุอันตราย 31 

วัสดุอันตราย 186 

ส  

สถานีขนถ่ายแบบเทกองไว้ก่อนแล้วค่อยขนถ่ายต่อไป 121 
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สถานีขนถ่ายแบบผสมของการขนถ่ายโดยตรงและแบบเทกองไว้ก่อน  121 

ส้วมแขวน  180 

ส้วมเคมี 176 

ส้วมถังเท  176 

ส้วมร่องดิน  179 

ส้วมหมัก  179 

ส้วมหลุม  178 

ส้วมหลุมตัน  177 

สัตว์น้าโรค 14 

สารไดออกซิน 161 

สารพิษ 10, 71, 188 

สารอินทรีย์และอนินทรีย์ 13 

สารไฮโดรคาร์บอน 34 

สิ่งปฏิกูล 35 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารกัดกร่อน  187 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย  187 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารพิษ  188 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทสารไวไฟ  186 

สุขภาพอนามัย 196 

ห  

หม้อต้มน้้า 89, 146 

ห้องเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  97 

แหล่งก้าเนิดมลพิษ  1, 185 

แหล่งพาหะน้าโรค 14 

อ  

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย  50 
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อนุภาค 147 

อุจจาระ หรือปัสสาวะ 1 

ฮ  

ฮิวมัส  87, 90 
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A  

Acid hydrolysis 87, 90 

Agricultural and feeding applications 90 

Agricultural waste 45 

Anaerobic composting process 134 

Anaerobic digestion 87, 90, 145 

Anaerobic wastewater treatment 170 

Ash 56 

Attached water 54 

Automatic sorting 83 

B  

Backhoe 151 

Backyard carry 96 

Bag Filter 140 

Balance route 112 

Biogas 90, 145 

Biological characteristics 48, 58 

Biological treatment 207 

Boiler 89, 146 

Break- even 120 

Bucket Latrine 176 

Bulk density 53 

Bulldozer 151 
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C  

Calorific value 57 

Carbon 56 

Characteristics of waste 46 

Chemical characteristics 48 

Chemical Toilets 176 

Chemical treatment 207 

Chipper 132 

Chute 97 

Collection 27 

Combine waste discharge 122 

Combustible waste 46 

Community waste 43 

Compactor truck 28, 104 

Composting 134, 179 

Composting Latrines 179 

Container hauling truck 28 

Conventional mode 99 

Corrosive substances 187 

Curbside 95 
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D  

Decomposition bacteria 58 

Density 53 

Diarrhea 167 

Direct haul  115 

Dumping at sea 28 

Dumping on land 28 

Dumping truck 105 

Dysen-tery 167 

E  

Electrostatic Precipitator 140 

Excess air incinerator 140 

Exchange container mode 100 

Exponential rate of growth 62 

F  

Feeding 28 

Fluidized bed type 143 

Food poisoning 167 

G  

Garbage 46 

General waste 45 

Geometric curve 62 

Graphic method  62 
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H  

Hammer mill 132 

Haul via transfer station 115 

Hauled container system 99 

Hazardous materials 185 

Hazardous substance 185 

Hazardous waste 45 

Humus 87 

Hydrogen 57 

I  

Ignitable substances 186 

Incineration 129 

Incinerator 138 

Industrial waste 165 

Infec-tious hepatitis 167 

Infectious waste 46 

Inherent water 54 

L  

Land reclamation 92 

Landfill  154 

Leachate 155 

Linear regression 62 
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M  

Manual sorting 83 

Moisture content 54 

Motor vehicle transportation 126 

N  

Non-combustible waste 46 

Non-compaction Side loading truck 28 

O  

Open Burning 28 

Open dump 20 

Overhang Latrines 180 

P  

Para typhoid 167 

Pathogenic bacteria  167 

Physical characteristics 48 

Physical composition 50 

Physical treatment 207 

Physico-chemical treatment 207 

Pick up 105 

Pit Privies 178 

Plasma Arc 145 

Pneumatic and hydraulic pipeline system 127 

Poliomyelitis 167 

Pollution treatment process 147 
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Press machine 74 

Processing transformation and recycle 28 

Pyrolysis type 142 

R  

Railroad transportation 126 

Reactive substances 187 

Reduction 67 

Refuse Derived Fuel 145 

Resource recovery 28 

Reuse 67 

Road map 19 

Rotary kiln type 141 

Rubbish 46 

S  

Sanitary landfill 129 

Separation 132 

Septic tank 173 

Set out 96 

Set out-set back 96 

Shredder 132 

Side loading and dumping truck 103 

Sludge 173 

Solid waste disposal 129 

Static pile 139 

Stationary container system 98 
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Stoker type 140 

Storage room 97 

Storage waste discharge 121 

Stream turbine generator 89 

T  

Thermal and biological conversion processes 89 

Toxic substances 188 

Transfer and transport 28 

Transported density 53 

Trench Latrines 179 

Typhoid fever 167 

V  

Vault Privies 177 

Volatile solids 55 

W  

waste generation 59 

waste storage and source separation 67 

Water transportation 127 

Window system 137 
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     ไบโอดีเซล 

     ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 
 

ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

ธีร์ธวัช สิงหศิริ. 2557. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาทรัพยากรสัตว์ป่าและการจัดการ. สาขาวิชา 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
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