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ขยะมูลฝอย 



มาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขยะ

การลดปริมาณขยะ

การแยกประเภทขยะ

ปัญหาขยะ

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ

หวัขอ้ศึกษา

วิธีก าจดัขยะ

การเผา

การฝังกลบ

การน าไปท าปุ๋ ย 

แนวทางปฏิบติัส าหรบัเจา้หนา้ที่

สาธารณสุข 



ความหมายของขยะ

จาก พ.ร.บ. สาธารณสขุ พ.ศ.2535 ได้ให้ความหมายของขยะว่า “เศษอาหาร  เศษผ้า  

เศษอาหาร  เศษสนิค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะใส่อาหาร  เถ้า  มูลสตัว์  หรือซากสตัว์ 

รวมตลอดสิ่งอื่นใดที่เกบ็จากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสตัว์  หรือที่อื่นๆ” 

ส่วนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน   พ.ศ.   2525  ขยะ หมายความว่า 

“หยากเย่ือ เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว”

และเมื่อพิจารณาถงึการด าเนินงานจัดการขยะรวมทั้งการน ากลับมาใช้ใหม่ อาจกล่าว

ได้ว่าขยะหมายถึง    “สิ่ งทีค่นเห็นวา่ไม่มีคณุค่าหรือประโยชนส์ าหรบัการใช ้และท้ิง

ออกไป” 



ประเภทของขยะ

ขยะย่อยสลายได้

- เศษผกั 

- เศษผลไม ้

- เศษอาหาร

- ใบไม้

- กระดาษ 

- พลาสติก 

- โลหะ 

- ขวดแกว้

- กล่องนม 

ขยะรีไซเคลิ

- หลอดฟลูออเรสเซนต ์

- ขวดยา ถ่านไฟฉาย 

- กระป๋องสีสเปรย์

ขยะพิษ ขยะท่ัวไป

- พลาสติกห่อลูกอม  

- ซองบะหมีส่ าเร็จรูป  

- ถุงพลาสติกบางประเภท 

- โฟม  ฟอย และถุงพลาสติก

ท่ีเป้ือนอาหาร



ปรมิาณและองคป์ระกอบของขยะในประเทศไทย

ปริมาณขยะมูลฝอยชมุชนทัว่ประเทศประมาณ 14.72 ลา้นตัน หรือวนัละ 40,332

ตนั (ยงัไม่รวมขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอยก่อนน ามาท้ิงในถงั)

ขยะอินทรีย ์63.6% 

ขยะรีไซเคิล  30.6 %  

(พลาสติก 16.8% กระดาษ 8.2% โลหะ 2.1% แกว้ 3.5%) 

ขยะทัว่ไป 5.8%

(เศษผา้ 1.4% เศษไม ้0.7% ยาง 0.5 และอ่ืนๆ 3.2% 

ปริมาณขยะมูลฝอยต่อคนต่อวนัเฉลีย่ทัว่ประเทศยงัคงอยู่ทีป่ระมาณ 0.65 กิโลกรมั

ต่อคนต่อวนั

(กรมควบคุมมลพิษ, 2550)
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เขตเทศบาลและเมืองพทัยา

กรงุเทพฯ

นอกเขตเทศบาล

สถานการณข์ยะมูลฝอยของประเทศไทย

กรุงเทพฯ 8,532 ตนัต่อวนั

เขตเทศบาลและเมืองพทัยา 13,600 ตนัต่อวนั

นอกเขตเทศบาล   

18,200 ตนัต่อวนั

21 %

32 %
47 %

ปี 2550 มีขยะเกิดข้ึน 14.72 ลา้นตนั/ปี วนัละ 40,332 ตนัต่อวนั   

ทีม่า : สรุปสถานการณม์ลพิษของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ 2550



ปัญหาการจดัการขยะในประเทศไทย

 ปัญหาการรวบรวมและเก็บขนขยะ

 ปัญหาพื้ นทีใ่นการก าจดัขยะ

http://www.toptenthailand.com/news_detail.php?id=5447http://www.posttoday.com/media/content/2015/06/05/

8FE48A03E5BF405A8D849ADA692ADE72.jpg



ปัญหาการรวบรวมและเก็บขนขยะ

ปัจจุบนัการจดัเก็บขยะไม่ถงึ 70 % ของขยะทีเ่กิดข้ึน จึงท าใหเ้กิดปริมาณ

มูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการน าไปก าจัดโดยวิธกีองบนพ้ืน

ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสขุาภิบาล (กรมควบคุมมลพิษ, 2553)



ปัญหาพื้ นที่ในการก าจดัขยะ

ในขณะที่ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นทุกวัน แต่พื้ นทีที่ม่ีอยู่อย่างจ ากดั (เท่าเดิม) ท าให้เร่ิมขาดแคลนพ้ืนที่ในการ

ก าจัดขยะ 

ขาดการก าจัดขยะอย่างถูกหลกัสุขาภิบาลท าใหป้ระชาชนต่อตา้นพื้ นทีก่ าจดัขยะ ในส่วนของการจัดการ

น้ัน ขยะส่วนใหญ่ที่เกดิขึ้นในพ้ืนที่เขตชนบทน้ันยังไม่ได้รับการจัดการที่ดีพอ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าจัดขยะ ซ่ึงมีปัญหา

ทั้ง วิธกีาร บุคลากรและ งบประมาณ 

การต่อตา้นจากประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในพื้ นที่

ไม่ใหม้ีการก่อสรา้งระบบก าจัดขยะ

(สมศักดิ์ พิทกัษานุรัตน์, 2548) 



ปัญหาสิง่แวดลอ้มจากปัญหาการจัดการขยะ

1) อากาศเสยี เกดิจากการเผามูลฝอยกลางแจ้ง

ท าให้เกดิควันและสารมลพิษทางอากาศ 

2) น ้าเสีย เกดิจากการกองมูลฝอยที่ตกค้างบนพ้ืนเม่ือฝนตกจะเกดิน า้เสยีซ่ึงไหลลงสู่แม่น า้ท า

ให้เกดิภาวะมลพิษทางน า้

3) แหล่งพาหะน าโรค จากมูลฝอยตกค้างบนพ้ืนจะเป็นแหล่งเพาะพันธุข์องหนูและแมลงวัน 

ซึ่งเป็นพาหะน าโรคติดต่อท าให้มีผลกระทบต่อสขุภาพอนามัยของประชาชน

4) เหตุร าคาญและความไม่น่าดู จากการเกบ็ขยะมูลฝอยไม่หมดท าให้เกดิกล่ินเหมน็รบกวน

(กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 



ทีม่า : กรมควบคมุมลพษิ (2552)



วิธีการลดขยะไดด้ว้ย 5 Rs

Reduction ( การลดจ านวนมูลฝอย)

Reuse (การน ากลบัมาใชใ้หม่)

Repairing (การซ่อมแซมเพือ่ใชใ้หม่)

Rejection (การหลีกเลีย่งการใช)้

Recycle (การแปรรูปกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่)



Reduction 

(การลดจ านวนมูลฝอย)

ลดการท้ิงบรรจุภณัฑโ์ดยการใชสิ้นคา้ชนิดเติมใหม่ 

เลือกใชสิ้นคา้บรรจุภณัฑห่์อนอ้ย

ลดใชบ้รรจุภณัฑก์ าจัดยาก

เลือกใชบ้รรจุภณัฑที์่รีไซเคิลได้



Reuse 

(การน ากลบัมาใชใ้หม่)

การใชก้ระดาษสองหนา้ 

การใชก้ระดาษเพือ่ห่อผกั ผลไม ้ดอกไม้

การสรา้งสรรคสิ์ง่ประดิษฐจ์ากเศษวสัดุที่ใชแ้ลว้

การน าถงั กาละมงั รัว่ ไปใชป้ลูกผกัสวนครวั

การบริจากเส้ือผา้ สิง่ของที่ไม่ใชแ้ลว้ ใหผู้ท่ี้ขาดแคลน



Repairing 

(การน าวสัดุอุปกรณเ์ก่ามาซ่อมแซมใชใ้หม่อีก)

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งยนต ์เสีย ซ่อมเพือ่ใชใ้หม่

เส้ือผา้ เครือ่งนุ่งห่ม ช ารุด ซ่อมเพือ่ใชใ้หม่

วสัดุ 



Rejection 

(การหลีกเลีย่งการใช)้

หลีกเลีย่งการใชข้ยะอนัตราย 

หลีกเลีย่งการใชว้สัดุที่ท าลายไดย้าก 

หลีกเลีย่งการใชว้สัดุที่ ใชค้รั้งเดียวแลว้ท้ิง



การเพิม่มูลค่าของขยะ



การเพิม่มูลค่าของขยะ

 ในปี 2550 มีการน าขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ประมาณ 3.25 

ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณที่เกดิขึ้น

 โดยส่วนใหญ่กว่ารอ้ยละ 94 ยงัคงเป็นการคดัแยกและซ้ือขายขยะ รีไซเคิล โดย

อาศัยกจิกรรมในชุมชน เช่น การรับซ้ือของเก่า โครงการผ้าป่ารีไซเคิล ธนาคารขยะ

ในโรงเรียน ตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชน ขยะแลกข้าวสาร เป็นต้น 

 และท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 6 เป็นการน าขยะอินทรียม์าใชป้ระโยชนใ์นการผลิตปุ๋ ย

อินทรียแ์ละปุ๋ยน ้ าชีวภาพ

(กรมควบคุมมลพิษ, 2550, หน้า 17)



การแยกขยะรีไซเคิลเพือ่เพิม่มูลค่า

เป็นแรงจูงใจของประชาชนในการเพ่ิมมูลค่าจากการแยก ซ่ึงปัจจุบันกจ็ะมีโครงการ

ธนาคารขยะ ในชุมชนและโรงเรียนเกดิขึ้นมากมาย หรือการท าบุญด้วยขยะโดยโครงการ

ผ้าป่าขยะรีไซเคิล เป็นต้น

เป็นวิธทีี่ลงทุนน้อยแต่ได้ประโยชน์กลับมามหาศาลทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ 

และเป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการผลิตวัสดุขึ้นมาใหม่ได้อกีทางหน่ึง อกี

ทั้งได้เงินหยอดกระปุกแทนที่จะทิ้งขยะลงถงัอกีต่างหาก



20

ประเภท ระยะเวลา

เศษกระดาษ 2-5 เดือน

เปลือกส้ม 6 เดือน

ถ้วยกระดาษเคลือบ 5 ปี

ก้นกรองบุหร่ี 12 ปี

รองเท้าหนัง 25-40 ปี

กระป๋องอลูมิเนียม 80-100 ปี

ถุงพลาสติก 450 ปี

โฟม ไม่ย่อยสลายควรหลีกเล่ียงการใช้

ทีม่า : เคล็ดลบัในการจดัการขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 2544

ระยะเวลาย่อยสลายของขยะแต่ละประเภทตามธรรมชาติ



กระดาษ 

ในการผลิตกระดาษ 1 ตัน 

ใช้ต้นไม้ 17 ต้น - ใช้น า้มัน 31,500 ลิตร 

กระแสไฟฟ้า 4,100 กโิลวัตต์ต่อช่ัวโมง - ใช้น า้ 3 แสนลิตร 

แต่ถ้าเราหันกลับมาใช้กระดาษรีไซเคิล 

- เราจะใช้น า้น้อยกว่า 1 แสนลิตร

- ใช้พลังงานเพียง 50 % 

โดยไม่เปลืองต้นไม้ใหม่เลย 

เราสามารถน ากระดาษมารีไซเคิลใหม่ได้ 

2 – 3 คร้ัง ซ่ึงท าให้คุณภาพไม่เปล่ียนแปลง



พลาสติก

เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน า้มัน โดยไม่ย่อยสลายในธรรมชาติ

กลายเป็นขยะ อายุนับร้อยปี ถ้าช่วยกนัรีไซเคิลพลาสติกจะเป็นการ

ประหยัดน า้มันอกีทางหนึ่ง



สญัลกัษณ์การรีไซเคิลพลาสติก







แกว้

 เป็นขยะที่ไม่ไม่ย่อยสลายตามอายุขยัของโลก 

ขวดแก้วหากไม่เสยีหาย จะสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อกีถึง 20 – 30 คร้ัง 

ส่วนแก้วแตกแต่ละชนิดจะถูกแยกสแีละหลอมออกมาเป็นขวดใหม่ 

แก้วรีไซเคิล 1 ใบ จะประหยัดพลังงานๆได้เท่ากบัปริมาณหลอดไฟฟ้าขนาด 

400 วัตต์นาน 4 ช่ัวโมง หรือ 800 วัตต์ช่ัวโมง



อลูมิเนียม

การรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมจะท าให้

 ประหยัดพลังงานความร้อนได้ถงึ 20 เท่า

 ลดมลพิษทางอากาศได้ถงึ 95 % ของการผลิตกระป๋องใหม่ 

 การผลิตกระป๋องอลูมิเนียม 1 ใบ จะต้องใช้พลังงานเท่ากบัการเปิดโทรทศัน์ดูถงึ 17 ช่ัวโมง ซ่ึง

น าไปรีไซเคิลจะได้กระป๋องรีไซเคิล 20 ใบ โดยกระป๋องแคนรีไซเคิลจะใช้พลังงานเพียง 5 % 

ของพลังงานที่ผลิตกระป๋องใหม่ น่ันคือประหยัดพลังงานในการเปิดโทรทศัน์ 16.15 ช่ัวโมง 

((95/100)*17) ดังนั้นถ้าทวีีขนาด 100 วัตต์ กเ็ป็นการหยัดพลังงานไฟฟ้าไป 1,615 วัตต์



เศษเหล็ก จะถูกน าไปเทในเตาหลอม ท าการหลอมละลายและผ่านกระบวนการต่างๆ จนได้เป็นแท่ง 

เรียกว่า Billet และตัดให้ได้ความยาวที่เหมาะสมพร้อมจะป้อนเข้าโรงรีดต่อไป 

ทองแดง สามารถน ากลับมาหลอม เพ่ือท าเป็นสายไฟฟ้าใหม่ ได้อกีคร้ัง

ทองเหลอืง สามารถน ากลับมาหลอมใหม่ น าไปใช้เพ่ือหล่อเป็นพระพุทธรูป ระฆงั อุปกรณส์ุขภัณฑต่์างๆ 



แบตเตอร่ี น ำไปหลอมละลำยท ำเป็นตะกัว่แท่งและแปรรูปเป็นผลติภณัฑใ์หมต่่อไป                    

นุ่น น ำกลบัไปเป็นส่วนผสมของนุ่นใหม ่ท ำฟูกนอน หมอนตุก๊ตำ

กากมะพรา้ว น ำไปสกดัน ำ้มนัออก ผลติเป็นไขสบู ่กำกทีเ่หลอืน ำไปเป็นส่วนผสมของอำหำรสตัว ์



ปุ๋ ยน ้ า/ปุ๋ ยหมกัชีวภาพ

ขยะอนิทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผกั เศษผลไม้ มูลสตัว์และซากสตัว์ น ามาท าปุ๋ยน า้ปุ๋ยหมัก

ชีวภาพ ซึ่งมีประโยชน์ เช่น  

ผสมน า้รดต้นไม้ได้ทุกชนิด - ใส่ในส้วมเพ่ือเร่งการย่อยสลาย

ราดในท่อระบายน า้ - ราดบริเวณรอบบ้านเพ่ือลดปัญหาแมลงวันและยุง

ฉีดพ่นไล่มดและแมลงสาบในบ้าน - ท าความสะอาดเคร่ืองประดับ 

ใส่ตู้ปลาเพ่ือย่อยสลายขี้ปลาและเศษอาหาร 

ผสมน า้อาบให้สตัว์เล้ียงเพ่ือก าจัดกล่ินตัว 

ใส่ในน า้ให้สตัว์เลี้ ยงกนิ 

ผสมน า้แช่ผกัเพ่ือลดพิษจากยาฆ่าแมลง 

ผสมน า้ล้างปลาให้หมดกลิ่นคาว เป็นต้น 

(อรรถ บุญนิธ,ิ 2553, หน้า 9)



ขยะเปลีย่นเป็นพลงังาน

ขยะอินทรียน์อกจากเราจะหมักได้ปุ๋ยน า้ปุ๋ ยหมกัชีวภาพแล้ว ยังได้แกส๊มีเทน (CH
4
) 

สามารถน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงหุงต้ม เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อกีทางหน่ึงด้วย  

ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติกสามารถน ามาผลิตน า้มันโดยผ่านขบวนการ Pyrolysis



ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของวิธีการก าจดัขยะมูลฝอยชมุชนโดยการ

ฝังกลบขยะ 1 ตนั

มีผลกระทบหลัก  3 ด้าน คือ 

1)  ดา้นการเกิดปรากฏการณเ์รือนกระจก (Greenhouse)

2) ดา้นการใชพ้ลงังาน (Energy resources)

3) ดา้นการเกิดภาวะฝนกรด (Acidification)

(ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551)



ดา้นการเกิดปรากฏการณเ์รือนกระจก (Greenhouse)

มีการปลดปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากบั  687.80 kg  CO
2

eq./ตัน  โดยมาจาก

ขั้นตอนการฝงักลบเป็นหลักเนื่องจากการเกดิกา๊ซชีวภาพในขบวนการหมักขยะในหลุมฝงักลบ 



ดา้นการใชพ้ลงังาน (Energy resources)

 มีการใช้พลังงานทั้งสิ้น 664.52 MJ LHV / ตัน  โดยเกดิขึ้นในขั้นตอนการเกบ็และขนส่ง  

รองลงมาคือ  ขั้นตอนการฝงักลบ และการอดั-ห่อ ขยะ  ตามล าดับ



ดา้นการเกิดภาวะฝนกรด (Acidification)

มีการปลดปล่อยกา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เท่ากบั  0.43 kg  SO2 eq.  โดยเกดิจากขั้นตอนการฝงั

กลบเน่ืองจากการใช้น า้มันเช้ือเพลิงในรถบดอดัดิน  รวมถงึการเกดิกา๊ซชีวภาพจากหลุมฝังกลบ 

ขั้นตอนการคัดแยกจะเหน็ได้ว่าการรีไซเคิลในกระบวนการคัดแยกน้ันมีผลท าให้ค่า ผลกระทบใน

เกอืบทุกกลุ่มผลกระทบมีค่าติดลบ โดยเฉพาะผลกระทบด้าน Greenhouse และด้านการใช้พลังงาน  

โดยมีค่าเท่ากบั -0.35 kg  CO2 eq/ตัน  และ -32.32 MJ LHV / ตัน



เทคโนโลยีการก าจดัมูลฝอย

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ๆ

1. ระบบหมักท าปุ๋ย (Composting)

2. ระบบการเผาในเตาเผา (Incineration)

3. ระบบฝงักลบอย่างถูกหลักสขุาภิบาล (Sanitary Landfill)



ระบบหมกัท าปุ๋ ย (Composting)

เป็นการย่อยสลายอนิทรีย์สารโดยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์เป็นตัวการย่อยสลายให้แปร

สภาพเป็นแร่ธาตุที่มีลักษณะค่อนข้างคงรูป  มีสีด าค่อนข้างแห้ง และมีค่าที่สามารถใช้ในการ

ปรับปรงุคุณภาพของดิน  

ทีม่า : กรมควบคมุมลพษิ (2552)



ระบบการเผาในเตาเผา (Incineration)

 ต้องให้มีอณุหภมูิในการเผาที่  850-1,200  องศาเซลเซียส เพ่ือให้

การท าลายสมบูรณท์ี่สดุ 

 ในการเผามักก่อให้เกดิมลพิษด้านอากาศขึ้น  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี

ระบบควบคุมมลพิษด้านอากาศ  ได้แก่  ฝุ่ นขนาดเลก็ กา๊ซพิษต่างๆ  

เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (Sulfur dioxide : S
2
O)  เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังอาจเกดิ Dioxins ซ่ึงเป็นสารก่อมะเรง็

ทีม่า : กรมควบคมุมลพษิ (2552)



ทีม่า : สมศกัดิ ์ พทิกัษานุรตัน์ (2548)



การก าจดัมูลฝอยดว้ยวิธีการฝังกลบ

อย่างถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)



การประเมินราคาต้นทุนและค่าด าเนินการ

การฝงักลบอย่างถูกหลักสขุาภิบาล

เกณฑแ์ละหลกัการท่ีใชใ้นการประเมินราคา

- ออกแบบตามมาตรฐานการฝงักลบอย่างถูกหลักสขุาภิบาล

- เกณฑ ์มาตรฐาน และแนวทางการจัดการมูลฝอยชุมชน  (กรมควบคุมมลพิษ) 

- คู่มือปฏบิัติการในการดูแลและเดินระบบฝงักลบมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ) 

- ประเมินราคาค่าก่อสร้าง อ้างองิราคาจากข้อก าหนดของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ของภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง)

- ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างองิราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางของกระทรวงพาณิชย์



สมมติฐานที่ใช้ในการออกแบบ

• พ้ืนที่บ่อฝงักลบเป็นรปูสี่เหล่ียมจัตุรัส(square  shape) ความลาดชันด้านข้าง 1:3  พ้ืนที่เดิม

ต้องมีการขดุบ่อฝงักลบ และบ่อต่าง ๆ

• ราคาที่ดิน 200,000บาท/ไร่

• จ านวนช้ันขยะ 8 ชั้น ความหนาช้ันละ 3 เมตร

• ปริมาณขยะ รองรับขยะได้ 20 ปี

• ความหนาแน่นของขยะหลังบดอดั 700 กก/ลบ.เมตร

• ปูพ้ืนก้นบ่อด้วย  HDPE และ Geotextile

• ดินกลบทบัหน้า ใช้ดินจากจากขดุ

• มีระบบท่อรวบรวมน า้ชะขยะก้นบ่อ

• มีระบบจัดการน า้เสยี แบบบ่อไร้อากาศ และบ่อผึ่ง



• ระบบรวบรวมกา๊ซเป็นระบบดูดกา๊ซแนวนอน จ านวนตามพ้ืนที่ช้ันขยะบนสดุ 

(ช้ันสดุท้าย)

• มีพ้ืนที่ถนน รางระบายน า้ อาคารประกอบตามข้อก าหนดทั่วไปของแหล่งฝงั

กลบอย่างถูกหลักสขุาภิบาล

• มีพ้ืนที่ส ารองส าหรับดินฝงักลบทบัหน้า

• ระยะทางขนส่งของรถขยะ ประมาณการ 20 กม 

• ไม่คิดค่าดอกเบี้ยของเงินลงทุน  (รัฐลงทุน)



ราคาระบบต่างๆ และค่าใชจ่้ายทีใ่ชป้ระเมิน

1. บ่อฝังกลบ

2. บ่อบ าบดัน ้าเสีย

3. บ่อน ้าฝน

4. ระบบรวบรวมกา๊ซ

5. เครือ่งจกัรกลหนกั

6. ถนน พื้ นทีก่นัชน อาคารต่าง ๆ

7. ค่าด าเนินการฝังกลบ

8. ค่าใชจ่้ายดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม

9. การปิดสถานทีฝั่งกลบ

10.ค่าขนส่งขยะ ระยะทาง 20 กม ทีร่าคาน ้ามนั ดีเซล 30 บาท/ลิตร



ขนาดของระบบ  50 ตัน/วัน  ระยะเวลาฝงักลบ 20 ปี

การประเมินราคาระบบฝงักลบอย่างถูกหลักสขุาภิบาล

พื้ นทีร่วม 74 ไร่

ค่าลงทุน 93   ลา้นบาท

ขนาดของระบบ  100 ตัน/วัน  ระยะเวลาฝงักลบ 20 ปี

พื้ นทีร่วม 105 ไร่

ค่าลงทุน 133 ลา้นบาท



สรุปค่าลงทุน และการเดินระบบฝงักลบ (ค่าด าเนินการ)

รายการ

ขนาดของระบบ (ตนั/วนั)

50 ตนั/วนั 100 ตนั/วนั หมายเหตุ

ค่าลงทุน 254 182

ค่าด าเนนิการ 413 302

ค่าขนส่ง 53 53

รวมค่าก าจดั 720 537



การเดินระบบฝงักลบ - ค่าด าเนินการ



การเดินระบบฝังกลบ - ค่าด าเนินการ

การกลบทบัหนา้ดนิรายวนั (Daily Cover)

การกอ่สรา้งบอ่ฝงักลบ



ระบบรวบรวมน ้าชะขยะ  ดา้นล่างของบ่อฝังกลบ



บ่อบ าบดัน ้าชะขยะ (leachate pond)



พื้ นที่ฉนวน (Buffer Zone)



การปิดทบัหนา้ดินชั้นสุดทา้ย (Final cover)



การก่อสรา้งระบบรวบรวมกา๊ซขยะ



ระบบรวบรวมกา๊ซขยะ  - ควบคุมการแพร่กระจายกา๊ซ 

+ ปล่องเผาท้ิง (Flare)   :ลดกา๊ซเรือนกระจก 



ปิดการฝังกลบ (Final cover)

HDPE 1.0 mm ดินทบัหนา้ 60 cm ปลูกหญา้

ไม่รวมค่าบ ารุงรกัษาหลงัปิดการหลงักลบ



การควบคุมผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

• ผลกระทบดา้นกลิน่

• ผลกระทบต่อคุณภาพน ้าใตดิ้น ผิวดิน

• ผลกระทบจากการฝังกลบ

• ผลการทบจากการแพร่กระจายกา๊ซขยะ

• ผลกระทบดา้นฝุ่นละออง

• ผลกระทบหลงัการปิดการฝังกลบ



มาตรการต่าง ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง (รวมในการประเมินราคา)

• การปิดทบัหนา้ดินรายวนั

• มีพื้ นที ่Buffer Zone ปลูกตน้ไมร้อบพื้ นที ่

• มีระบบรวบรวมน ้าชะขยะ และระบบบ าบดั

• มีบ่อรวบรวมน ้าฝน

• มีการฉีดพ่นสารชีวภาพ ในบริเวณหนา้งาน

• มีระบบรวบรวมกา๊ซขยะและเผาท้ิง

• มีมาตรการพรมน ้าถนนภายในโครงการผลกระทบดา้นฝุ่นละออง

• ปิดทบัหนาขยะชั้นสุดทา้ย ดว้ย HDPE และดินกลบทบัหนา้ 60 ซม

• มีการตรวจวดัคุณภาพน ้าใตดิ้นและอากาศ



ขอ้สงัเกต:ปัจจยั/ตวัแปรในการก าหนดค่าก าจดั

ดว้ยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล

• ราคาค่าทีดิ่น ของแต่และพื้ นทีร่าคาค่าทีดิ่น ของแต่และพื้ นที่

• ระยะทางขนส่งจริง

• ความลึกของบ่อขยะ ตามสภาพธรณีวิทยา

• สภาพภูมิอากาศ ทีก่ระทบต่อค่าลงทุนบ่อบ าบดัน ้าเสียและการก่อสรา้งบ่อฝัง

กลบ

• จ านวนเครีอ่งจกัรกลหนกั และอาคารต่าง ๆ

• จ านวนบุคลากร ในการด าเนินงาน

• มาตรฐานทีใ่ชใ้นการด าเนินงานต่าง ๆ เช่นการวดัค่าสิง่แวดลอ้ม การดูแลเรือ่ง

ฝุ่น ดินกลบทบัหนา้

• การออกแบบ detailed design ของแต่ละพื้ นที่



ระบบฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล 

(Sanitary Landfill)

ทีม่า : กรมควบคมุมลพษิ (2552)



 เป็นการก าจัดขยะโดยการน าไปฝงักลบในพ้ืนที่ที่ได้จัดเตรียมไว้  ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการคัดเลือกตาม

หลักวิชาการ  ทั้งทางด้านเศรษฐกจิ  สงัคม  สิ่งแวดล้อม  วิศวกรรม สถาปัตยกรรม  และการยินยอม

จากประชาชน  

ท าการออกแบบและก่อสร้างโดยมีการวางมาตรการป้องกนั

ผลกระทบที่อาจจะเกดิข้ึน  เช่น  การปนเป้ือนของน า้เสยีจากกองขยะ  ที่เรียกว่า น า้ชะขยะ 

(Leachate) ซ่ึงถอืว่าเป็นน า้เสยีที่มีค่าความสกปรกสงูไหลซ่ึมลงสู่ช้ันน า้ใต้ดิน ท าให้คุณภาพน า้ใต้ดิน

เสื่อมสภาพลง จนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้น า้เพ่ือการอปุโภคและบริโภค 

 ต้องมีมาตรการป้องกนัน า้ท่วม กล่ินเหมน็ และผลกระทบต่อสภาพภมูิทศัน์

ทีม่า : สมศกัดิ ์ พทิกัษานุรตัน์ (2548)



สรุปขอ้ดีขอ้เปรียบเทียบวิธีการก าจดัขยะ

ข้อพิจารณา วิธกีารก าจัดขยะ

การเผา การหมักปุ๋ย การฝงักลบ

1.ด้านเทคนิค

1.1 ความยากง่ายในการ

ด าเนินการและซ่อมบ ารงุ

 ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสงู  

การเดินเคร่ืองยุ่งยาก

 ใช้เทคโนโลยีสงู

พอสมควร

 ใช้เทคโนโลยีไม่สงูนัก

 เจ้าหน้าที่ควบคุมต้องมี

ความช านาญสงู

 เจ้าหน้าที่ควบคุมต้องมี

ระดับความรู้สงู

พอสมควร

 เจ้าหน้าที่ควบคุมมี

ระดับความรู้สงูธรรมดา

1.2 ประสทิธภิาพในการก าจดั

 ปริมาณขยะที่ก าจัดได้

 ลดปริมาตรได้ 60-65 % 

ที่เหลือต้องน าไปฝงักลบ

 ลดปริมาตรได้ 30-35 

% ที่เหลือต้องน าไปฝงั

กลบ หรือเผา

 ลดปริมาตรได้ 100 % 

 ความสามารถในการ

ฆ่าเช้ือ

 ก าจัดได้ 100 %  ก าจัดได้  70 %  ก าจัดได้เพียงเลก็น้อย



สรุปขอ้ดีขอ้เปรียบเทียบวิธีการก าจดัขยะ (ต่อ)

ขอ้พจิารณา วิธีการก าจดัขยะ

การเผา การหมกัปุ๋ ย การฝังกลบ

1.3 ความยืดหยุ่นของระบบ  ต ่า หากเกดิปัญหาเคร่ืองจักรกล

ช ารุดไม่สามารถปฏบิัติงานได้

 ต ่า หากเคร่ืองจักรกลช ารุดไม่

สามารถปฏบิัติงานได้

 สงูแม้ว่าเคร่ืองจักรกลจะช ารุด

ยังสามารถก าจัดหรือรอการ

ก าจัดได้

1.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 น า้ผิวดิน  ไม่มี  อาจมีได้  มีความเป็นไปได้สงู

 น า้ใต้ดิน  ไม่มี  อาจมีได้  มีความเป็นไปได้สงู

 อากาศ  มี  ไม่มี  อาจมีได้

 กล่ิน แมลง พาหะน าโรค  ไม่มี  อาจมีได้  มี

1.5 ลักษณะสมบัติของขยะ  ต้องเป็นสารที่เผาไหม้ได้ มีค่า

ความร้อนไม่ต ่ากว่า 4,500 kj/kg 

และ ความช้ืนไม่มากกว่า 40 %

 ต้องเป็นสารที่ย่อยสลายได้ มี

ความช้ืน 50-70 %

 รับขยะได้เกอืบทุกประเภท  

ยกเว้นขยะติดเช้ือ หรือสารพิษ

1.6 ขนาดที่ดิน  ใช้เน้ือที่น้อย  ใช้เน้ือที่ปานกลาง  ใช้เน้ือที่มาก



สรุปขอ้ดีขอ้เปรียบเทียบวิธีการก าจดัขยะ (ต่อ)

ขอ้พจิารณา วิธีการก าจดัขยะ

การเผา การหมกัปุ๋ ย การฝังกลบ

2. ด้านเศรษฐกจิ

2.1 เงินลงทุนในการก่อสร้าง  สงูมาก  ค่อนข้างสงู  ค่อนข้างต ่า

2.2 ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการ และซ่อมบ ารุง

 สงู  ค่อนข้างสงู  ค่อนข้างต ่า

2.3 ผลพลอยได้จากการ

ก าจัด

 ได้พลังงานความร้อน

จากการเผา

 ปุ๋ยอนิทรีย์จากการ

หมักและพวกโลหะที่

แยกก่อนหมัก

 ได้กา๊ซมีเทนเป็น

เช้ือเพลิง

 ปรับพ้ืนที่เป็น

สวนสาธารณะ

ที่มา : สมศักดิ์  พิทกัษานุรัตน์ (2548)



ทีม่า : กรมควบคมุมลพษิ (2552)ทีม่า : กรมควบคมุมลพษิ (2552)



ทีม่า : กรมควบคมุมลพษิ (2552)



กิจกรรมกลุ่ม

1.ให้นักศกึษาแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มคิดนวัตกรรม การลดมูลฝอยภายในชุมชน

ของตนเองมา 1 ชิ้น พร้อมอธบิายวิธใีช้ ประโยชน์ สามารถลดปริมาณขยะ ในชุมชนได้

อย่างไร  (สามารถสมมติ สภาพแวดล้อมภายในชุมชนเองได้)

2. ออกแบบ Logo และคิดท่าทางประกอบการลดขยะมูลฝอยมากลุ่มละ 1 ท่าทางพร้อม 

ชื่อเรียกสั้น ๆ 
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