
ขยะ: ส าคัญที่การจัดการเพื่อให้ได้ทั้งการก าจัดและพลังงาน 
 

1. ล าดับขั้นของการจัดการขยะชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต 

 

ด้วยนโยบายส่งเสริมการการแปรรูปขยะเป็นพลังงานของรัฐบาล ท าให้มีผู้สนใจโครงการก่อสร้าง

เตาเผาขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้าเป็นจ านวนมากทั้งภาครัฐและเอกชน  อาทิเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น 

โดยหลักการแล้ววัตถุประสงค์หลักของการจัดการขยะมูลฝอย    ไม่ใช้น าขยะไปผลิตพลังงานแต่เป็นการก าจัด

ขยะให้หมดไป หรือเหลือไปฝังกลบให้น้อยที่สุด โดยไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในการ

จัดการขยะควรพิจารณาแบบบูรณการหมายถึงการจัดการมูลฝอยที่เลือกเทคโนโลยีที่สามารถก าจัดขยะได้

อย่างเหมาะสมตามคุณลักษณะและปริมาณของขยะมูลฝอยและเป็นที่ยอมรับของประชาชน รวมทั้งยังคง

หลักการเกี่ยวกับการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางพิจารณาที่ส าคัญ โดยไม่ได้

มุ่งแต่ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจหรือด้านเทคนิค ด้านใด ด้านหนึ่ง การจัดการจะเริ่มตั้งแต่การทิ้งขยะมูลฝอย 

การเก็บขนไปจนถึงการท าลายหรือก าจัดมูลฝอยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพิจารณาการ

น าวัสดุในขยะมาใช้ใหม่เป็นแนวทางการจัดการส าคัญ 

ในสหภาพยุโรป นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย คือ การเป็นสังคมที่เน้นฐานการรีไซเคิล

เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ การรีไซเคิลวัสดุให้ได้มากที่สุด  เพ่ือไม่ให้มีของเสียเหลือทิ้งอีกต่อไป จากนโยบาย

ดังกล่าว หลายประเทศในยุโรปได้ออกกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยยึด

หลักการของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ที่ทิ้งจะต้องได้รับบริการจาก



หน่วยงานที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย และจะต้องจ่ายค่าก าจัดในอัตราที่เหมาะสม และก าหนดให้ขยะมูลฝอย

จะต้องผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการรีไซเคิลหรือการคืนรูปก่อนน าไปฝังกลบ ในประเทศเยอรมันก าหนดให้แต่

ละครัวเรือนจะต้องแยกขยะออกเป็น แก้ว กระดาษ เสื้อผ้าเก่า ขยะอินทรีย์ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ ขยะอิเล็กโทร

นิคและเครื่องใช้ไฟฟ้า แบตเตอรี โลหะ ขยะที่มีขนาดใหญ่และของเสียอันตราย และแยกเก็บขนเพ่ือน าไปรี

ไซเคิลโดยผู้ผลิตสินค้า หรือบริษัทเอกชน ขยะที่คัดแยกต้นทางและแยกเก็บขนมาเข้าสู่โรงคัดแยกเพ่ิมเติม

เพ่ือให้มีความบริสุทธิ์สูงขึ้นส าหรับการน าไปจ าหน่าย ส่วนขยะอินทรีย์จะถูกใช้ส าหรับเป็นปุ๋ยหรือสารปรับปรุง

ดิน ด้วยกระบวนการหมักท าปุ๋ยและการหมักเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ  

ในประเทศเยอรมันมีข้อก าหนดที่เข้มงวดในการก าจัดขยะว่า ขยะมูลฝอยจากชุมชนและอุตสาหกรรม

จะต้องผ่านการบ าบัดในแนวทางที่สามารถป้องกันกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่จะเกิดขึ้นเมื่อน าไป

ฝังกลบ ด้วยข้อก าหนดนี้ขยะจะต้องถูกบ าบัดขั้นต้น ขยะส่วนใหญ่ที่เผาไหม้ได้จะถูกก าจัดด้วยกระบวนการ

เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน และส่วนขยะอินทรีย์ที่เหลือจะถูกบ าบัดด้วยกระบวนการเครื่องจักรกลร่วมกับ

กระบวนการชีวภาพ (MBT) ดังนั้นเมื่อน าสิ่งที่เหลือจากการบ าบัดขั้นต้นดังกล่าวไปฝักลบ จะไม่เกิดก๊าซ

ชีวภาพที่หลุมฝังกลบ ซึ่งจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจ านวนมาก ด้วยนโยบายดังที่กล่าว

มาแล้วและการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการวิจัยของรัฐบาล ท าให้เกิดเทคโนโลยีการก าจัดขยะแบบใหม่ๆ 

เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก 

 ดังนั้นการจัดขยะมูลฝอยชุมชนควรพิจารณาด าเนินการตามล าดับขั้นของการจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยล าดับแรกเริ่มจากการหาทางลดปริมาณขยะและการใช้ซ้ าเพ่ือไม่ให้เกิดขยะ จากนั้นพิจารณา

น าวัสดุในขยะที่ทิ้งจากชุมชนมารีไซเคิล หรือหมักท าปุ๋ย ในส่วนของขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลควรน าไปเข้า

กระบวนการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ขยะที่ไม่สามารถบ าบัดด้วยวิธีการดังกล่าวได้และขยะที่เหลือจาก

กระบวนการต่างๆน าไปฝังกลบ กระบวนการเหล่านี้นอกจากจะเป็นวิธีการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แล้ว

ยังช่วยลดการใช้พลังงาน ลดพ้ืนที่ฝังกลบและลดปริมาณมลพิษด้วย ล าดับขั้นของการจัดการขยะชุมชนมี

ดังต่อไปนี้ 



 
 

ขอขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต 

 

1)  การลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดและการใช้ซ้ า (Source reduction & Reuse) เป็นขั้นตอนที่จะท า

ให้ไม่เกิดขยะมูลฝอย เช่น ก าหนดให้ผู้ผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าผลิตภัณฑ์หรือบางส่วนของ

ผลิตภัณฑ์กลับไปใช้ใหม่หรือเข้าไปรีไซเคิลในโรงงานได้ ควบคุมการใช้บรรจุภัณฑ์โดยให้ผู้จ าหน่ายสินค้ารับคืน

บรรจุภัณฑ์แล้วส่งกลับไปยังโรงงานผู้ผลิตเพื่อน าไปใช้ใหม่ การออกแบบสินค้าที่ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

2)  การรีไซเคิล/การหมักท าปุ๋ย (Recycling/Composting) การรีไซเคิลวัสดุบางประเภทเพ่ือน าไปผ่าน

กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบหรือสินค้าใหม่ การรีไซเคิลยังรวมถึงการน าขยะอินทรีย์และขยะจากสวนมาหมัก

ท าปุ๋ย 

3)  การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน (Waste-To-Energy) เป็นการน าขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้แล้วมาเปลี่ยน

ให้เป็นพลังงาน ความร้อน พลังงานไฟฟ้า หรือเชื้อเพลิงโดยผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การเผาในเตา 

(combustion) แก๊สซิฟิเคชัน (gasification) ไพโรไลซิส (pyrolysis) การหมักก๊าซชีวภาพ (anaerobic 

digestion) และการดึงก๊าซจากการฝังกลบขยะ (landfill gas) 

 

 

 

 

 



4)  การฝังกลบมูลฝอย (Landfill) เป็นล าดับขั้นสุดท้ายของการจัดการขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศต้นแบบของการคัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิดที่สมบูรณ์แบบ โดยก าหนดให้

ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือนออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) ขยะที่เผาได้ เช่น ขยะอินทรีย์ (ต้องเทน้ าทิ้ง

ก่อน) เสื้อผ้าเก่า กระดาษช าระ ผ้าอ้อม ขยะจากสวน เป็นต้น จัดเก็บ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (2) ขยะรีไซเคิล เช่น 

กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เป็นต้น ให้จัดวางในภาชนะแยกประเภท จัดเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (3) ขยะเผา

ไหม้ไม่ได้ เช่น หนัง ยาง แก้วแตก พลาสติกพีวีซี โฟม เซรามิก เป็นต้น รวมทั้งขยะอันตรายที่ต้องแยกถุง 

จัดเก็บสัปดาห์ละครั้ง (4) ขวด PET จัดเก็บสัปดาห์ละครั้ง และ (5) ขยะที่มีขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  

 
ขอขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต 

 

 การน าขยะไปฝังกลบควรเป็นวิธีสุดท้ายส าหรับขยะที่ไม่สามารถก าจัดด้วยวิธีใดๆ ที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้นได้ ดังนั้นในการจัดการขยะมูลฝอยควรเริ่มจากการรณรงค์ให้ความรู้และออกมาตรการต่างๆ เพ่ือลด

Source reduction & Reuse 

Recycling/Composting 

Waste-to-energy 

Waste Management Hierarchy 

Landfill 

Most Preferred 

Least Preferred 



ปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดเป็นขั้นแรก จากนั้นหาวิธีการรีไซเคิลวัสดุในขยะเท่าที่เป็นไปได้ให้ได้มากที่สุด 

ได้แก่การแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง และแยกประเภทเก็บขน น าขยะผ่านการคัดแยกต้นทางเข้าสู่กระบวนการ

คัดแยกอีกครั้งเพ่ือท าให้ได้วัสดุที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นตามความต้องการของตลาด จากนั้นส่วนที่เหลือจึง

พิจารณาน าไปผลิตเป็นพลังงาน แต่ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ ที่มีในแต่ละท้องถิ่น ปริมาณขยะมูลฝอย และความ

เหมาะสมทั้งทางด้านพ้ืนที่ นโยบาย เศรษฐศาสตร์ เทคนิคและสิ่งแวดล้อม อาจท าให้วิธีการต่างๆ นั้นไม่

สามารถด าเนินการได ้

 

2. แนวคิดในการจัดการขยะของประเทศไทย 

ในปัจจุบันยังพบว่าเริ่มมีเทศบาลบางแห่งในประเทศไทยมีการคัดแยก ณ แหล่งก าเนิดและแยก

ประเภทเก็บขน   โดยการจัดถังแยกประเภทเพ่ือให้ประชาชนแยกประเภทขยะทิ้ง โดยแยกออกเป็นขยะรี

ไซเคิล ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ และขยะอันตรายก็ตาม แต่การจัดเก็บยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ท าให้ไม่ได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชน และส่วนจัดเก็บสัปดาห์ละครั้ง  ท าให้ขยะเน่าเสียและมีกลิ่นรุนแรง  จึงท าให้

กระบวนการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางไม่เกิดขึ้น 

มีการรีไซเคิลวัสดุที่มีราคาตั้งแต่ต้นทางโดยเจ้าของบ้าน  และกลางทางโดยกลุ่มคนอาชีพซาเล้งเก็บ

ขยะและพนักงานเก็บขนขยะ  ท าให้ส่วนหนึ่งของวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ถูกเก็บออกไป  ขยะที่เหลือในขั้น

สุดท้ายในรถเก็บขนขยะจึงประกอบด้วยขยะอินทรีย์มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก 

แต่เดิมการก าจัดขยะในประเทศไทยใช้วิธีการเทกองแล้วกลบหรือเผา ซึ่งเป็นวิธีที่ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง ต่อมารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณส าหรับเทศบาลหลายแห่งในการก าจัดขยะมูลฝอย

ตามเกณฑ์มาตรฐานและตามแนวทางการจัดการมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ  ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณก่อสร้างหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  เมื่อเทศบาลใดมีสถานที่ก าจัดขยะแล้ว 

เทศบาลข้างเคียงท่ีไม่มีที่ก าจัดจะน าขยะมาร่วมฝังกลบด้วยท าให้ปริมาณขยะที่เข้าฝังกลบสูงกว่าที่ออกแบบไว้ 

จึงท าให้หลุมฝังกลบเต็มเร็วกว่าที่ก าหนด  อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างนั้นให้แต่เพียงหลุมฝังกลบชั้น

แรก เมื่อต้องก่อสร้างคันดินเพ่ือท าการฝังกลบในชั้นถัดขึ้นไป (หรือต้องฝังกลบในเฟสที่สอง) เทศบาลจะต้อง

หางบประมาณก่อสร้างเอง และด้วยการจัดเก็บคา่ก าจัดขยะสูงสุดเพียง 40 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน จึงท าให้

เทศบาลส่วนใหญ่ไม่มีงบประมาณเพียงพอ และรัฐบาลไม่มีนโยบายให้งบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องส าหรับ

โครงการที่ได้จัดสรรไปแล้ว  นอกจากนี้ในการด าเนินงานฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  ผู้ปฏิบัติงาน

จะต้องบดอัดขยะโดยใช้รถแทรกเตอร์หรือรถบดอัดขยะวิ่งทับขยะที่น ามาฝังกลบไปมาหลายๆ เที่ยวท าให้

ปริมาตรขยะลดลง (เพ่ิมความหนาแน่น) เพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งานของหลุมฝังกลบ  แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่

อย่างจ ากัดเทศบาลหลายแห่งจึงไม่ด าเนินงานฝังกลบอย่างถูกต้อง ท าให้หลุมฝังกลบเต็มอย่างรวดเร็ว 



ต่อมาด้วยนโยบาย 3 R ของรัฐบาลท าให้มีการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะอย่างครบวงจร ได้แก่โรงคัดแยก

ขยะและหลุมฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล   โดยให้โรงคัดแยกขยะท าการคัดแยกองค์ประกอบที่สามารถ

น าไปจ าหน่ายได้ เพ่ือลดปริมาณขยะที่จะน าไปฝังกลบ และคาดว่าจะท าให้หลุมฝังกลบมีอายุการใช้งานนาน

ขึ้น โดยไม่มีการคัดแยกขยะต้นทางและไม่มีการแยกเก็บขน ด้วยพฤติกรรมการทิ้งขยะรวมและการทิ้งขยะ

อินทรีย์โดยไม่มีการแยกของเหลวออก แต่กลับใช้ถุงพลาสติกห่อทั้งของเหลวและของแข็งไว้หลายชั้น จึงท าให้

ขยะรวมที่เก็บขนมีความชื้นสูงมากกว่าร้อยละ 50 จากคุณลักษณะของขยะชุมชนดังกล่าวจึงท าให้

ประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะท่ีโรงคัดแยกท าได้ยาก เครื่องฉีกถุงไม่สามารถท างานได้ตามที่ออกแบบ โรงคัด

แยกขยะมีประสิทธิภาพต่ า นอกจากวัสดุที่คัดแยกได้จะมีจ านวนน้อยแล้ว ยังมีการปนเปื้อนสูง จ าหน่ายได้

ราคาต่ า ท าให้ไม่ได้รายรับตามเป้าที่ก าหนดไว้ในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ นอกจากนี้

กระบวนการคัดแยกบางประเภท เช่น การคัดแยกประเภทวัสดุด้วยลมไม่สามารถคัดแยกพลาสติกที่เปียกชื้นได้ 

ขยะที่เข้าโรงคัดแยกมีกลิ่นเหม็นรุนแรง (เนื่องจากการจัดเก็บขยะสัปดาห์ละครั้งเป็นส่วนใหญ่) เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน การคัดแยกด้วยคนมีประสิทธิภาพต่ า  เครื่องจักรและอุปกรณ์ช ารุดเสียหายจากน้ า

ขยะที่เป็นกรด  เป็นต้น    ท าให้โรงคัดแยกของเทศบาลหลายแห่งต้องปิดตัวลง    เพราะขาดแคลน

งบประมาณในการซ่อมบ ารุง ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก กระบวนการคัดแยกขยะที่ใช้ในโรงคัดแยก

เหล่านี้ส่วนใหญ่เหมาะส าหรับองค์ประกอบขยะที่ผ่านการคัดแยกประเภทขยะทิ้งบางส่วนที่ต้นทางและแยก

เก็บขน ซึ่งเป็นการด าเนินการในต่างประเทศ และในขยะจะประกอบด้วยวัสดุที่สามารถน ามารีไซเคิลได้จ านวน

มากและมีขยะอินทรีย์ปนเปื้อนจ านวนน้อย 

 

ในยุคที่ราคาน้ ามันโลกถีบตัวสูงขึ้น ท าให้เชื้อเพลิงทุกชนิดมีราคาแพง และด้วยนโยบายส่งเสริมการ

แปรรูปขยะเป็นพลังงานของรัฐบาล ท าให้เกิดโครงการก าจัดขยะที่เก่ียวข้องกับการน าขยะมาเป็นพลังงาน จาก

การส ารวจและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดการขยะที่ยังด าเนินงานอยู่และสามารถน าขยะไปผลิตเป็นพลังงานได้

จริงในปัจจุบัน สามารถแบ่งเทคโนโลยีที่ใช้ออกเป็น 4 ประเภทคือ (1) การใช้เตาเผา (2) การผลิตก๊าซชีวภาพ

จากขยะอินทรีย์ ส่วนที่เหลือน าไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) (3) กระบวนการบ าบัดเชิงกล-ชีวภาพและ

ผลิตเชื้อเพลิง RDF และ (4) การฝังกลบขยะและการวางท่อดึงก๊าซมาผลิตกระแสไฟฟ้า ( ศึกษารายละเอียด

เพ่ิมเติมได้จากบทความสถานภาพการผลิตพลังงานจากขยะ http://webkc.dede.go.th/) 

 แต่ละเทคโนโลยีมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน มีงบลงทุนและค่าด าเนินงานที่แตกต่างกัน และมี

ความเหมาะสมกับปริมาณขยะและขนาดพ้ืนที่ที่มีอยู่ที่แตกต่างกัน แนวทางในการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กับแต่พ้ืนที่จึงต้องพิจารณา (1) ปริมาณขยะที่เก็บขนและรวบรวมได้ต่อวัน (2) สภาพของพ้ืนที่และขนาดพ้ืนที่

http://webkc.dede.go.th/


ที่มีอยู่ส าหรับการก าจัดขยะ และ (3) ความสามารถในการบริหารจัดการและงบประมาณของท้องถิ่น รวมถึง

การสนับสนุนของภาครัฐ 

 

โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพด าเนินงานอยู่ที่เทศบาลนครนครราชสีมา ออกไว้

ส าหรับขยะอินทรีย์ที่แยกเก็บขน 40 ตันต่อวันและคัดแยกขยะอินทรีย์ให้ได้ 40 ตันจากขยะชุมชน 180 ตันต่อ

วัน ด้วยตะแกรงหมุน ขยะที่ผ่านช่องตะแกรงถูกน าไปคัดแยกขยะอินทรีย์ด้วยน้ า วัสดุหนัก เช่น กรวดทรายจะ

ตกลงด้านล่าง ส่วนวัสดุเบา เช่น พลาสติกจะลอยอยู่ด้านบน น้ าที่ผสมขยะอินทรีย์จะถูกน าเข้าเครื่องย่อย

ละเอียดแล้วน าเข้าถังหมักก๊าซชีวภาพแบบ anaerobic digestion และส่วนขยะที่ไม่ผ่านช่องตะแกรงถูกน าไป

ผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF พบว่า RDF ที่ได้มีค่าความร้อนประมาณ 1,500 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม กากตะกอน

จากการหมักก๊าซชีวภาพน าเข้าสู่กระบวนการต่อเนื่องคือไปหมักท าปุ๋ย แม้ว่าจะเป็นวิธีที่สอดคล้องกับการ

จัดการขยะเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดวิธีหนึ่ง   แต่เนื่องจากพฤติกรรมการทิ้งขยะรวมของคน

ไทยและการไม่แยกประเภทขยะเก็บขนของเทศบาล จึงท าให้ขั้นตอนการคัดแยกมีความยุ่งยาก ต้องใช้

พนักงานเป็นจ านวนมากและมีประสิทธิภาพต่ า โรงคัดแยกประเภทนี้จึงเหมาะส าหรับพ้ืนที่ที่มีขยะปริมาณไม่

มาก เพ่ือให้สามารถจัดการโรงคัดแยกได้อย่างเหมาะสม ในความเป็นจริงแล้วโครงการในลักษณะนี้จะ

เหมาะสมกับเทศบาลที่สามารถรณรงค์ให้ประชาชนแยกประเภทขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางและแยกเก็บขนมาสู่

โรงงาน 

 

 

โครงการก าจัดขยะเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์อีกเทคโนโลยีหนึ่งคือการน าขยะรวมที่เก็บขนมาผ่านขั้นตอนการ

ย่อยอย่างหยาบเบื้องต้น เพื่อท าให้ถุงพลาสติกแตกออกและย่อยวัสดุขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง จากนั้นน าไป



ผ่านตะแกรงหมุนเพื่อคัดแยกขยะอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่า 3 – 4 ซม. ขยะที่ไม่ผ่านช่องตะแกรง 

จะมีความชื้นลดลงและมีค่าความร้อนเพ่ิมข้ึน สามารถน าไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ส าหรับน าขยะอินทรีย์ที่คัด

แยกไดน้ าเข้าห้องหมักแบบแห้ง สเปรย์น้ าชะขยะจากด้านบนลงบนขยะ ให้น้ าไหลซึมผ่านขยะและรวบรวมไว้

ด้านล่าง ท าการหมุนเวียนน้ าชะขยะเป็นเวลา 20 วัน ท าให้น้ าชะขยะที่มีความเข้มข้นสารอินทรีย์สูง น าน้ าชะ

ขยะเข้าสูงถังหมักก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตก๊าซมีเทนต่อไป กากตะกอนหลังจากการหมักน าไปตั้งกองเพ่ือหมักท า

ปุ๋ย จากนั้นร่อนด้วยตะแกรงหมุนจะได้ปุ๋ยหรือวัสดุปรับปรุงดินที่มีขนาดเล็ก และพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้ที่มี

ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถน าไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF โครงการนี้ด าเนินงานอยู่ที่เทศบาลต าบลสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา และออกแบบไว้ที่ 50 ตันต่อวัน ขั้นตอนด าเนินงานในลักษณะนี้เหมาะส าหรับขยะที่ไม่มีการคัด

แยกต้นทางและปริมาณขยะมีไม่มาก 

 

โครงการก าจัดขยะเทศบาลต าบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

กระบวนการบ าบัดเชิงกล-ชีวภาพ ที่เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นกระบวนการที่น าขยะรวมมาผ่านการ

ย่อยให้มีขนาดเล็กลง แล้วน าไปตั้งกองให้เกิดกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพเป็นระยะเวลารวม > 5 เดือน 

จากนั้นน ากองขยะที่ได้มาร่อนแยกองค์ประกอบตามขนาดด้วยตะแกรงหมุน ขยะพลาสติกที่มีขนาดใหญ่

สามารถน าไปเป็นเชื้อเพลิง RDF ที่มีค่าความร้อนสูงประมาณ 5,000 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม กระบวนการ

ก าจัดขยะในลักษณะนี้เหมาะส าหรับปริมาณขยะที่ไม่สูงมาก เพราะต้องใช้พื้นที่เป็นจ านวนมาก 

ส าหรับการฝังกลบขยะควรเป็นวิธีสุดท้ายที่จะน ามาพิจารณาใช้ก าจัดขยะ วิธีนี้เหมาะส าหรับเทศบาล

ที่มีท่ีดินขนาดใหญ่ สามารถรองรับขยะที่สะสมเป็นจ านวนมากได้ในระยะเวลานาน และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ

ชุมชน เป็นวิธีที่มีราคาถูกที่สุด แต่การฝังกลบขยะของเทศบาลที่ผ่านมาหลายแห่งเป็นการเทกองลงบนพ้ืนที่ที่มี

การก่อสร้างเป็นหลุมฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ไม่มีการบดอัดขยะและไม่มีการกลบทับทั้งรายวัน หรือ

กลบทับรายชั้นฝังกลบ รวมถึงไม่มีการสร้างคันดินส าหรับการฝังกลบในชั้นที่สองและสาม ท าให้หลุมฝังกลบ



เต็มอย่างรวดเร็ว เทศบาลส่วนใหญ่ไม่มีทั้งก าลังคนและงบประมาณเพียงพอในการก่อสร้างเฟสต่อเนื่องเพ่ือ

รองรับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น ปัญหาหลักของโครงการก่อสร้างหลุมฝังกลบขยะคือการหาที่ดินส าหรับการฝัง

กลบที่หาได้ยากในปัจจุบัน เกิดปัญหาการต่อต้านของประชาชน เนื่องจากการจัดการฝังกลบที่ ผ่านมาไม่

ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกิดสภาพน่ารังเกียจทั้งภายในพ้ืนที่ฝังกลบเอง และสภาพโดยรอบโครงการที่มีขยะ

ปลิวกระจาย ผลกระทบของการเข้ามาของรถขนขยะจ านวนมาก และมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการฝัง

กลบขยะทีไ่ม่ถูกต้องได้แก่ กลิ่น น้ าชะขยะที่ปนเปื้อนลงสู่น้ าใต้ดิน รวมถึงก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก 

ส าหรับพื้นที่เทศบาลที่มีปริมาณขยะมากกว่า 250 ตัน การเลือกใช้เตาเผาอาจเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาการด าเนินงานและมลพิษที่เกิดขึ้นกับโรงคัดแยกขยะที่ผ่านมา และงบประมาณที่

สูญเสียไปกับโรงคัดแยกที่ต้องปิดตัวลงในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งการสูญเสียโอกาสและสูญเสียพ้ืนที่ส าหรับ

การจัดการขยะ เมื่อมีปริมาณขยะที่ต้องก าจัดจ านวนมากถึง 250 ตันต่อวัน ภาพรวมในการจัดการขยะมี

ความส าคัญมากในการป้องกันมลพิษที่จะเกิดขึ้น ส่วนใหญ่รถเก็บขนขยะจะเก็บรวบรวมขยะจากชุมชนในช่วง

เช้ามืด แล้วน าไปส่งยังสถานีขนถ่ายหรือโรงคัดแยกขยะในช่วงเช้า ขยะจ านวนมากจะถูกน ามาเทกองในพ้ืนที่

ก าหนดไว้ แล้วใช้รถตักล้อยางขนถ่ายขยะเข้าสู่กระบวนการคัดแยก ด้วยขยะจ านวนมากและขยะส่วนใหญ่อยู่

ในสภาพเน่าเสีย ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความยุ่งยาก และมีประสิทธิภาพต่ า  

ดังนั้นการเลือกใช้เตาเผาจะเหมาะส าหรับเทศบาลที่รวบรวมเก็บขนขยะได้เป็นจ านวนมาก หรือเป็น

ศูนย์ก าจัดขยะ และเทศบาลมีศักยภาพเพียงพอในการบริหารจัดการ เนื่องจากค่าลงทุนและค่าด าเนินงานที่สูง 

และด้วยปริมาณขยะที่มากกว่า 250 ตันต่อวัน จะต้องใช้เตาเผาขนาดมาตรฐานที่มีขนาดใหญ่ และมีระบบ

ก าจัดมลพิษที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดจ้างเอกชนมาด าเนินงานแทนพนักงานของเทศบาล 

หรือให้เอกชนลงทุนและด าเนินงาน แม้ว่าค่าความร้อนของขยะในประเทศไทยมีค่าต่ า ท าให้การใช้เตาเผาขยะ

ประสบปัญหาต้องใช้เชื้อเพลิงเสริมเพ่ีอรักษาอุณหภูมิของการเผาให้อยู่ในค่ามาตรฐานก็ตาม จากข้อมูลส ารวจ

การด าเนินงานพบว่าผู้ประกอบการเตาเผาขยะที่จังหวัดภูเก็ตสามารถเผาขยะได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยในบ่อพักที่เหมาะสมเพื่อลดความชื้นก่อนป้อนขยะเข้าเตาเผา 

แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะจะมีความก้าวหน้าไปมาก แต่

ปัญหาหลักของการใช้เตาเผาในการก าจัดขยะในประเทศไทยคือการไม่ยอมรับของประชาชน จากความกังวล

ว่าโครงการเตาเผาขยะจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะสารไดออกซิน ซึ่งเป็นสาร

ก่อมะเร็งที่มีความรุนแรง และเนื่องจากการด าเนินงานเตาเผาขยะที่มีอยู่ 2 แห่งที่ผ่านมา ไม่มีข้อมูลจาก

หน่วยงานราชการที่แสดงว่ามลพิษที่เกิดจากเตาเผาขยะมีค่าต่ าอยู่ในช่วงที่ปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อมจากโครงการท าได้ยาก นอกจากนี้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการ

ด าเนินงานและซ่อมบ ารุงเตาเผา จนท าให้เตาเผาทั้งสองแห่งต้องปิดตัวลง เป็นปัญหาที่แสดงถึงความไม่พร้อม



ส าหรับการใช้เทคโนโลยีเตาเผาในการก าจัดขยะ จึงท าให้โครงการเตาเผาขยะไม่ได้รับการยอมรับจากทั้ง

ประชาชน นักวิชาการและ NGO  

 

3. การมีส่วนร่วมและการยอมรับ สาเหตุ ปัญหา แนวคิดจากญี่ปุ่นในการใช้เตาเผาขยะ 
 

 เนื่องจากขาดแคลนพ้ืนที่ส าหรับการฝังกลบ และปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้ปัจจุบันประเทศ

ญี่ปุ่นก าจัดขยะร้อยละ 75 ด้วยการใช้เตาเผา ผู้เขียนได้เคยถามผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นที่ เคยมาท างาน

ด้านการจัดการขยะในประเทศไทยด้วยกันว่าท าไมคนญี่ปุ่นถึงยอมรับการใช้เตาเผาในการก าจัดขยะ ซึ่งไม่เป็น

ที่ต้องการของชุมชน  และปกติโครงการในลักษณะนี้จะได้การต่อต้านจากประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ และ

ได้รับค าตอบว่าในตอนแรกประชาชนในพ้ืนที่ไม่อนุญาตให้สร้างเช่นเดียวกัน  ในบางพ้ืนที่เขาต้องใช้เวลาถึง 7 

ปี ในการเจรจากับทุกบ้านในเขตพ้ืนที่ตั้งเตาเผ า สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการจะต้องตอบคือความ

มั่นในในการควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นและประชาชนในพ้ืนที่จะได้รับประโยชน์อะไรในการตอบแทนอะไรบ้าง 

เช่น  ในบางพ้ืนที่มีการก่อสร้างโรงยิม  พร้อมสระว่ายน้ า ที่สามารถใช้ได้ฟรีตลอดปี  ในบางพ้ืนที่ต้องการการ

รักษาพยาบาล เป็นต้น  

ดังนั้นส าหรับประเทศไทยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการประเภทที่จะก่อให้เกิดมลพิษ เช่น 

การก่อสร้างเตาเผาขยะนี้ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก นอกจากความเชื่อใจในด้านเทคโนโลยี การก ากับดูแล 

ควบคุมดูแลของภาครัฐเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้ว สิ่งที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบโครงการ

จะได้รับสิ่งใดตอบแทนจากการยินยอมให้มีการน าขยะมาเผาและก่อให้เกิดมลพิษในพ้ืนที่ 


