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In present, Ubonrat district faces the problems of solid waste management due 

to community expansion as well as pollution, which will cause problems in the near 

future. However, the current method of waste disposal in Ubonrat Dam Municipal 

District is not efficient and causes environmental problems in nearby areas such as 

odor and water contamination. This project aims to study the feasible waste disposal 

systems that is suitable for Ubonrat Dam Municipal District, Ubonrat District, Khon 

Kaen Province. Three types of waste disposal systems, Sanitary landfill, Incineration, 

and Composting, arc considered. Benefit-Cost Ratio (B-C ratio) is used to measure 

value investing of those three systems.The lifetime of waste disposal systems is 

assumed to be 20 years(B.E.2014-2033). The results showed that the best waste 

disposal system is sanitary landfill which had the B-C ratio of 1.08. This system has 

simple implementation, technology, and maintenance. The results of this project will 

be sent to the government agencies to consider and implement to maximize profit of 

community. 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือว่าเป็นปัญหาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเกือบทุกแห่ง ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรในพื้นที่และ
รูปแบบของการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระในการ
ก าจัดมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากสาเหตุไม่มีสถานที่รองรับในการก าจัดมูลฝอย หรือมีสถานที่ในการ
ก าจัดมูลฝอยแล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการก าจัดได้ถูกสุขลักษณะ หรือบางแห่งได้รับการต่อต้าน
จากประชาชนในพื้นที่ ท าให้มีสถานก าจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะกระจายอยู่ทั่วไป 

เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ ประสบปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยอันเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของชุมชน และมีแนวโน้มของปัญหามลพิษซึ่งจะส่งผลกระทบเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ 
แต่เทศบาลมีรูปแบบการจัดการขยะที่ไม่ค่อยจะถูกวิธี จะใช้วิธีการฝังกลบแทน แต่ในส่วนของการ
ฝังกลบนั้น ก็ไม่ได้เป็นตามที่ทางสาธารณสุขได้ก าหนดไว้ ซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่เพื่อก าจัดมูลฝอยใน
เขตเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ที่จ ากัดและมีการก าจัดแบบกองบน
พื้นแล้วเผาบ้างเป็นบางคร้ัง จึงก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก หากไม่มีการจัดการกับ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นน้ันอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาโดยเฉพาะบริเวณพื้นก าจัดมูล
ฝอย และบรเิวณพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ผลกระทบด้านกลิ่น การปลิวของมูลฝอย การปนเปื้อนต่อน้ าผิว
ดินและน้ าใต้ดินที่อยู่ใกล้พื้นที่ก าจัด เป็นต้น และท้ายที่สุดจะน ามาซึ่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ ในการด าเนินการก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งอยู่พื้นที่
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 14 ต าบลบ้านดง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สถานที่ก าจัดมูลฝอยมีพื้นที่
ทั้งสิ้น 13 ไร ่เร่ิมใช้ก าจัดมูลฝอยเมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันใช้พื้นที่ในการก าจัดไปแล้ว 7 ไร่ทั้งนี้การ
ด าเนินการก าจัดมูลฝอยปัจจุบัน คือ การฝังกลบเป็นคร้ังคราว ซึ่งการด าเนินการก าจัดมูลฝอยด้วย
วิธีการดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการศึกษาและ
วางแผนด้านการจัดการมูลฝอยที่ถูกต้องรวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่  

การศึกษาสภาพการจัดการมูลฝอยในปัจจุบัน จะท าให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนินการจัดการมูลฝอยในพื้นที่ได้ดีขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถก าหนดมาตรการและวาง
แผนการด าเนินงานการจัดการมูลฝอยได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย จากปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญในจุดนี้จึงได้ท าการศึกษาในเร่ืองของทางเลือกรูปแบบระบบการก าเก็บขยะที่
เหมาะสมกับพื้นที่ โดยด าเนินการส ารวจและศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการมูลฝอยแบ่งออกเป็น  3 
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ส่วนหลัก ๆ คือ การเก็บรวบรวมมูลฝอย การขนส่งมูลฝอยและการก าจัดมูลฝอย และพื้นที่ในการ
ก าจัดขยะของเทศบาล เพื่อศึกษาถึงรูปแบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารจัดการรูปแบบการก าจัดขยะต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด าเนินการศึกษาทางเลือกความเหมาะสมของรูปแบบของ
ระบบการจัดการมูลฝอยขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหก้ารแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย มูลฝอยของเทศบาล
ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรศึกษาความเหมาะสม
ของรูปแบบและระบบการจัดการมูลฝอยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการก าจัดมูลฝอยที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนโครงการ
ก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์  อ าเภออุบลรัตน์  
จังหวัดขอนแก่น 

1.2.2  เพื่อศึกษาทางเลือกระบบการก าจัดมูลฝอยที่เหมาะสมกับพื้นที่เทศบาลต าบลเขื่อน
อุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาความเหมาะสมการจัดการมูลฝอย ภายในพื้นที่รับผิดชอบ

ของเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ เสนอรูปแบบและระบบการก าจัดขยะ วิธีต่าง ๆ 
โดยศึกษาการเพิ่มปริมาณของขยะมูลฝอยตามจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต   
ด้านเศรษฐศาสตร์หรือความคุมค่าของการลงทุน และรูปแบบของระบบการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่  ด าเนินการศึกษาพื้นในเขตเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ท าให้ทราบรูปแบบและวิธีการการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการ
ลงทุนของโครงการระบบการก าจัดมูลฝอยเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบล
รัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
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1.4.2  ท าให้มีแนวทางเลือกระบบการก าจัดมูลฝอยที่เหมาะสมกับพื้นที่เทศบาลต าบลเขื่อน
อุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
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บทที ่2 
ทฤษฎีและเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาทางเลือกรูปแบบของระบบการก าจัดขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่เทศบาลต าบลเขื่อน

อุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในคร้ังนี้ ผู้ท าการศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตามล าดับดังต่อไปนี้  

2.1  ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการเก็บขยะ  
2.2  สาเหตุของการเกิดขยะในชุมชน  

2.3  การศึกษาความเหมาะสมการด าเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอย  
2.4  การส ารวจออกแบบรายละเอียด ระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
2.5  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
2.1  ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการเก็บขยะ  

2.1.1 ความหมายของขยะ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “มูลฝอย” หมายถึง เศษ

สิ่งของที่ทิ้งแล้ว หยาก เยื่อ และค าว่า “ขยะ” หมายถึง หยาก เยื่อมูลฝอย จะเห็นว่าค าทั้งสองค านี้มี
ความหมายเหมือนกัน ใช้แทนกันได้ และบางทีจึงเห็นใช้ควบกันเป็นขยะมูลฝอย 

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2484 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2497 ได้ให้ค าจ ากัด
ความและความหมายของค าว่า “มูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหารเศษสินค้า เถ้ามูล
สัตว์ และซากสัตว์ รวมถึงวัตถุอื่นใด ซึ่งเก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น ๆ  

ความหมายของขยะมูลฝอยในเชิงวิชาการ ขยะหรือขยะมูลฝอย (Refuse or Solid Waste) 
หมายถึง ของเสียที่อยู่ในรูปของแข็ง ซึ่งอาจจะมีความชื้นปะปนมาด้วยจานวนหนึ่ง ขยะที่เกิดขึ้น
จากอาคารที่พักอาศัย สถานที่ท าการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือตลาดสดก็ตามจะมีปริมาณและ
ลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้ววัตถุต่าง ๆ ที่ถูกทิ้งมาในรูปของขยะนั้น จะมีทั้งอินทรีย์
สารและอนินทรีย์สารวัตถุต่างๆเหล่านี้บางชนิดก็สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในเวลา
อันรวดเร็วโดยเฉพาะพวกเศษอาหารเศษพืชผักแต่บางชนิดก็ไม่อาจจะย่อยสลายได้เลยเช่น 
พลาสติก เศษแก้ว เป็นต้น  
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ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ.2535 "มูลฝอย " หมายความว่า เศษกระดาษ, เศษผ้า, เศษอาหาร, เศษสินค้า, ถุงพลาสติก, 
ภาชนะที่ใส่อาหาร, เถ้า, มูลสัตว์ หรือ ซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน, ตลาด, 
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน ค าว่า " ขยะ" หรือ " มูลฝอย " หรือ " ขยะมูลฝอย " เป็นค าที่มีความหมาย
เหมือนกัน ค าว่า " มูลฝอย " (Solid wastes) มีความหมายครอบคลุมกว้างขวาง ซึ่งอาจหมายถึงและ
รวมถึงของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์หรือกระบวนการผลิตทางการเกษตร
และอุตสาหกรรม เช่นมูลฝอยในชุมชน (Municipal solid wastes) มูลฝอยหรือของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม (Industrial wastes), มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious wastes) จากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล เป็นต้น เศษอาหาร ถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว เศษผ้า ใบไม้ร่วง เรียกรวมว่า ขยะมูลฝอย 
ถ้าไม่ทิ้งให้เป็นที่เป็นทาง จะสร้างความสกปรก ขยะมูลฝอยที่กองอยู่บนดิน เช่น จาพวกเศษอาหาร 
นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็นแล้ว ยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงวันและหนู เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของเรา ขยะมูลฝอยที่ทิ้งลงในแม่น้าลาคลอง จะแพร่เชื้อโรคลงในน้า ถ้าผู้ที่
อาศัยอยู่ริมน้า ใช้น้านั้นดื่มหรืออาบ อาจจะเป็นโรคท้องร่วงหรือโรคผิวหนังได้ ดังนั้นเราทุกคนจึง
ควรช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะมูลฝอยเกลื่อนกลาดถ้าเป็นขยะมูลฝอยในบ้านควรรวบรวม
ใส่ถุง เพื่อส่งให้รถเก็บขยะต่อไป เราสามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้โดยการขุดหลุมฝัง  เผาไฟ หรือ
ขายต่อ ขยะมูลฝอยจ าพวกเศษอาหาร อาจใช้วิธีขุดหลุมฝังใกล้โคนต้นไม้ แล้วกลบด้วยดิน เศษ
อาหารจะเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยต่อไปขยะมูลฝอยที่ติดไฟได้ เช่น เศษกระดาษ ใบไม้แห้ง อาจใช้วิธีเผาไฟ 
ขยะมูลฝอยบางจ าพวกที่ยังมีประโยชน์ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ขวดแก้วที่ไม่แตกหรือของใช้
พลาสติกต่าง ๆ อาจรวบรวมไว้ขายได้ ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เรา มีของที่หมดประโยชน์ใช้
สอย หมดคุณภาพหรือช ารุดแตกหักมากมาย สิ่งของทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัสดุชิ้นเล็ก ๆ เช่น เศษ
กระดาษ เศษอาหาร เศษผ้า แก้วแตก หลอดไฟที่เสียแล้ว หรือวัสดุชิ้นใหญ่ ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ีที่ช ารุด
หักพัง พัดลมหรือตู้เย็นที่เสียใช้การไม่ได้ เรียกว่า ขยะมูลฝอย ทั้งสิ้น เราพบขยะมูลฝอยได้ตาม
บ้านเรือนที่พักอาศัย ร้านค้า ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล ตามท้องถนน และในแม่น้ าล าคลองทั่วไป 
ขยะมูลฝอยเหล่านี้ ถ้าทิ้งกระจัดกระจาย ไม่เป็นที่เป็นทาง จะท าให้บ้านเมืองสกปรกไม่เป็นระเบียบ 
ขยะมูลฝอยที่บูดเน่านอกจากจะส่งกลิ่นเหม็น รบกวนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อ
โรคต่าง ๆ อีกด้วย  

 การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหลายพื้นที่ได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขาด
การบริหารจัดการที่ดี ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสม และเกิดความขัดแย้งในการ
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ด าเนินการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ าเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้
ปัญหาขยายตัวและรุนแรงยิ่งขึ้น เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยกฎหมายได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลดังนี้  

 พระราชบัญญัต ิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

มาตรา 16 “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี ้ 

(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย”  
มาตรา 17 “ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ใน

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  
-  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  

-  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ”  

 พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496  
มาตรา 50 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท า ในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้  
-  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล”  
มาตรา 53 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องท า ในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้  
-  กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50”  
มาตรา 56 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนคร มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี้  
-  กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53”  

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
มาตรา 67 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  
-  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล ฝอยและ

สิ่ง ปฏิกูล”  
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ปัจจุบัน วิทยาการก้าวหน้า ประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็ว อัตราการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อผลิต  
เคร่ืองอุปโภค บริโภค อาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นเหตุให้เศษสิ่งเหลือใช้มีปริมาณมากขึ้น ก่อให้เกิด
ปัญหาของขยะมูลฝอย ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เป็นเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ มีผลต่อสุขภาพอนามัย มูลฝอยหรือของเสียก าลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
เพราะสาเหตุจากการเพิ่มของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับเป็น
ปัญหาที่ส าคัญของชุมชนซึ่งต้องจัดการและแก้ไข ปริมาณกากของเสียและสารอันตราย ได้แก่ ขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ า ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกค้างอยู่
ในอาหาร ท าให้ประชาชนทั่วไปเสี่ยงต่ออันตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และ โรค
ผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นต้น  

2.1.2  ประเภทของขยะมูลฝอย 
2.1.2.1 ประเภทตามแหล่งก าเนิดและลักษณะทางกายภาพ (พิชิต สกุลพราหมณ์, 

2531) แบ่งได้เป็น 12 ประเภทดังนี้  
 ขยะมูลฝอยสดหรือขยะมูลฝอยเปียก หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีความชื้น

สูงสามารถย่อยสลายด้วยวิธีทางชีวภาพ เช่น เศษอาหาร เศษผลไม้ มูล
สัตว์ เป็นต้น ขยะมูลฝอยสดจะมีองค์ประกอบของอินทรียวัตถุใน
ปริมาณที่สูงมาก มักจะย่อยสลายได้ง่าย โดยปกติขยะมูลฝอยสดจะมี
ปริมาณความชื้นปะปนมาด้วยร้อยละ 40-70 และมีน้ าหนักค่อนข้างสูง 
ขยะมูลฝอยสดบางชนิดอาจมีคุณค่าทางอาหารเหลืออยู่บ้าง  เช่น เศษ
อาหาร เศษผัก ดังนั้น จึงสามารถน าขยะมูลฝอยสดดังกล่าวไปเลี้ยงสัตว์
ได้ ขยะมูลฝอยสดควรน าไปก าจัดภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง  

 ขยะมูลฝอยแห้ง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีความชื้นต่ า แบ่งออกเป็น ขยะ
มูลฝอยที่ติดไฟได้ เช่น เศษกระดาษ ใบไม้แห้ง กิ่งไม้ เป็นต้น และขยะ
มูลฝอยไม่ติดไฟ เช่น เศษแก้ว เศษโลหะ เป็นต้น ขยะมูลฝอยแห้งนี้มี
การย่อยสลายค่อนข้างช้า ท าให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรวบรวม 
หากเก็บไม่ดีสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและหนู การเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยแห้งเพื่อน าไปก าจัดนั้นอาจท าในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่า
ขยะมูลฝอยสด เช่น อาจเก็บเพียงสัปดาห์ละ 1 คร้ังหรือนานกว่านั้น  

 เถ้า หมายถึง เศษสิ่งตกค้างที่เกิดจากการสันดาปของเชื้อเพลิงต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะเชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นของแข็ง เช่น ไม้ ถ่านไม้ ถ่านหิน 
เป็นต้น นอกจากนี้กากที่เหลือจากเตาเผาขยะมูลฝอย หรือการเผาไหม้
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ของเชื้อเพลิงบางชนิดจะท าให้เกิดเถ้าบิน ซึ่งท าให้เกิดปัญหามลพิษทาง
อากาศและอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญต่อชุมชนได้ ขยะมูลฝอยเหล่านี้มี
ความเฉื่อยสูง คือ ไม่เกิดการย่อยสลายได้อีกต่อไป ซึ่งหากถูกทิ้งลง
แหล่งน้ าจะท าให้ท้องน้ าตื้นเขินและเพิ่มค่าความเป็นด่างของน้ ามากขึ้น
ด้วย  

 ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก
โรงงานอุตสาหกรรมจะมีปริมาณและลักษณะแตกต่างกันออกไป  ตาม
ขนาดและกิจกรรมของโรงงานนั้น เช่น โรงงานน้ าอัดลม มักพบว่ามี
เศษแก้ว เศษไม้ ฝาจุก โรงงานอาหารส าเร็จรูปบรรจุกระป๋องมักพบว่ามี
เศษเนื้อสัตว์ และเศษเหล็ก เป็นต้น ขยะมูลฝอยที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมบางชนิดมีการปนเปื้อนด้วยสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์  ซึ่ง
อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้  

 ซากสัตว์ หมายถึง ซากสัตว์ที่ตายด้วยสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งอาจถูกปล่อยไว้
ตามถนนในที่สาธารณะหรือในที่พักอาศัย ขยะมูลฝอยเหล่านี้สามารถ
ย่อยสลายได้ง่ายและรวดเร็วเมื่อเน่าเปื่อย หรือย่อยสลายแล้วจะส่งกลิ่น
เหม็นเป็นที่น่ารังเกียจนอกจากนี้ยังอาจท าให้เกิดการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคได้อีกด้วย จึงจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมและน าไปก าจัดทันที  

 ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมทางการเกษตร ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ ได้แก่ มูลสัตว์ 
เศษหญ้า ใบไม้ กิ่งไม้ เศษอาหารสัตว์ซากภาชนะบรรจุสารปราบ
ศัตรูพืช ปุ๋ย  

 ขยะมูลฝอยของใช้ช ารุด ได้แก่ ชิ้นส่วนของเคร่ืองยนต์ ยางรถยนต์เก่าที่
เสื่อมสภาพแล้ว เฟอร์นิเจอร์ชารุด เป็นต้น ซึ่งบางชนิดต้องใช้เวลานาน
มากจึงจะเกิดการผุพังสิ้นสภาพไป ขยะมูลฝอยเหล่านี้ส่วนมากมีขนาด
ใหญ่ ท าให้สิ้นเปลืองพื้นที่ ท าให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงพาหะ
น าโรค  

 ซากรถยนต์ หมายถึง ซากยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก 
รถจักรยานยนต์ เคร่ืองจักรกล และชิ้นส่วนของยานพาหนะที่เสียหรือ
เสื่อมสภาพ เป็นต้น  
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 เศษสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เศษไม้ เศษโลหะ เศษอิฐ และชิ้นส่วนของ
คอนกรีตซึ่งเกิดจากการก่อสร้างหรือการร้ือถอนอาคาร ส่วนใหญ่จะ
เป็นพวกวัตถุที่ย่อยสลายไม่ได้ หากปล่อยทิ้งไว้จะท าให้เกิดการกีด
ขวาง ขาดความเป็นระเบียบ นิยมน าไปก าจัดด้วยวิธีถมที่ลุ่มหรือใช้
ปรับปรุงพื้นที่  

 ขยะมูลฝอยจากการกวาดถนน หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการกวาด
ถนนหรือสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น เศษกระดาษ เศษหญ้า เศษหิน 
กิ่งไม้ ฝุ่นละออง เป็นต้น  

 การตกตะกอนของน้ าโสโครก แม้ว่าน้ าโสโครกจะเป็นสิ่งปฏิกูลในรูป
ของเหลวก็ตาม จากกรรมวิธีของการก าจัดน้ าโสโครกจะมีกากตะกอน
เกิดขึ้น ซึ่งกากตะกอนจะเปลี่ยนแปลงสภาพจากของเหลวเป็นของแข็ง  
ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยชนิดหนึ่งที่ต้องมีการก าจัดให้ถูกต้อง  เพื่อไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนได้ เพราะกากตะกอน
ของน้ าโสโครกนอกจากมีสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ปะปนมาจ านวน
หนึ่งแล้ว ยังอาจพบเชื้อโรคหรือสารเคมีที่เป็นพิษอีกด้วย ดังนั้น วิธีการ
รวบรวมและก าจัดกากตะกอนน้ าโสโครกจะต้องจัดท าเป็นพิเศษ  

 กากของเสียอันตราย หมายถึง ขยะมูลฝอยที่จะต้องมีการจัดการเป็น
พิเศษ เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
และสิ่งแวดล้อมได้ ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่ระเบิดได้ ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
ขยะมูลฝอยกัมมันตรังสี เป็นต้น  

2.1.2.2  แบ่งประเภทขยะตามแหล่งท่ีมา (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) ขยะมูลฝอยใน
ชุมชนมีหลายชนิด การจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอย มีหลายลักษณะ
พิจารณาจากองค์ประกอบหรือแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย  โดยใช้
แหล่งก าเนิดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้ 3 ประเภท 
คือ   
 ขยะมูลฝอยจากชุมชน (Community wastes) ส่วนมากจะเป็นเศษอาหาร 

เศษกระดาษ เศษแก้ว เศษโลหะ เศษไม้ และเศษพลาสติก เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีขยะมูลฝอยที่เป็นอันตราย  เช่น ซากถ่านไฟฉาย 
แบตเตอร่ีเก่าซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ และกระป๋องสารเคมีต่าง ๆ ที่
ใช้ในบ้าน เป็นต้น  
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 ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial wastes) จะมีทั้งที่เป็น
อันตราย เช่น กากสารเคมี และสารประกอบที่มีโลหะหนักต่าง ๆ 
นอกจากนั้นยังมีขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นอันตรายที่เกิดจากกิจการในส่วน
ของสานักงานและโรงอาหารของโรงงาน เช่น เศษวัสดุเหลือทิ้ง เศษ
อาหาร เป็นต้น  

 ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม (Agricultural wastes) มีทั้งที่เป็นซาก
พืช ซากสัตว์ และเศษภาชนะที่ใช้บรรจุป้องกันและกาจัดศัตรูพืช เป็นต้น  

2.1.2.3 ประเภทของขยะมูลฝอย ท่ีส านักรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร 
กล่าวไว้มี  3 ประเภทใหญ่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) คือ  
ก. ขยะมูลฝอยเปียก ได้แก่ พวกเศษอาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม้ 

อินทรีย์วัตถุที่สามารถย่อยสลายเน่าเปื่อยง่าย มีความชื้นสูง และส่งกลิ่น
เหม็นได้รวดเร็ว  

ข.  ขยะมูลฝอยแห้ง ได้แก่ พวกเศษกระดาษ เศษผ้า แก้ว โลหะ ไม้ 
พลาสติก ยาง ขยะมูลฝอย ชนิดน้ีจะมีทั้งที่เผาไหม้ได้และเผาไหม้ไม่ได้ 
ขยะแห้ง เป็นขยะมูลฝอยที่สามารถเลือกวัสดุที่ยังมีประโยชน์ กลับมา
ใช้ได้อีก โดยท าการคัดแยกมูลฝอยก่อนน าไปทิ้งซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องน าไปท าลาย ลงได้ และถ้าน าส่วนที่ใช้
ประโยชน์ได้นี้ไปขายก็จะท ารายได้กลับคืนมา   

ค.  ขยะมูลฝอยอันตราย มูลฝอยนี้ ได้แก่ ของเสียที่เป็นพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อน
และระเบิดได้ง่าย ต้องใช้กรรมวิธีในการท าลายเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็น
วัสดุที่มีอันตราย เช่น สารฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี รถยนต์ 
หลอดไฟ ฯลฯ  

 

2.2  สาเหตุของการเกิดขยะในชุมชน  

ขยะเป็นสิ่งที่เหลือใช้ หรือสิ่งที่ไม่ต้องการอีกต่อไป สามารถแบ่งตามแหล่งก าเนิดได้
(สวัสดิ์  โนนสูง, 2543) ดังนี ้ 

 ของเสียจากอุตสาหกรรม ของเสียอันตรายทั่วประเทศไทย 73 % มาจากระบบ
อุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการที่ เหมาะสมโดยทิ้งกระจายอยู่ตาม
สิ่งแวดล้อมและทิ้งร่วมกับมูลฝอย รัฐบาลได้ก่อตั้งศูนย์กาจัดกากอุตสาหกรรมขึ้นแห่ง
แรกที่แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน เร่ิมเปิดบริการตัง้แต ่2531 ซึ่งก็เพียงสามารถก าจัด
ของเสียได้บางส่วน  
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 ของเสียจากโรงพยาบาลและสถานที่ศึกษาวิจัย  ของเสียจากโรงพยาบาลเป็นของเสีย
อันตรายอย่างยิ่ง เช่น ขยะติดเชื้อ เศษอวัยวะจากผู้ป่วย และการรักษาพยาบาล รวมทั้ง
ของเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี สารเคมี ได้ทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมโดยปะปนกับมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูลเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสารอันตราย 

  ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย มูลสัตว์ น้ าทิ้งจากการท าปศุสัตว์ ฯ 
  ของเสียจากบ้านเรือนแหล่งชุมชน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี แก้ว เศษ

อาหาร พลาสติก โลหะ หินไม้ กระเบื้อง หนัง ยาง ฯลฯ 
  ของเสียจากสถานประกอบการในเมือง เช่น ภัตตาคาร ตลาดสด วัด สถานเริงรมย์  
2.2.1  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย  (สวัสดิ์  โนนสูง, 2543) 

 ความมักง่ายและขาดความส านึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมาก 
ซึ่งจะเห็นได้จากการทิ้งขยะลงตามพื้น หรือแหล่งน้ า โดยไม่ทิ้งลงในถังรองรับที่ 
จัดไว้ให้ และโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งลักลอบน า สิ่งปฏิกูลไปทิ้งที่ว่าง 
เปล่า   

 การผลิตหรือใช้สิ่งของมากเกินความจ าเป็น เช่น การผลิตสินค้าที่มีกระดาษหรือ
พลาสติกหุ้มหลายชั้นและการซื้อสินค้าโดยห่อแยกหรือใส่หลายถุงท าให้มีขยะ
ปริมาณมาก 

 การเก็บและท าลายหรือน า ขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะ
ตกค้าง กองหมักหมม และส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณจนก่อปัญหามลพิษให้กับ
สิ่งแวดล้อม  

2.2.2  ผลเสียท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมหลายประการ  (สวัสดิ์ โนนสูง, 

2543) คือ 
 ท าให้เกิดทัศนะอุจาด คือ แลดูสกปรก ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่น่า

รังเกียจแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งผู้พบเห็น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ          

 เป็นแหล่งเพาะ และแพร่เชื้อโรค โดยเฉพาะขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล และ
ขยะเปียกที่แบคทีเรียท าหน้าที่ย่อยสลาย เชื้อโรคตามขยะจะแพร่ไปกับน้ า แมลง 
หนู และสุนัขที่มาตอมหรือคุ้ยเขี่ย เช่น เชื้อที่ท าให้เกิดโรคอหิวา ไทฟอยด์  
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 ท าให้ดินเสื่อม และเกิดมลพิษ เพราะจะท าให้พื้นดินสกปรกดินมีสภาพเป็นเกลือ 
ด่าง หรือกรดหรือมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในดิน  ตลอดจนท าให้
สมบัติทางกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงไป เช่น โซเดียมท าให้เนื้อดินแตกร่วน  

 ท าลายแหล่งน้ า  
(1)  ขยะที่ตกในแหล่งน้ าล าคลอง และท่อระบายน้ า จะท าให้แหล่งน้ าตื้นเขิน 

การไหลของน้ าไม่สะดวกจึงเกิดสภาวะน้ าท่วมได้ง่าย  
(2)  ท าให้เกิดมลพิษทางน้ าในลักษณะต่างๆ เช่น ท าให้น้ าเน่า น้ าเป็นพิษ น้ าที่มี

เชื้อโรคและน้ าที่มีคราบน้ ามัน  ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้อุปโภคบริโภค
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพ  เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
โดยเฉพาะพืชและสัตว์    

(3)  ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ เพราะการเผาขยะท าให้เกิดควันและขี้เถ้า การ
หมักหมมและเน่าสลายของขยะ จะก่อให้เกิดก๊าซพิษและกลิ่นเหม็น    

(4)  ก่อความร าคาญและบั่นทอนสุขภาพของมนุษย์ เป็นผลจากการเกิดทัศนะ
อุจาด ก๊าซพิษกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคตลอดจนการเกิดมลพิษทาง
น้ าและอากาศ   

(5)  ท าให้เกิดอัคคีภัย เน่ืองจากขยะหลายชนิดติดไฟได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อแห้ง 
 
2.3  การศึกษาความเหมาะสมการด าเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอย (Feasibility Study) 

เป็นการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการจัดท าแผนหลักมาท าการศึกษาเพื่อก าหนด 
แนวทางการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากที่สุด ในด้าน
งบประมาณ สภาพภูมิประเทศ ที่ตั้ง และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กรที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง การด าเนินงานในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส าคัญอย่างน้อย ดังนี้ 

2.3.1  การจัดท าข้อก าหนดการศึกษาความเหมาะสม 
การจัดท าข้อก าหนดต้องพิจารณาถึงแผนหลักและสภาพปัญหาทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะก าหนดขอบเขตของ
การศึกษาว่าจะด าเนินการในทิศทางใด  
 2.3.2  การศึกษาความเหมาะสม 

การศึกษาความเหมาะสมต้องครอบคลุมรายละเอียดในประเด็นปัญหาอย่างน้อย   ดังนี้ 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) 

(1)  การวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันและการประเมินสภาพปัญหาในอนาคต 
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(2)  การก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและทางเลือก  โดยจะต้องท าการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของแต่ละทางเลือกทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์  วิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม และการยอมรับของประชาชน 

(3)  การประเมินค่าใช้จ่ายขั้นต้นส าหรับการด าเนินโครงการทั้งหมด  มูลค่าของ
โครงการ ตลอดจนการวิเคราะห์ความเหมาะสมส าหรับแผนการลงทุน 

(4)  การเสนอแนะพื้นที่เหมาะสมที่จะใช้ส าหรับเป็นสถานที่ก่อสร้างระบบก าจัดขยะ
มูลฝอย 

(5)  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีการด าเนินงานแบบต่างๆ เช่น การออกแบบ
รวมก่อสร้าง (Turnkey), ก่อสร้าง ‟ ด าเนินการ ‟ ถ่ายโอนความเป็นเจ้าของให้
ท้องถิ่น (Built-Operation -Transfer, BOT), ก่อสร้าง-เป็นเจ้าของ-ด าเนินการ-
ถ่ายโอนความเป็นเจ้าของให้ท้องถิ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในเวลาที่ก าหนด 
(Built-Owner-Operation-Transfer, BOOT) เป็นต้น 

(6)  แผนการด าเนินงานตามแนวทาง / แผนงานส าหรับการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
กับสถานภาพความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

(7)  ข้อก าหนดในการออกแบบและแบบเบื้ องต้นของระบบ  (Concept and 
Preliminary Design) เช่น  แบบเบื้องต้นของระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล    

2.3.3  วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย (Method of Refuse Disposa) (http://www.tungsong.com)  
วิธีการกาจัดขยะมูลฝอย มีหลายวิธีด้วยกัน เป็นวิธีที่ดีถูกสุขลักษณะบ้างไม่ถูกสุขลักษณะ

บ้าง เช่น น าไปกองไว้บนพื้นดิน, น าไปทิ้งทะเล, น าไปฝังกลบ, ใช้ปรับปรุงพื้นที่, เผา, หมักท าปุ๋ย, 
ใช้เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ การจัดการและการก าจัดขยะ แต่ละวิธีต่างมีข้อดีข้อเสียต่างกัน การพิจารณาว่าจะ
เลือกใช้วิธีใดต้องอาศัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ส าคัญ คือ ปริมาณของขยะที่เกิดขึ้น 
รูปแบบการบริหารของท้องถิ่น, งบประมาณ, ชนิด ‟ ลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอย, ขนาด สภาพ
ภูมิประเทศของพื้นที่ที่จะใช้ก าจัดขยะมูลฝอย, เคร่ืองมือเคร่ืองใช้, อาคารสถานที่, ความร่วมมือของ
ประชาชน, ประโยชน์ที่ควรจะได้รับ, คุณสมบัติของขยะ เช่น ปริมาณของอินทรีย์ อนินทรีย์สาร 
การปนเปื้อนของสารเคมีที่มีพิษและเชื้อโรค ปริมาณของของแข็งชนิดต่าง ๆ ความหนาแน่น 
ความชื้น ขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองมีแหล่งที่มาจาก อาคาร บ้านเรือน บริษัท ห้างร้าน โรงงาน 
อุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตลาด และสถานที่ราชการ ขยะที่ทิ้งในแต่ละวันจะประกอบด้วยเศษ
อาหาร กระดาษ เศษแก้ว เศษไม้ พลาสติก เศษดิน เศษหิน ขี้เถ้า เศษผ้า และใบไม้ กิ่งไม้ โดยมี
ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน 

http://www.tungsong.com/
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วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน มีอยู่ 3 วิธีหลัก ๆ ด้วยกัน (สภาพของปัญหา
การจัดการการจัดเก็บขยะมูลฝอยของโรงเรียนสวีวิทยา,  2556)  คือ  

2.3.3.1  การฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill)  เป็นการ
น าขยะมูลฝอยฝังลงในบ่อหรือหลุมดินที่เตรียมไว้ จากนั้นจึงบดอัดขยะมูล
ฝอยให้แน่นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วจึงน าดินที่เหมาะสมกลบทับหน้า
ขยะมูลฝอย บดอัดจนแน่น การฝังกลบมีอยู่ 2 แบบที่นิยมใช้ คือ แบบที่ 1 
เป็นแบบขุดร่อง เป็นการฝังกลบขยะมูลฝอยในกรณีที่พื้นที่ที่ใช้เป็นพื้นที่
ราบ มีระดับดินสม่ าเสมอ การฝังกลบจึงต้องท าโดยการขุดเป็นร่อง แล้วจึง
ด าเนินการฝัง บดอัด กลบ แล้วบดอัดอีกคร้ัง ตามเกณฑ์ที่ถูกต้อง ส่วนแบบ
ที่ 2 เป็นแบบกลบบนพื้นที่ (Area Method) ใช้ในกรณีที่พื้นที่ฝังกลบขยะมูล
ฝอยที่มีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่ที่มีความลาดเอียง จึงไม่จาเป็นต้องขุด
เป็นร่องเหมือนแบบแรก ท าโดยการน าขยะมูลฝอยมาเทลงในส่วนที่มีระดับ
ต่ าที่สุดก่อน ท าจนกระทั่งเต็มพื้นที่ ซึ่งผลดีของวิธีนี้คือเมื่อดาเนินการเสร็จ
ทั้งพื้นที่แล้ว เท่ากับเป็นการปรับสภาพพื้นที่ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ เช่น การน าไปท าสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ เป็นต้น  

2.3.3.2  การเผาโดยใช้เตาเผา (Incineration) เป็นวิธีการที่ใช้เผาขยะมูลฝอยที่เผา
ไหม้ได้ โดยใช้เตาเผาที่ได้รับการออกแบบมาอย่างถูกต้อง  และโดยทั่วไป
เพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์ มักจะท าให้เตามี 2 ส่วน คือส่วนเผาขยะมูลฝอย
ซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิการเผาให้ไม่ต่ ากว่า 800 องศาเซลเซียส ควันที่
เกิดขึ้นผ่านเข้าสู่ส่วนเผาควัน ซึ่งควบคุมให้อุณหภูมิการเผาให้ไม่ต่ ากว่า 
1,000 องศาเซลเซียส กากที่เหลือจากการเผาไหม้จะมีประมาณ 15 % 
สามารถน าไปฝังในหลุมหรือบ่อที่เตรียมไว้หรือน าไปฝังรวมกับขยะมูล
ฝอยธรรมดาก็ได้ ข้อควรระวังของการเผาคือ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ
อากาศจากการเผาไหม้ แต่การเผาก็มีข้อดีตรงที่สามารถลดปริมาณขยะมูล
ฝอยลงได้จ านวนมาก และยังเป็นวิธีการที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ก าจัด
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ  และขยะมูลฝอยอันตรายบางประเภทได้  

2.3.3.3 การหมักเป็นปุ๋ย (Composting) เป็นวิธีการน าขยะมูลฝอยพวกอินทรียวัตถุ
ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ น ามาหมักทั้งด้วยวิธีการที่ใช้อากาศ (Aerobic 
composting) และไม่ใช้อากาศ (Anerobic composting) ในระยะเวลาหนึ่ง
ของแต่ละวิธี เมื่อขยะมูลฝอยย่อยสลายสมบูรณ์แล้วจะได้สารปรับปรุง
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สภาพดิน (Compost) สามารถน าไปใช้ในเกษตรกรรม หรือน าไปใช้ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับภายในบ้านเรือนได้ วิธีการนี้เหมาะสมสาหรับประเทศไทย
เน่ืองจากเป็นประเทศเกษตรกรรม มูลฝอยที่เกิดขึ้นมีส่วนที่เป็น อินทรียวัตถุ
มากถึง 50 % แต่ขยะมูลฝอยที่น ามาหมักจะต้องคัดแยกขยะมูลฝอยประเภท
ที่ไม่ย่อยสลายออกก่อน ข้อด้อยของการใช้การหมักท าปุ๋ยอีกประการหนึ่ง
คือ สารปรับปรุงสภาพดินที่ได้จะมีปริมาณมากและหากจะน าไปใช้ใน
การเกษตร ต้องปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะแก่การน าไปใช้ในแต่ละกรณีด้วย 
ในการก าจัดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนหรือชุมชนขนาดเล็ก  สามารถใช้
วิธีการก าจัดได้ทั้ง 3 วิธีดังกล่าวมาแล้ว แต่เทคโนโลยีที่น ามาใช้ อาจ
ดัดแปลงเอาแบบง่าย ๆ และสะดวก ซึ่งเหมาะสมกับบ้านเรือนหรือชุมชน
นั้น ผลดีที่เกิดขึ้น นอกจากจะลดปริมาณขยะมูลฝอยบางส่วนได้แล้ว  ยัง
ได้รับประโยชน์จากขยะมูลฝอยนั้นด้วย สุดท้ายยังเป็นผลดีแก่ราชการส่วน
ท้องถิ่นที่สามารถลดภาระในการก าจัดขยะมูลฝอยที่ประชาชนทิ้งให้ก าจัด
อีกเป็นจ านวนมาก ท าให้งบประมาณที่จะใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยลดลง 
ส่งผลให้สามารถน างบประมาณที่เหลือไปพัฒนาชุมชนในด้านอ่ืนได้  

การจัดขยะมูลฝอยตามแผนหรือแนวคิด 5 R. และการน ากลับมาใช้ใหม่  
การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งส าคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน คือ 

การลดปริมาณขยะ ซึ่งมีแผนหรือแนวคิด 5 R (สภาพของปัญหาการจัดการการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ของโรงเรียนสวีวิทยา, 2556) 

R. 1 (Reduce) เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น เช่นใช้ตะกร้าใส่ของแทน
ถุงพลาสติก การลดปริมาณวัสดุ (Reduce material volume) เป็นการพยายามเลือกใช้สินค้าที่บรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แทนบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก เพื่อลดปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่จะกลายเป็น
ขยะมูลฝอย การลดความเป็นพิษ (Reduced toxicit) เป็นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  

R. 2 (Reuse) น าขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่อีกหรือเป็นการใช้ซ้ าใช้แล้วใช้อีก  เช่น ขวด
น้ าหวาน น ามาบรรจุน้ าดื่ม ขวดกาแฟที่หมดแล้ว น ามาใส่น้ าตาล การน าผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่
(Product reuse)เป็นการพยายามใช้สิ่งของต่าง ๆ หลาย ๆ คร้ังก่อนที่จะทิ้งหรือเลือกใช้ของใหม่  

R. 3 (Repair) การน ามาแก้ไข น าวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย ซึ่งจะทิ้งเป็นมูลฝอยมา
ซ่อมแซมใช้ใหม่ เช่น เก้าอี ้ 
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R.4 (Recycle) การหมุนเวียนกลับมาใช้น าขยะมาแปรรูปตามกระบวนการของแต่ละ
ประเภท เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิมแล้วน ามาใช้ใหม่ เช่น 
พลาสติก กระดาษ ขวด โลหะต่าง ๆ ฯลฯ น ามาหลอมใหม่ น ายางรถยนต์ที่ใช้ไม่ได้แล้วมาท า
รองเท้าน าแก้วแตกมาหลอมผลิตเป็นแก้วหรือกระจกใหม่การน าวัสดุกลับมาใช้  เป็นการน าวัสดุมา
ผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นสินค้าใหม่  

R.5 (Reject) การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทาลายยาก หรือวัสดุที่ใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง เช่น โฟม 
ปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก หลีกเลี่ยงการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์  

2.3.4   การประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบวิธีการแก้ปัญหา ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่เลือกข้อดี-
ข้อเสีย แนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  และระยะเวลาที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาตาม
แนวทางต่าง ๆ 
 
2.4  การส ารวจออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ขั้นตอนการด าเนินการเพื่อส ารวจออกแบบควรมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) ดังนี ้

2.4.1  การจัดท าข้อก าหนดการส ารวจออกแบบรายละเอียดระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
เพื่อให้สามารถจัดท าขอบเขตได้อย่างถูกต้อง  จะต้องมีการศึกษาและท าความเข้าใจใน

ประเด็นต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 สภาพปัญหาในปัจจุบันและคาดการณ์สภาพปัญหาในอนาคต 
 แผนหลักและผลการศึกษาความเหมาะสมที่มีอยู่ 
 นโยบายและความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พื้นที่ให้บริการ 

ระยะเวลาโครงการ เทคโนโลยีที่ใช ้เป็นต้น 
2.4.2  การส ารวจออกแบบรายละเอียดการส ารวจออกแบบรายละเอียด  ต้องครอบคลุม

รายละเอียดในประเด็นอย่างน้อยดังนี้ 
(1)  การส ารวจพื้นที่โครงการอย่ างละเอียด  การส ารวจพื้นที่ โครงการจะมี

รายละเอียดแตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะและประเภทของโครงการ  ส าหรับ
โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยจะต้องส ารวจรายละเอียดในประเด็น
ต่างๆ ให้ครอบคลุม  

(2)  การส ารวจแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย ในโครงการการจัดการของเสียถือว่าขั้นตอน
การส ารวจแหล่งก าเนิดมลพิษเป็นเร่ืองส าคัญในการด าเนินโครงการ  เนื่องจาก
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ต้องน าข้อมูลที่ส ารวจได้ไปใช้ส าหรับการออกแบบการก่อสร้าง การด าเนินการ 
และการบ ารุงรักษาระบบ ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจจะต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังนี้ 
„  ประเภทและจ านวนของแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
„  ปริมาณและส่วนประกอบของขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ 
„  แหล่งรองรับขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 

ทั้งนี้ต้องน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ และอาจจะใช้ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้ามา 
ช่วยในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

(3)  แบบรายละเอียดของระบบ ต้องประกอบด้วยแบบประเภทต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้ 
„  แบบทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แบบที่แสดงประเภทขนาดและต าแหน่งของ

ระบบก าจัด 
„  แบบทางชลศาสตร์ ได้แก่ แบบที่แสดงการไหลของน้ าและระดับของน้ าที่

ต าแหน่งต่าง ๆ 
„  แบบทางโยธา ได้แก่ แบบที่แสดงโครงสร้างของระบบก าจัด 
„  แบบทางไฟฟ้า ได้แก่ แบบที่แสดงระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมต่าง ๆ 

(4)  แผนงานก่อสร้าง ต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ในประเด็นอย่างน้อย ดังนี ้
„  การแบ่งระยะเวลาการลงทุนก่อสร้างระบบ (Design Period) 
„  ส าหรับการก่อสร้างระยะแรกจะต้องมีแผนการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ของ

โครงการ แผนการแก้ไขปัญหาจราจร แผนการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(5)  คู่มือด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียด อย่างน้อย 

ดังนี ้
„  การด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบ 
„  การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่าง 
„  การบันทึกข้อมูลและการรายงานผล 
„  อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ติดตั้งและที่ใช้ในการบ ารุงรักษา 
„  บุคลากร 
„  ความปลอดภัยในการท างาน 

(6)  การศึกษาและการก าหนดอัตราค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอยและวิธีการ
จัดเก็บจะต้องศึกษา ให้ครอบคลุมในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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„  อัตราค่าบริการที่เหมาะสมส าหรับแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยแต่ละประเภทโดย
พิจารณาถึงรายรับรายจ่ายของการด าเนินการและบ ารุงรักษา  การลงทุนใน
ปัจจุบันและอนาคต สถานะด้านการเงินการคลังของเจ้าของงาน 

„  รูปแบบและวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างระบบ โดยพิจารณาถึง
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างระบบ  การยอมรับของ
ประชาชน เป็นต้น 

 
2.5  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.5.1  เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 
ขยะมูลฝอยที่จัดเก็บรวบรวมไว้ส าหรับน าไปก าจัดด้วยเทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย

แบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ ๆ ดังที่ กองวิชาการและแผนงาน (2539 : 11) ได้รายงานไว้ดังนี้ 
 ระบบหมักท าปุ๋ย เป็นการย่อยสลายอินทรีย์สารโดยขบวนการทางชีววิทยามี

จุลินทรีย์เป็นตัวการย่อย สลายให้แปรสภาพเป็นแร่ธาตุที่มีลักษณะค่อนข้างคง
รูป มีสีด าค่อนข้างแห้ง และสามารถใช้ในการปรับปรุง คุณภาพของดิน 
ขบวนการหมักท าปุ๋ยสามารถแบ่งเป็น 2 ขบวนการ คือขบวนการหมักแบบใช้
ออกซิเจน (aerobic decomposition) ซึ่งเป็นการสร้างสภาวะที่จุลินทรีย์ชนิดที่
ด ารงชีพโดยใช้ออกซิเจนย่อยสารอาหารแล้วเกิดการ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
และกลายสภาพเป็นแร่ธาตุ เป็นขบวนการที่ไม่เกิดก๊าซกลิ่นเหม็น ส่วน
ขบวนการหมัก แบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic decomposition) เป็นการสร้าง
สภาวะให้เกิดจุลินทรีย์ชนิดที่ด ารงชีพโดยไม่ใช้  ออกซิเจนเป็นตัวช่วยย่อย
สารอาหาร และแปรสภาพกลายเป็นแร่ธาตุ ขบวนการนี้มักจะเกิดก๊าซที่มีกลิ่น
เหม็น เช่น ก๊าซไข่เน่า (hydrogen sulfide: H2S) แต่จะมีผลดีที่เกิดก๊าซมีเทน 
(methane gas) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เป็นเชื้อเพลิงได้ 

 ระบบการเผาในเตาเผา เป็นการท าลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาในเตาเผาที่
ได้รับการออกแบบ ก่อสร้างอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องให้มีอุณหภูมิใน
การเผาที 850 - 1,200 องศาเซลเซียสเพื่อให้การ ท าลายที่สมบูรณ์ที่สุด แต่ในการ
เผามักก่อให้เกิดมลพิษด้านอากาศได้แก่  ฝุ่นขนาดเล็ก ก๊าซพิษต่างๆ เช่น 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulferdioxide:SO2) เป็นต้นนอกจากนี้แล้วยังอาจเกิดได
ออกซิน (dioxins) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งจ าเป็นต้องมีระบบควบคุมมลพิษทาง
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อากาศและดักมิให้อากาศที่ผ่านปล่องออกสู่บรรยากาศมีค่าเกินกว่า ค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศจากเตาเผาที่ก าหนด 

 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เป็นการก าจัดขยะมูลฝอยโดยการน าไปฝัง
กลบในพื้นที่ที่ได้ จัดเตรียมไว้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักวิชาการ
ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการ
ยินยอมจากประชาชน การออกแบบและก่อสร้าง นิยมใช้วิธีนี้กันมาก เพราะ
ค่าใช้จ่ายต่ า บริเวณที่มีการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัยจะมีการปูพลาสติกพิเศษ
เพื่อป้องกันน้ าชะจากกองขยะ เมื่อเทกองขยะแล้วก็จะกลบเสร็จในแต่ละวัน วิธี
นี้จะสามารถลดกลิ่น รบกวน  ลดการแพร่กระจายจากสัตว์น้ า โรคต่าง ๆ 
ตลอดจนสามารถควบคุมน้ าชะจากกองขยะ การปรับปรุงพื้นที่ด้วยขยะ  
(Sanitary Landfill) เป็นวิธีก าจัดขยะที่นิยมแพร่หลายโดยเฉพาะในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากสามารถก าจัดขยะ mixed refuse ได้โดยไม่ต้องคัดแยก
ขยะ และสามารถปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่ดีมีประโยชน์ได้  

ในการปรับปรุงพื้นที่ด้วยขยะ ท าได้โดยน าเอาขยะมาบดอัดลงในดินด้วยรถแทรกเตอร์แล้ว
ใช้ดินกลบทับหน้าขยะพร้อมบดอัดทับให้แน่นอีกครั้งท าเป็นชั้น ๆ จนสามารถปรับระดับพื้นดินได้
ตามต้องการปล่อยให้ขยะเกิดการสลายตัว สามารถใช้พื้นดินดังกล่าวนั้นเป็นสนามเด็กเล่น สนาม
กีฬา ที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือก่อสร้างอาคารบางประเภทได้  

2.5.2  การฝังกลบมูลฝอยอย่างถูก ด าเนินการได้หลายวิธี แต่ที่นิยมกันมีเพียง 3 วิธี (ธเรศ 
ศรีสถิตย์, 2538) อันได้แก่  
 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  
 การท าปุ๋ยหมักจากมูลฝอย (Composting)  
 การเผาในเตา (Incineration)  

ในแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสีย ตลอดจนมีความเหมาะสมในแต่ละวิธีที่แตกต่างกันออกไป 
แต่ส าหรับในบทความนี้จะได้กล่าวถึงวิธีการก าจัดแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลก่อนโดย
พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทยอย่างมากทั้งนี้ในการปฏิบัติและการ
ลงทุนตลอดจนผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  การก าจัดมูล
ฝอยสามารถอยู่ใกล้เคียง  

การก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหมายถึง  การน ามูลฝอยที่รวบรวม
ได้มาเทกองในพื้นที่ที่ได้จัด เตรียมไว้ จากนั้นใช้เคร่ืองจักรกลเกลี่ยและบทอัดให้ยุบตัวลงและมีเนื้อ
ของมูลฝอยที่แน่นท าการบดอัดจนได้ความสูงที่ออกแบบไว้หรือเต็มในหลุมที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว
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น าดินมากลบปิดหน้ากองมูลฝอย ทั้งนี้เพื่อป้องกันด้านกลิ่นรบกวน แมลงวัน สัตว์พาหะน าโรค
ต่างๆ จากนั้นจะมีฝังกลบเป็นชั้นๆ ไปจนได้ความสูงหรือความลึกที่ออกแบบไว้ และเมื่อมูลฝอย
เต็มหลุม หรือพื้นที่ที่เตรียมไว้ก็จะท าการกลบด้วยดินอีกคร้ังพร้อมทั้งปรับพื้นที่ให้สวยงาม มูลฝอย
ที่อยู่ในพื้นที่ฝังกลบจะเกิดการย่อยสลายไปตามกาลเวลาโดยจุลินทรีย์ มูลฝอยที่ถูกย่อยจะยุบตัวและ
เกิดก๊าซมีเทนและน้ าเสียชั้นในชั้นของมูลฝอย ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมการระบายก๊าซมีเทนที่มี
คุณสมบัติติดไฟและการรวบรวมน้ าชะมูลฝอย(Leachate)ไปบ าบัดก่อนระบาย ออกสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติขณะด าเนินการฝังกลบจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพผิวดิน - ใต้
ดิน และคุณภาพอากาศ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อฝังกลบเรียบร้อยแล้วที่ดินบริเวณ
นี้สามารถใช้ประโยชน์หลายด้านแต่ต้องมีการควบคุมความปลอดภัย กล่าวคือ จะต้องมีก๊าซมีเทน
อยู่ในปริมาณที่ไม่ท าให้เกิดการระเบิดหรือการปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม 
เป็นต้น ที่มากับมูลฝอยสะสมในพืชที่ปลูกบริเวณหลุมฝังกลบนั้น ดังนั้น จะเห็นว่าพืชพันธุ์ที่
เจริญเติบโตบริเวณหลุมฝังกลบมูลฝอยจะห้ามเก็บเกี่ยวไปกินหรือไปเลี้ยงสัตว์อย่างเด็ดขาด พื้นที่
ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสวนสาธารณะหรือคลังเก็บสินค้าหรือวัสดุเคร่ืองจักรกลที่หมดอายุแล้ว 

ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2537) องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (USEPA) ได้ออก
กฎเกี่ยวกับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อใช้ปฏิบัติและบังคับให้ชุมชนต่างๆ
ด าเนินการอย่างถูกวิธีโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญในกฎข้อบังคับนั้นมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียระดับชาติคือ 

 ความพยายามลดการเกิดมูลฝอยและการน ามูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเพิ่มอายุ
การใช้งานของหลุมฝังกลบให้มากที่สุด  

 ออกแบบการฝังกลบอย่างปลอดภัยที่สุด และจัดการป้องกันการปนเปื้อนสู่น้ าใต้
ดินมากที่สุด  

 ด าเนินการฝังกลบมูลฝอยโดยค านึงถึงสุขอนามัยของประชาชนเป็นส าคัญ  
 การป้องกันในอนาคตโดยมีวิสัยทัศน์ต่อการปิดหลุมฝังกลบ  การติดตาม

ตรวจสอบหลุมฝังกลบที่เต็มแล้ว เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง  
การเลือกก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลจะต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังนี้

(ร่าง การออกแบบ และบ ารุงรักษาระบบก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล , 
สภาวิศวกร)    

(1)  การเลือกสถานที่ก าจัด (Location)  
สถานที่ก าจัดมูลฝอยควรเป็นที่ห่างไกลจากชุมชน เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ที่ดินใช้ประโยชน์

ทางการเกษตรกรรมไม่ได้ เช่น ดินเปร้ียว ดินเค็ม เป็นต้น หรือเป็นหลุมดินที่มีการขุดดินลูกรังหรือ
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ดินไปขาย ตลอดจนเหมืองร้าง เป็นต้น นอกจากนี้ควรค านึงถึงทิศทางลมที่อาจจะพัดผ่านหลุมฝัง
กลบไปสู่ชุมชนได้ อย่างไรก็ตาม สถานที่ที่จะกล่าวต่อไปนี้ไม่ควรถูกเลือกใช้เลือกใช้เป็นสถานที่
ฝังกลบ  

 พื้นที่ชุ่มน้ า (Wetland) เพราะว่าจะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ าได้ 
ตลอดจนการควบคุมการท างานฝังกลบจะเกิดความล าบากและต้องลงทุนสูง  

 พื้นที่น้ าท่วม (Flood plains) จะเป็นการยุ่งยากมากถ้าในกรณีหลุมฝังกลบเกิดน้ า
ท่วม อย่างไรก็ตามถ้ามีการออกแบบระบบระบายน้ าที่ดีก็อาจจะอนุโลมได้  แต่
โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงถ้ามีที่ดินที่ดีกว่า  

 สนามบิน (Air port) จากการฝังกลบจะมีนกไปอาศัยหาอาหาร และนกเหล่านั้นจะ
เป็นอันตรายต่อการขึ้นลงของเคร่ืองบิน  

 พื้นที่ที่อยู่ในแนวการเกิดแผ่นดินไหว (Fauil Area and Seisnic Zone) บริเวณนี้ไม่
ควรเลือกให้เป็นพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างเด็ดขาด  

 พื้นที่ที่ไม่คงตัว (Unstable Areas) ได้แก่ บริเวณนี้เกิดจากการพังทลายของดินหรือ
โคลน พื้นที่บริเวณนี้มีการยุบตัวของดิน เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด  

 แม่น้ า (River) ไม่ควรเลือกสถานที่ฝังกลบใกล้แม่น้ ามากเกินไป กล่าวคือ ควรอยู่
ห่างจากแม่น้ ามากกว่า 100 เมตร เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันภัยจากแม่น้ าและ
การปนเปื้อนจากหลุมฝังกลบไปสู่แม่น้ า  

(2)  การออกแบบ (Design)  
การออกแบบจ าเป็นต้องค านึงถึงการป้องกันการปนเปื้อนสู่น้ าใต้ดินมากที่สุด  โดยเฉพาะ

การออกแบบกันหลุมฝังกลบจะต้องมีการปูวัสดุกันซึม ทั้งนี้เป็นดินเหนียว (Clay) หรือแผ่น
พลาสติกสังเคราะห์ (HDPE) เป็นต้น เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าน้ าเสียที่เกิดจากหลุมฝังกลบไม่ได้
ไหลซึมผ่านดินไปสู่แหล่งน้ าใต้ดิน นอกจากนั้นน้ าเสียที่รวบรวมได้จะต้องน าไปบ าบัดให้มีคุณภาพ
เหมาะสมก่อนปล่อยระบายสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ อย่างไรก็ตามควรน าน้ าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ใน
พื้นที่ฝังกลบ โดยน าไปรดน้ าต้นไม้หรือน าไปฉีดในหลุมฝังกลบมูลฝอยอยู่ตลอดเวลา  ป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นดิน เป็นต้น  

(3)  การด าเนินการฝังกลบ (Operation)  
ขั้นตอนในการด าเนินการฝังกลบ จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามที่ได้

ออกแบบไว้ โดยมี ประเด็นที่ค านึงถึงดังนี้  
 ไม่น ามูลฝอยอันตรายมาฝังกลบร่วมกับมูลฝอยชุมชนมูลฝอยอันตรายเหล่านี้ควร

น าไปฝังกลบเฉพาะที่ ที่ได้เตรียมไว้  
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 การกลบทับมูลฝอยด้วยดินในแต่ละวัน เพื่อลดการก่อเหตุร าคาญด้านกลิ่น แมลง
พาหนะน าโรคชนิดต่าง ๆ  

 การควบคุมการระเบิดหรือติดไฟของก๊าซมีเทน โดยที่ขณะด าเนินการจะต้องมีการ
ระบายก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นในหลุมมูลฝอยอย่างถูกวิธี  

 การควบคุมการน ามูลฝอยมาก าจัดอย่างเป็นเวลา โดยค านึงถึงปริมาณมูลฝอยที่จะ
น าเข้ามาฝังกลบ และไม่รับ มูลฝอยจากที่อื่นที่ไม่ได้ก าหนดหรือวางแผนไว้  

 มีระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ฝังกลบและการระบายน้ าที่เหมาะสมกับปริมาณ
น้ าฝนที่ตกในพื้นที่ ตลอดจนมีการรวบรวมน้ าชะมูลฝอยไปบ าบัดให้ได้คุณภาพ
ตามข้อก าหนดก่อนระบายสู่ล าน้ าสาธารณะ  

 ห้ามรับของเสียในรูปที่เป็นของเหลวจากที่อื่น เพราะไม่ได้ออกแบบไว้รองรับของ
เสียในรูปของของเหลว  

 การควบคุมคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นบริเวณหลุมฝังกลบ  เช่น ก๊าซมีเทน ฝุ่น และ
พวก Non Methane Hydrocarbon เป็นต้น ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแก่พนักงาน
ในหลุมฝังกลบ  

(4) การติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน  
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินทั้งที่เป็นบ่อตื้น

และบ่อลึกทุก ๆ 6 เดือนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอยต่อน้ าใต้ดินในบริเวณใกล้เคียง  
(5)  การเปิดหลุมฝังกลบและการเตรียมการเฝ้าระวังในอนาคต  
จ าเป็นต้องมีแผนการในการปิดหลุมเมื่อท าการฝังกลบเต็มหลุม  และมีแผนการใช้ที่ดินใน

อนาคต อย่างไรก็ตามเมื่อปิดหลุมฝังกลบแล้ว จ าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างน้อย 15 - 20 ปี หรือ
จนกว่าจะแน่ใจว่ามูลฝอยได้ย่อยสลายหมดแล้วและไม่ก่อผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอีกต่อไป 

(6)  การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ  
ประการส าคัญ การท างานจะต้องมีงบประมาณสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างพนักงาน ค่า

จัดซื้อเคร่ืองจักรกล อุปกรณ์การฝังกลบ การก่อสร้างอาคารส านักงาน ตลอดจนงบประมาณในการ
ด าเนินการในแต่ละวัน ดังนั้นผู้ที่จะท าการฝังกลบจะต้องค านึงถึงสิ่งนี้ด้วย 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลนั้นไม่ใช่เร่ืองที่ยุ่งยากแต่อย่าง
ใดเลย พวกเราสามารถด าเนินการได้โดยเฉพาะ ในประเทศไทยของเรา ที่มีที่ดินเพียงพอที่จะใช้ใน
การฝังกลบอยู่ทั่วไป อาจยังไม่จ าเป็นที่จะต้องสร้าง เตาเผามูลฝอยที่มีราคาแพงก็ได้ เราควรให้ความ
สนใจในการท างานอย่างจริงจังดีกว่าการท าไปโดยไม่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม และประชาชนที่อาศัยอยู่
ข้างเคียง  
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เมื่อเอ่ยถึงเมืองไทยของเรา ก็มักจะถูกถามเสมอว่า จะท าการอย่างไร เพราะเทศบาลไม่มีเงิน
ที่จะลงทุนและ ด าเนินการ ตลอดจนการมีปัญหาทางการเมืองในระดับท้องถิ่น ทางที่ดีเราควรมาตก
ลงกันโดยออกเป็นกฎหมายหรือประกาศกระทรวงในการบังคับให้ท้องถิ่นด าเนินการเหมือนที่  
USEPA (United State Environmental Protection Agency)ได้ประกาศบังคับชุมชนต่าง ๆ ใน
สหรัฐอเมริกา 

2.5.3  การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการก าจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีการเผาในเตาเผาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ศศิวิมล ส าเนียงวรรณ และโสม
สกาว เพชรานนท,์ 2552) 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา และศึกษาระบบเตาเผาขยะมูลฝอยชนิดมีแผงตะกรับ รวมถึงวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนโครงการก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาในเตาเผา  ซึ่งการ
วิจัยครั้งน้ีได้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และหลักการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ โดยใช้
เกณฑ์การวัดความคุ้มค่าของโครงการ  3 เกณฑ์คือ  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (NPV) อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (Benefit-Cost  Ratio) และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ(IRR) 
ผลการวิจัยพบว่าในปัจจุบันเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ทั้งในด้าน
ปริมาณและวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย โดยในขณะที่ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยซึ่งเป็นแบบกองเทบนพื้น ไม่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้อีกต่อไป จึงท าให้มีขยะ
ตกค้างเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง  ๆ เช่น เกิดการ
ปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ าใต้ดิน เป็นต้น จึงได้น าโครงการก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาใน
เตาเผามาแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยในการศึกษานี้ก าหนดให้เตาเผาขยะมูลฝอยมีขนาด  250 ตัน
ต่อวัน โครงการมีอายุ 20 ปี เร่ิมท าการศึกษาในปี พ.ศ. 2554 ‟ 2573 พบว่า โครงการไม่มีความ
เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 6.15 โดยโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิในปีที่
สิ้นสุดโครงการ เท่ากับ -2,938.16 ล้านบาท มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 0.51 และไม่
สามารถหาค่า IRR (ศศิวิมล ส าเนียงวรรณ และ โสมสกาว เพชรานนท์, 2552) ได้ข้อจ ากัดของ
งานวิจัยนี้ คือ ต้นทุนของเตาเผาขยะที่น ามาศึกษาเป็นข้อมูลอ้างอิงจากในอดีต จึงอาจท าให้ผลการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนรวมของโครงการมีความคลาดเคลื่อนไปจากผลตอบแทนจริงในปัจจุบัน  
ดังนั้นในอนาคตหากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความสนใจที่จะน าเตาเผาขยะมาใช้ในการ
แก้ปัญหาขยะมูลฝอยเทศบาลฯควรมีการศึกษารวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และท าให้ผลการวิจัยมีความถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจท าให้
โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุนมากขึ้น จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ใน
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การก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาในเตาเผาภายใต้ข้อสมมติที่ก าหนดไว้ พบว่า โครงการไม่มี
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิประมาณ -2.94 พันล้านบาท แสดงว่า 
โครงการไม่มีความเหมาะสมที่จะลงทุน และค่า อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน(Benefit-Cost  
Ratio) เท่ากับ 0.51 เท่า และเมื่อพิจารณาค่าอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) พบว่า ไม่สามารถหาค่า 
IRR ได้ เน่ืองจาก ณ อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6.15 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าน้อยกว่าศูนย์  
ทั้งนี้ เน่ืองจากในการศึกษานี้ได้น าวิทยานิพนธ์เร่ืองความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
ก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต (วรางคณา กิจเกื้อกูล, 2541) มาใช้อ้างอิงในส่วนของ
ต้นทุนการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลในอดีตย้อนหลังหลายปีน ามา
ปรับมูลค่าปัจจุบัน จึงอาจท าให้ต้นทุนการก่อสร้างและค่าด าเนินการนั้นสูงมาก  ประกอบกับการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้นี้เป็นการคาดการณ์อนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น จึงท าให้ผลประโยชน์ที่ประเมิน
มูลค่าออกมาในรูปตัวเงิน ซึ่งได้แก่ รายได้จากการก าจัดขยะมูลฝอยรายได้จากการขายเศษวัสดุที่คัด
แยกก่อนท าลาย และรายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าอาจต่ าไปจากความเป็นจริงจึงมีผลให้การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการไม่มีคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน 

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณและวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่ทาง
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจ าเป็นต้องเร่งหาทางปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งการก าจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีการเผาในเตาเผาเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถน ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่วิธีนี้ต้องใช้ต้นทุนการ
ก่อสร้างและค่าด าเนินการที่สูง ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการก าจัด
ขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาในเตาเผาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีมูลค่าปัจจุบันติดลบ ท าให้
โครงการดังกล่าวไม่มีคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน  แต่ทั้งนี้ ด้วยการศึกษาคร้ังนี้มีข้อจ ากัด
ทางด้านข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ ดังนั้น หากในอนาคตทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความ
สนใจที่จะน าเตาเผาขยะมาใช้ในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย  ควรมีการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ข้อมูลที่จ าเป็นในด้านต่างๆ
อย่างแท้จริงและเป็นปัจจุบัน หรือใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด และควรท าการพิจารณาเลือกขนาด
ของเตาเผารวมถึงเทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับปริมาณและองค์ประกอบของขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งอาจเป็นการช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้ทางหนึ่ง  และ
ส าหรับการประเมินผลประโยชน์ตอบแทน  เนื่องจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้นี้เป็นการ
คาดการณ์อนาคต การประมาณผลประโยชน์ที่ได้จึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน  ท าให้ผลประโยชน์ที่
ประเมินมูลค่าออกมาในรูปตัวเงินนั้นอาจต่ าไปจากความเป็นจริง  ยกตัวอย่างเช่น กรณีของอัตรา
ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการก าจัดขยะมูลฝอยในการศึกษานี้ที่ก าหนดไว้อาจต่ าเกินไป  จึงควรมี
การศึกษาเพิ่มเติม โดยการน าเทคนิคการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม (Contingent Valuation Method: 
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CVM) มาใช้ในการค านวณเพื่อหาอัตราค่าธรรมเนียมการบริการก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม  ทั้งนี้ 
เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นย าให้กับข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งอาจท าให้โครงการมีความ
เป็นไปได้ในการลงทุนในอนาคต 

 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจ าเป็นต้องศึกษาและ
ส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ด้านเพื่อประกอบการวางแผนและพิจารณาตัดสินใจโดยมี
รายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

2.6.1 ศึกษาองค์ประกอบมูลฝอย  
ศึกษาองค์ประกอบมูลฝอยลักษณะสมบัติและปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ศึกษาทั้งจากแหล่ง

ชุมชนและแหล่งก าเนิดมูลฝอยที่ส าคัญ 
2.6.2   การศึกษาปัญหาและทางเลือกในการก าจัดมูลฝอย  
การศึกษาปัญหาและทางเลือกในการก าจัดมูลฝอย โดยครอบคลุมถึงวิธีการก าจัดมูลฝอย 

สถานที่ก าจัดมูลฝอย ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ก าจัดก าจัด ประเภท ขนาดและจ านวนของ
เคร่ืองจักรส าหรับด าเนินการก าจัดมูลฝอย รวมทั้งองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคโนโลยี
การจัดการมูลฝอย 

2.6.3   ก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสม   
ก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการก่อสร้างระบบการก าจัดมูลฝอยทั้งใน

ส่วนปัจจุบันและในอนาคต  รวมถึงการเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกทางที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณา
จากเกณฑ์ต่อไปนี้        

(1)  ค่าก่อสร้างและด าเนินการของระบบ 
(2) ความยากง่ายในการจัดการ ด าเนินการและการซ่อมบ ารุงระบบ 
(3) ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
(4) ขนาดของพื้นที่ที่ต้องการ 
(5) ผลประโยชน์หรือผลพลอยได้จากระบบก าจัดมูลฝอย 

2.6.4  การก าหนดแผนงานด้านการก าจัดมูลฝอย 
การก าหนดแผนงานด้านการก าจัดมูลฝอย  โดยการก าหนดเกณฑ์การออกแบบระบบพร้อม

ทั้งด าเนินการออกแบบระบบก าจัดมูลฝอยที่เหมาะสมต่อไป 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
3.1  พื้นที่ด าเนินการศึกษา  

เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
3.1.1  ข้อมูลทั่วไป 
เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 8.4 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้
ทิศเหนือ                  ติดต่อกับต าบลบ้านดง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันออก          ติดต่อกับต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้        ติดต่อกับต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก             ติดต่ออ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 
พื้นที่เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์และเขตพื้นที่ติดต่อดังแสดงในรูป 3.1 
  

 
รูปที่ 3.1  แผนทีเ่ทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์
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 พื้นท่ีเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ห่างจาก
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 8.4 ตาราง
กิโลเมตร 

 จ านวนหมู่บ้าน เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ มีจ านวนหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน 10 ชุมชน  
 จ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากร เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์   มีจ านวน

ครัวเรือนทั้งหมด 1,907 ครัวเรือน จ านวนประชากร 4,123  คน เป็น ชาย 2,032 คน 
หญิง 2,091 คน  

 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป  พื้นที่ เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์  อยู่สูงกว่า
ระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 170-375 เมตร โดยด้านตะวันตกตลอดแนวพื้นที่มี
สภาพเป็นภูเขา ด้านตะวันตกเฉียงใต้ เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ า ลักษณะเด่นของพื้นที่เป็นป่า
อนุรักษ์ และป่าต้นน้ า 

 
3.2  การศึกษาปริมาณและอัตราการเกิดมูลฝอย 

อัตราการผลิตมูลฝอยสามารถสื่อถึงปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนได้โดยตรงโดยทั่วไป
อัตราการผลิตมักจะมีค่าแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสาเหตุหลักจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชน ชุมชนเมืองมักมีอัตราการผลิตมูลฝอยมากกว่าชุมชนท้องถิ่นห่างไกลอย่างไรก็ตาม
ในการที่ชุมชนแห่งหน่ึงมีอัตราการผลิตมูลฝอยมากกว่าอีกชุมชนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าชุมชนที่มี
อัตราการผลิตมูลฝอยมากกว่าจะมีสถานะภาพแย่กว่า เน่ืองจากการวิเคราะห์เร่ืองมูลฝอย จ าเป็นต้อง
ประเมินถึงอัตราการกาจัดมูลฝอยของชุมชนที่มีอยู่ประกอบด้วยปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดต่อวัน/
จ านวนประชากร 

3.2.1  ปริมาณขยะมูลฝอย  
ในการศึกษาปริมาณมูลฝอยนั้นเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่เขตเทศบาลฯประมาณ 7 ตันต่อวันทั้งนี้ พบว่าปริมาณมูลฝอยดังกล่าว มิใช่ปริมาณมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเพียงแห่งเดียวแต่เป็นปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาลน าเอามูลฝอยบรรทุกใส่รถที่เข้ามาในพื้นที่อ าเภออุบลรัตน์ในช่วงมาตลาดเช้าเพื่อมาทิ้งใน
พื้นที่ ปริมาณมูลฝอยดังกล่าวมีประมาณ 2.5 ตัน/วัน ดังนั้นคาดว่าปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงใน
เขตเทศบาลประมาณ 4.5 ตัน/วัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยชุมชน จังหวัด
ขอนแก่น พบว่าในปี พ.ศ.2556 จะมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดในเขตเทศบาลฯประมาณ 5.8 ตัน/วัน และ
จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ามีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลฯ  4.48 ตัน/วัน 
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ดังนั้น คิดค่าเฉลี่ยมูลฝอยที่เกิดในพื้นที่เทศบาลฯประมาณ 4.75 ตัน/วัน จากข้อมูลที่ได้ จะน าไปหา
อัตราการเกิดมูลฝอยต่อวันเพื่อประเมินมูลฝอยในอนาคตต่อไป 

3.2.2  อัตราการเกิดมูลฝอย 
การคิดอัตราการเกิดมูลฝอยมีความจ าเป็นต้องท าเพื่อเป็นฐานในการค านวณหาปริมาณมูล

ฝอยทั้งหมดที่จะต้องเก็บขนและน าไปก าจัดโดยจะค านวณจากจ านวนประชากรและผลบันทึก
ปริมาณมูลฝอย โดยการส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างในเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน 
โดยการน าขยะเศษอาหาร สิ่งของ และวัสดุที่เหลือใช้ในครัวเรือนในแต่ละวัน น ามาชั่งหาปริมาณ
น้ าหนักรวมทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉลี่ยต่อวัน / จ านวนประชากร  

 
3.3  การศึกษาด้านประชากร 
 ในการด าเนินการศึกษาความเหมาะสมของระบบการก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขื่อน
อุบลรัตน์ เป็นการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบสาธารณูปโภคอย่างหนึ่ง ดังนั้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
จ านวนประชากรจึงเป็นตัวแปรหลักที่ส าคัญที่ใช้ในการศึกษาด้านปริมาณมูลฝอยอันจะเกี่ยวข้อง
ต่อไปในการศึกษาและออกแบบขนาดของระบบการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมต่อไป 
 3.3.1  ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 
 จากการส ารวจรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ในส่วนของข้อมูลประชากรผู้ศึกษาใช้ข้อมูลตามงาน
ทะเบียนราษฎร์เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ โดยรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี คือ ระหว่างปี พ.ศ.
2551-2555 ทั้งนี้ ปี พ.ศ.2555 เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 4,123 คน 
พื้นที่เขตเทศบาลฯ 8.4 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 490 คนต่อ
ตารางกิโลเมตรทั้งนี้ข้อมูลประชากรดังกล่าวจะน ามาใช้ในการศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลง
ประชากร การคาดประมาณจ านวนประชากรในอนาคตต่อไป  
 3.3.2 จ านวนประชากรท้ังหมด 
 จ านวนประชากรทั้งหมดในที่นี้ หมายถึง จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ที่อยู่อาศัย
จริงภายในพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากเขตเทศบาลอุบลรัตน์มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ 
และหน่วยงานราชการตั้งอยู่ เช่นโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับปฐมศึกษา โรงพยาบาล ส านักงาน    
ต่าง ๆ ในอ าเภออุบลรัตน์ เป็นต้น ในการคิดจ านวนประชากรจะคิดทั้งในส่วนของประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ ประชากรจรและประชากรแฝง โดยคิดจ านวนประชากรแฝงและประชากรจรที่ 
ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 5 ตามล าดับ  
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3.4  การศึกษาวิธีการก าจัดมูลฝอยและเกณฑ์การออกแบบระบบก าจัดมูลฝอย 
 ระบบก าจัดมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
มีอยู่ด้วยกัน 3 ระบบ คือ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  (Sanitary Landfill) ระบบการเผาใน
เตาเผา (Incineration) และระบบหมักปุ๋ย (Composting) โดยท าการเปรียบเทียบทั้ง 3 ระบบ ว่ามีข้อดี
และข้อด้อยที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณา 2 ด้านหลัก ๆ คือ ด้านเทคนิคและด้าน
การลงทุน 
 
3.5  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องจากพื้นที่การด าเนินการก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์เป็นพื้นที่ที่ได้
จัดเตรียมเป็นพื้นที่รองรับการก่อสร้างระบบการก าจัดมูลฝอยโดยเฉพาะและปัจจุบันเป็นพื้นที่
ส าหรับการก าจัดมูลฝอยอยู่แล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพพื้นที่แต่อย่างใด อีกทั้งการด าเนินการ
ยังคงอยู่ในพื้นที่เดิมทั้งหมด มิได้ขยายขอบเขตพื้นที่ ดังนั้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจึงอยู่ใน
ระดับต่ า 
 
3.6  การค านวณผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทุน 
 การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน  (Economic Evaluation) มีวิธีการ
วิเคราะห์ได้หลายวิธี  ส าหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการมูลฝอยเทศบาลต าบล
เขื่อนอุบลรัตน์  คือ  การเปรียบเทียบความเหมาะสมในการลงทุนทรัพยากรของสังคมมีอยู่จ ากัดจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศชาติเพียงไรและคุ้มค่าต่อต้นทุนของ
ทรัพยากรที่ถูกน ามาพัฒนาโครงการหรือไม่  ส่วนการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการก าจัดมูล
ฝอยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทราบว่าการที่รัฐให้การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือจะสามารถ
น ามาก าหนดค่าบริการที่คุ้มทุน (Cost  Recovery) หรือ อัตราค่าจัดเก็บข้อมูลฝอยที่คุ้มทุน 
 ส าหรับการด าเนินโครงการ ซึ่งกรอบของการศึกษาความเหมาะสมด้านการเงินและ
เศรษฐศาสตร์ของโครงการ  ได้ก าหนดแนวทางไว้โดยวิธีการการวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ
ทางเศรษฐศาสตร์  ใช้แนวทางการวิเคราะห์อัตราผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (Benefit-Cost) ของ
ระบบการจัดการมูลฝอยที่ได้ศึกษาและออกแบบไว้  ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนของ ระบบก าจัดมูลฝอย
และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการจะแสดงด้วย
ตัวชี้วัด คือ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (Benefit-Cost  Ratio : B~C  >1) มากกว่า 1 การ
วิเคราะห์อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุน Benefit-Cost Ratio สามารถค านวณได้จากสมการ
ดังต่อไปนี้ 
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B-C Ratio =  
ผลประโยชน์
มูลค่าการลงทุน           (3.1) 

โดยในการวิเคราะห์อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุนจะใช้มูลค่าอนาคตเป็นหลักโดยสามารถ
ค านวณได้จากสมการดังต่อไปนี้ 

      (   )        (3.2) 

PV = Present Value 
FV = Future Value 

     i = อัตราผลตอบแทน 
n = ระยะเวลา (ต้องสอดคล้องกับ i ด้วย) 

 

3.7  การศึกษาเปรียบเทียบทางด้านมูลค่าการลงทุน  

 การประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน  (Economic Evaluation) มีวิธีการ
วิเคราะห์หลายวิธี ส าหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมของระบบการก าจัดมูลฝอยเทศบาลต าบล
เขื่อนอุบลรัตน์คือการเปรียบเทียบความเหมาะสมในการลงทุนทรัพยากรของสังคมที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมเพียงไร และคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่  โดยการ
วิเคราะห์หรือการเปรียบเทียบระบบก าจัดมูลฝอยแต่ละระบบ พิจารณาจากทางเลือกของระบบก าจัด
มูลฝอยที่อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุนที่สูงที่สุด (Benefit-Cost Ratio) ประกอบด้วยมูลค่าการ
ลงทุนได้แก่ ค่าก่อสร้าง ค่าที่ดิน ค่าอุปกรณ์เคร่ืองจักร ค่าด าเนินการ ค่าบ ารุงรกัษาและผลประโยชน์
ของแต่ละทางเลือก  
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บทที ่4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

 
4.1 ผลการศึกษาด้านประชากร 
               จ านวนประชากรทั้งหมดในที่นี้ หมายถึง จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ที่อยู่อาศัย
จริงภายในพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากเขตเทศบาลอุบลรัตน์มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่นเขื่อนอุบลรัตน์ 
และหน่วยงานราชการตั้งอยู่ เช่นโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับปฐมศึกษา โรงพยาบาล ส านักงาน
ต่างๆในอ าเภออุบลรัตน์ เป็นต้น ในการคิดจ านวนประชากรจะคิดทั้งในส่วนของประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ ประชากรจรและประชากรแฝง โดยคิดจ านวนประชากรแฝงและประชากรจรที่ 
ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 5 ตามล าดับ โดย งานทะเบียนเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ได้คาดประมาณ
จ านวนประชากรในอนาคตทั้งหมดต้ังแต่ปี พ.ศ.2556-2576 ได้ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
               

ตารางที่ 4.1 ผลการคาดการณ์จ านวนประชากรของเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ 

ปี พ.ศ. จ านวนประชากรท่ี
คาดการณ์ 

ปี พ.ศ. จ านวนประชากรท่ี
คาดการณ ์

2556 4,867 2566 5,429 

2557 4,921 2567 5,488 

2558 4,975 2568 5,549 

2559 5,029 2569 5,610 

2560 5,085 2570 5,671 

2561 5,140 2571 5,733 

2562 5,197 2572 5,796 

2563 5,254 2573 5,860 

2564 5,312 2574 5,924 

2565 5,370 2575 5,989 

  2576 6,043 

             ที่มา:งานทะเบียนราษฎร์เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
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4.2 ผลการศึกษาปริมาณและอัตราการเกิดมูลฝอย 
4.2.1  อัตราการเกิดมูลฝอย 
การคิดอัตราการเกิดมูลฝอยมีความจ าเป็นต้องกระท าเพื่อเป็นฐานในการค านวณหาปริมาณ

มูลฝอยทั้งหมดที่จะต้องเก็บขนและน าไปก าจัด  โดยจะค านวณจากจ านวนประชากรและผลบันทึก
ปริมาณมูลฝอย  โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 

เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ย   4.75  ตันต่อวัน  ทั้งนี้ผู้ศึกษา
คาดว่าจะมีการก าจัดเองที่บ้านและคัดแยกมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลโดยกลุ่มคนต่าง ๆ ก่อนที่จะมาถึง
สถานที่ก าจัดมูลฝอย  เช่น  ประชาชนคัดแยกขายเองที่บ้าน  ซาเล้ง  พนักงานเก็บขนมูลฝอยท้ายรถ  
รวมประมาณร้อยละ  12  ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด  ดังนั้นในการค านวณอัตราการเกิดมูลฝอย
ต้องค านวณจากปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด  ประมาณ  5.32  ตันต่อวัน  และในปี  พ.ศ. 2556  คาด
ว่าเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์จะมีจ านวนประชากรประมาณ  4,867  คน  ดังนั้น  จึงมีอัตราการ
เกิดมูลฝอยประมาณ  1.09  กิโลกรัมต่อคน-วัน 

 
 ตารางที่ 4.2 ปริมาณมูลฝอยที่ถูกคัดแยก 

ปริมาณมูลฝอยท่ี
แหล่งก าเนิด(ตัน) 

ปริมาณมูลฝอยท่ี 
จุดรองรับ 

ปริมาณมูลฝอยท่ี 
รถเก็บขน 

ปริมาณมูลฝอยท่ี 
สถานท่ีก าจัด 

5.32  - ประชาชนคัดแยกขยะ 
รีไซเคิลและก าจัดเอง
ประมาณร้อยละ  8 

ถูกคัดแยกโดยผู้คุ้ยมูล
ฝอยและซาเล้ง 
ประมาณร้อย  2 

ถูกคัดแยกโดย
พนักงานท้ายรถเก็บ
ประมาณร้อยละ  2 

คงเหลือเฉลี่ย(ตัน) 4.94 4.84 4.75 
 
 ตารางที่  4.3  อัตราการเกิดมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ 

ประชากร 
ปี พ.ศ.  2556 

ปริมาณขยะ 
มูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

(ตัน/วัน) 

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 
(กก./คน-วัน) 

4,867 5.32 1.09 
                  
   4.2.2 ผลการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคต 

ผู้ศึกษาได้คาดการณ์ปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลอัตราการเกิดมูล
ฝอย  และการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากร จึงคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยได้ ดังแสดงตารางที่ 4.4 
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    ตารางที่ 4.4 ผลการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ ช่วงปี 2556-2576 
ปี  ประชากร อัตราการ ปริมาณ มูลฝอยที่ ปริมาณ 

พ.ศ. (คน) เกิดมูลฝอย มูลฝอย ต้องก าจัด สะสม 

    กก./คน-วัน (ตัน/วัน) (ตัน/ปี) (ตัน) 

2556 4,867 1.09 5.32 1,942 1,942 

2557 4,921 1.09 5.36 1,958 3,900 

2558 4,975 1.09 5.42 1,979 5,879 

2559 5,029 1.09 5.48 2,001 7,880 

2560 5,085 1.09 5.54 2,023 9,903 

2561 5,140 1.09 5.60 2,045 11,948 

2562 5,197 1.09 5.66 2,068 14,015 

2563 5,254 1.09 5.73 2,090 16,106 

2564 5,312 1.09 5.79 2,113 18,219 

2565 5,370 1.09 5.85 2,136 20,355 

2566 5,429 1.09 5.92 2,160 22,515 

2567 5,488 1.09 5.98 2,183 24,699 

2568 5,549 1.09 6.05 2,208 26,906 

2569 5,610 1.09 6.11 2,232 29,138 

2570 5,671 1.09 6.18 2,256 31,395 

2571 5,733 1.09 6.25 2,281 33,676 

2572 5,796 1.09 6.32 2,306 35,981 

2573 5,860 1.09 6.39 2,331 38,313 

2574 5,924 1.09 6.46 2,357 40,670 

2575 5,989 1.09 6.53 2,383 43,052 

 2576 6,043 1.09 6.59 2,405 45,456 
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4.3 ผลการศึกษาวิธีการก าจัดมูลฝอยและเกณฑ์การออกแบบระบบก าจัดมูลฝอย 
4.3.1 เกณฑ์การออกแบบระบบก าจัดแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

1) เกณฑ์การออกแบบระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 
- ใช้ระบบฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench Method) 
- ความหนาแน่นของขยะมูลฝอยหลังการบดอัด (Compacted Density) เท่ากับ 

 600 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
- ความสูงของชั้นขยะมูลฝอย (Lift Height) 2.50 เมตร จ านวน 3 ชั้น 
- ความหนาของชั้นดินกลบทับรายวัน (Daily Cover) 0.15 เมตร 
- ความหนาของชั้นดินกลบทับสุดท้าย (Final Cover) 0.60 เมตร และมีดิน 

 Top Soil ปูทับอีกประมาณ 0.20-0.30 เมตรเพื่อใช้เตรียมปลูกต้นไม้ 
- พื้นที่ฝังกลบจะต้องมีการเตรียมงานปูแผ่น HDPE หนา 1.50 มม. และ

 Geotextile  เพื่อป้องกันการร่ัวซึมของน้ าชะขยะมูลฝอย (Leachate)  ลงสู่น้ า
 ใต้ดิน 

- ความลาดชันของชั้นกลบทับสุดท้ายประมาณ 3% เพื่อประโยชน์ในการ
 ระบายน้ า 

- มีร้ัวลวดหนาม และปลูกต้นไม้ตามแนวเขตที่ดินเพื่อเป็นฉนวนและเพิ่ม
 ทัศนียภาพของพื้นที่โครงการ 

- ระบบระบายน้ าจะพิจารณาผลการค านวณอัตราการไหลสูงสุดของน้ าผิวดิน
 บริเวณนั้น ซึ่งเกิดจากน้ าฝน รวมทั้งผลการค านวณการไหลของน้ าในท่อ
 แบบไม่เต็มท่อ และการไหลในรางเปิดเนื่องจากสภาพพื้นที่ของระบบก าจัด
 ขยะมูลฝอยมีลักษณะค่อนข้างราบ  การออกแบบระบบระบายน้ าจึงใช้
 ลักษณะของการสร้างคูระบายน้ า  เพื่อรับน้ าที่ไหลผ่านตามแนวรอบ
 โครงการ 

- ระบบรวบรวมน้ าเสีย (Leachate Collection) การรวบรวมน้ าเสียไปยังบ่อพัก
น้ าเสียและน าไปบ าบัดนั้นจะใช้ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียโดยวางไว้ใต้ชั้นขยะ
มูลฝอย HDPE Ø 6 นิ้ว อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย ได้แก่ รถบด
อัดตีนเป็ด รถขุดตีนตะขาบ รถบรรทุกเทท้าย เป็นต้น 

4.3.2  เกณฑ์การออกแบบโรงหมักขยะมูลฝอยท าปุ๋ยหมัก (Composting) 
1) เป็นระบบหมักโดยใช้ออกซิเจนเร่งอัตราการย่อยสลายด้วยเคร่ืองจักรกล  (High 

Rate Composting) 
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2) ระยะเวลาในการหมักขั้นแรก(Primary Fermentation) ไม่เกิน 3 วันและการหมัก
ในขั้นที่ 2 (Secondary Fermentation) ไม่เกิน 30  วัน 

3) มีเคร่ืองบดขยะมูลฝอย(Hammer Mills) ให้มีขนาดเล็กประมาณ 2.3-5.0 ซม. 
4) ระบบปรับและป้อนขยะมูลฝอยแต่ละขั้นตอนโดยใช้รถตัก โดยบ่อรับขยะมูล

ฝอยสามารถรับขยะมูลฝอยได้ปริมาณ 3 เท่าของปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน าเข้า
ขบวนการหมักในแต่ละวัน 

5) ขยะมูลฝอยที่ถูกแยกออกเนื่องจากไม่สามารถน าเข้าขบวนการหมักได้  จะถูก
น าไปฝังกลบโดยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

6) มีระบบบ าบัดน้ าเสียเช่นเดียวกับการฝังกลบอย่างถูกหลักสขุาภิบาล 
 4.3.3  เกณฑ์การออกแบบเบื้องต้นระบบเตาเผาขยะมูลฝอย (Incineration) 

1) ใช้เตาเผาระบบ Thermal  Waste  Recycling  หรือระบบใกล้เคียง คือ สามารถน า
ความร้อนจากการเผาควันหรือการเผาไหม้กลับมาใช้ในการอบขยะมูลฝอยอีก
คร้ัง  โดยใช้เชื้อเพลิงในช่วงการเผาไหม้ครั้งแรก  จากนั้นให้ขยะมูลฝอยเผาไหม้
ด้วยตัวเองโดยมีอุณหภูมิในการเผาไหม้ไม่ต่ ากว่า 900 ‟ 1,100 องศาเซลเซียส 

2) การท าให้ไอเสียเย็นลง โดยใช้ระบบพ่นน้ าใส่โดยตรง (Water Spray) 
3) การก าจัดไอเสียและฝุ่นละอองใช้อุปกรณ์ ดังนี ้

- เถ้าและฝุ่นละออง ใช้ถุงกรอง (Bag Filter) 
- SOx  ใช้ Dry Adsorption (Lime) 
- NOx  ใช้การควบคุมอุณหภูมิในเตาเผา (850๐C) 

4) การก าจัดเถ้าโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลการก าจัดน้ าเสีย  โดยการน า
กลับมาใช้ในการพ่นเพื่อท าให้ก๊าซเย็นตัว 

              4.3.4  เกณฑ์การออกแบบองค์ประกอบอื่นๆ ของโครงการ 
           -   ร้ัวล้อมรอบโครงการ  โดยเป็นร้ัวโปร่ง  ท าด้วยคอนกรีตตลอดแนวที่ดิน  และ

รอบ ๆ ร้ัวก็ปลูกต้นไม้ประดู่กิ่งอ่อน  สลับตามแนวร้ัว 
  -   ถนนภายในบริเวณโครงการ  เฉพาะในบริเวณพื้นที่บริการจะเป็นคอนกรีต

ขนาด  2  ช่องจราจร  หนา  20  เซนติเมตร  ความกว้างทั้งสิ้น  6  เมตร  ในส่วน
ถนนรอบโครงการเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่นกว้าง  6  เมตร 

  -   ระบบระบายน้ าฝนภายในบริเวณอาคารก าหนดให้เป็นระบบรางเปิดกว้าง  0.60  
เมตร ระบบระบายน้ ารอบบ่อฝังกลบเป็นรางรูปตัววี  เปิดกว้าง 2 เมตร ลึก  1  
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เมตร  และระบบระบายน้ าผิวดินล้อมรอบโครงการเป็นคลองคูดินขุดขนาดกว้าง
ไม่ต่ ากว่า  2.00  เมตร  ลึก  ประมาณ  1.00-2.00  เมตร 

  -   ระบบน้ าประปาอาศัยแหล่งน้ าดิบจากน้ าบาดาลพร้อมหอถังน้ า   เพื่อจ่าย
น้ าประปาให้แก่ส่วนต่าง ๆ  ของโครงการโดยขยายแนวท่อให้บริการเพิ่มเติม
จากเดิม 

  -   ระบบไฟฟ้า 
  -   อาคารหมักปุ๋ย  ประกอบด้วยถังหมักมูลฝอยซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอย

อินทรีย์ที่เกิดขึ้นได้อย่างพอเพียง 
  -   อาคารบรรจุปุ๋ยหมัก  พร้อมเคร่ืองจักรในการบรรจุปุ๋ยและห้องจัดเก็บปุ๋ยหมัก

เพื่อรอการจ าหน่าย 
  -   อาคารคัดแยกมูลฝอย  พร้อมเคร่ืองจักรในการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลและหมัก

ท าปุ๋ย  สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยได้  20  ตัน/วัน 
 
4.4   ผลการศึกษาการประมาณค่าใช้จ่าย(เงินลงทุนเร่ิมต้น)ระบบก าจัดมูลฝอย 

วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชน  มีจุดประสงค์หลักในการท าลายหรือลดปริมาณของ
ขยะมูลฝอยให้เหลือน้อยที่สุด  โดยอาศัยขบวนการทางชีววิทยาหรือปฏิกิริยาทางเคมี  เสริมด้วย
เคร่ืองจักรกลในการท างานให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันวิธีก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
วิชาการมี 3 วิธี ได้แก่ วิธีหมักท าปุ๋ย (Composting)  วิธีเผาในเตา (Incineration)  วิธีฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ส าหรับข้อเปรียบเทียบของรูปแบบการก าจัดมูลฝอยทั้ง 3 ระบบ 
มีข้อด-ีข้อเสีย ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 ข้อเปรียบเทียบทางด้านเทคนิคและเศรษฐกิจส าหรับวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 3 วิธี 

ข้อพิจารณา วิธีการก าจัดขยะมลูฝอย 

 การเผา การหมักปุ๋ย การฝังกลบ 
1. ด้านเทคนิค 
 

   

1.1 ความยากง่ายในการด าเนินการ 
      และซ่อมบ ารุง 

- ให้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง 
   เดินเครื่องค่อนข้างยุ่งยาก 

- ใช้เทคโนโลยีสูงพอสมควร - ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนัก 
 
 

 - เจ้าหน้าที่ควบคุมต้องมี 
   ความรู้ความช านาญสูง 

- เจ้าหน้าที่ควบคุมมีระดับ 
   ความรู้พอควร 

- เจ้าหน้าที่ควบคุมมีระดับ 
   ความรู้ธรรมดา 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
ข้อพิจารณา วิธีการก าจัดขยะมลูฝอย 

 การเผา การหมักปุ๋ย การฝังกลบ 
 
1.2 ประสิทธิภาพในการก าจัด 

   

- ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดได้ - ลดปริมาตรได้ 80-90%  
  ส่วนที่เหลือต้องน าไป 
  ก าจัดโดยการฝังกลบ 

- ลดปริมาณได้ 30-35%  
   ส่วนที่เหลือต้องก าจัดต่อ 
   โดยการเผา/ฝังกลบ 

- สามารถก าจัดได้ 100% 

- ความสามารถในการฆ่าเชื้อโรค - ก าจัดได้ 100% - ก าจัดได้ 70% - ก าจัดได้เพียงเล็กน้อย 
1.3 ความยืดหยุ่นของระบบ - ต่ า - ต่ า - สูง 
1.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม    
- น้ าผิวดิน - ไม่มี - มีความเป็นไปได้ - มีความเป็นไปได้สูง 
- น้ าใต้ดิน - ไม่มี - มีความเป็นไปได้ - มีความเป็นไปได้สูง 
- อากาศ - มี  - ไม่มี - ไม่มี 
- ปัญหากลิ่น แมลง พาหะน าโรค - ไม่มี - อาจมีปัญหากลิ่นและแมลง - มี 
1.5 ลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอย - เป็นสารที่เผาไหม้ได้มีค่า 

  ความร้อนไม่ต่ ากว่า  
  4,500 kJ/Kg และ  ความชื้น
ไม่มากกว่า 40% 

- เป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลาย 
   ได้มีความชื้น 50-70% 

- รับขยะมูลฝอยได้เกือบทุก 
   ประเภท (ยกเว้นขยะมูล
ฝอย   ติดเชื้อหรือสารพิษ) 

1.6 ขนาดที่ดิน - ใช้เนื้อที่น้อย - ใช้เนื้อที่ปานกลาง - ใช้เนื้อที่มาก 
 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
 

   

2.1 เงินลงทุนในการก่อสร้าง - สูงมาก - ค่อนข้างสูง - ค่อนข้างต่ า 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
      และซ่อมบ ารุง 

- สูง - ค่อนข้างสูง - ต่ า 

2.3 ผลพลอยได้จากการก าจัด - ได้พลังงานความร้อนจาก 
    การเผา 

- ปุ๋ยอินทรีย์จากการหมัก 
   และพวกโลหะที่แยก 
   ก่อนหมัก 

- ปรับพ้ืนที่สวนสาธารณะ 
   หรือพ้ืนที่ปลูกป่าทดแทน 

 

โดยแยกเป็นรายละเอียดมูลค่าการลงทุนและต้นทุนในการด าเนินการในแต่ละปี ดังนี้ 
 

4.4.1 การก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(1)  ความต้องการที่ดินของระบบก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล  พบว่าตลอดช่วงเวลา  20  ปี  (พ.ศ.  2556-2576)  มีมูลฝอยต้องท าการ
ก าจัดมูลฝอยรวมทั้งสิ้น  45,456  ตัน  หรือคิดเป็น  225,285  ลูกบาศก์เมตร  (คิด
ค่าความหนาแน่นมูลฝอย  200  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ข้อมูลจากโครงการ
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดการมวลฝอยรวมเทศบาล



38 
 

ต าบลโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู) ความหนาแน่นมูลฝอยหลังการบดอัด 600-
700 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร  การออกแบบระบบการฝังกลบมูลฝอยรวม  1 บ่อ 
ลึกชั้นละ 2.50 เมตร 3 ชั้น คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 8,658 ตารางเมตร หรือ
ประมาณ 6 ไร่  นอกจากนั้นยังมีการจัดสร้างองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของระบบซึ่ง
ประกอบด้วย 
 ที่ดินส าหรับก่อสร้างถนนและองค์ประกอบอื่น ๆ ประมาณ  4 ไร ่
 รวมพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างประมาณ  10  ไร ่

(2)  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การประมาณราคา
การก่อสร้างเบื้องต้นดังแสดงในตารางที่  4.6 

 

ตารางที่   4.6  องค์ประกอบระบบและประมาณการค่าใช้จ่ายระบบก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ 
ล าดับ รายการ ค่าลงทุน 

(ล้านบาท) 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

หมวดงานทาง 
งานเตรียมพื้นที่ 
ก่อสร้างถนน 
งานก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย 

 
0.517 
2.959 
5.732 

1 รวมหมวดงานทาง 9.208 

2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

หมวดงานอาคาร 
อาคารเคร่ืองชั่ง 
อาคารจอดรถ 
ระบบประปา 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
งานสุขาภิบาลและอ่ืน ๆ  
ระบบไฟฟ้า 

 
0.688 
0.969 
1.157 
0.637 
9.733 
0.733 

2 รวมหมวดงานอาคาร 13.917 

2 
2.1 
2.2 
2.3 

หมวดเครื่องจักรกล 
รถตักหน้าขุดหลัง  ขับเคลื่อน  4  ล้อ 
รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ  ขนาดไม่น้อยกว่า  165  แรงม้า 
รถบรรทุกดิน  6  ล้อ 

 
2.600 
5.745 
1.850 
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ตารางที่   4.6  (ต่อ) 
ล าดับ รายการ ค่าลงทุน 

(ล้านบาท) 
2.4 
2.5 

เคร่ืองชั่ง 
เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม 

0.850 
0.090 

3 รวมหมวดเคร่ืองจักรกล 11.135 
 รวม  Factor  หมวดงานทาง   1.3345 

รวม  Factor  หมวดอาคาร   1.2249 
12.290 
17.047 

 รวมทั้งโครงการ 40.472 
 

(3) เคร่ืองจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบมูลฝอย 
 รถตักหน้าขุดหลัง  ขับเคลื่อน  4  ล้อ  ราคา  2.60  ล้านบาท 
 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบไม่น้อยกว่า  165  แรงม้า  ราคา 6.90 ล้านบาท 
 รถบรรทุกดิน  6  ล้อ  ราคา  1.85  ล้านบาท 

(4) บุคลากรที่ต้องการในงานฝังกลบมูลฝอย 
 หัวหน้างาน    1 คน 
 พนักงานประจ าเคร่ืองชั่งมูลฝอย  1 คน 
 พนักงานขับรถ    2 คน 
 พนักงานซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 2 คน 
 คนงาน     2 คน 

   จ านวนพนักงานที่ต้องการท้ังหมด    8   คน 
 

ตารางที่  4.7 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพนักงานระบบก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ 
ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
(บาท) 

รวมค่าใช้จ่าย 
บาท/เดือน 

1. หัวหน้าศูนย์ฯ 
2. พนักงานขับรถ 
3. พนักงานธุรการและเคร่ืองชั่งบันทึกน้ าหนักมูลฝอย 
4. ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล 
5. คนงาน 

1 
2 
1 
2 
2 

7,500 
5,500 
5,500 
6,500 
5,000 

7,500 
11,000 
5,500 
13,000 
10,000 

รวมทั้งสิ้น 8 - 47,000 



40 
 

หมายเหตุ:  อัตราเงินเดือนลูกจ้างประจ าจะเพิ่มตามขั้นเงินเดือนประมาณร้อยละ 4 ต่อปี           
ตามระเบียบว่าด้วยการจ้างลูกจ้างประจ าของหน่วยงานราชการ 

(5) ค่าด าเนินการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ได้แก่ 
1)  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  จากข้อมูลสถิติศูนย์ก าจัดมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น  

จังหวัดขอนแก่น  พบว่ามีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในเคร่ืองจักรอุปกรณ์ใน
ระบบก าจัดมูลฝอย  68,167  ลิตร/ปี  ซึ่งมีจ านวนมูลฝอยที่ต้องก าจัดทั้งสิ้น  
72,952  ตัน/ป ี (ข้อมูลปี  2549)  ดังนั้นมูลฝอย  1  ตัน จะใช้น้ ามันประมาณ  
0.935  ลิตร/ตัน  เมื่อพิจารณาราคาน้ ามันดีเซลโดยเฉลี่ยในปัจจุบันราคาลิตร
ละ  30.35  บาท  (http://www.pttplc.com/TH/news-energy-fact-oil-price-
outbound. aspx)  ในการก าจัดมูลฝอย  1  ตันจะต้องเสียค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่
ใช้จริง  ประมาณ  28.37  บาท/ตัน  ดังนั้นจะใช้ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงดังกล่าว
มาพิจารณาในการคิดค่าใช้จ่ายด้านราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในศูนย์จัดการมูล
ฝอยรวมฯ 

2)   ค่าแรงงาน  พิจารณาจากตารางที่  7 
3)   ค่าติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพน้ าประมาณปีละ  60,000  บาท และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ทุกๆ 
5 ปี(ส านักทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ภาค10 ขอนแก่น)  

4)   ค่าซ่อมบ ารุงประมาณ ร้อยละ  10  จากราคาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ประมาณ  
11.35  ล้านบาท/20  ปี  คิดเป็นค่าซ่อมบ ารุงประมาณ  56,750  บาท/ปี และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี 

5)   ค่าดินฝังกลบรายวันหนา  0.15  เมตร และปิดทับระหว่างชั้น  0.30  เมตร  
โดยพิจารณาจากมูลฝอย สูง  2.50  เมตร 3 ชั้น  กว้าง  1  เมตร  ยาว  1  เมตร  
ต้องใช้ดินฝังกลบรายวันและดินปิดทับระหว่างชั้นประมาณ   0.60   
ลูกบาศก์เมตร  มูลฝอย  1  ตัน  ใช้ดินกลบทับประมาณ  0.90  ลูกบาศก์
เมตร/ตัน  โดยเฉลี่ยราคาดินประมาณ  80  บาท/ลูกบาศก์เมตร  ดังนั้น  มูล
ฝอย  1  ตันต้องเสียค่าดินกลบทับประมาณ  72  บาท/ตัน 

6)  ค่าใช้จ่ายส านักงานเฉลี่ยปีละ 72,000 บาท และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี ดังนั้น
ค่าด าเนินการรายปี ซึ่งคาดว่าจะต้องก าจัดมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 
45,456  ตัน  ดังแสดงในตารางที่ 8 
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ตารางที่ 4.8  ค่าด าเนินการรายปีของระบบฝังกลบ                                                   

 
 
4.4.2  การก าจัดมูลฝอยโดยวิธีหมักท าปุ๋ย  (Composting) 

(1)   ความต้องการที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างการระบบก าจัดมูลฝอยแบบหมักท าปุ๋ย  
แบ่งเป็น 
 ความต้องการที่ดินในการก่อสร้างโรงหมักท าปุ๋ยประมาณ  2-3  ไร ่
 ความต้องการที่ดินในการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

ปี มูลฝอยที่ ค่าซ่อมบ ารุง ค่าติดตาม ค่าน้ ามัน ค่าจัดจ้าง ค่าใช้จ่าย ค่าดิน

พ.ศ. ต้องก าจัด เครือ่งจักร ตรวจสอบ และหล่อล่ืน พนักงาน ส านักงาน ฝังกลบ รวม

(ตัน/ปี) (ร้อยละ 2/ปี) สิ่งแวดล้อม (28.37บาท/ตัน) (เพ่ิมร้อยละ 4/ป)ี (ร้อยละ 2/ปี)

2556 1,942 56,750 60,000 55,095 564,000 72,000 139,824 947,669

2557 1,958 57,885 60,000 55,548 586,560 73,440 140,976 974,409

2558 1,979 59,043 60,000 56,144 610,022 74,909 142,488 1,002,606

2559 2,001 60,224 60,000 56,768 634,423 76,407 144,072 1,031,894

2560 2,023 61,428 60,000 57,393 659,800 77,935 145,656 1,062,212

2561 2,045 62,657 63,000 58,017 686,192 79,494 147,240 1,096,599

2562 2,068 63,910 63,000 58,669 713,640 81,084 148,896 1,129,198

2563 2,090 65,188 63,000 59,293 742,186 82,705 150,480 1,162,852

2564 2,113 66,492 63,000 59,946 771,873 84,359 152,136 1,197,806

2565 2,136 67,822 63,000 60,598 802,748 86,047 153,792 1,234,006

2566 2,160 69,178 69,300 61,279 834,858 87,768 155,520 1,277,903

2567 2,183 70,561 69,300 61,932 868,252 89,523 157,176 1,316,744

2568 2,208 71,973 69,300 62,641 902,982 91,313 158,976 1,357,185

2569 2,232 73,412 69,300 63,322 939,101 93,140 160,704 1,398,979

2570 2,256 74,880 69,300 64,003 976,666 95,002 162,432 1,442,283

2571 2,281 76,378 76,230 64,712 1,015,732 96,903 164,232 1,494,187

2572 2,306 77,906 76,230 65,421 1,056,361 98,841 166,032 1,540,791

2573 2,331 79,464 76,230 66,130 1,098,616 100,817 167,832 1,589,089

2574 2,357 81,053 76,230 66,868 1,142,561 102,834 169,704 1,639,249

2575 2,383 82,674 76,230 67,606 1,188,263 104,890 171,576 1,691,239

2576 2,404 84,328 76,700 68,201 1,235,793 106,988 173,088 1,745,099
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เพื่อฝังกลบมูลฝอยในส่วนที่ไม่สามารถน าเข้าสู่ระบบหมักท าปุ๋ยได้     เมื่อพิจารณาถึง
ลักษณะสมบัติของมูลฝอยแล้ว  พบว่า  มีองค์ประกอบของมูลฝอยที่สามารถน าไปหมักท าปุ๋ยได้
ประมาณร้อยละ  40  ของมูลฝอยสด  ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ  60  ของมูลฝอยไม่สามารถน ามา
หมักท าปุ๋ยได้  ดังนั้น  จากปริมาณมูลฝอยที่จะต้องก าจัดตลอดโครงการประมาณ  45,456  ตัน  คิด
เป็นปริมาณมูลฝอยที่ต้องน าไปหมักท าปุ๋ย  18,182  ตัน  ส่วนที่เหลือที่จะน าไปฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลประมาณ  27,274  ตัน  คิดพื้นที่โรงหมักปุ๋ยประมาณ  2  ไร่  และพื้นที่ฝังกลบประมาณ  
3.50  ไร ่ นอกจากนั้นยังมีการจัดสร้างองค์ประกอบอื่น ๆ  ของระบบซึ่งประกอบด้วย 

 ที่ดินส าหรับก่อสร้างถนนและองค์ประกอบอื่น ๆ  ประมาณ  4  ไร ่
 รวมต้องการพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างระบบประมาณ  9.50  ไร่ 

(2)  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบหมักท าปุ๋ย   การประมาณราคาการก่อสร้าง
เบื้องต้น  ดังแสดงในตารางที่  4.9 

 
ตารางที่  4.9  องค์ประกอบระบบและประมาณการค่าใช้จ่ายระบบก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีการหมักท า
 ปุ๋ย 

ล าดับ รายการ ค่าลงทุน(ล้านบาท) 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

หมวดงานทาง 
งานเตรียมพื้นที่ 
งานก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการ 
งานก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย 

 
0.518 
1.849 
4.340 

 รวมหมวดงานทาง 6.707 

2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 

หมวดงานอาคาร 
อาคารเคร่ืองชั่ง 
อาคารจอดรถ 
อาคารหมักปุ๋ย 
อาคารบรรจุปุ๋ย 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
งานสุขาภิบาลและอ่ืน ๆ  
ระบบไฟฟ้า 

 
0.669 
0.977 
8.753 
1.391 
0.556 
0.501 
1.663 

 รวมหมวดอาคาร 14.511 
 



43 
 

ตารางที่  4.9  (ต่อ) 
ล าดับ รายการ ค่าลงทุน(ล้านบาท) 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

หมวดเครื่องจักรกล 
เคร่ืองชั่ง 
เคร่ืองสูบน้ า 
เคร่ืองจักรกลคัดแยกและหมักท าปุ๋ย 
รถตักล้อยาง  ขนาดไม่น้อยกว่า  100  แรงม้า 
รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ  ขนาดไม่น้อยกว่า  165  แรงม้า 
รถตักหน้าขุดหลัง  ขับเคลื่อน  4  ล้อ 
รถบรรทุกดิน  6  ล้อ 

 
0.850 
0.090 
13.600 
3.700 
6.900 
2.600 
1.850 

 รวมหมวดเคร่ืองจักรกล 29.590 
 รวม  Factor  หมวดงานทาง   1.3345 

รวม  Factor  หมวดอาคาร   1.2249 
8.950 
17.775 

 รวมทั้งโครงการ 56.315 
 

(3)  เคร่ืองจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบมูลฝอย 
 รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า  ราคา  3.70  ล้านบาท 
 รถแทรคเตอร์  ไม่น้อยกว่า  165  แรงม้า  ราคา  6.90  ล้านบาท 
 รถตักหน้าขุดหลัง  ราคา  2.60  ล้านบาท 
 รถบรรทุกดิน  6  ล้อ  ราคา  1.85  ล้านบาท 

(4) จ านวนพนักงานทั้งหมดที่ต้องการ  มีดังนี ้
  หัวหน้าโรงงานปุ๋ยหมัก     1 คน 
 พนักงานบันทึกเคร่ืองชั่งมูลฝอย   1 คน 
 พนักงานประจ าโรงปุ๋ยหมัก    8 คน 
 พนักงานขับรถ     2 คน 
 พนักงานซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล  2 คน 
 คนงาน      2 คน 

   รวมทั้งหมด       16 คน 
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ตารางที่ 4.10 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพนักงานระบบก าจัดมูลฝอยแบบหมักท าปุ๋ย 
ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
(บาท) 

รวมค่าใช้จ่าย 
บาท/เดือน 

1. หัวหน้าศูนย์ฯ 
2. พนักงานขับรถ  งานฝังกลบ 
3. พนักงานประจ าโรงหมักปุ๋ย 
4. พนักงานธุรการและเคร่ืองชั่งบันทึกน้ าหนัก

มูลฝอย 
5. ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล 
6. คนงาน 

1 
2 
8 
1 
2 
2 

10,000 
5,500 
5,500 
5,500 
6,500 
5,000 

10,000 
11,000 
44,000 
5,500 

13,000 
10,000 

รวมทั้งสิ้น 16 - 93,500 

หมายเหตุ:  อัตราเงินเดือนลูกจ้างประจ าจะเพิ่มตามขั้นเงินเดือนประมาณร้อยละ 4 ต่อปี           
ตามระเบียบว่าด้วยการจ้างลูกจ้างประจ าของหน่วยงานราชการ 

(5) ราคาผลิตภัณฑ์จากการก าจัดมูลฝอยโดยวิธีการหมักท าปุ๋ยผลผลิตปุ๋ยจากมูลฝอย
คาดว่าจะมีมูลค่าราคาประมาณ  1,500  บาทต่อตัน  ปุ๋ย (ราคาจากโรงงาน)  จาก
การศึกษาอัตราการลดลงของน้ าหนักมูลฝอย  เมื่อเป็นปุ๋ยพบว่า จะเหลือน้ าหนัก
ปุ๋ยประมาณร้อยละ  30  ของน้ าหนักมูลฝอยสด  ดังนั้นจึงสามารถคาดประมาณ
ปริมาณปุ๋ยตลอดโครงการ  20  ป ี คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ  5,454  ตัน   

(6)  ค่าด าเนินการในการจัดการมูลฝอยด้วยการหมักท าปุ๋ย  ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
หลัก  ได้แก่ 
1)   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงจากการประมาณราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในการฝังกลบมูล

ฝอยซึ่งมีค่าเฉลี่ยประมาณ  28.37  บาท/ตัน 
2)   ค่าแรงงาน  พิจารณาจากตารางที่  10 
3)   ค่าติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการตรวจ

วิเคราะห์ คุณภาพน้ าโดยเฉลี่ยประมาณปีละ  60,000  บาทและเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1 ทุกๆ 5 ปี(ส านักทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ภาค10 ขอนแก่น)  

4)   ค่าซ่อมบ ารุงประมาณ  ร้อยละ  10  จากราคาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
ประมาณ  15.05  ล้านบาท/20  ปี  คิดเป็นค่าซ่อมบ ารุงประมาณ  75,250  
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บาท/ปี   และค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรระบบคัดแยกและหมักปุ๋ย  68,000  
บาท/ปี รวม 143,250 บาท/ปี และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี 

5)  ค่าดินฝังกลบรายวันหนา  0.15  เมตร และปิดทับระหว่างชั้น  0.30  เมตร  
โดยพิจารณาจากมูลฝอย สูง  2.50  เมตร 3 ชั้น  กว้าง  1  เมตร  ยาว  1  เมตร  
ต้องใช้ดินฝังกลบรายวันและดินปิดทับระหว่างชั้นประมาณ   0.60   
ลูกบาศก์เมตร  มูลฝอย  1  ตัน  ใช้ดินกลบทับประมาณ  0.90  ลูกบาศก์
เมตร/ตัน  โดยเฉลี่ยราคาดินประมาณ  80  บาท/ลูกบาศก์เมตร  ดังนั้น  มูล
ฝอย  1  ตันต้องเสียค่าดินกลบทับประมาณ  72  บาท/ตัน 

6)   ค่าไฟฟ้าส านักงานแบ่งเป็น  ค่าไฟฟ้าในอาคารส านักงาน  ประมาณ  0.12  
ล้านบาท/ปี  และค่าไฟฟ้าในกระบวนการการท าปุ๋ยหมักประมาณ  0.72  
ล้านบาท/ปี  รวมแล้วประมาณ  0.84  ล้านบาท/ป ีและเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี 

ดังนั้นค่าด าเนินการรายปีซึ่งคาดว่าจะต้องก าจัดมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ   
45,456  ตัน  ดังแสดงในตารางที่  11 

 
  



46 
 

ตารางที่ 4.11 ค่าด าเนินการรายปีของระบบหมักท าปุ๋ย 

 
หมายเหตุ :ค่าดินฝังกลบ ค่าน้ ามันและหล่อลื่น คิดร้อยละ 60 ของปริมาณขยะต่อปี 28.37 บาท/ตัน 

 
4.4.3 การก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีเตาเผา (Incineration) 

4.4.3.1 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้องก าจัด 
จากปริมาณขยะมูลฝอยที่คาดว่าจะน ามาก าจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมและก าจัดขยะ

มูลฝอยเหล่านี้ ร้อยละ 100  ในปริมาณขยะมูลฝอยเหล่านี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคัดแยกเอาขยะมูลฝอย
ที่เผาไหม้ไม่ได้ออกก่อนเช่น ขยะมูลฝอยอันตราย กิ่งไม้ขนาดใหญ่ เศษวัสดุก่อสร้าง เศษโลหะ ซึ่ง

ปี มูลฝอยที่ ค่าซ่อม ค่าติดตาม ค่าน้ ามัน ค่าจัดจ้าง ค่าไฟฟ้า ค่าดิน

พ.ศ. ต้องก าจัด เครือ่งจักร ตรวจสอบ และหล่อล่ืน พนักงาน ค่าใช้จ่าย ฝังกลบ รวม

(ตัน/ปี) (ร้อยละ 2/ปี) สิ่งแวดล้อม (เพ่ิมร้อยละ 4/ปี) ส านักงาน

2556 1,942 143,250 60,000 33,057 1,122,000 840,000 83,894 2,282,201

2557 1,958 146,115 60,000 33,329 1,166,880 856,800 84,586 2,347,710

2558 1,979 149,037 60,000 33,687 1,213,555 873,936 85,493 2,415,708

2559 2,001 152,018 60,000 34,061 1,262,097 891,415 86,443 2,486,034

2560 2,023 155,058 60,000 34,436 1,312,581 909,243 87,394 2,558,712

2561 2,045 158,160 63,000 34,810 1,365,085 927,428 88,344 2,636,826

2562 2,068 161,323 63,000 35,201 1,419,688 945,976 89,338 2,714,526

2563 2,090 164,549 63,000 35,576 1,476,475 964,896 90,288 2,794,785

2564 2,113 167,840 63,000 35,967 1,535,534 984,194 91,282 2,877,818

2565 2,136 171,197 63,000 36,359 1,596,956 1,003,878 92,275 2,963,665

2566 2,160 174,621 69,300 36,768 1,660,834 1,023,955 93,312 3,058,790

2567 2,183 178,113 69,300 37,159 1,727,267 1,044,434 94,306 3,150,580

2568 2,208 181,676 69,300 37,585 1,796,358 1,065,323 95,386 3,245,627

2569 2,232 185,309 69,300 37,993 1,868,212 1,086,630 96,422 3,343,867

2570 2,256 189,015 69,300 38,402 1,942,941 1,108,362 97,459 3,445,479

2571 2,281 192,796 76,230 38,827 2,020,659 1,130,529 98,539 3,557,580

2572 2,306 196,652 76,230 39,253 2,101,485 1,153,140 99,619 3,666,378

2573 2,331 200,585 76,230 39,678 2,185,544 1,176,203 100,699 3,778,939

2574 2,357 204,596 76,230 40,121 2,272,966 1,199,727 101,822 3,895,463

2575 2,383 208,688 76,230 40,563 2,363,885 1,223,721 102,946 4,016,033

2576 2,404 212,862 76,700 40,921 2,458,440 1,248,196 103,853 4,140,972
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มีประมาณร้อยละ 8.55   ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ในส่วนของขยะมูลฝอยที่สามารถเผาไหม้
ได้นั้นหลังจากการเผาไหม้จะมีเถ้าหลงเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 10.22 จากปริมาณขยะมูลฝอย
ทั้งหมดที่เผาไหม้ได้หรือประมาณร้อยละ 9.34 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด(จากการผล
การศึกษาลักษณะสมบัติขยะมูลฝอย) โดยเถ้าเหล่านี้ต้องน าไปก าจัด ใช้เป็นวัสดุกลบทับการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยรายวันหรือใช้ถมที่ได้ ดังแสดงแผนภูมิการก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการใช้เตาเผาได้ดัง
รูปที่ 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4.3.2 ค่าลงทุนในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเผา  

- ค่าก่อสร้างโรงเผาขยะมูลฝอยพร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยขนาด 10  
ตันต่อวันและอุปกรณ์โดยในระยะเวลา 10 ปีแรก และก่อสร้างเพิ่มเติม
ในปีที่ 11-20 อีก คิดเป็นเงินรวมประมาณ 35 ล้านบาท 

- ค่าก่อสร้างระบบฝังกลบขี้เถ้าที่เหลือ  5 ไร่  ราคา ค่าก่อสร้างประมาณ 
950 บาทต่อตารางเมตร ราคาค่าก่อสร้าง  7.60  ล้านบาท 

- ค่าระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ   10 ล้านบาท 
    รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงงานเตาเผาประมาณ  52.60  ล้านบาท 

4.4.3.3  เครื่องจักรกลท่ีใช้ในงานฝังกลบขยะมูลฝอยส่วนท่ีเกิน 
- รถบดอัดตีนตะขาบขนาดประมาณ 165 แรงม้า ราคา 6.70 ล้านบาท 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องก าจัด 

ร้อยละ 100 

เผาไหม้ได้ 

ร้อยละ 91.45 

เผาไหม้ไม่ได้ 

ร้อยละ 8.55 

เถ้า 

ร้อยละ 10.22 

การก าจัดขั้นสุดท้าย 

ร้อยละ 18.77 

รูปที่ 4.1 การจดัการขยะมูลฝอยโดยวิธีเตาเผา 

ขยะมูลฝอยอันตราย 

กิ่งไม้ขนาดใหญ่ 

วัสดุก่อสร้าง เศษโลหะ 
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- รถขุดตีนตะขาบขนาดประมาณไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  ราคา 4.20 
ล้านบาท 

- เคร่ืองสูบน้ าเคลื่อนที่ได้ ราคาประมาณ 0.20 ล้านบาท 
- รถบรรทุกเทท้ายขนาด 4 ลบ.ม. ราคาประมาณ 1.97 ล้านบาท 
- รถบรรทุกน้ าขนาด 6 ลบ.ม. ราคาประมาณ 1.57 ล้านบาท 
- รถปิกอัพตรวจการขับเคลื่อน 4 ล้อ ราคาประมาณ 0.70 ล้านบาท 

รวมเคร่ืองจักรกลประมาณ 15.34 ล้านบาท  
  4.4.3.4  จ านวนพนักงานทั้งหมดท่ีต้องการ มีดังนี ้
 การก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาจะต้องมีพนักงานประจ า เพื่อด าเนินการโรงงานเตาเผา
และฝังกลบกากเถ้า พนักงานเหล่านี้ ที่ปรึกษาเสนอให้จ้างในต าแหน่งลูกจ้าง ทั้งที่เป็นลูกจ้างประจ า
และลูกจ้างชั่วคราวโดยต้องมีต าแหน่งดังตารางที่  9 อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินงาน จ าเป็นต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเตาเผา เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เช่น จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย หรือ
จากมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

 
ตารางที่ 4.12 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพนักงานระบบก าจัดมูลฝอยแบบระบบเตาเผา 

ต าแหน่ง ระดับ
การศึกษา 

จ านวน 

 (คน) 

ประเภท
ลูกจ้าง 

เงินเดือน 

(บาท) 

1. หัวหน้าศูนย์ก าจัด ปริญญาตรี 1 ประจ า 15,000 
2. วิศวกร (เคร่ืองกล,ไฟฟ้า) ปริญญาตรี 1 ประจ า 15,000 
3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 1 ประจ า 15,000 
4. ช่างเทคนิคและซ่อมบ ารุง ปวส. 2 ประจ า 9,000 
5. พนักงานขับรถเคร่ืองจักรกล ป.6 2 ประจ า 4,500 
6. พนักงานประจ าเคร่ืองชั่งขยะมูลฝอย ป.6 1 ชั่วคราว 4,500 
 7. พนักงานประจ าโรงงานเตาเผา ป.6 10 ชั่วคราว 4,500 
                     รวม    119,100 

หมายเหตุ:  อัตราเงินเดือนลูกจ้างประจ าจะเพิ่มตามขั้นเงินเดือนประมาณร้อยละ 4 ต่อปี           
ตามระเบียบว่าด้วยการจ้างลูกจ้างประจ าของหน่วยงานราชการ 
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4.4.3.5 ค่าด าเนินการระบบ  
มีค่าด าเนินการในการเดินระบบเผาขยะมูลฝอยดังต่อไปนี้ 

  (1) ค่าน้ ามันและเชื้อเพลิง แบ่งเป็นค่าน้ ามันในการฝังกลบเถ้าซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 23.35 บาท/ตัน และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเผา
ขยะมูลฝอยมีค่าเฉลี่ยประมาณ  3 บาท/ตัน(โครงการศึกษาทบทวน 
ปรับปรุงผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์
จัดการมูลฝอยเทศบาลต าบลโนนสัง) 

   (2) ค่าแรงงาน พิจารณาจากตารางที่ 12 
  (3) ค่าติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการ

ตรวจวิเคราะห์  คุณภาพน้ าและอากาศโดยเฉลี่ยประมาณปีละ  
250,000  บาทและเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ทุกๆ 5 ปี(ส านักทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ภาค10 ขอนแก่น) 

  (4) ค่าซ่อมบ ารุงแบ่งเป็น ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรร้อยละ 10 ของมูลค่า
เคร่ืองจักร ในการฝังกลบ ประมาณ  1,534,000 บาท/ 20 ปี หรือปีละ
ประมาณ 76,700 บาท/ปี และค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรในโรงเตาเผาซึ่ง
มีค่าประมาณ 60 บาท/ตัน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี 

  (5)  ค่าใช้จ่ายในอาคารส านักงาน ประมาณ 72,000 บาท/ปี ค่าไฟฟ้าที่ใช้
ในระบบเตาเผาขยะมูลฝอยอีกประมาณ 100 บาท/ตัน และเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 ต่อปี 

   ดังนั้นค่าด าเนินการรายปีซึ่งคาดว่าจะต้องก าจัดมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ประมาณ   45,456  ตัน ดังแสดงในตารางที่ 13 
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ตารางที่ 4.13  ค่าด าเนินการรายปีของระบบเตาเผา 

 

 

 

 

ปี มลูฝอยท่ี คา่ซอ่ม คา่ติดตาม คา่น ้ามนั คา่จัดจ้าง คา่ไฟฟ้าและ

พ.ศ. ต้องกา้จัด บ้ารุง ตรวจสอบ และหลอ่ลืน่ พนักงาน คา่ใช้จ่าย รวม

(ตัน/ปี) เคร่ืองจักร สิง่แวดลอ้ม (26.35 บาท/ตัน) (เพ่ิมร้อยละ 4/ปี) ส้านักงาน

2556 1,942 193,220 250,000 51,172 1,429,200 266,200 2,189,792

2557 1,958 197,084 250,000 51,593 1,486,368 271,524 2,256,570

2558 1,979 201,026 250,000 52,147 1,545,823 276,954 2,325,950

2559 2,001 205,047 250,000 52,726 1,607,656 282,494 2,397,922

2560 2,023 209,148 250,000 53,306 1,671,962 288,143 2,472,559

2561 2,045 213,330 252,500 53,886 1,738,840 293,906 2,552,463

2562 2,068 217,597 252,500 54,492 1,808,394 299,784 2,632,767

2563 2,090 221,949 252,500 55,072 1,880,730 305,780 2,716,030

2564 2,113 226,388 252,500 55,678 1,955,959 311,896 2,802,420

2565 2,136 230,916 252,500 56,284 2,034,197 318,134 2,892,030

2566 2,160 235,534 255,025 56,916 2,115,565 324,496 2,987,537

2567 2,183 240,245 255,025 57,522 2,200,188 330,986 3,083,966

2568 2,208 245,050 255,025 58,181 2,288,195 337,606 3,184,057

2569 2,232 249,951 255,025 58,813 2,379,723 344,358 3,287,870

2570 2,256 254,950 255,025 59,446 2,474,912 351,245 3,395,578

2571 2,281 260,049 257,575 60,104 2,573,908 358,270 3,509,907

2572 2,306 265,250 257,575 60,763 2,676,865 365,436 3,625,888

2573 2,331 270,555 257,575 61,422 2,783,939 372,744 3,746,235

2574 2,357 275,966 257,575 62,107 2,895,297 380,199 3,871,144

2575 2,383 281,485 257,575 62,792 3,011,109 387,803 4,000,764

2576 2,404 287,115 260,150 63,345 3,131,553 395,559 4,137,723
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4.5  ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
               4.5.1  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างโครงการ 
  การก่อสร้างศูนย์การจัดการมูลฝอยเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์จะมีการด าเนินงาน
ก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยประกอบด้วย  ระบบฝังกลบมูลฝอย  และองค์ประกอบโครงสร้างระบบ  
อาทิ  อาคารส านักงานและเคร่ืองชั่ง  อาคารโรงจอดรถ  ระบบประปาและระบบบ าบัดน้ าเสียใน
พื้นที่  เป็นต้น  ซึ่งการด าเนินงานโครงการต้องมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อปรับสภาพพื้นที่  เช่น  การ
ขุดหลุมฝังกลบ  ถาก  ถาง  ถอน  ถมกลบพื้นที่  เป็นต้น  เพื่อเตรียมการก่อสร้างศูนย์การมูลฝอย  
การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวย่อมส่งผลให้สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมบ้าง  แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้จัดเตรียมเป็นพื้นที่ส าหรับรองรับการด าเนินงานโครงการ  
และพื้นที่ปัจจุบันก็เป็นพื้นที่ที่ใช้ส าหรับการก าจัดมูลฝอยในปัจจุบัน  ดังนั้น  การด าเนินการปรับ
สภาพภูมิประเทศเพื่อการก่อสร้างศูนย์การจัดการมูลฝอย  จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพพื้นที่แต่อย่าง
ใด  อีกทั้งการด าเนินโครงการทั้งหมดยังคงอยู่ในแนวเขตพื้นที่เดิมของโครงการทั้งหมด    มิได้
ขยายขอบเขตพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง  ดังนั้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ า 

4.5.2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะด าเนินการก าจัดมูลฝอย 
  4.5.2.1 คุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน 

 1) ขยะมูลฝอยที่ร่วงหล่นจากรถขยะมูลฝอยลงสู่พื้นดิน  หรือ พื้นถนนเมื่อ
เกิดฝนตก น้ าชะขยะมูลฝอยจะไหลซึมลงดินเกิดการปนเปื้อนต่อแหล่ง
น้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดินได้ 

 2)  น้ าเสียจากกองขยะมูลฝอยอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนน้ าผิวดินและน้ า
ใต้ดิน 

 4.5.2.2  คุณภาพอากาศ 
 1)  ระหว่างถ่ายเทขยะมูลฝอย หรือฝังกลบขยะมูลฝอยในสถานที่ฝังกลบ

อาจมีขยะมูลฝอยปลิวฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ รวมทั้งอาจมีฝุ่นฟุ้งกระจาย
จากถนนหรือจากบริเวณฝังกลบ 

 2)  ก๊าซที่เกิดจากการฝังกลบขยะมูลฝอย เป็นก๊าซเสียหลายชนิด เช่น มีเทน 

คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย และไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นต้น อาจ
เกิดสะสมตัวใต้ชั้นขยะมูลฝอยและเกิดแรงดันจนอาจก่อให้เกิดปัญหา
การระเบิด และไฟไหม้ได้ เพราะก๊าซมีเทนสามารถติดไฟได้ 
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 4.5.2.3 สาธารณสุข 
 1)  การปล่อยให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย อาจท าให้ผู้คัดแยกเกิดติดเชื้อโรค

จากกองขยะมูลฝอยและสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้อ่ืนได้ด้วย 

 2)  การไม่ฝังกลบขยะมูลฝอยให้หมดในวันต่อวัน หรือไม่กลบดินทับขยะ
มูลฝอย หรือกลบดินทับบางเกินไปก็อาจท าให้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะน าโรค  

สามารถแพร่กระจายโรคไปสู่คนได้ 
 3)  บริเวณที่ฝังกลบขยะมูลฝอยชั้นสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วหากมีรอย

แยกของผิวหน้าดินก็จะเป็นช่องให้แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค  

เช่น แมลงวัน และหน ูเข้าไปหาอาหารจากกองขยะมูลฝอยที่อยู่ด้านล่าง 

และใช้เป็นที่เพาะพันธุ์ได้เช่นกัน 

 4.5.2.4  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

พนักงานเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยเป็นบุคคลที่ท างานสัมผัสกับขยะมูลฝอยจึงมี
โอกาสที่จะติดเชื้อโรคหรือได้รับบาดเจ็บอันตรายในขณะปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้การท างาน
กับเคร่ืองจักรกลบริเวณหน้างานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับเสียงดังจาก
เคร่ืองจักรเป็นประจ า 

 
4.6  ผลการค านวณผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทุน 

4.6.1 ผลประโยชน์ของการลงทุน 
 ผลประโยชน์ของโครงการก าจัดมูลฝอยเป็นโครงการประเภทรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
ดังนั้นผลประโยชน์ของโครงการแบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ  1)  ผลประโยชน์ที่สามารถวัดได้
เป็นตัว ได้แก่  รายได้จากการบริการจัดเก็บ  และ 2)  ผลประโยชน์ที่ไม่สามารถวัดได้เป็นตัวเงิน  
ได้แก่  ลดมลพิษทางกลิ่น  การลดภาวะโรคที่เกิดขึ้นทางระบบหายใจ  เป็นต้น 

1) รายรับจากการบริการจัดเก็บขยะตลอดระยะเวลาของโครงการ 20 ปี โดยการ
จากครัวเรือน ครัวเรือนละ 20 บาท ตามเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลเขื่อนอุบล
รัตน์รวมรายได้จากการบริการจัดเก็บรายปี ดังแสดงในตารางที่ 4.14 

 
  



53 
 

ตารางที่ 4.14 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บมูลฝอย ปี 2556-2576     

               
 
 

ปี ประชากร จ านวน ค่าจัดเก็บ ค่าจัดเก็บ

พ.ศ. (คน) ครวัเรอืน มูลฝอย/ครวัเรอืน มูลฝอย

/เดือน(บาท) (บาท/ปี)

2556 4,867 1,946 20 467,040

2557 4,921 1,968 20 472,320

2558 4,975 1,990 20 477,600

2559 5,029 2,011 20 482,640

2560 5,085 2,034 20 488,160

2561 5,140 2,056 20 493,440

2562 5,197 2,078 20 498,720

2563 5,254 2,101 20 504,240

2564 5,312 2,124 20 509,760

2565 5,370 2,148 20 515,520

2566 5,429 2,171 20 521,040

2567 5,488 2,195 20 526,800

2568 5,549 2,219 20 532,560

2569 5,610 2,244 20 538,560

2570 5,671 2,268 20 544,320

2571 5,733 2,293 20 550,320

2572 5,796 2,138 20 513,120

2573 5,860 2,344 20 562,560

2574 5,924 2,369 20 568,560

2575 5,989 2,395 20 574,800

2576 6,043 2,417 20 580,080
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2) รายรับจากการขายปุ๋ยหมัก โดยตลอดระยะเวลาของโครงการคาดว่าจะสามารถ
ผลิตปุ๋ยหมักได้ประมาณ 5,406 ตัน ราคาตันละ 1,500 บาท รายรับรายปีและ
มูลค่าผลประโยชน์ของโครงการในอนาคตแสดงในตารางที่ 21 

3) ผลประโยชน์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจุบันเทศบาลใช้พื้นที่บ่อขยะจ านวน
ทั้งสิ้น 13 ไร่ มูลค่าของที่ดินแปลงดังกล่าวปัจจุบันราคาซื้อขายประมาณ 
300,000 บาทต่อไร่ แยกตามระบบการก าจัดขยะจะลดการใช้พื้นที่ลง ดังนี้ 
ก) ระบบฝังกลบ ต้องการใช้พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ดังนั้นจะลดการใช้ลง 3 ไร่ 

คิดเป็นเงิน ประมาณ 900,000 บาท และหลังจากการใช้งานครบระยะเวลา
ของโครงการ 20 ปี ขายที่ดินบริเวณดังกล่าว ราคาไร่ละประมาณ 1,000,000 
บาท คิดเป็นผลประโยชน์ของโครงการโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 
ต่อปี แสดงในตารางที่ 18 

ข) ระบบหมักท าปุ๋ย ต้องการใช้พื้นที่ประมาณ  9.5 ไร่ ดังนั้นจะลดการใช้ลง  
3.5 ไร่ คิดเป็นเงิน ประมาณ 1,050,000 บาท หลังจากการใช้งานครบ
ระยะเวลาของโครงการ 20 ปี ขายที่ดินบริเวณในดังกล่าว ราคาไร่ละ
ประมาณ 1,000,000 บาท คิดเป็นผลประโยชน์ของโครงการโดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี แสดงในตารางที่ 21 

ค) ระบบเตาเผา ต้องการใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ดังนั้นจะลดการใช้ลง  8 ไร่ คิด
เป็นเงิน ประมาณ 2,400,000 บาท หลังจากการใช้งานครบระยะเวลาของ
โครงการ 20 ปี สามารถ ขายที่ดินบริเวณดังกล่าว ราคาไร่ละประมาณ 
1,000,000 บาท คิดเป็นผลประโยชน์ของโครงการโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 3.50 ต่อปี แสดงในตารางที่ 23 

4) ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ก) สามารถลดปริมาณปูนขาวและน้ าหมักชีวภาพที่ใช้ในการบ าบัดได้ปีละ 

37,800 บาท(การต้ังงบประมาณตามเทศบัญญัติกองสาธารณสุข) 
ข) ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากไฟป่าปีละ 20,000 บาท(การต้ังงบประมาณตามเทศ

บัญญัติ ส านักปลัดเทศบาล)คิดเป็นผลประโยชน์ของโครงการ โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี แสดงในตารางที่ 19,21,23                                                                                  

5) ด้านการสาธารณสุข สามารถลดค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากบ่อ
ก าจัดขยะ ซึ่งมีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.50 รายของจ านวนประชากรต่อปี 
ประมาณการค่าใช้จ่ายประมาณ 900 บาทต่อรายต่อปี หากจ านวนผู้ป่วยลดลง
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เฉลี่ยร้อยละ 40 ของจ านวนผู้ป่วยต่อปี สามารถลดค่าใช้จ่ายรายปี ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.15 และคิดเป็นผลประโยชน์ของโครงการโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
3.50 ต่อปี แสดงในตารางที่ 19,21,23 
 

ตารางที่ 4.15 ผลประโยชน์ด้านสาธารณสุข 

 

ปี ประชากร จ านวนผู้ป่วยเฉล่ีย จ านวนผู้ป่วยลดลง รวมจ านวน ลดค่าใช้จ่าย

พ.ศ. (คน) รอ้ยละ 1.5 ต่อปี รอ้ยละ  40 ต่อปี ผู้ป่วย/ปี (900 บาท/ราย/ปี)

2556 4,867 73 30 103 92,700

2557 4,921 74 30 104 93,600

2558 4,975 75 30 105 94,500

2559 5,029 76 31 107 96,300

2560 5,085 76 31 107 96,300

2561 5,140 77 31 108 97,200

2562 5,197 78 32 110 99,000

2563 5,254 79 32 111 99,900

2564 5,312 80 32 112 100,800

2565 5,370 81 33 114 102,600

2566 5,429 81 33 114 102,600

2567 5,488 82 33 115 103,500

2568 5,549 83 34 117 105,300

2569 5,610 84 34 118 106,200

2570 5,671 85 34 119 107,100

2571 5,733 86 35 121 108,900

2572 5,796 87 35 122 109,800

2573 5,860 88 36 124 111,600

2574 5,924 89 36 125 112,500

2575 5,989 90 36 126 113,400

2576 6,043 91 37 128 115,200
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1) ด้านการท่องเที่ยว สามารถลดการสูญเสียมูลค่าทางการเที่ยวได้ โดยจากสถิติ
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอ าเภออุบลรัตน์  ส่วนใหญ่เป็นชาว
จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ หน่วยงานราชการ 
องค์กรเอกชน ใช้สถานที่ประชุมสัมมนา โรงเรียนนักเรียน เยาวชน ลูกเสือ  
เนตรนารี นักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้นประมาณ 89,000 คนต่อปี คาดการจ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ของนักท่องเที่ยวต่อปี หากมีผลกระทบ
จากระบบก าจัดขยะอาจจะท าให้นักท่องเที่ยวลดลงประมาณ ร้อยละ 20 โดยคิด
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อรายประมาณ 200 บาท เป็นเงิน ประมาณ 1,780,000 บาทต่อปี 
ดังแสดงในตารางที่ 4.16 และคิดเป็นผลประโยชน์ของโครงการโดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี แสดงในตารางที่ 19, 21, 23 
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ตารางที่ 4.16 ผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว 

 
 

2) ราคาสิ่งก่อสร้างเมื่อครบอายุของโครงการ 20 ปี  
ก) ระบบฝังกลบ ราคาสิ่งก่อสร้าง 28,182,000 บาท  คิดค่าเสื่อมราคา ร้อยละ 

6.50 ต่อปี คงเหลือ 7,348,590 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.17 
ข)  ระบบหมักท าปุ๋ย ราคาสิ่งก่อสร้าง 26,725,000 บาท  คิดค่าเสื่อมราคา     

ร้อยละ 6.50 ต่อปี คงเหลือ 6,968,671 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.17 

ปี จ านวนนักทอ่งเทีย่ว จ านวนนักทอ่งเทีย่ว รายได้จากนักทอ่งเทีย่ว

พ.ศ. เพ่ิมขึ้น 5%ต่อปี ลดลง 20%ต่อปี ทีล่ดลง(100 บาท/ราย)

2556 89,000 17,800 1,780,000

2557 93,450 18,690 1,869,000

2558 98,123 19,625 1,962,450

2559 103,029 20,606 2,060,573

2560 108,180 21,636 2,163,601

2561 113,589 22,718 2,271,781

2562 119,269 23,854 2,385,370

2563 125,232 25,046 2,504,639

2564 131,494 26,299 2,629,871

2565 138,068 27,614 2,761,364

2566 144,972 28,994 2,899,432

2567 152,220 30,444 3,044,404

2568 159,831 31,966 3,196,624

2569 167,823 33,565 3,356,455

2570 176,214 35,243 3,524,278

2571 185,025 37,005 3,700,492

2572 194,276 38,855 3,885,517

2573 203,990 40,798 4,079,793

2574 214,189 42,838 4,283,782

2575 224,899 44,980 4,497,971

2576 236,143 47,229 4,722,870
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ค) ระบบเตาเผา ราคาสิ่งก่อสร้าง 52,600,000 บาท  คิดค่าเสื่อมราคา ร้อยละ 
6.50 ต่อปี คงเหลือ 13,715,700 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.17   

3) ราคาเคร่ืองจักรเมื่อครบอายุของโครงการ  
ก) ระบบฝังกลบ ราคาเคร่ืองจักร 12,290,000 บาท  คิดค่าเสื่อมราคา ร้อยละ 20 

ต่อปี คงเหลือ 141,698 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.17 
ข)  ระบบหมักท าปุ๋ย ราคาเคร่ืองจักร 29,590,000 บาท  คิดค่าเสื่อมราคา ร้อย

ละ 20 ต่อปี คงเหลือ 341,149 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.17 
ค) ระบบเตาเผา ราคาเคร่ืองจักร 15,340,000 บาท  คิดค่าเสื่อมราคา ร้อยละ 20 

ต่อปี คงเหลือ 176,858 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17 ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างและเครื่องจักร 

 
                                                   

4.6.2  ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (Benefit-Cost  Ratio : B~C) 
ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุนของระบบก าจัดขยะมูลฝอย  ซึ่งมีอยู่  

3  ระบบ  คือ 
  1) ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ   
  2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบคัดแยกและหมักท าปุ๋ย   
 3)   ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเผา 

ปี 

พ.ศ. มูลค่าสิ่งก่อสรา้ง มูลค่าเครือ่งจักร มูลค่าสิ่งก่อสรา้ง มูลค่าเครือ่งจักร มูลค่าสิ่งก่อสรา้ง มูลค่าเครือ่งจักร

ค่าเสื่อมราคา 6.5% ค่าเสื่อมราคา 20% ค่าเสื่อมราคา 6.5% ค่าเสื่อมราคา 20% ค่าเสื่อมราคา 6.5% ค่าเสื่อมราคา 20%

2556 28,182,000 12,290,000 26,725,000 29,590,000 52,600,000 15,340,000
2557 26,350,170 9,832,000 24,987,875 23,672,000 49,181,000 12,272,000
2558 24,637,409 7,865,600 23,363,663 18,937,600 45,984,235 9,817,600
2559 23,035,977 6,292,480 21,845,025 15,150,080 42,995,260 7,854,080
2560 21,538,639 5,033,984 20,425,098 12,120,064 40,200,568 6,283,264
2561 20,138,627 4,027,187 19,097,467 9,696,051 37,587,531 5,026,611
2562 18,829,617 3,221,750 17,856,132 7,756,841 35,144,341 4,021,289
2563 17,605,691 2,577,400 16,695,483 6,205,473 32,859,959 3,217,031
2564 16,461,322 2,061,920 15,610,277 4,964,378 30,724,062 2,573,625
2565 15,391,336 1,649,536 14,595,609 3,971,503 28,726,998 2,058,900
2566 14,390,899 1,319,629 13,646,894 3,177,202 26,859,743 1,647,120
2567 13,455,490 1,055,703 12,759,846 2,541,762 25,113,860 1,317,696
2568 12,580,884 844,562 11,930,456 2,033,409 23,481,459 1,054,157
2569 11,763,126 675,650 11,154,976 1,626,727 21,955,164 843,325
2570 10,998,523 540,520 10,429,903 1,301,382 20,528,078 674,660
2571 10,283,619 432,416 9,751,959 1,041,106 19,193,753 539,728
2572 9,615,184 345,933 9,118,082 832,884 17,946,159 431,783
2573 8,990,197 276,746 8,525,407 666,308 16,779,659 345,426
2574 8,405,834 221,397 7,971,255 533,046 15,688,981 276,341
2575 7,859,455 177,118 7,453,124 426,437 14,669,197 221,073
2576 7,348,590 141,694 6,968,671 341,149 13,715,700 176,858

ค่าเสื่อมราคาระบบฝังกลบ ค่าเสื่อมราคาระบบหมักท าปุ๋ย ค่าเสื่อมราคาระบบเตาเผา
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 โดยใช้ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุนในอนาคต โดยมูลค่าในอนาคต
สามารถค านวณได้จาก สมการ (3.2) ในบทที่ 3 

โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้อัตราส่วนดอกเบี้ยคงที่  ร้อยละ 3.50 
การค านวณมูลค่าในอนาคตของมูลค่าการลงทุนและด าเนินการในแต่ละปีของระบบฝัง

กลบได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.18 
 
ตารางที่ 4.18 มูลค่าการลงทุนและค่าด าเนินการ (Cost) ระบบฝังกลบ 

                              
  

ปี 
พ.ศ. ค่า ค่า ค่า กระแสเงินสด มูลค่าในอนาคต

ก่อสรา้ง เครือ่งจักร ด าเนินการ รายปี
2556 28,182,000 12,290,000 947,669       41,419,669   82,416,395       
2557 974,409       974,409         1,873,303          
2558 1,002,606    1,002,606     1,862,330          
2559 1,031,894    1,031,894     1,851,915          
2560 1,062,212    1,062,212     1,841,861          
2561 1,096,599    1,096,599     1,837,186          
2562 1,129,198    1,129,198     1,827,827          
2563 1,162,852    1,162,852     1,818,650          
2564 1,197,806    1,197,806     1,809,967          
2565 1,234,006    1,234,006     1,801,612          
2566 1,277,903    1,277,903     1,802,608          
2567 1,316,744    1,316,744     1,794,587          
2568 1,357,185    1,357,185     1,787,154          
2569 1,398,979    1,398,979     1,779,892          
2570 1,442,283    1,442,283     1,772,934          
2571 1,494,187    1,494,187     1,774,625          
2572 1,540,791    1,540,791     1,768,093          
2573 1,589,089    1,589,089     1,761,852          
2574 1,639,249    1,639,249     1,756,005          
2575 1,691,239    1,691,239     1,750,432          
2576 1,745,099    1,745,099     1,745,099          

FV 118,434,328     

มูลค่าการลงทนุและต้นทนุในการด าเนินการ
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จากตารางที่ 18 มูลค่าในอนาคต ณ ปี พ.ศ.2576 มีค่าเท่ากับ 118,434,328 บาท  
การค านวณมูลค่าในอนาคตของมูลค่าผลประโยชน์ในแต่ละปีของระบบฝังกลบได้ผลดัง

แสดงในตารางที่ 4.19 
 

ตารางที่ 4.19 มูลค่าผลประโยชน์ (Benefit) ของระบบฝังกลบ  

 
 
 จากตารางที่ 4.19 มูลค่าผลประโยชน์ในอนาคต ณ ปี พ.ศ.2576 มีค่าเท่ากับ 128,871,610 
บาท  อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุนของระบบฝังกลบ โดยค านวณได้จาก  สมการ (3.1) ใน
บทที่ 3 

 
            

           
      

 

ปี 

พ.ศ. ค่าธรรมเนยีม ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา ผลประโยชน์ มูลค่า

จัดเก็บ ที่ดิน สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การทอ่งเที่ยว สิ่งก่อสรา้ง 6.5% เครือ่งจักร 20% รายปี ในอนาคต

2556 467,040        900,000       57,800        92,700       1,780,000     3,297,540     6,561,408      
2557 472,320        57,800        93,600       1,869,000     2,492,720     4,792,257      
2558 477,600        57,800        94,500       1,962,450     2,592,350     4,815,262      
2559 482,640        57,800        96,300       2,060,573     2,697,313     4,840,801      
2560 488,160        57,800        96,300       2,163,601     2,805,861     4,865,324      
2561 493,440        57,800        97,200       2,271,781     2,920,221     4,892,389      
2562 498,720        57,800        99,000       2,385,370     3,040,890     4,922,272      
2563 504,240        57,800        99,900       2,504,639     3,166,579     4,952,390      
2564 509,760        57,800        100,800     2,629,871     3,298,231     4,983,853      
2565 515,520        57,800        102,600     2,761,364     3,437,284     5,018,331      
2566 521,040        57,800        102,600     2,899,432     3,580,872     5,051,174      
2567 526,800        57,800        103,500     3,044,404     3,732,504     5,087,020      
2568 532,560        57,800        105,300     3,196,624     3,892,284     5,125,395      
2569 538,560        57,800        106,200     3,356,455     4,059,015     5,164,201      
2570 544,320        57,800        107,100     3,524,278     4,233,498     5,204,050      
2571 550,320        57,800        108,900     3,700,492     4,417,512     5,246,619      
2572 513,120        57,800        109,800     3,885,517     4,566,237     5,239,862      
2573 562,560        57,800        111,600     4,079,793     4,811,753     5,334,876      
2574 568,560        57,800        112,500     4,283,782     5,022,642     5,380,380      
2575 574,800        57,800        113,400     4,497,971     5,243,971     5,427,510      
2576 580,080        13,000,000 57,800        115,200     4,722,870     7,348,590 141,694 25,966,234   25,966,234    

FV 128,871,610 

ผลประโยชนข์องโครงการ
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การค านวณมูลค่าในอนาคตของมูลค่าการลงทุนและด าเนินการในแต่ละปีของระบบหมัก
ท าปุ๋ยได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.20 
 
    ตารางที่ 4.20  มูลค่าการลงทุนและค่าด าเนินการ(Cost)ระบบหมักท าปุ๋ย 

     
 

จากตารางที่ 4.20 มูลค่าในอนาคต ณ ปี พ.ศ.2576 มีค่าเท่ากับ 202,818,056 บาท 
 
 

ปี 
พ.ศ. ค่า ค่า ค่า กระแสเงินสด มูลค่าในอนาคต

ก่อสรา้ง เครือ่งจักร ด าเนินการ รายปี
2556 26,725,000 29,590,000 2,282,201 58,597,201 116,596,058
2557 2,347,710 2,347,710 4,513,475
2558 2,415,708 2,415,708 4,487,151
2559 2,486,034 2,486,034 4,461,625
2560 2,558,712 2,558,712 4,436,771
2561 2,636,826 2,636,826 4,417,603
2562 2,714,526 2,714,526 4,393,989
2563 2,794,785 2,794,785 4,370,920
2564 2,877,818 2,877,818 4,348,580
2565 2,963,665 2,963,665 4,326,861
2566 3,058,790 3,058,790 4,314,725
2567 3,150,580 3,150,580 4,293,917
2568 3,245,627 3,245,627 4,273,871
2569 3,343,867 3,343,867 4,254,332
2570 3,445,479 3,445,479 4,235,374
2571 3,557,580 3,557,580 4,225,289
2572 3,666,378 3,666,378 4,207,254
2573 3,778,939 3,778,939 4,189,777
2574 3,895,463 3,895,463 4,172,917
2575 4,016,033 4,016,033 4,156,595
2576 4,140,972 4,140,972 4,140,972

FV 202,818,056

มูลค่าการลงทนุและต้นทนุในการด าเนินการ
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การค านวณมูลค่าในอนาคตของมูลค่าผลประโยชน์ในแต่ละปีของระบบหมักท าปุ๋ยได้ผล
ดังแสดงในตารางที่ 4.21 
 
ตารางที่ 4.21  มูลค่าผลประโยชน์(Benefit)ของระบบหมักท าปุ๋ย  

 
 

จากตารางที่ 21 มูลค่าผลประโยชน์ในอนาคต ณ ปี พ.ศ.2576 มีค่าเท่ากับ 140,188,136 บาท 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุนของระบบหมักท าปุ๋ยโดยค านวณได้จากสมการ (3.1) ในบทที่ 3 

 
            

            
      

 
 

ปี 

พ.ศ. ค่าธรรมเนียม รายรบั ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา ผลประโยชน์ มูลค่า
จัดเก็บ จากปุ๋ยหมัก ที่ดิน สิง่แวดล้อม สาธารณสุข การท่องเที่ยว สิ่งก่อสรา้ง 6.5% เครือ่งจักร 20% รายปี ในอนาคต

2556 467,040  349,524  1,050,000   57,800    78,845    1,780,000 3,783,209    7,527,787      
2557 472,320  352,408  57,800    79,720    1,869,000 2,831,248    5,443,078      
2558 477,600  356,275  57,800    80,595    1,962,450 2,934,720    5,451,211      
2559 482,640  360,142  57,800    81,470    2,060,573 3,042,625    5,460,525      
2560 488,160  364,152  57,800    82,377    2,163,601 3,156,090    5,472,616      
2561 493,440  368,091  57,800    83,268    2,271,781 3,274,380    5,485,729      
2562 498,720  372,173  57,800    84,191    2,385,370 3,398,254    5,500,735      
2563 504,240  376,255  57,800    85,115    2,504,639 3,528,049    5,517,714      
2564 509,760  380,408  57,800    86,054    2,629,871 3,663,893    5,536,394      
2565 515,520  384,562  57,800    86,994    2,761,354 3,806,230    5,556,981      
2566 521,040  388,787  57,800    87,950    2,899,432 3,955,009    5,578,931      
2567 526,800  393,012  57,800    88,906    3,044,404 4,110,922    5,602,765      
2568 532,560  397,381  57,800    89,894    3,196,624 4,274,259    5,628,383      
2569 538,560  401,749  57,800    90,882    3,356,455 4,445,446    5,655,849      
2570 544,320  406,117  57,800    91,870    3,524,278 4,624,385    5,684,550      
2571 550,320  410,557  57,800    92,875    3,700,492 4,812,044    5,715,199      
2572 513,120  415,069  57,800    93,895    3,885,517 4,965,401    5,697,912      
2573 562,560  419,652  57,800    94,932    4,079,793 5,214,737    5,781,672      
2574 568,560  424,235  57,800    95,969    4,283,782 5,430,346    5,817,122      
2575 574,800  428,890  57,800    97,022    4,497,971 5,656,483    5,854,460      
2576 580,080  432,757  13,000,000 57,800    115,200  4,722,870 6,968,670 341,149 26,218,526  26,218,526    

FV 140,188,136 

ผลประโยชนข์องโครงการ
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การค านวณมูลค่าในอนาคตของมูลค่าการลงทุนและด าเนินการในแต่ละปีของระบบเตาเผา
ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.22 
 
ตารางที่ 4.22 มูลค่าการลงทุนและค่าด าเนินการ(Cost)ระบบเตาเผา 

             
 

จากตารางที่ 4.22 มูลค่าในอนาคต ณ ปี พ.ศ.2576 มีค่าเท่ากับ 224,056,063 บาท 
 
 

ปี 
พ.ศ. ค่า ค่า ค่า กระแสเงินสด มูลค่าในอนาคต

ก่อสรา้ง เครือ่งจักร ด าเนินการ รายปี
2556 52,600,000 15,340,000 2,189,792 70,129,792 139,543,479
2557 2,256,570 2,256,570 4,338,258
2558 2,325,950 2,325,950 4,320,427
2559 2,397,922 2,397,922 4,303,492
2560 2,472,559 2,472,559 4,287,383
2561 2,552,463 2,552,463 4,276,266
2562 2,632,767 2,632,767 4,261,646
2563 2,716,030 2,716,030 4,247,752
2564 2,802,420 2,802,420 4,234,649
2565 2,892,030 2,892,030 4,222,277
2566 2,987,537 2,987,537 4,214,215
2567 3,083,966 3,083,966 4,203,129
2568 3,184,057 3,184,057 4,192,795
2569 3,287,870 3,287,870 4,183,089
2570 3,395,578 3,395,578 4,174,032
2571 3,509,907 3,509,907 4,168,668
2572 3,625,888 3,625,888 4,160,790
2573 3,746,235 3,746,235 4,153,518
2574 3,871,144 3,871,144 4,146,866
2575 4,000,764 4,000,764 4,140,791
2576 4,137,723 4,137,723 4,282,543

FV 224,056,063

มูลค่าการลงทนุและต้นทนุในการด าเนินการ
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การค านวณมูลค่าในอนาคตของมูลค่าผลประโยชน์ในแต่ละปีของระบบหมักท าปุ๋ยได้ผล
ดังแสดงในตารางที่ 4.23 
 
ตารางที่ 4.23 มูลค่าผลประโยชน์ (Benefit) ของระบบเตาเผา 

 
  
จากตารางที่ 4.20 มูลค่าผลประโยชน์ในอนาคต ณ ปี พ.ศ. 2576 มีค่าเท่ากับ 138,111,286 บาท 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุนของระบบหมักท าปุ๋ยโดยค านวณได้จากสมการ (1) ใน
บทที่ 3 

 
            

           
      

 

ปี 

พ.ศ. ค่าธรรมเนียม ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา ผลประโยชน์ มูลค่า
จัดเก็บ ที่ดิน สิง่แวดล้อม สาธารณสุข การท่องเที่ยว สิง่ก่อสรา้ง 6.5% เครือ่งจักร 20% รายปี ในอนาคต

2556 467,040     2,400,000   57,800       92,700       1,780,000 4,800,096    9,551,178      
2557 472,320     57,800       93,600       1,869,000 2,495,277    4,797,173      
2558 477,600     57,800       94,500       1,962,450 2,594,908    4,820,014      
2559 482,640     57,800       96,300       2,060,573 2,699,872    4,845,394      
2560 488,160     57,800       96,300       2,163,601 2,808,421    4,869,763      
2561 493,440     57,800       97,200       2,271,781 2,922,782    4,896,679      
2562 498,720     57,800       99,000       2,385,370 3,043,452    4,926,419      
2563 504,240     57,800       99,900       2,504,639 3,169,142    4,956,399      
2564 509,760     57,800       100,800    2,629,871 3,300,795    4,987,728      
2565 515,520     57,800       102,600    2,761,354 3,439,839    5,022,061      
2566 521,040     57,800       102,600    2,899,432 3,583,438    5,054,793      
2567 526,800     57,800       103,500    3,044,404 3,735,071    5,090,518      
2568 532,560     57,800       105,300    3,196,624 3,894,852    5,128,776      
2569 538,560     57,800       106,200    3,356,455 4,061,584    5,167,469      
2570 544,320     57,800       107,100    3,524,278 4,236,068    5,207,209      
2571 550,320     57,800       108,900    3,700,492 4,420,083    5,249,672      
2572 513,120     57,800       109,800    3,885,517 4,568,809    5,242,813      
2573 562,560     57,800       111,600    4,079,793 4,814,326    5,337,729      
2574 568,560     57,800       112,500    4,283,782 5,025,216    5,383,137      
2575 574,800     57,800       113,400    4,497,971 5,246,546    5,430,175      
2576 580,080     13,000,000 57,800       115,200    4,497,971 13,715,700 176,858 32,146,185  32,146,185    

FV 138,111,286 

ผลประโยชนข์องโครงการ
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4.7  ผลการเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุน 
 การวิเคราะห์หรือการเปรียบเทียบระบบก าจัดมูลฝอยแต่ละผลการวิ เคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ของโครงการจะแสดงด้วยตัวชี้วัด  คือ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (Benefit-
Cost  Ratio  :  B~C  Ratio) ของระบบก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งมีอยู่  3  ระบบ  คือ 

1) ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ พบว่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ การลงทุน
(Benefit-Cost  Ratio  :  B~C) มีค่าเท่ากับ 1.08   

2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบคัดแยกและหมักท าปุ๋ย พบว่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
การลงทุน(Benefit-Cost  Ratio  :  B~C1) มีค่าเท่ากับ 0.69   

3) ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเผา  พบว่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุน
(Benefit-Cost  Ratio  :  B~C) มีค่าเท่ากับ 0.61  
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการก าจัดมูลฝอยที่เหมาะสมและคุ้มค่า

กับการลงทุนโครงการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยและทางเลือกระบบการก าจัดมูลฝอยที่เหมาะสม
กับพื้นที่เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่นส าหรับการด าเนินโครงการ  
ซึ่งกรอบของการศึกษาความเหมาะสมด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ของโครงการ  ได้ก าหนด
แนวทางไว้โดยวิธีการการวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการทางเศรษฐศาสตร์  ใช้แนวทางการ
วิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ (Cost-Benefit  Analysis) ของระบบการจัดการมูลฝอยที่ได้ศึกษาและ
ออกแบบไว้  ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนของ ระบบก าจัดมูลฝอยและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผล
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการจะแสดงด้วยตัวชี้วัด  คือ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่า
ลงทุน  (Benefit-Cost  Ratio : B~C  Ratio) 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุนของระบบก าจัดขยะมูลฝอย  ซึ่งมีอยู่  3  
ระบบ  คือ 

5.1.1 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ พบว่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ การลงทุน
(Benefit-Cost  Ratio  :  B~C) มีค่าเท่ากับ 1.08   

5.1.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบคัดแยกและหมักท าปุ๋ย พบว่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
การลงทุน(Benefit-Cost  Ratio  :  B~C1) มีค่าเท่ากับ 0.69   

5.1.3 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเผา พบว่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุน
(Benefit-Cost  Ratio  :  B~C) มีค่าเท่ากับ 0.61  

 

จึงสรุปได้ว่าระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ การลงทุนซึ่ง
มีค่ามากกว่า 1 เป็นรูปแบบวิธีการก าจัดมูลฝอยที่เหมาะสมคุ้มค่ากับการลงทุนโครงการก่อสร้าง

ระบบก าจัดมูลฝอยและทางเลือกระบบการก าจัดมูลฝอยที่เหมาะสมกับพื้นที่เทศบาลต าบลเขื่อน
อุบลรัตน์ มากกว่า ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบคัดแยกหมักท าปุ๋ยและระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
เตาเผา ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการก าจัดมูลฝอย  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วสามารถกล่าวโดย  สรุป

ได้ว่า  ทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดส าหรับการก าจัดมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์   
ในกรณีที่สามารถหาพื้นที่เพื่อรองรับการจัดการได้อย่างเพียงพอ  คือ  ระบบการฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล  ด้วยเหตุผลสนับสนุนด้านความเหมาะสมในด้านการด าเนินการ  เทคโนโลยี  การ
ดูแลรักษาง่ายและสะดวก  ไม่ซับซ้อน  รวมถึงค่าด าเนินการด้านการจัดการที่ต่ าเมื่อเทียบค่าใช้จ่าย
ต่อตัน  ทั้งนี้มูลค่าการก าจัดมูลฝอยที่สูง  เนื่องมาจากปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่พื้นที่มีน้อย  เมื่อเทียบ
กับค่าใช้จ่ายด้านเคร่ืองจักรกล  บุคลากร  การติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและอ่ืน ๆ ด้วย
ข้อจ ากัดด้านปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบต่อวันประมาณ  5.32  ตัน/วัน ในปี  พ.ศ.  2556  และ  6.59  
ตัน  ในปี  พ.ศ.  2576  การพิจารณาน าเคร่ืองจักรกลหรือคัดเลือกระบบที่มีการใช้เคร่ืองจักรด้านการ
ผลิตและก าจัดซึ่งมีมูลค่าก่อสร้างสูงมาใช้ในพื้นที่จึงยังไม่เหมาะสม  และเป็นข้อจ ากัดด้านการ
บริหารจัดการโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายต่อการก าจัดมูลฝอยต่อตันที่หน่วยงานต้องรับภาระ 

ในส่วนของการด าเนินงานเพื่อออกแบบรายละเอียดต่อไปนั้น  จะต้องพิจารณาถึงขั้นตอน
วิธีการออกแบระบบก าจัดมูลฝอย  แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และ
องค์ประกอบระบบที่จ าเป็น และการศึกษาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการจัดท าประมาณ
ราคาค่าใช้จ่ายของระบบก าจัดมูลฝอยให้ละเอียดต่อไป 
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