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บทน า 

แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปจะต้องมีความรูใ้นการบริหาร
จัดการ เนื่องจากปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยได้ทวีความรุนแรงข้ึน โดยมีขยะเกิดข้ึนในประเทศไทยกว่าวันละ 
40,000 ตัน โดยแต่ละคนจะผลิตขยะเฉลี่ยประมาณ 0.62กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนใน
อนาคต  

ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกให้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง องค์กรปกส่วน
ท้องถ่ิน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การน า
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและแยกขยะอย่างเป็น
รูปธรรมจึงถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญที่จะต้องด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วง อีกภารกิจหนึ่งของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลบ้านโคก  อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลบ้านโคก 



บทสรุปองค์ความรู้ 
1. ความส าคัญ  

มลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสิง่แวดล้อมที่ทวีความรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสังคมเมืองที่มีการขยายตัวของเมืองสูงตามจ านวนประชากรที่เพิ่มข้ึน รวมไปถึงการขยายตัวและพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยแต่ละปีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐ  และ
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากในจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน เนื่องจากการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่น ท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อม ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากรที่ช านาญ 
ความพร้อมในการบริหารจัดการ เป็นผลท าให้การจัดการขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับเทศบาลในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานประกอบด้วย  

1) แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย  
2) กิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย/ ของเสียอันตรายชุมชน  
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย  
4) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์  
5) ประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอย  
6) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย  

2. วัตถุประสงค์  
    1) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้กับเทศบาลต าบลบ้านโคกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
    2) เทศบาลต าบลบ้านโคกมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย อย่างต่อเนื่อง  
    3) เปูาหมายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปูาหมายมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน  
   2) ปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น  
 
4. แนวทางการด าเนินงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน  
   1. วางแผนการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดให้มีแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยระดับเทศบาล/ระดับ 
กลุ่มพื้นที่ แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยระดับเทศบาล หมายถึง แผนปฏิบัติการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสานระดับเทศบาลซึ่งเทศบาลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการรวมกลุ่มพื้ นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์
จัดการขยะมูลฝอย ได้มีการด าเนินการจัดท าโดยก าหนดกิจกรรมทีม่ีการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การ
ลด คัดแยกและ น าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์และของเสียอันตรายไปก าจัดอย่างถูกต้อง การจัดหาที่ดิน
การปรับปรุงสถานที่ก าจัดการศึกษาออกแบบรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์การติดตามความก้าวหน้าและการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน การสนับสนุนให้เทศบาลจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยระดับ



เทศบาล/กลุ่มพื้นที่ ท าได้โดย ทบทวนแผนจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลที่มีอยู่ และจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยระดับเทศบาลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวกรณีที่เทศบาลมีการรวมกลุ่มพื้นที่กันเพื่อจัดตั้ง
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแล้ว และเทศบาลนั้นๆ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการศูนย์ ให้เทศบาลจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยระดับกลุ่มพื้นที่แทน น าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยที่จัดท าข้ึน บรรจุ
ในแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ ต่อไป  
   2. ลดปริมาณขยะมูลฝอยด้วยการจัดให้มีการด าเนินกิจกรรมลด คัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ 
ประโยชน์ การรีไซเคิลหรือการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาระการก าจัดขยะมูลฝอยข้ันสุดท้าย ท าให้ยืดอายุการใช้งานของสถานที่ฝังกลบขยะ
มูลฝอย รวมทั้ง ยัง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย โดยการสนับสนุนให้เทศบาลด าเนินกิจกรรม  

• จัดท าแผนปฏิบัติการ (เฉพาะด้าน) การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และองค์ประกอบขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  

• จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภท  และ
จัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลตามจุดที่
ก าหนด  

• ด าเนินกิจกรรมคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ตามแผนปฏิบัติการ เช่น 
การจัดต้ังศูนย์รีไซเคิลชุมชน การตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน การน าขยะอินทรีย์ไปท าปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยน้ า  

• ให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการลด คัดแยก ณ แหล่งก าเนิดและให้มีการน าขยะ
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน/เสียงตามสาย  

• สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพรับซื้อของเก่า เช่น จัดท าทะเบียน/อบรมให้ความรู้/จัด
สวัสดิการ ด้านสุขภาพอนามัยจัดระเบียบรา้นรับซื้อของเกา่ทั้งนี้ เทศบาลที่มีการด าเนินงานด้านการลดคัดแยก
และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมแล้วให้มีการพัฒนาเป็นต้นแบบในการด าเนินงานในพื้นที่อื่นๆ  
 
   3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ  

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ  จะช่วยลด
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง และผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามมาโดยทั่วไป ประสิทธิภาพการเก็บขน
ขยะมูลฝอย จะข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง อาทิ เส้นทางเก็บขน ปริมาณขยะมูลฝอย การจราจร
เส้นทางเก็บขน ระยะทางเก็บขน รวมถึงพฤติกรรมการเก็บขนเช่น การคัดแยกขยะมูลฝอยการใช้เครื่องทุ่นแรง 
เป็นต้นจากการวิจัยของส านัก สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมของพนักงานเก็บขน โดยเฉพาะ
การแยกขยะมูลฝอย ใช้เวลาถึงร้อยละ 40 ของเวลาทั้งหมดในการเก็บขน  

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ  อาจท าได้หลายวิธี 
อาทิ  



• จัดหาอุปกรณ์ในการเก็บ รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยให้เพียงพอและสอดรับกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในชุมชนและควรจัดให้มีระบบการเก็บรวบรวมขนส่ง ของเสียอันตรายจากชุมชน 
(อาทิ ภาชนะรองรับรถยนต์บรรทุกของเสีย รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ) แยกต่างหากจากระบบการเก็บรวบรวม
ขนส่งขยะมูลฝอยทั่วไป  

• รณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การทิ้ง
ขยะ มูลฝอยในสถานที่และภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้  

• ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับพื้นที่  
• ก าหนดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับปริมาณที่จัดเก็บในพื้นที่และ

ก าหนด เส้นทางการเก็บขนให้สอดคล้องกับปริมาณขยะมูลฝอย  
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานเก็บรวบรวมและขนส่ง 

ขยะมูลฝอย โดยมีการก าหนดเกณฑ์และเงื่อนไขตามความเหมาะสม  
 
4. แก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย โดยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์ หรือมีการใช้
บริการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกันกับ อปท.ใกล้เคียง  
 
5. ประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอย  
การก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มักจะถูกต่อต้านทั้งที่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชุมชนสาเหตุที่
ประชาชนมักต่อต้านเนื่องจากเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น การรั่วไหลของน้ าชะมูลฝอย และการเข้าในพื้นที่
ของรถขนขยะมูลฝอย ดังนั้น การด าเนินการดูแลและเดินระบบก าจัดขยะมลูฝอย จึงต้องมีการด าเนินการอย่าง
มปีระสิทธิภาพเพื่อปูองกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้
ดินบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นระยะเพื่อเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของสถานที่ก าจัด  และ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยต่อไป  
การเพิ่มประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอย ท าได้โดย  

• อบรมการดูแลและเดินระบบให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของ อปท.  
• จัดท าแผนงานการฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

และด าเนินการฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบ  
 
6. เพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

เทศบาลต าบลบ้านโคก มักประสบปัญหารายได้ที่ได้จากการให้บริการจัดการขยะมูลฝอยต่ า
กว่าค่าใช้จ่ายจริงมากท าให้เป็นอุปสรรคในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ดังนั้น จึงควรมี
การพิจารณา หาแนวทางที่จะเพิ่มรายได้จากการให้บริการ อาทิจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมประยุกต์แนว
ทางการก าหนด อัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยเชิงพื้นที่ศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก็บรวบรวม
และขนส่งขยะมูลฝอยเพื่อ เป็นข้อมูลในการวางแผนและก าหนดค่าบรกิารลดต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอยด้วย



การพัฒนากระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางปรับปรุงระบบ
การจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ เช่น ให้สัมปทานหรือจัดจ้างภาคเอกชนให้ท าการเก็บค่าบริการให้ขยายฐานการ
จัดเก็บให้ครอบคลมุเขตการให้บริการมากข้ึนปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมอย่างเหมาะสม ซึ่งควรน าหลัก “ผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย” มาประยุกต์และต้องพิจารณา “ความสามารถในการจ่าย”ควบคู่ไปด้วยให้ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังจิตส านึกและสร้างความตระหนักด้าน สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและให้ความร่วมมือใน
การจ่ายค่าบริการ  
 
6. การติดตามและประเมินผล  

กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น  



7.การยกย่องชมเชยกลุ่มเปูาหมาย  
1) การมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
2) มอบเกียรติบัตรแก่ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเขาบางแกรก ที่เข้าร่วมโครงการ  
3) มอบประกาศ/เกียรติบัตรเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้  

8. องค์ความรู้ที่ได้  
- การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  



การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
1. ความหมายของขยะมูลฝอย  

มูลฝอย (Solid Wastes) คือ ของเสียที่เกิดข้ึนจากการกระท าหรือกิจกรรมซึ่งโดยปรกติจะเป็น
ของแข็ง (Solid) หรือกึ่งของแข็ง (Semisolid) และจะถูกทิ้งหลังจากมีการใช้หรือเมื่อไม่มีความต้องการ  มูล
ฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใช้ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์
หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่ อื่น ๆ (พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535)  

ความหมายของขยะมูลฝอยในมิติของการจัดการ มูลฝอยควรจะหมายถึง สิ่งของที่เหลือประโยชน์ 
หรือสิ่งของที่ไม่สามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเพื่อให้มีขยะมูลฝอยทีไ่ม่มีประโยชน์เหลอืน้อยที่สดุ อัน
จะสร้างมลพิษน้อยที่สุด  

2. แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย  
แหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือนและสถาน
ประกอบการต่างๆ ในชุมชน สามารถเก็บ
รวบรวมได้จากสถานที่ต่าง ๆ เช่น แหล่ง
ชุมชนหรืออาคารบ้านเรือน ร้านอาหาร 
การท าความสะอาดทางเท้าที่สาธารณะ
หรือตลาด โรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่ง
พาณิชยกรรม เป็นต้น แหล่งก าเนิดขยะมูล
ฝอยที่ส าคัญ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย สถานที่
สาธารณะ สถานที่ตั้งระบบสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ โรงงานอุตสาหกรรมและลักษณะ
ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดต่างๆ เหล่าน้ี 
จะมีความแตกต่างกันไปตามของกิจกรรม 
ดังตารางต่อไปน้ี แหล่งก าเนิด  

ลักษณะกิจกรรม/สถานที่  ลักษณะขยะมูลฝอย  

ที่พักอาศัย  บ้านเดี่ยว  อพาร์ต เ ม้นต์ 
ตึกแถว อาคารชุด  

เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก เศษผ้า 
หนัง ยาง กระเบื้อง ขวดแก้ว เศษใบไม้ ก่ิง
ไม้ ของเสีย อันตรายจาก บ้านเรือน(เช่น 
ถ่านไฟฉาย  หลอดไฟฟูา แบตเตอรี่
รถยนต์) และเฟอร์นิเจอร์  

ธุรกิจการค้า  ร้านค้า ร้านอาหร ตลาด 
ส านักงาน โรงแรม สถาน
บริการฯ  

กระดาษ กล่อง พลาสติก เศษอาหาร แก้ว 
ไม้ กระป๋อง ของเสียอันตรายจาก
บ้านเรือน  

สถานที่ราชการ  โรงเรียน โรงพยาบาล เรือนจ า เช่นเดียวกับธุรกิจการค้า  



ที่ท าการหน่วยงานราชการ  

สถานที่ก่อสร้าง  สถานที่ก าลังก่อสร้างหรือรื้อ
ถอน การซ่อมแซมถนน หรือ
ทางเท้า  

เศษไม้ เศษเหล็ก เศษหิน คอนกรีต ฝุุนดิน  

สถานที่ตั้งระบบสาธารณูปโภค  โรงผลิตน้ าประปา โรงบ าบัด
น้ าเสีย  

กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย  

สถานที่สาธารณะ  ถนน ที่จอดรถ สนามเด็กเล่น 
สวนสาธารณะ  สถานที่
ท่องเที่ยว  

เศษกระดาษ พลาสติก กระป๋อง ใบไม้ ก่ิง
ไม้ ฝุุนดิน  

อุตสาหกรรม  โรงงานอุตสาหกรรม  ของเสียจากกระบวนการผลิต (ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของโรงงาน) เศษโลหะ ของเสีย
อันตราย มูลฝอยจากคนงาน  

เกษตรกรรม  ไร่ นา สวน ปศุสัตว์  เศษผลผลิต เช่น ฟางข้าว เปลือกผลไม้ 
มูลสัตว์  

 

3. ประเภทของขยะมูลฝอย  
ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามเกณฑ์ที่ใช้แบ่ง  เช่น ขยะเปียกกับขยะแห้ง หรือ

ขยะ ที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกกับขยะที่ต้องก าจัด เป็นต้น โดยทั่วไปอาจแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยตาม 
คุณลักษณะออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1) ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้แก่ เศษวัสดุก่อสร้าง กระดาษที่มี
แผ่นฟิล์มหรือแผ่นพลาสติกเคลือบ กล่องลูกฟูกที่ท าจากฟางอัด กล่องเครื่องดื่มต่าง ๆ พลาสติกที่มีส่วนผสม
ของไฟเบอร์ ฟองน้ า เศษผ้า เศษหนัง เศษยาง เศษพรม ขยะประเภทนี้ไม่เกิดการสลายและเน่าเหม็น  

2) ขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้ เป็นขยะจากครัวเรือน ภัตตาคาร โรงอาหาร ตลาดสด และ 
การเกษตรกรรม ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ ซากสัตว์ มูลสัตว์ ขยะประเภทนี้สามารถสลาย
และ เน่าเปื่อยได้ง่าย มีกลิ่นเหม็น เพราะว่าเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มี ดังนั้นการก าจัดขยะประเภทนี้ควร
พิจารณา ความเป็นไปได้ในการหมักท าปุ๋ยก่อน  

3) ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ขยะประเภทนี้ไม่เกิดการย่อยสลาย สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ อโลหะ เป็นต้น ในการก าจัดควร
พิจารณาการแยกช้ินส่วน ที่ยังสามารถน ากลับมาใช้ได้  

4) ขยะติดเช้ือและขยะอันตราย เป็นขยะจากสถานพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม หรืออ ๆ ซึ่งต้องใช้
กรรมวิธีในการท าลายเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาล แบตเตอรี่ กระป๋องสี ฟิล์มถ่ายรูป 
ถ่านไฟฉาย เป็นต้น การก าจัดขยะติดเช้ือจากโรงพยาบาลจะท าโดยการเผาขยะติดเช้ือ ส่วนขยะอันตรายอื่นๆ 
ต้องด าเนินการอย่างระมัดระวัง  

 



4. ปัญหา ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
1. ท าให้เกิดทัศนะอุจาด (Visual Pollution) ปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอยไม่ถูกที่ท าให้้เกิดความสกปรก 

ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งผู้พบเห็น  ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวอาจเนื่องมาจากการขาดความรับผิดชอบหรอืจติส านึกที่ดีในการทิ้งมูลฝอยของประชาชน หรือความไม่ 
เพียงพอของภาชนะรองรับมูลฝอยก็ได้  

2. เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุและแพร่กระจายของเช้ือโรค โดยเฉพาะมูลฝอยติดเช้ือจากสถานพยาบาล ซึ่ง
มักมีการทิ้งปะปนมากับมูลฝอยทั่วไปของชุมชนอยู่เสมอ ท าให้ประชาชนที่ไปคุ้ยเข่ียมูลฝอย (Scavenger) มี
การสัมผัสกับเช้ือโรคต่างๆ ที่ปะปนมากับมูลฝอยได้ นอกจากนี้มูลฝอยที่ย่อยสลายได้มักมีแบคทีเรียท าหน้าที่
ย่อยสลาย มักจะมีเช้ือโรคจากกอง มูลฝอยจะแพร่กระจายไปกับแมลงวัน แมลงสาบ หน ูและสุนัขที่มาคุ้ยเข่ีย 
กองมูลฝอยซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้นได้ เช่น เช้ือที่ท าให้เกิดโรคอหิวาต์ ไทฟอยด์
และโรคบิด เป็นต้น  

3 ท าให้ดินเสื่อมและเกิดมลพิษ มูลฝอยที่เทกองทิ้งไว้ จะท าให้พื้นดินสกปรกดินมีสภาพเป็นกรดหรือ
ด่างหรือมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิง่มีชีวิตในดิน ตลอดจนท าให้้คุณสมบัติทางกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงไป 
เช่น โซเดียม ท าให้เนื้อดินแตกร่วน นอกจากนี้ในกองมูลฝอยอาจมีพวกโลหะหนัก ที่ปะปนมากับมูล ฝอย เช่น 
ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว เป็นต้น หากมีการปนเปื้อนลงสู่ดินแล้วอาจมีการปนเปื้อนมาสู่คน ท าให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพได ้ 

4. ท าลายแหล่งน้ า มูลฝอยที่ตกในแหล่งน้ าหรือท่อระบายน้ า จะท าให้แหล่งน้ าตื้นเขินหรืออุดตัน 
นอกจากนี้ยังท าให้เกิดมลพิษทางน้ า ท าให้ไม่เหมาะแก่การใช้อุปโภคบริโภค หากน้ าเสียมีความสกปรกสูงมาก
จะท าให้พืชและ สัตว์ในน้ าตายอย่างรวดเร็ว  
           5. ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากการเผาขยะมูลฝอยท าให้เกิดควันและก๊าซพิษ นอกจากนี้การ

กองทิ้งขยะที่สามารถย่อยสลายได้จะเกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นของก๊าซไฮโดรเจน

ซัลไฟล์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของและก่อให้การร้องเรียนปัญหาเหตุร าคาญข้ึน 

 

5. การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  
การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดต่างๆ เช่น บ้านเรือน ส านักงาน อาคาร โรงงาน โดยการใช้

หลักการ 3R มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แหล่งก าเนิดมูลฝอย ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากมูลฝอยให้มากที่สุด 
ก่อนส่งมูลฝอยที่ไม่มีค่าแล้วไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักการ ดังนี ้ 

R1 = Reduce (ลดการใช้) คือ “ลดระดับการใช้ในปัจจุบันลง โดยควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ใน
สัดส่วนที่พอเหมาะเพื่อท าให้เกิดการสูญเปล่าให้น้อยที่สุด” กล่าวไว้โดย Middleton and Hawkins ใน 
Swarbrooke (1998) หรือ ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย คือ ลดการใช้อย่างฟุุมเฟือย และ ใช้ทุกสิ่งอย่างคุ้มค่า 
เลือกใช้เท่าที่จ าเป็น ใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน  



R2 = Reuse (การใช้ซ้ า) เป็นการน าสิ่งของที่ใช้งานไปแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้มาใช้อีก  ให้คุ้มค่า 
บ ารุงรักษาสิ่งของนั้นๆให้มีอายุการใช้งานนานๆ หรืออาจน าไปให้ผู้อื่นใช่ต่อหรือบริจาคก็ได้ “ขยะหลายชนิดที่
เรา “ทิ้ง” อาจเป็นวัตถุดิบในการผลิตส าหรับอีกคน เช่นเศษไม้จากการก่อสร้าง สามารถน ามาท าเฟอร์นิเจอร์
ได้ ถุงใส่เมล็ดกาแฟในร้านขายกาแฟสามารถน ามาท ากระเป๋า  ข้ีเลื่อยสามารถท าเป็นธูป หรือแม้แต่การ
ดัดแปลงของใช้ง่ายๆ ในบ้าน เช่น การน าขวดโหลกาแฟมาล้างท าความสะอาด และใช้เป็นขวดโหลใส่ของ ขวด
น้ าอัดลมที่ท าด้วยพลาสติก น ามาใส่น้ าดื่ม หรือน าไปใส่ปุ๋ยน้ าชีวภาพ กากน้ าตาล ถุงพลาสติกก็ใช้หลาย ๆ  ครั้ง
ตามสภาพและความเหมาะสม”  

R3 = Recycle (การน ากลับมาใช้ใหม่) เป็นการน าวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก 
อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

วิธีการจัดการในแต่ละ R  
Reduce (ลดการใช้) เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองในการใช้สินค้าและบริการต่างๆ  

โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เช่น ขยะที่จะเกิดข้ึน การใช้พลังงานในการผลิต ความสิ้นเปลืองในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งพวกเราทุกคนมีส่วนช่วยกันได้ โดยคิดก่อนซื้อสินค้า พิจารณาว่าสิ่งนั้นมีความจ า
เป็นมาก แค่ไหน หากจ าเป็นต้องซื้อควรพิจารณาว่าหลังจากใช้สินค้านั้นแล้วบรรจุภัณฑ์ที่เหลือสามารถน า
กลับมาใช้ซ้ า หรือน ามาแปรรูปใช้ใหม่ได้หรือไม่ เช่น  

การไปจ่ายตลาด ถ้าเราน าเอาถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือประเภทตะกร้าจักสานที่ท าด้วยหวายหรือไม้ไผ่ 
ติดมือ ไปด้วย ก็จะช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลงได้  

การขอถุงใหญ่ใบเดียว แทนการใช้ถุงพลาสติกเล็กๆหลายๆใบ  
การใช้แก้วน้ าเซรามิค แทนแก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษ  
ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ฟุุมเฟือย เช่น สินค้าลดราคาต่างๆ  
ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์ฟุุมเฟือยมีการห่อหุ้มหลายช้ัน  
ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียวหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานต่ าและเป็น

อันตราย เช่น ถ่านไฟฉายที่ไม่ได้มาตรฐาน  
ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นประจ า ควรเลือกที่มีขนาด

ใหญ่เพราะคุ้มค่า และใช้บรรจุภัณฑ์น้อยกว่า  
การใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดเติม  
นอกจากนั้นยังรวมถึงการลดการใช้ทรัพยากรในการออกแบบ  การออกแบบเพื่อลดอัตราการใช้

วัตถุดิบ ในกระบวนการผลิต การออกแบบเพื่อลดอัตราการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และ การออกแบบ
เพื่อลดอัตราการใช้พลังงานในระหว่างการใช้งาน เป็นต้น  

ผลดีที่เกิดจากการจัดการขยะตามหลัก 3R  
1. ประหยัดงบประมาณในการจดัการมลูฝอย ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันกทม.มีภาระในการก าจัดขยะถึง

วันละ 8,700 ตัน/วัน หรือประมาณ 3.2 ล้านบาท เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและก าจัดโดยเฉลี่ยตันละ 1,000 



บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายวันละ 8,700,000 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะปีละ 3,200 ล้านบาท หาก
เราน าขยะมูลฝอยกลับมารีไซเคิลก่อนทิ้งรวมกันเป็นขยะ เราจะสามารถลดปริมาณขยะได้อย่างน้อย 30% 
หรือ ประมาณ 2,700 ตัน/วัน สามารถประหยัดงบประมาณได้วันละ 2,700,000 บาท/วัน หรือปีละประมาณ 
1,000 ล้านบาท  

นอกจากนี้หากมีการคัดแยกเศษอาหารทีเหลือจากการประกอบอาหารหรือการรับประทานในแต่ละ
วันรวมถึงเศษกิ่งไม้ใบไม้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในขยะของบ้านเราถึง 50% คัดแยกออกมาใช้ประโยชน์ใน
รูปของปุ๋ยหมัก อาหารสัตว์หรือน าไปผลิตเป็นกาซหุงต้ม นอกจากจะเป็นการแปรรูปขยะกลับมาใช้เป็น
ทรัพยากรแล้วยังสามารถ ลดปริมาณขยะได้ถึงวันละ 4,000 ตัน/วัน ประหยัดงบประมาณได้วันละ 4 ล้านบาท 
หรือปีละประมาณ 1,600 ล้านบาท เพียงแค่นี้จะสามารถประหยัดงบประมาณไปได้ถึงปีละ 2,600 ล้านบาท  

2. ประหยัดพื้นที่รองรับและก าจัดมูลฝอย การคัดแยกและน าขยะกลับมารีไซเคิล สามารถลดปริมาณ
ขยะ ที่ต้องก าจัดโดยการฝังกลบถึง 2.6 ล้านตัน/ปี ประหยัดพื้นที่ฝังกลบได้อย่างน้อย ปีละกว่า 500 ไร่
(ประเมินจากการ ฝังกลับอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยการขุดหลุมลึกช้ันละ 3 เมตร สูง 3 ช้ัน และใช้ความ
หนาแน่นขณะบดอัด 400กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)  

3. ประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วัตถุดิบ
ใหม่ เช่น ลดพลังงานที่ใช้ในการตัดต้นไม้ เพื่อน ามาท ากระดาษหรือเช้ือเพลิง ลดการขุดทรายธรรมชาติข้ันมา
ในกระบวนการผลิตแก้วลดการขุดแร่ธาตุ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียมหรือโลหะอื่นๆ  

4. การน าวัสดุรีไซเคิลมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องเช่น ลด
ต้นทุนด้านพลังงานในการหลอมประมาณร้อยละ 15  

5. ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เมื่อเปรียบเทียบกับการน าไปฝังกลบหรือเผาใน
เตาเผา  

6. ก่อให้เกิดอาชีพและการจ้างงาน เช่นอาชีพการคัดแยกขยะ พ่อค้าคนกลางที่จะรวบรวมขยะ บรรจุ
ภัณฑ์ ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล มีการตั้งร้านรับซื้อของเก่าหรือโรงงานคัดแยกและแปรสภาพ
เพิ่มข้ึน ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มข้ึนด้วย  

6. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่มหีน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะในชุมชน จะต้องจัดเตรียมภาชนะ 

และ รถส าหรับเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ตามข้อก าหนดดังต่อไปนี ้ 
6.1 ภาชนะส าหรับรองรับขยะมูลฝอย  

(1) จัดวางภาชนะรองรับขยะในบริเวณพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเช่น ตลาด 
ที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา ชุมชน อุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ตามข้อก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้ 

• จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในอัตราไม่น้อยกว่า 500 ลิตรต่อ 50 – 80 
หลังคาเรือน หรือต่อประชากร 350 คน หรือตามความเหมาะสมของชุมชน  



• จัดให้มีภาชนะหรือสถานที่ที่ใช้ส าหรับเก็บกักขยะแบบแยกประเภท  ณ จุดรวบรวมขยะ 
(Station) ของชุมชนเพื่อรอการเก็บขนไปก าจัดหรือด าเนินการอย่างอื่น โดยให้มีความจุไม่น้อยกว่า 3 
เท่าของปริมาณขยะที่เกิดข้ึนในแต่ละวันหรือตามความเหมาะสมของสถานที่  

(2) การจัดหาภาชนะรองรับขยะ หรือสถานที่เก็บกักขยะรวมในชุมชน จะต้องพิจารณาตาม
ลักษณะของขยะที่จะท าการคัดแยก เช่น จัดหาภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะย่อยสลายและขยะรี
ไซเคิล หรือขยะ รีไซเคิล ขยะย่อยสลาย และขยะทั่วไป หรือขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป
และขยะอันตราย  

(3) สถานที่ที่ใช้ส าหรับเก็บกักขยะรวมในชุมชนจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้ 
• ผนังต้องท าด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ  
• พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ าซึม  
• ต้องมีการปูองกันกลิ่น น้ าฝน และสัตว์คุ้ยเข่ียหรือพาหะน าโรค  
• มีความสะดวกในการท าความสะอาดและรวบรวมน้ าเสียที่เกิดจากขยะเพื่อน าไปบ าบัด  
• ต้องมีระบบระบายและถ่ายเทอากาศที่ดี และปูองกันน้ าเข้าสู่สถานที่เก็บกัก  
• ตั้งอยู่ห่างจาก แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค สถานที่ประกอบอาหารสถานที่รับประทาน

อาหาร บริเวณที่เลี้ยงเด็กอ่อน หรือสนามเด็กเล่นตามข้อก าหนดของท้องถ่ินหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
• ตั้งอยู่ในบริเวณที่สาธารณชนเข้าถึงได้ง่าย และรถเก็บขนขยะสามารถเข้าไปด าเนินการขน

ถ่ายได้สะดวก  
• มีเครื่องปิดกั้นให้พ้นจากสายตาสาธารณชนและมีรั้วรอบขอบชิด  
• มีเครื่องหมายแสดงว่าเป็นสถานที่เก็บกักขยะ ปูายแสดงแผนการเก็บขนและแผนฉุกเฉิน

ส าหรับช่วงเวลาที่ความจุของสถานที่ไม่เพียงพอเนื่องจากความล่าช้าในการขนส่งขยะไปจัดการ  
(4) ภาชนะรองรับขยะ หรือสถานที่เก็บกักขยะรวมในชุมชน จะต้องตั้งอยู่ในที่ที่ไม่มีสิ่งกีด

ขวางทางจราจร และการสัญจรของประชาชน  
(5) ขยะจะต้องถูกเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับแบบแยกประเภทตามที่ได้ระบุไว้บน

ภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะซึ่งได้จัดเตรียมไว้ส าหรับชุมชนน้ัน  
6.2 ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย  

(1) ห้ามบุคคลใดด าเนินการคัดแยกขยะเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในภาชนะรองรับขยะ
หรือสถานที่เก็บกักขยะรวมของชุมชน เว้นแต ่ 

• บุคคลดังกล่าวได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะในชุมชน  
• บริเวณหรือสถานที่เก็บกักขยะดังกล่าวได้จัดไว้เป็นพื้นที่เฉพาะส าหรับให้มีการคัดแยก  
• กรณีอื่นๆ ตามที่หน่วยงานส่วนท้องถ่ินก าหนด  
(2) บุคคลใดที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้คัดแยกขยะในภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะในชุมชน 

จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้  



• ควบคุมมิให้มีการหกหล่น ปลิวฟุูงของขยะและการรั่วไหลของน้ าชะขยะในขณะด าเนินการ
คัดแยก  

• จัดเก็บขยะและภาชนะรองรับให้อยู่ในสภาพเดิมหลังจากคัดแยกแล้วเสร็จ  
• ของมีคม เช่น เศษแก้ว หรือเข็มฉีดยา จะต้องคัดแยกออกจากขยะอื่นๆ และใส่ถุงมือที่มี

ความหนาเพียงพอ เพื่อปูองกันการเกิดบาดแผลในขณะท าการคัดแยก  
• ห้ามท าการคัดแยกวัตถุต้องสงสัยหรือภาชนะบรรจุวัสดุที่ไม่ทราบแน่ชัดหากพบเห็น ให้รีบ

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป  
• ห้ามเผา หลอม สกัดหรือด าเนินกิจกรรมอื่นใด เพื่อการคัดแยก การสกัดโลหะมีค่าหรือ

ท าลายขยะในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีระบบปูองกันและควบคุมของเสียที่จะเกิดข้ึน  
• ไม่คัดแยกขยะในขณะที่ร่างกายมีบาดแผล หรือเจ็บปุวย  
• ในขณะด าเนินการคัดแยกขยะจะต้องสวมเสื้อผ้าให้รัดกุมและสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันตนเอง 

เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก แว่นตา หมวกคลุมผม และรองเท้าบู๊ท  
• เมื่อคัดแยกขยะแล้วเสร็จให้ท าความสะอาดร่างกายโดยการอาบน้ าฟอกสบู่ทุกครั้ง  
• ควรท าความสะอาดเสื้อผ้าหรอือุปกรณ์ปูองกันต่างๆ ภายหลังเลิกใช้งานในแต่ละครั้งและให ้

ท าความสะอาดแยกต่างหากจากชุดอื่นๆ  
• ควรรับประทานอาหารและดื่มน้ าที่สะอาด รวมทั้งล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง  
• ควรมีการตรวจสุขภาพประจ าปี เช่น ตรวจเลือด ตับ ไต และปอด และฉีดวัคซีนปูองกันโรค 

เช่น บาดทะยัก ไทฟอยด์และอื่นๆ  
6.3 จ านวนรถเก็บรวบรวมขยะ  

           จัดหารถเก็บรวบรวมขยะและพนักงานประจ ารถให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดข้ึนตามเกณฑ์
ต่อไปนี้  

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

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

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

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

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



(1) จัดเก็บขยะให้หมดทุกวันหรือให้มีปริมาณขยะตกค้างน้อยที่สุด เพื่อปูองกันปัญหาเรื่อง
กลิ่น ทัศนียภาพและพาหะน าโรค  

(2) จัดเก็บขยะแยกตามประเภท/ชนิดของขยะที่ได้คัดแยกไว้ เช่น การจัดเก็บขยะรีไซเคิล 
แยกต่างหากจากขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไปและขยะอันตราย  

(3) จัดเก็บขยะอันตรายแยกต่างหากจากขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลายและขยะทั่วไป  
(4) จัดให้มีวันเก็บรวบรวมพิเศษส าหรับขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 

ครั้ง และห้ามใช้รถเก็บรวบรวมที่มีระบบอัดขยะเก็บรวบรวมขยะอันตราย  
(5) ควบคุมมิให้เกิดการฟุูงกระจายของขยะและการหกรั่วของน้ าชะขยะในขณะจัดเก็บ

รวบรวม  
(6) ห้ามมิให้ระบายน้ าเสียที่เกิดจากการล้างหรือท าความสะอาดภาชนะ และสถานที่เก็บกัก

ขยะ ลงสู่แม่น้ า แอ่งน้ า ล าน้ า คลองระบายน้ า แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติอื่นๆ โดย
ปราศจากการบ าบัดจนได้ค่าตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด  

(7) จัดเก็บขยะติดเช้ือตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
(8) จัดการขยะอันตรายตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด  

6.5 เส้นทางการจัดเก็บ  
(1) ก าหนดเส้นทางให้จุดสุดท้ายของการเก็บขยะ อยู่ใกล้สถานีขนถ่ายขยะ หรือพื้นที่ก าจัด

ขยะมากที่สุด ส่วนเส้นทางการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลควรให้จุดสุดท้ายของการเก็บรวบรวมอยู่ใกล้
โรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะมากที่สุด  

(2) ถ้าบริเวณใดมีการจราจรติดขัดมากๆ ให้หลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวมในเวลานั้นโดย
ด าเนินการ ในเวลาที่มีการจราจรน้อยที่สุด  

(3) ควรเก็บรวบรวมขยะ ในบริเวณที่มีปริมาณมากที่สุดก่อนในช่วงวันที่ท าการเก็บขนขยะ  
                     (4) ในกรณีที่พบว่ามีพื้นที่ที่มีขยะปรมิาณน้อย และมีจุดเก็บรวบรวมอยู่กระจดักระจาย ให้ท า    
           การเก็บรวบรวมในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สุดท้ายแต่เก็บให้หมดในวันเดียวกัน 

6.6 การปูองกันอันตรายส าหรับพนักงานเก็บขน  
(1) จัดอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอส าหรับพนักงานเก็บรวบรวมขยะ เช่น 

ถุงมือ รองเท้า ผ้าปิดจมูก เป็นต้น รวมทั้งก าชับให้พนักงานแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะโดยใช้อุปกรณ์ 
ปูองกันอันตรายที่จัดเตรียมให้ ได้แก่ การสวมเสื้อผ้าที่รัดกุม ใส่ถุงมือให้มิดชิด สวมรองเท้าหุ้มส้น 
และใช้ผ้าปิดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

(2) ตรวจสุขภาพพนักงานเก็บรวบรวมขยะเป็นประจ าทุกปีดูแลรักษาอุปกรณ์และรถเก็บ
รวบรวมขยะให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา  

 
7. การเก็บขนขยะมูลฝอย  
การขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายขยะควรจะปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้  



7.1 ควบคุมดูแลมิให้มีการบรรทุกขยะเกินพิกัดน้ าหนักที่ก าหนดไว้ ส าหรับรถเก็บรวบรวมขยะนั้นๆ  
7.2 ปฏิบัติตามข้อจ ากัดน้ าหนัก และระเบียบวิธีการขนส่งวัสดุบนถนนสาธารณะซึ่งก าหนด โดย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
7.3 ขยะจะต้องถูกขนส่งในภาชนะบรรจุหรือตู้ที่ปิดของยานพาหนะขนส่ง  อาทิ การปิดฝาด้านข้าง 

และด้านท้ายของรถยนต์เก็บขนขยะแบบเปิดข้างเทท้ายในระหว่างการขนส่ง  
7.4 ควบคุมการรั่วไหลของน้ าชะขยะ ระหว่างการขนส่งโดยการจัดให้มีถังรองรับน้ าชะขยะ (Holding 

tank)  
7.5 ควบคุมการหกหล่น ปลิวฟุูงของขยะออกนอกยานพาหนะขนส่งโดยจัดให้มีผ้าใบหรือ  

ตาข่ายปกคลุมขยะในระหว่างการขนส่ง  
7.6 ขนส่งขยะรีไซเคิลแยกต่างหากจากขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไปและขยะอันตราย  
7.7 ขยะอันตรายจะต้องขนส่งแยกต่างหากจากขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลาย และขยะทั่วไปและปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบข้อก าหนดของการขนส่งวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ  วัตถุอันตรายหรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง  

7.8 จ ากัดความเร็วของรถในช่วงที่ว่ิงผ่านชุมชนบริเวณทางร่วมหรือทางแยกให้มีความเร็วไม่เกิน  40 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เพื่อปูองกันปัญหาด้านการฟุูงกระจายของฝุุนละอองและอุบัติเหตุ  

7.9 พนักงานขับรถ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  
7.10 ห้ามมิให้ระบายน้ าชะขยะ และน้ าเสียที่เกิดจากการล้าง หรือท าความสะอาดรถยนต์เก็บขนขยะ

ลงสู่แม่น้ า แหล่งน้ า ล าน้ า คลองระบายน้ า แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติอื่นๆโดยปราศจากการ
บ าบัดจนได้ค่าตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด ติดตั้งปูายหรือเครื่องหมายแสดง
ทางเข้าสถานที่ก าจัดขยะให้ชัดเจน เพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึนจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา  

 
8. การก าจัดขยะมูลฝอย  

วิธีการก าจัดมูลฝอยที่ถูกต้องจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  
8.1 ไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสัตว์เช่น ท าให้เกิดแหล่งอาหารแหล่ง

เพาะพันธ์ุของสัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค ได้แก่ หน ูแมลงวัน ยุง แมลงสาบ และสุนัข เป็นต้น  
8.2 ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนแก่แหล่งน้ าและพื้นดิน  
8.3 ไม่เป็นสาเหตุของความเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องมาจากเสียง กลิ่น ควัน ผง และฝุุนละออง  

           8.4 ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือท าให้สิ่งแวดล้อมเสียหายน้อย 

ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการและก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้อย ที่
ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ 3 ระบบ ได้แก่  

1. ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  
2. ระบบการหมักท าปุ๋ย (Composting)  
3. ระบบการเผาในเตาเผา (Incineration)  



ซึ่งระบบก าจัดแต่ละวิธีมีแนวคิดหรือการด าเนินการแตกต่างกันไป สรุปได้ดังนี้  

1. วิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ใช้ได้กับขยะมูลฝอยทุกประเภท ยกเว้นมูลฝอยติดเช้ือ
หรือสารพิษ มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี คือ  

- วิธีฝังกลบบนพื้นที่ (Area Method) เป็นการฝังกลบที่เริ่มจากระดับดินเดิมโดยท าการบดอัดมูลฝอยตาม
แนวราบก่อน แล้วค่อยบดอัดทับในช้ันถัดไปสูงข้ึนเรื่อยๆ จนได้ระดับที่ก าหนดการฝังกลบวิธีนี้จ าเป็นต้องท าคัน
ดิน (Embankment) เพื่อท าหน้าที่เป็นผนังและท าหน้าที่ปูองกันน้ าเสียที่เกิดจากการย่อยสลายของมูลฝอยที่บด
อัดและฝังกลบแล้วไม่ให้ซึมออกท าให้เกิดมลภาวะน้ าเสียได้ ลักษณะพื้นที่ที่จ าเป็นต้องใช้วิธีนี้คือที่ราบลุ่ม หรือที่
ที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง หรือน้ าใต้ดินต่ ากว่าผิวดินไม่เกิน 1 เมตร เพราะจะท าให้เกิดการปนเปื้อนของน้ าเสียต่อน้ า
ใต้ดินได้การก าจัดด้วยวิธีนี้จ าเป็นจะต้องจัดหาดินมาจากที่อื่นเพื่อมาท าคันดินท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการสูงข้ึน  

รูปที ่1 แสดงวิธีการฝังกลบบนพื้นที ่(Area Method) 

 

 

- วิธีฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench Method) เป็นวิธีฝังกลบที่เริ่มจากระดับที่ต่ ากว่าดินเดิมโดยการขุดดินให้ได้
ระดับตามที่ก าหนด แล้วเริ่มบดอัดมูลฝอยให้เป็นช้ินบางๆทับกัน หนาข้ึนเรื่อยๆ จนได้ระดับตามที่ก าหนดของมูล
ฝอยบดอัดแต่ละช้ัน โดยทั่วไปความลึกของการขุดร่องจะถูกก าหนดด้วยระดับน้ าใต้ดิน  ก้นร่องควรอยู่สูงกว่า
ระดับน้ า ใต้ดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยยึดระดับน้ าในฤดูฝนเป็นเกณฑ์เพื่อปอูงกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนต่อน้ าใต้
ดิน ไม่ต้องท าคันดิน เพราะสามารถใช้ผนังของร่องขุดเป็นก าแพงยัน ท าให้ไม่จ าเป็นต้องขนดินมาจากข้างนอก 
และสามารถใช้ดินที่ขุดออกมากลบมูลฝอยได้อีก  

รูปที่ 2. แสดงการฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench) 



 

 

2. การหมักมูลฝอยเพื่อท าปุ๋ย (Composting) ใช้กับสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ มีความช้ืน 50-70% หลักการ
หมักขยะเพื่อท าปุ๋ย อาศัยขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ในมูลฝอย 
โดยเฉพาะจุลินทรีย์พวกที่ต้องการออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในด้านความช้ืน 
อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน รวมทั้งอัตราส่วนระหว่างคารบ์อนและไนโตรเจน ผลผลิตที่ได้เป็นสารอินทรีย์ที่สลาย
แล้วเป็นผงหรือก้อนเล็กๆ สีน้ าตาล เรียกว่า คอมโพสต์ (Compost) สามารถน าไปใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพ
ดิน  

3. วิธีเผาในเตา (Incineration) ควรเป็นสารที่เผาไหม้ได้มีค่าความร้อนไม่ต่ ากว่า 4,500 Kl/kg ความช้ืนไม่
มากกว่า40 % การเผาขยะด้วยเตาเผาขยะเหมาะสมมากที่จะใช้ในการก าจัดขยะพิเศษบางชนิด เช่น ขยะที่มี
การปนเปื้อนของเช้ือโรค และขยะที่มีส่วนที่เผาไหม้ได้ปนอยู่ด้วยมาก  
            
 


