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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและโรงงานคัดแยกมูลฝอยท่ัวไปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 

ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
1. ความเป็นมาของโครงการ 
   

ปัญหามลพิษประเด็นหนึ่งที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น คือ มลพิษจากมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก ๆ วันที่ถูก
ทิ้งกระจัดกระจาย ส่งกลิ่นเหม็นและสะสมตามบริเวณต่าง ๆ ของเมืองหรือชุมชน รวมทั้งการประสบปัญหาการหาสถานที่
ก าจัดมูลฝอยเนื่องจากการต่อต้านของประชาชน ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งในเมืองขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สาเหตุที่เป็น
เช่นนี้เพราะปริมาณมูลฝอยที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานั้นไม่สามารถท าลายได้หมดหรือไม่สามารถท าลายได้ทันต่อเวลา 
เนื่องมาจากการขาดการจัดการมูลฝอยที่ดีพอ เช่น การน ามูลฝอยไปลักลอบทิ้งยังสถานที่ที่ห่างไกลชุมชนตามที่รกร้างว่าง
เปล่า รวมทั้งการเผาท าลายกลางแจ้งจนเกิดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ  เช่น ผลกระทบต่อคุณภาพน้ า คุณภาพ
อากาศ คุณภาพดิน หรือทัศนียภาพโดยทั่วไป จึงท าให้เกิดปัญหาจนปรากฏเป็นข่าวการร้องเรียนจากประชาชนเป็นระยะ 
ซึ่งไม่เฉพาะมูลฝอยทั่วไปจากชุมชนเท่านั้น ยังหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งจัดเป็นมูลฝอยอันตราย (Hazardous 
Waste) ประเภทหนึ่ง เนื่องจากมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค ซึ่งจะก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม การจัดการมูลฝอยตดิเชือ้จะตอ้งมวีธิกีาร
จัดการที่เฉพาะแตกต่างจากมูลฝอยทั่วไป ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยก การเก็บรวบรวม เก็บกัก เก็บขน บ าบัดและท าลาย  

 
จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว รัฐบาลได้ก าหนดให้เรื่องการจัดการมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ  โดยคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.
2557 และได้สั่งการให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งในกรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมี
แนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ  

1)  ก าจัดขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยซึ่งเป็นพื้นที่วิกฤติ   
2)  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  ส าหรับขยะมูลฝอยใหม่เน้น

การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การก าจัดขยะมูลฝอยใช้แบบศูนย์รวม ก าจัดโดยใช้
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3)  วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
4)  สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการมูลฝอยที่ยั่งยืน เน้นให้ความรู้ประชาชนและการบังคับใช้

กฎหมาย  
 
ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต าบลบ้านโพธิ์ 

อ าเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากเทศบาลประมาณ 13 กิโลเมตร ได้เปิดท าการก าจัดขยะมาตั้งแต่ปี 2539 จนถึง
ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 153 ไร่ ในศูนย์ก าจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีการก าจัดมูลฝอย แบ่งออกเป็น 2 ระบบ 
ได้แก่ ระบบการก าจัดขยะทั่วไปและระบบการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอยทั่วไปนั้น ศูนย์ก าจัด     
มูลฝอยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีรับขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีซึ่งมีปริมาณวันละ 30.19 ตัน และ
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มูลฝอยที่รับมาจากภายนอกอีกประมาณวันละ 20-30 ตัน ท าให้ในแต่ละวันมีมูลฝอยที่ต้องน าไปก าจัดวันละประมาณ 50–
60 ตัน ด าเนินการก าจัดมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  ปัญหาที่พบคือยังมีขยะส่วนหนึ่งที่สามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ แต่เทศบาลยังไม่มีระบบการคัดแยก ท าให้เทศบาลต้องน าขยะมูลฝอยทั้งหมดไปฝังกลบ ส าหรับ
มูลฝอยติดเชื้อเทศบาลด าเนินก าจัดในเตาเผาของเทศบาลซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับหลุมฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดย
เป็นระบบเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln Incinerator) อัตราการเผาไหม้เฉลี่ย 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
ของเทศบาลได้ก่อสร้างและเปิดเดินระบบเมื่อปี พ.ศ. 2543 ก าจัดมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี ปัจจุบันเตาเผามีสภาพช ารุด
เป็นอย่างมาก เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจึงมีแผนที่จะด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อใหม่ทดแทนของเดิม 
เพื่อให้การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นไปอย่างถูกหลักวิชาการ อีกทั้งสามารถรองรับการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนอกเขตได้ ใน
กรณีที่ต้องรับเป็นศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวมของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
จากนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของรัฐบาล (Roadmap) ซึ่งต้องการให้มีการ

รวมกลุ่ม หรือจัดตั้งศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ ดังนั้นเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งมีเตาเผา
มูลฝอยติดเชื้ออยู่ รวมทั้งยังได้ให้ความส าคัญในการลดและคัดแยกมูลฝอย เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การน ามูลฝอยอนิทรีย์ไปท าปุ๋ยหมัก การน ากระดาษ โลหะ หรือเศษพลาสติกไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
การผลิตเชื้อเพลิงเป็นต้น  จึงจัดท า “โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและโรงงานคัดแยกมูลฝอยทั่วไป เพื่อน า
กลับมาใช้ใหม่” เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีข้ึนเพื่อรองรับการจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าว  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและโรงงานคัดแยก     
มูลฝอยทั่วไปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อนอกเขตได้ กรณีที่ต้องรับเป็นศูนย์
รวมก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดสุพรรณบุรี 

2) เพื่อศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) และออกแบบรายละเอียดระบบโรงงานคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 
เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปนอกเขตได้ 
กรณีที่ต้องรับเป็นศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวมแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดรับฟังความคิดเห็น 

1) เพือ่ชี้แจงเหตุผล ความเป็นมา และแนวคิดการออกแบบเบื้องต้นการด าเนินการของโครงการจัดตั้งศูนย์
จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและโรงงานคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุร ี

2) เพือ่น าเสนอแนวคิดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
ติดเชื้อและโรงงานคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
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3) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องและมีส่วนได้เสีย เช่น สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัด
สุพรรณบุรี ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง นักวิชาการ หน่วยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องผู้น าชุมชน ประชาชน ตลอดจนผู้ที่คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะ    
มูลฝอยติดเชื้อและโรงงานคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

3. พื้นที่ขอบเขตการศึกษาและพื้นที่ตั้งโครงการ 
3.1 พื้นทีข่อบเขตการศึกษา 

1) การจัดตั้งศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ จะพิจารณาครอบคลุมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี 
2) โรงงานคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ พิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 37 

แห่ง ในเขตอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอบางปลาม้า และอ าเภอสองพี่น้อง (รูปที่ 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1  แผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีและอ าเภอที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมก าจัดมูลฝอยกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

 
3.2 พื้นที่ตั้งโครงการ 
 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและโรงงานคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จะตั้งอยู่ที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 
ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากเทศบาลประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งได้เปิดท าการก าจัดขยะมา
ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 153 ไร่ โดยปัจจุบันภายในศูนย์ฯ มีการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยการ    
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาอยู่แล้ว 
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4. รายละเอียดของโครงการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
4.1 สถานบริการสาธารณสุขในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ภาพรวมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี  มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีดังนี้ (บรรยายสรุปจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 
2557)  

- สถานบริการสาธารณสุขที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน   จ านวน 15 แห่ง  
(รวม 1,920 เตียง) 

- คลินิก       จ านวน  94  แห่ง  
- คลินิกทันตกรรม      จ านวน  26  แห่ง  
- สถานผดุงครรภ์       จ านวน  77   แห่ง  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    จ านวน  174  แห่ง 
- ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล   จ านวน     3      แห่ง 
- สถานพยาบาลรักษาสัตว์    จ านวน     15 แห่ง 

 

4.2 ปริมาณ อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อในปัจจุบัน 
1) สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ปว่ยไว้ค้างคนื 

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีทั้งสิ้น 15 แห่ง มีจ านวนเตียงรวม 1,920 
เตียง จากการส ารวจ พบว่ามีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อกรณีที่คิดอัตราการครองเตียงร่วมด้วย ดังนี้ 

- อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อสูงสุด 1.23 กก./เตียง/วัน  
- อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ย 0.78 กก./เตียง/วัน  
- อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อต่ าสุด 0.13 กก./เตียง/วัน  
จากอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อสูงสุดที่จะเกิดขึ้นจากสถาน

บริการสาธารณสุขที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 2,304.00 กก./วัน หรือเฉลี่ย 1,382.40 กก./วัน นอกจากนี้ ในกรณีที่คิดอัตรา
การเกิดมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ 20 จะมีอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 0.94 กก./
เตียง/วัน หรือมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น 1,797.12 กก./วัน 

2) สถานบริการสาธารณสุขทีไ่ม่มีเตยีงรบัผู้ปว่ยไว้คา้งคืน 
จากการสอบถามสถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน พบว่า ไม่ได้มีการชั่งน้ าหนักปริมาณมูลฝอยที่

ชัดเจนไว้ โดยสถานพยาบาลที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจะก าจัดโดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งมาเก็บสัปดาห์ละ
ครั้ง  

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ : สถานการณ์และระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ส าหรับประเทศไทย (สุคนธ์ เจียสกุล, 2545) ระบุว่า สถานพยาบาลประเภทไม่มีเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีอัตราการเกิดมูลฝอย
ติดเชื้อ ดังนี้ 

- สถานีอนามัย     0.34 กก./แห่ง/วัน 
(ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) 

- คลินิก/เวชกรรม/ผดุงครรภ์    0.42 กก./แห่ง/วัน 
- คลินิกทันตกรรม    0.61 กก./แห่ง/วัน 
- คลินิกสัตว์     0.37 กก./แห่ง/วัน 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศบาล)  1.13 กก./แห่ง/วัน 
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จากอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าว สามารถประมาณปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการ
สาธารณสุขที่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนภายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดขึ้นประมาณ 155.78 กิโลกรัม/วัน แยกเป็น
ภายในเขตเทศบาลเมืองฯ 35.01 กก./วัน ส่วนที่เหลือได้แก่ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นนอกเขตเทศบาลฯ ประมาณวัน
ละ 120.77 กก.วัน  

ดังนั้น สรุปปรมิาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) ได้ดังตารางที่ 1 
โดยกรณีที่คิดอัตราการเกิดมูลฝอยสูงสุด (1.23 กก./เตียง/วัน) มีปริมาณ 2,517.38 กก./วัน กรณีที่คิดอัตราการเกิดมูลฝอย
เฉลี่ย (0.78 กก./เตียง/วัน) มีปริมาณ 1,653.38 กก./วัน กรณีที่คิดอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยและเพิ่มร้อยละ 20 (0.94 กก./
เตียง/วัน) มีปริมาณ 1,952.90 กก./วัน  
 
4.3  การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในอนาคต 

จากการพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้
สมมติฐานสัดส่วนของการเกิดมูลฝอยติดเชื้อของผู้ป่วยนอกเป็นร้อยละ 10 ของผู้ป่วยใน (หรือผู้ป่วยนอก 10 คน จะท าให้
เกิดมูลฝอยติดเชื้อเท่ากับผู้ป่วยใน 1 คน) พบว่า มีอัตราการเพิ่ม 5.51% 
 ดังนั้น จะให้อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทั้งในส่วนของสถานบริการสาธารณสุขที่มีเตียงและไม่มี
เตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เท่ากับ 5.51% ต่อปี ด้วยเช่นกัน  
 ส าหรับการออกแบบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่จะน าเข้าไปก าจัดนั้น เพื่อให้ครอบคลุมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นแต่ไม่สูงจนเกินไปในส่วนของสถานบริการสาธารณสุขที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จึงใช้การคาดการณ์ปริมาณ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นกรณีที่เกิดจากจากอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยและเพิ่มอีกร้อยละ 20 คือ 0.94 กก./เตียง/วัน ซึ่งคิดในกรณีที่
จ านวนเตียงทุกเตียงในสถานบริการสาธารณสุขที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนมีจ านวนผู้ป่วยเข้ารับบริการเต็มทุกต ียง หรือมี
อัตราการครองเตียง 100% ท าให้คาดการณ์ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่จะน าไปออกแบบได้ดังนี้ ตารางที่ 2 
 
4.4 ทางเลือกของระบบบ าบัดมูลฝอยติดเชื้อ  

US.EPA. แนะน าเทคนิคการบ าบัดมูลฝอยติดเชื้อแต่ละชนิดดังนี้ 
1) การท าให้ปราศจากเชื้อโรคด้วยไอน้ า (Steam Sterilization) 
2) เตาเผา (Incineration)  
3) การใช้พลังความร้อน (Thermal Inactivation) 
4) การท าให้ปราศจากเชื้อโรคด้วยก๊าซ (Gas/Vapor Sterilization) 
5) การฆ่าเชื้อโรคทางเคมี (Chemical Disinfection) 
6) การท าให้ปราศจากเชื้อโดยการฉายรังสี (Sterilization by irradiation) 
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ตารางที่ 1  สรุปปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสถานบริการสาธารณสุขภายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประเภท จ านวน  อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ  ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 

  (เตียง/แห่ง) (กก./แห่ง/วัน) (กก./วัน) 
1. สถานบริการสาธารณสุขที่มีเตียงรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน       
กรณีคดิอัตราการเกดิมูลฝอยสูงสดุ       
1) ในเขตเทศบาลฯ 904 1.23 1,111.92 
2) นอกเขตเทศบาลฯ 1,016 1.23 1,249.68 

รวม 2,361.60 
กรณีคดิอัตราการเกดิมูลฝอยเฉลี่ย       
1) ในเขตเทศบาลฯ 904 0.78 705.12 
2) นอกเขตเทศบาลฯ 1,016 0.78 792.48 

รวม 1,497.60 
กรณีคดิอัตราการเกดิมูลฝอยเฉลี่ย + 20%       
1) ในเขตเทศบาลฯ 904 0.94 846.14 
2) นอกเขตเทศบาลฯ 1,016 0.94 950.98 

รวม 1,797.12 
2. สถานบริการสาธารณสุขที่ไมม่ีเตียง
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน       

1) ในเขตเทศบาล       
คลินิก  47 0.42 19.74 
คลินิกทันตกรรม  13 0.61 7.93 
สถานผดุงครรภ ์  5 0.42 2.10 
สถานพยาบาลสัตว ์ 5 0.37 1.85 
ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลฯ 3 1.13 3.39 

รวม 35.01 
2) นอกเขตเทศบาล       
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 174 0.34 59.16 
คลินิก  47 0.42 19.74 
คลินิกทันตกรรม  13 0.61 7.93 
สถานผดุงครรภ ์  72 0.42 30.24 
สถานพยาบาลสัตว ์ 10 0.37 3.70 

รวม 120.77 
รวมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อกรณีคิดอัตราการเกิดมูลฝอยสูงสุด 2,517.38 
รวมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อกรณีคิดอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ย 1,653.38 

รวมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อกรณีคิดอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ย + 20% 1,952.90 
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ตารางที่ 2 การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดสุพรรณบุรีที่รวบรวมไปก าจัด 
 

พ.ศ. 

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก./วัน) 

มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
รวม ในเขต

เทศบาลฯ 
นอกเขต
เทศบาลฯ 

รวม 
ในเขต

เทศบาลฯ 
นอกเขต
เทศบาลฯ 

รวม 

2560 892.77 1,003.37 1,896.14 36.94 127.42 164.36 2,060.50 

2564 1,106.40 1,243.48 2,349.88 45.78 157.92 203.69 2,553.57 

2569 1,446.71 1,625.94 3,072.65 59.86 206.49 266.35 3,339.00 

2574 1,891.68 2,126.05 4,017.74 78.27 270.00 348.27 4,366.01 

2579 2,473.53 2,779.98 5,253.51 102.34 353.05 455.39 5,708.90 

 
 ส าหรับประเทศไทย ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ก าหนดวิธีการก าจัด    
มูลฝอยติดเชื้อ ว่ามีวิธีการดังนี้ 
  (1) เผาในเตาเผา 
  (2) ท าลายเชื้อด้วยไอน้ า 
  (3) ท าลายเชื้อด้วยความร้อน 
  (4) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อด้อยของทางเลือกในการบ าบัดมูลฝอยติดเชื้อแต่ละวิธี ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบข้อดี-ข้อด้อย ของทางเลือกในการบ าบัดมูลฝอย 

วิธีการ ข้อดี ข้อด้อย 
1) การท าให้

ปราศจากเชื้อโรค
ด้วยไอน้ า (Steam 
Sterilization) 

 ด าเนินการง่าย เป็นเทคโนโลยีทีรู่้
และสะดวกที่ใช้ในสถานพยาบาล 

 สามารถก าจัดสิ่งปนเปื้อนในมูลฝอย
สถานพยาบาลและเป็นวิธีที่เหมาะ
ที่สุดในการก าจดัมลูฝอย
ห้องปฏิบัติการ 

 ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 

 ปริมาตรของมูลฝอยลดลงน้อยมาก 
 ไม่เหมาะกับมูลฝอยบางชนิด 
 ต้องการหม้อตม้น้ าเพื่อผลิตไอน้ าใช้ในห้อง/ตู้อบ ซึ่งต้องมี

ปล่องควบคุมการระบายอากาศได ้
 ต้องมีการแยกและเพิ่มเติมในส่วนบรรจภุัณฑม์ี่ใช้ในการ

ฆ่าเช้ือ 
 ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค ์
 ประสิทธิภาพในการท าลายเช้ือแปรตามสภาพการ

ด าเนินการ เช่น ถ้าอุณหภูมิ ความดัน ปริมาณไอน้ า หรือ
เวลาที่ไอน้ าสัมผัสมูลฝอยน้อยเกินไป ท าให้การท าลาย
เชื้อไม่มีประสิทธิภาพ 

 ต้องจัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับฝังกลบมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่าน
การท าให้ปราศจากเชื้อโรคด้วยไอน้ า 
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ตารางที่ 3  เปรียบเทียบข้อดี-ข้อด้อย ของทางเลือกในการบ าบัดมูลฝอย (ต่อ) 
วิธีการ ข้อดี ข้อด้อย 

2) เตาเผา 
(Incineration) 

 สามารถลดปริมาตรมลูฝอยติดเชื้อ
ได้มากกว่าร้อยละ 95 

 สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากใช้อุณหภมูิ
สูงในการเผา 

 เถ้าหรือกากท่ีเหลือจากการเผาไหม้
มีปริมาณน้อย 

 เหมาะจะบ าบัดมูลฝอยตดิเช้ือทุก
ชนิด ยกเว้นมูลฝอยตดิเช้ือท่ี
สามารถระเบิดได ้และมลูฝอย    
ติดเชื้อที่เป็นของเหลว 

 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและด าเนนิการสูง 
 ต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทกัษะเฉพาะในการ

ควบคุมการใช้งาน และการบ ารุงรกัษาที่ถูกวิธี 
 ต้องหาพื้นที่ส าหรับฝังกลบเถ้าในการจ ากัดขั้นตอนสุดท้าย 
 ในกรณีที่การเผาไหมไ้มส่มบูรณ์จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษ

อากาศ  
 ต้องติดตั้งระบบบ าบัดมลพิษอากาศรวมทั้งสารไดออกซิน

และฟิวแรนด้วย 

3) การใช้พลังความ
ร้อน (Thermal 
Inactivation) 

 ปริมาตรของมูลฝอยและน้ าหนักลดลง
บ้าง 

 ไม่มีการกัดกร่อนในพวกโลหะทีไ่มใ่ช่         
สเตนเลส 

 ต้องใช้เครื่องมือและพลังงานสูง เนื่องจากต้องใช้อุณหภูมิสูง
แลเวลาในการฆ่าเช้ือนาน 

 ต้องจัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับฝังกลบมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่าน
กรรมวิธีดังกล่าว 

4) การท าให้
ปราศจากเชื้อโรค
ด้วยก๊าซ 
(Gas/Vapor 
Sterilization) 

  สารเคมีที่ใช้ คือ เอทธีลีนออกไซด ์(Ethylene Oxide) 
และฟอมัลดีไฮด์ (Formaldehyde) มีความเป็นอันตรายสูง 
รวมทั้งเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้  

 ต้องจัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับฝังกลบมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่านการ
ท าให้ปราศจากเชื้อโรคด้วยก๊าซ 

5) การฆ่าเชื้อโรคทาง
เคมี (Chemical 
Disinfection) 

 ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน เนื่องจากไม่ต้อง
ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ 

 การด าเนินการง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  

 เป็นเพียงวิธีการบ าบัดเบื้องต้น ณ แหล่งก าเนิด เท่านั้น 
 ต้องมีระบบก าจดัรองรับสารเคมีทีใ่ช้ฆ่าเช้ือ 
 ปริมาตรของมูลฝอยติดเชื้อไมล่ดลง 
 ต้องการพื้นที่สูงในการฝังกลบมูลฝอยติดเช้ือที่ผ่านการฆ่าเช้ือ 

6) การท าให้
ปราศจากเชื้อโดย
การฉายรังสี 
(Sterilization by 
irradiation) 

 ใช้ไฟฟ้าน้อย 
 ไม่ต้องใช้ไอน้ า 
 ไม่มีความร้อนตกค้างในมูลฝอย 
 ประสิทธิภาพดี 

 ค่าใช้จ่ายสูงในการตดิตั้งระบบ 
 ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้สูง 
 ต้องใช้พื้นที่มาก 
 มีปัญหาในการก าจัดต้นก าเนิดรังส ี
 ต้องจัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับฝังกลบมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่านการ

ฉายรังส ี
7) การท าลายเชื้อ

ด้วยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 
(Microwave 
Treatment) 

 ประสิทธิภาพในการเกิดความร้อนสูง 
เนื่องจากไม่มีการสญูเสียความร้อน
ให้กับอากาศ อุปกรณ์  

 การบดมลูฝอยก่อนหรือหลังการ
ท าลายเช้ือ ท าให้ปริมาตรของ      
มูลฝอยลดลง แต่น้ าหนัก
เปลี่ยนแปลงไมม่าก 

 เป็นระบบปิด มีการปนเปื้อนน้อย 
 มีมลพิษปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดลอ้ม

น้อยเมื่อเทียบกับการเผา 

 เป็นเทคโนโลยีใหม่ ยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายในประเทศไทย 
 มีค่าลงทุนและค่าด าเนินการสูง 
 มีการปล่อยสารที่ระเหยได้และมฝีุน่จากการบดมูลฝอย 
 ต้องมีการเตรียมมูลฝอยก่อนเข้าท าลายเช้ือด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 เป็นเทคนิคท่ีต้องอาศัยผูม้ีความรู้เรื่องคลื่นในการให้ความ

ร้อนในการควบคุมการด าเนินการ 
 อาจเกิดการท าลายเชื้อไดไ้ม่สมบูรณ์หากอุณหภูมิในการ

ท าลายไม่สูงพอ จึงต้องมีการตรวจสอบเชื้ออย่างสม่ าเสมอ 
 ต้องจัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับฝังกลบมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่านการ

ท าลายเช้ือด้วยคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า 
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 จากเปรียบเทียบข้อดี-ข้อด้อยของแต่ละทางเลือก พบว่า ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการบ าบัดมูลฝอย      
ติดเชื้อของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี คือ การบ าบัดด้วยเตาเผา ซึ่งนอกจากข้อดีดังที่ได้กล่าวมาแล้ว พบว่า ยัง
เหมาะสมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเนื่องจากเหตุผลสนับสนุนเพิ่มเติม คือ 

 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเดิมอยู่แล้ว ท าให้มีประสบการณ์และคุ้นเคยกับการ
บ าบัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยเตาเผา 

 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่สามารถ
รองรับเถ้าหนักและเถ้าลอยที่เหลือจากการเผาได้ โดยอยู่ในบริเวณเดียวกับที่จะสร้างศูนย์จัดการ    
มูลฝอยติดเชื้อ (หรือบริเวณเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเดิม) ดังนั้นจึงไม่เป็นภาระในการหาสถานที่ก าจัด 

 หากเลือกใช้วิธีการอื่นๆ กากที่เหลือจากการบ าบัดยังคงต้องน าไปฝังอีก จะท าให้ต้องการที่ดินในการ
ฝังกลบอีก 

 เป็นวิธีที่เหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากสามารถท าลายและลดปริมาตรมูลฝอยติดเชื้อลงได้มาก หลักการ
ส าคัญของเตาเผา คือ การท าลายของเสียให้สมบูรณ์โดยเหลือกากเถ้าน้อยที่สุด โดยการเปลี่ยนรูปของ
ของเสียให้กลับเป็นของแข็งและก๊าซ และมีขนาดของเสียที่เหลือปริมาตร/ปริมาณน้อย ไม่เป็นภาระใน
การด าเนินการฝังกลบต่อไป 

 

4.5 ทางเลือกที่เหมาะสมของระบบบ าบัดมลพิษอากาศ  
 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อได้ถูกก าหนดให้เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
ออกสู่บรรยากาศตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2546  

อัตราการปลดปล่อยมลพิษสามารถควบคุมได้ทั้งโดยการคัดแยกวัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษออกจากมูลฝอย
ก่อนที่จะป้อนเข้าเตาเผา โดยการควบคุมการเดินระบบให้ถูกต้องเหมาะสม และโดยการติดตั้งระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) Venturi Scrubber 
การก าจัดก๊าซพิษด้วยสารท าปฏิกิริยาในท่อ Ventury ที่สามารถพ่นหรือฉีดสารท าปฏิกิริยากับก๊าซพิษ

เข้าไปในบริเวณที่อากาศพิษไหลผ่านช่องแคบ ๆ (Ventury) การฉีดสารท าปฏิกิริยาจะอยู่ในรูปของสารละลาย (wet 
ventury) หรือผงสารเคมีท าปฏิกิริยา (dry ventury) เช่น Na2CO3 หรือ CaCO3 ซึ่งสามารถก าจัดก๊าซพิษได้เช่นกัน 
แต่ปฏิกิริยาของการฉีดสารละลายเข้าไปท าปฏิกิริยาดีกว่าแบบผง (รูปที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  Venturi Scrubber 

System Flow (Dry Type)
1  Flue Gas from Furnace
2  Lime Storage Silo
3  Blower
4  Slurry Pump
5  Injection Nozzle
6  Flue Gas Dumper
7  Baghouse (Secondary Reactor)
8  Induced Draft Fan
9  Stack
10 Fly Ash Handling Equipment
11 Fly Ash Conditioning System
12 Fly Ash Bunker
13 To Disposal Yard

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11

12 13
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2) Packed-Bed Scrubber 
สครับเบอร์แบบ Packed-bed 

โดยทั่วไปใช้ส าหรับการก าจัดก๊าซที่ฤทธิ์เป็นกรด
โดยการสร้างให้เกิดพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ระหว่าง
ของเหลว-ต่อ-ก๊าซในขณะที่ของเหลวเคลื่อนผ่าน 
Packing material ซึ่งช่วยให้การแพร่กระจาย
ของก๊าซและการดูดซับเกิดขึ้นได้ดี สครับเบอร์
แบบ Packed-bed จะใช้ไม่ได้ผลดีหากติดตั้ง

ส าหรับดักอนุภาคละเอียด (น้อยกว่า 2.5 m) 
แต่จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพในการดัก
อนุภาคละเอียดเมื่อติดตั้งอยู่ต่อจากเวนจูรีสครับ
เบอร์หรือ Electrostatic-enhanced wet 
scrubber    
       รูปที่ 3  Packed-Bed Scrubber 

Packed-bed อาจจัดวางตัวตามแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ และไม่ว่าการจัดวางของ Packed-bed จะ
เป็นแบบใดก็ตาม ของเหลวจะถูกสเปรย์จากทางด้านบนและไหลผ่านลงมาทางด้านล่างข้าม Packed-bed ลงไป 
การฉีดของเหลวในต าแหน่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการก าจัดก๊าซอย่างมีประสิทธิภาพ (รูปที่ 3) 

3) Fabric Filter 
ก าจัดฝุ่ น โดยถุ งกรอง 

(Bag Filter หรือ Fabric Filter) เป็น
อุปกรณ์ที่สามารถก าจัดฝุ่นขนาดเล็กได้
ดีโดยอาศัยการให้อากาศร้อนผ่านถุง
กรองที่ท าจากใยแก้วหรือเทฟลอนที่ถัก
ทอเป็นถุงกรองมีช่องว่างขนาดเล็กๆ 
ให้อากาศร้อนผ่านไปได้ ซึ่งถุงกรองที่มี
คุณภาพดีสามารถกรองอนุภาคที่มี
ขนาด 0.1 ไมโครเมตร  ในปัจจุบันนี้
การใช้ถุงกรองดักจับฝุ่นจากเตาเผา    
มูลฝอยได้รับความนิยมสูงเพราะมี                       รูปที่ 4  Fabric Filter 
ประสิทธิภาพในการท างานได้ดี แต่ข้อจ ากัดของถุงกรอง คือ การอุดตันของถุงกรอง ต้องมีการไล่อนุภาคฝุ่นออกอยู่
บ่อยๆ ปัจจุบันมีการออกแบบถุงกรองฝุ่นที่สามารถก าจัดไดออกซิน – ฟูแรนได้ โดยเมื่อไดออกซิน-ฟูแรน ผ่านถุง
กรองที่ฉาบด้วยสาร ePTFE  และ Catalyst และเกิดการท าปฏิกิริยากับสารไดออกซิน-ฟูแรนที่ไหลมากับก๊าซอื่น 
(รูปที่ 4) 

4) Dry Scrubber 
สครับเบอร์แบบแห้งใช้หลักการดูดซับส าหรับแยกซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซัลเฟอร์คลอไรด์ ไฮโดรเจน

ฟลูออไรด์ และก๊าซที่มีสภาพเป็นกรดอื่นๆ ออกจากก๊าซไอเสีย นอกจากนี้ยังสามารถดูดซับสารประกอบอินทรีย์ที่อยู่

 

ไซโคลนดักฝุ่น 

ช่องระบายอากาศ 

ผ้ากรองใยสังเคราะห์ 
PE 

        อากาศดี 

บ่อรวมเถ้าลอย บ่อรวมฝุ่นใหญ ่

แนวท่อน าอากาศ
เสียเข้าสู่ถุงกรอง 

อากาศเสีย 
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สภาวะไอและสารประกอบโลหะอ่ืนๆ ได้ด้วย โดยหลักการพื้นฐานแล้วสครับเบอร์แบบแห้งใช้ด่างในการท าปฏิกิริยา
กับก๊าซที่มีสภาพเป็นกรดและกลายสภาพเป็นกลาง ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาดังกล่าวจะมีสภาพเป็นของแข็งแห้ง
ซึ่งจะถูกเก็บรวบรวมโดยใช้เคร่ืองควบคุมอนุภาคซึ่งอาจจะเป็นถุงกรองหรือเครื่องดักอนุภาคไฟฟ้าสถิต (ESP)  

5) Electrostatic Precipitator (ESP) 
การก าจัดฝุ่นโดยใช้เครื่องดักจับฝุ่นด้วย

ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitators : ESP) เป็น
เครื่องดักฝุ่นที่อาศัยหลักการท างานของความแตกต่าง
ของประจุในอนุภาคฝุ่นกับแผ่นขั้วประจุที่เตรียมไว้ให้
อนุภาคฝุ่นไหลผ่านขั้วประจุบวก (+) และลบ (-) ในช่อง
แคบ ๆ อนุภาคฝุ่นที่มีประจุต่างกับแผ่นขั้วประจุจะวิ่งไป
จับกัน เช่นอนุภาคฝุ่นที่มีประจุเป็นลบ (-)วิ่งจับกันแผ่น
ขั้วประจุบวก (+) ท านองเดียวกันอนุภาคฝุ่นที่มีประจุ
เป็นบวก (+)วิ่งไปจับกับแผ่นขั้วประจุลบ (-) ท าให้
อากาศร้อนที่ไหลผ่านออกไปโดยทิ้งอนุภาคฝุ่นไว้ที่แผ่น
ขั้วประจุ ESP สามารถก าจัดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 
10 ไมโครเมตรและน้อยกว่า 2 ไมโครเมตรได้ และเมื่อ
แผ่นขั้วประจุมีอนุภาคฝุ่นเกาะกันหนาแน่นจะหยุดปลอ่ย
กระแสไฟฟ้าเข้าแผ่นประจุท าให้แผ่นขั้วประจุกลายเป็น
กลาง อนุภาคฝุ่นที่เกาะอยู่จะร่วงตกออกจากแผ่นขั้ว        รูปที่ 5  Electrostatic Precipitator (ESP) 
ประจุไปที่รวบรวมเถ้าลอย ประสิทธิภาพของ ESP ขึ้นอยู่กับระบบการท างานจ่ายไฟให้แผ่นที่ประจุ หากปล่อยนาน
เกินไปประสิทธิภาพดักจับฝุ่นจะต่ าลง (รูปที่ 5) 

จากการเปรียบเทียบ พบว่าระบบบ าบัดมลพิษอากาศที่เหมาะสมส าหรับเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี ได้แก่  

1) การควบคุมการเผาไหม้ในห้องเผาหลักให้ได้ที่ 800 – 1,000 องศาเซลเซียส และห้องเผารอง (ก๊าซ) 
ต้องตั้งอุณหภูมิ 900 – 1,200 องศาเซลเซียส เพื่อให้เกิดการลุกไหม้ที่สมบูรณ์ 

2) ติดตั้ง Boiler เพื่อลดอุณหภูมิของอากาศเสียที่ออกจากห้องเผารอง (ก๊าซ) 
3) ติดตั้งหอลดกรดเพื่อก าจัด HCl, SOX และ HF โดยใช้สารละลาย NaOH 
4) ใช้ระบบ Dry Ventury Scrubber ในการดักจับ Dioxins และ Furans โดยใช้ถ่านกัมมันต์ชนิดผง 
5) ดักจับฝุ่นขนาดเล็กและ Dioxins/Furans โดยใช้ถุงกรอง (Bag Filter) 

 
4.6 แนวทางการออกแบบรายละเอียดเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ   
4.6.1 องค์ประกอบที่ส าคัญของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 

องค์ประกอบที่ส าคัญของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ 
1) ลานพักมลูฝอยหรือห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ 
2) กระบวนการป้อนมูลฝอย (Feeding process) ซึ่งประกอบด้วยระบบการป้อนมูลฝอยติดเชื้อเข้าเตาเผา 
3) กระบวนการเผา (Incineration process) โดยต้องพิจารณาถึง 
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- ความปั่นป่วนในห้องเผาไหม้ (Furnace turbulence)  

- เวลาสัมผัส (Retention time)  

- อุณหภูมิของการเผาไหม้ (Furnace temperature)  

- อัตราการเผาไหม้ (Burning rate)  

- ระบบรวบรวมเถ้าหนักที่เหลือจากการเผา 
4) กระบวนการท าให้ไอเสียเย็นลง 
5) กระบวนการก าจัดไอเสีย (Flue gas treating process) 
6) กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย (Wastewater treatment process) ในกรณีที่จ าเป็นต้องมี 
7) การก าจัดเถ้าหนักและเถ้าลอย 
8) อาคารเตาเผามูลฝอยติดเชื้อพร้อมห้องควบคุมการท างาน 

 
4.6.2 เกณฑ์การออกแบบเบื้องต้น 

การออกแบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อได้ก าหนดเกณฑ์ในการออกแบบเบื้องต้นไว้ดังนี้ 
1) มีความสามารถในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ไม่น้อยกว่า 150 กก./ชม. หรือ 4 ตัน/วัน/เตา จ านวน 2 

เตา 
2) สามารถบ าบัดมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก าหนดให้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ
เสียสู่บรรยากาศ พ.ศ. 2546  

3) เป็นระบบที่ผู้ปฏิบัติงานมีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อน้อยที่สุด หรือไม่มีการสัมผัสเลย 
4) เป็นระบบควบคุมแบบอัตโนมัติเพื่อลดผู้ปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด 
5) มีระบบตรวจสอบความเข้มข้นของก๊าซไอเสียแบบต่อเนื่องและรายงานผลโดยทันที โดยระบบ 

Continuous Emission Monitoring (CEM) 
6) การท างานของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อจะด าเนินการ 24 ชั่วโมง/วัน 
การออกแบบระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ออกแบบให้สามารถก าจัดมูลฝอยติดเชื้อได้วันละ 4 ตันจ านวน 2 

ชุด มีเวลาการท างานของระบบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงเสริมในช่วงเริ่มต้นการท างานของ
ระบบ เกณฑ์การออกแบบดังนี้ 

1) ระบบรับมูลฝอยที่ถูกขนส่งมาทางรถยนต์ จะได้ออกแบบให้มีลานพักมูลฝอยติดเชื้อก่อนน าเข้าสู่
กระบวนการเผาและมีห้องพักมูลฝอยติดเชื้อที่มีการควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส กรณีที่ต้องพักมูลฝอย
ไว้ก่อน 

2) ระบบการป้อนเข้าเตาเผา เป็นแบบ Front Load โดยใช้เครื่องป้อนมูลฝอยแบบอัตโนมัติแบบ
สายพาน ซึ่งจะล าเลียงมูลฝอยติดเชื้อลงสู่ช่องป้อน และมีหัวดันไฮดรอลิคท าหน้าที่ในการดันมูลฝอยให้เข้าสู่ห้องเผา
ไหม้แบบหมุนโดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ การควบคุมการท างานของระบบป้อนมูลฝอยติดเชื้อ
สามารถควบคุมการท างานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 

3) ห้องเผาไหม้มูลฝอยติดเชื้อ เป็นแบบสองห้องเผาไหม้ ขั้นตอนแรกเผาไหม้ขยะ กระบวนการเผาไหม้
ในเตาหมุน (ห้องเผาที่ 1 แบบหมุน) มีอุณหภูมหิ้องเผาไหม้ไม่ต่ ากว่า 800 องศาเซลเซียส ขั้นตอนที่สองห้องเผาไหม้
ควัน และกลิ่นให้สมบูรณ์  อุณหภูมิห้องเผาไหม้ควันสามารถให้ความร้อนได้สูงสุดไม่ต่ ากว่า 1,200 องศาเซลเซียส 
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4) เชื้อเพลิงเสริม เชื้อเพลิงเสริมใช้ส าหรับช่วงเริ่มต้นการปฏิบัติงานของระบบ และเพื่อรักษาอุณหภูมิให้
เป็นไปตามที่ออกแบบ โดยติดตั้งหัวเผาไหม้ที่ห้องเผาแบบหมุนและห้องเผาไหม้หลัง ซึ่งก าหนดให้ใช้เชื้อเพลิง LPG 
เนื่องจากมีต้นทุนต่ ากว่าน้ ามันดีเซล หากแต่อุณหภูมิต่ าลงกว่าที่ก าหนดเอาไว้ การป้อนความร้อนจากเชื้อเพลิงเสริม
จะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติและจะรักษาอุณหภูมิให้ได้ตามที่ก าหนดจึงจะหยุดป้อนเชื้อเพลิงเสริมให้ห้องเผา 

5) การควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้ อาศัยการปรับปริมาณอากาศที่ป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้แบบหมุน
และห้องเผาไหม้หลัง ในกรณีที่การปรับปริมาณอากาศไม่สามารถเพิ่มอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ได้ระบบควบคุมจะ
สั่งการท างานของหัวเผาเชื้อเพลิงเสริม เพื่อรักษารักษาอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ออกแบบ  

6) การควบคุมปริมาณอากาศ ใช้การวัดอุณหภูมิในห้องเผาไหม้แบบหมุนและห้องเผาไหม้หลังร่วมกับ
การวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในก๊าซไอเสีย เพื่อมาควบคุมปริมาณการจ่ายอากาศ ทั้งห้องเผาไหม้แบบหมุนและ
ห้องเผาไหม้ที่สอง 

7) การควบคุมการเผาไหม้อย่างทั่วถึง โดยการหมุนรอบแกนของห้องเผาไหม้แบบหมุนด้วยระบบ
มอเตอร์และเฟืองโซ่เป็นต้นก าลัง ซึ่งสามารถปรับความเร็วในการหมุนของห้องเผาไหม้ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดการ
เผาไหม้อย่างสมบูรณ์ 

8) การก าจัดเถ้าของระบบ มูลฝอยที่เผาไหม้เรียบร้อยแล้วจะเคลื่อนที่ผ่านผนังห้องเผาไหม้ในลักษณะ
หมุนตามการหมุนของห้องเผาไหม้หลัก จากการออกแบบให้ห้องเผาไหม้วางตัวท ามุมกับแนวระดับเล็กน้อย เถ้าจึง
เคลื่อนตัวออกจากห้องเผาไหม้แบบหมุนลงสู่ช่องน าเถ้าออก ซึ่งอยู่ด้านปลายของห้องเผาไหม้หลัก 

9) การควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยการควบคุมการเผาไหม้ในเตาเผาให้เกิดการเผาไหม้
อย่างสมบูรณ์เพื่อลดปริมาณองค์ประกอบมลพิษในก๊าซไอเสียให้น้อยที่สุดก่อนเข้าสู่ระบบควบคุมมลพิษอากาศต่อไป 

10) การควบคุมและดักจับมลพิษ ระบบบ าบัดมลภาวะทางอากาศอย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย 
ระบบจัดเก็บและป้อนผงถ่านกัมมันต์-ปูนขาว ระบบกรองฝุ่นละเอียด และระบบก าจัดไดออกซิน-ฟูแรน  

11) การควบคุมฝุ่นละออง โดยการควบคุมการจ่ายอากาศในห้องเผาไหม้และการท างานของถุงกรอง 
12) เวลาในการก าจัด มูลฝอยที่ป้อนเข้าสู่เตาเผาจะใช้เวลาในการเผาไหม้จนกลายเป็นเถ้าประมาณ 2-3 

ชั่วโมง 
13) การควบคุมเถ้าหนักและเถ้าลอย เถ้าหนักจะออกจากเตาเผาทางช่องถ่ายเถ้าที่บริเวณด้านล่างของ

ห้องเผาไหม้หลัง ส าหรับเถ้าลอยจะถ่ายออกจากถุงกรอง 
14) ปริมาณน้ าเสียจากระบบ เนื่องจากเป็นระบบแบบแห้ง จึงไม่ท าให้เกิดน้ าเสียขึ้นในระบบ 

 
 ผังการท างานเบื้องต้นของเตาเผา ดังรูปที่ 6 
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5. รายละเอียดของโครงการเกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
5.1  ปริมาณและอัตราการเกิดมูลฝอยในปัจจุบัน 
 จากแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2558 – 2562 ได้จัดแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 5 กลุ่ม (Cluster) ได้แก ่

1) กลุ่มที่ 1 กลุ่มเมืองสุพรรณบุรี ใช้พื้นที่หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมือง เป็นพื้นที่ทิ้งขยะ
มูลฝอย พื้นที่ประมาณ 153 ไร ่

2) กลุ่มที่ 2 กลุ่มศรีประจันต์ ใช้พื้นที่หมู่ 4 ต าบลศรีประจันต์ อ าเภอศรีประจันต์ เป็นพื้นที่ทิ้ง
ขยะมูลฝอย พื้นที่ประมาณ 50 ไร ่

3) กลุ่มที่ 3 กลุ่มท้าวอู่ทอง ใช้พื้นที่อ าเภออู่ทอง เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ทิ้งขยะ ประมาณ 30 
ไร ่

4) กลุ่มที่ 4 กลุ่มหนองมะค่าโมง ใช้พื้นที่หมู่ 21 ที่ดินของกรมป่าไม้บริเวณถนนด่านช้าง-หนอง
มะค่าโมง ต าบลมะค่าโมง ประมาณ 16 ไร่ เป็นพื้นที่ทิ้งขยะ 

5) กลุ่มที่ 5 กลุ่มหัวเขา ใช้พื้นที่หมู่ 8 ต าบลหัวเขาเป็นพื้นที่ด าเนินการ 
 ส าหรับกลุ่มที่ 1 กลุ่มเมืองสุพรรณบุรี ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 37 แห่ง ส าหรับปริมาณมูล
ฝอยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ รวม 37 แห่ง (รวมทั้งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีด้วย) กรณีที่เทศบาล
เมืองสุพรรณบุรีถูกก าหนดให้เป็นศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวมแห่งหนึ่งของจังหวัดนั้น มีปริมาณ 223.27 ตัน/วัน และมี
อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ย 0.97 กก./คน/วัน แยกเป็นแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังตาราง 4 
 

ตารางที่ 4  ปริมาณมูลฝอยและอัตราการเกิดมูลฝอยที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
ปริมาณมูลฝอย 

(ตัน/วัน) 
จ านวนประชากร 

(คน) 
อัตราการเกิดมูลฝอย 

(กก./คน/วัน) 
กลุ่มย่อยที่ 1 การร่วมกลุ่มเดิม    
1. ทม.สุพรรณบุร ี 30.19 26,164 1.15 
2. ทต.ท่าระหัด 8.05 8,059 1.00 
3. ทต.บา้นโพธิ ์ 8.61 8,523 1.01 
4. ทต.บา้นแหลม 1.32 1,282 1.03 
5. ทต.ต้นคราม 5.8 5,659 1.02 
6. ทต.ตะค่า 5.84 5,697 1.03 
7. อบต.ไผ่ขวาง 7.03 7,727 0.91 
8. อบต.โคกโคเฒ่า 3.47 3,807 0.91 
9. อบต.ดอนมะสงัข์ 3.04 3,363 0.90 
10. อบต.พิหารแดง 4.65 5,110 0.91 
11. อบต.สนามชัย 9.67 10,696 0.90 
12. อบต.บางใหญ ่ 4.14 4,533 0.91 

ปริมาณมูลฝอยกลุ่มย่อยที่ 1 91.81 90,620 1.01 
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ตารางที่ 4  ปริมาณมูลฝอยและอัตราการเกิดมูลฝอยที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ (ต่อ) 
 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ปริมาณมูลฝอย 
(ตัน/วัน) 

จ านวนประชากร 
(คน) 

อัตราการเกิดมูลฝอย 
(กก./คน/วัน) 

กลุ่มย่อยที่ 2 การรวมกลุ่มเพิ่มเติม     
1. ทต.สวนแตง 6.86 6,739 1.02 
2. ทต.บางกุ้ง 1.99 1,948 1.02 
3. อบต.ทับตีเหล็ก 3.6 3,890 0.93 
4. อบต.ตลิ่งชัน 8.25 9,067 0.91 
5. อบต.สนามคล ี 6.97 7,678 0.91 
6. อบต.รั้วใหญ่ 10.19 11,250 0.91 
7. อบต.ดอนตาล 3.04 3,351 0.91 
8. อบต.ดอนก ายาน 9.11 10,093 0.90 
9. อบต.ดอนโพธิท์อง 6.07 6,687 0.91 
10. อบต.บางปลาม้า 6.33 6,952 0.91 
11. อบต.กฤษณา 3.6 3,949 0.91 
12. อบต.สาล ี 6.51 7,144 0.91 
13. อบต.ไผ่กองดิน 4.47 4,910 0.91 
14. อบต.องครักษ์ 4.89 5,357 0.91 
15. อบต.จรเข้ใหญ่ 4.38 4,789 0.91 
16. อบต.มะขามล้ม 4.55 4,979 0.91 
17. อบต.วังน้ าเย็น 3.74 4,132 0.91 
18. อบต.วัดโบสถ์ 4.47 4,916 0.91 
19. อบต.วัดดาว 5.61 6,110 0.92 
20. อบต.บ้านกุ่ม 3.17 3,474 0.91 
21. ทต.ท่าเสด็จ 14.48 14,213 1.02 
22. ทต.โพธิ์พระยา 3.57 3,480 1.03 
23. ทต.บางปลาม้า 2.09 2,048 1.02 
24. ทต.ไผ่กองดิน 1.87 1,837 1.02 
25. ทต.โคกคราม 1.65 1,640 1.01 

ปริมาณมูลฝอยกลุ่มย่อยที่ 2 131.46 140,633 0.93 
รวมทั้ง 2 กลุ่มย่อย 223.27 231,253 0.97 
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5.2  องค์ประกอบของมูลฝอย 
 จากการคัดแยกองค์ประกอบของมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง (ซึ่งมีปริมาณมูลฝอย
รวม 111.68 ตัน/วัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.02 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด) รวม 16 ตัวอย่าง ได้ผลดังนี้ (รูปที่ 7) 

1) องค์ประกอบของมูลฝอยที่มีสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
- อันดับ 1  เศษผัก-อาหาร (ขยะอินทรีย์) คดิเป็นร้อยละ 46.44 โดยน้ าหนกัเปียก   
- อันดับ 2  พลาสติก (รวมทุกประเภท) คิดเป็นร้อยละ 31.93 โดยน้ าหนักเปียก   
- อันดับ 3  กระดาษ (รวมทุกประเภท) คิดเป็นร้อยละ 11.09 โดยน้ าหนักเปียก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7  สัดส่วนขององค์ประกอบมูลฝอยทางกายภาพที่ท าการคัดแยก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่ง  

 
2) มูลฝอยที่รีไซเคิลได้ โดยไม่ต้องผ่านการท าความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 84.89 ได้แก่ 

- เศษอาหาร    คิดเป็นร้อยละ 46.44 โดยน้ าหนักเปียก   
- วัสดุพลาสติกเบอร์ 1  คิดเป็นร้อยละ   0.29 โดยน้ าหนักเปียก   
- วัสดุพลาสติกเบอร์ 2  คิดเป็นร้อยละ   1.23 โดยน้ าหนักเปียก   
- ถุงพลาสติกหูห้ิว หรือถุงเหนียว  คิดเป็นร้อยละ  12.07 โดยน้ าหนักเปียก   
- ถุงใส    คิดเปน็ร้อยละ    11.92 โดยน้ าหนักเปียก   
- กระดาษขาว-ด า   คิดเป็นร้อยละ   1.94 โดยน้ าหนักเปียก   
- กระดาษลัง   คิดเป็นร้อยละ   0.69 โดยน้ าหนักเปียก   
- เศษกระดาษ   คิดเป็นร้อยละ   7.10 โดยน้ าหนักเปียก   
- กระป๋องอลูมิเนียม   คิดเป็นร้อยละ   0.08 โดยน้ าหนักเปียก   
- ขวดแก้วขาว   คิดเป็นร้อยละ   1.03 โดยน้ าหนักเปียก   
- ขวดแก้วสี   คิดเป็นร้อยละ   0.71 โดยน้ าหนักเปียก   
- เหล็ก    คิดเป็นร้อยละ   1.24 โดยน้ าหนักเปียก   

  ษ ั -       46.64%

พ        31.93%

     ษ 11.09%

  ู         0.09%

   ้ 1.74%

โ    1.49%

    0.05%

  ั  0.00%

  ษ ้  2.31%

  /้ช  ้   ้0.82%

ใบ   ้       ้1.59%

        บ ้   0.63%

  ู     ั     0.88%

    ๆ 0.99%
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- ทองเหลือง   คิดเป็นร้อยละ   0.01 โดยน้ าหนักเปียก   
- ทองแดง    คิดเป็นร้อยละ  0.14 โดยน้ าหนักเปียก   

3) มูลฝอยอันตราย มสีัดส่วนร้อยละ 0.88 โดยพบวา่ มีมลูฝอยอันตรายประเภทแผงวงจรถึงร้อยละ 0.28 
อย่างไรกต็าม จากการสอบถามพนักงานทีบ่ริเวณศูนย์ก าจัดขยะ พบวา่ แผงวงจรสามารถแยกออกไป
จ าหนา่ยได้ โดยเลือกสว่นที่เปน็ทองแดงไปจ าหนา่ย 

4) ความหนาแนน่ของมูลฝอยเฉลี่ย 141.08 กก./ลบ.ม. 
 

5.3  การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคตและปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบคัดแยก 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณมูลฝอยในอนาคต มี 2 ประการ คือ 

1) การเปลี่ยนแปลงประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน ามูลฝอยเข้ามายังระบบคัดแยกมูลฝอย 
2) การเปลีย่นแปลงของอัตราการเกดิมูลฝอย 
การเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 37 แห่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า  

ลดลงร้อยละ 0.02 ดังนั้น จึงได้พิจารณาถึงประชากรของจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างพ.ศ. 2553 – 2558 พบว่า มีอัตราการ
เพิ่มขึ้น 0.09% ดังนั้น จึงให้อัตราการเพิ่มของประชากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 37 แห่ง เพิ่มขึ้นตามอัตราการเพิ่ม
ของจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ส าหรับอัตราการเกิดมูลฝอยนั้น ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 37 แห่ง มีอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ย 
0.97 กก./คน/วัน หากพิจารณาถึงแนวโน้มการพัฒนาเมืองที่เจริญขึ้นที่ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตที่ท าให้มีอัตราการเกิดขยะ
เพิ่มขึ้น แต่จะถูกจ ากัดด้วยกระแสรณรงค์การลดและคัดแยกขยะ รวมทั้งปริมาณมูลฝอยที่ในปัจจุบัน เป็นปริมาณมูลฝอยที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่สภาพจริงในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งท าการเก็บขนได้ไม่ครอบคลุม 100% ซึ่งอาจมีการเพิ่มพื้นที่การบริการเก็บขนในอนาคตให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น 
ดังนั้นจึงให้อัตราการเกิดมูลฝอยเป็นดังนี้ 

- อัตราการเกิดมูลฝอยในช่วง 10 ปีแรก (พ.ศ.2560 – 2569) เท่ากับปัจจุบัน คือของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
1.15 กก./คน/วัน ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ใช้ค่าเฉลี่ย  0.97 กก./คน/วัน 

- อัตราการเกิดมูลฝอยในช่วง  10 ปีต่อมา (พ.ศ.2570 – 2579) ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีลดลงเหลือ 1 
กก./คน/วัน จากกระแสการรณรงค์คัดแยกมูลฝอย ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ให้มีอัตรา 1.00 
กก./คน/วัน เนื่องจากคาดว่าจะมีการขยายตัวของเมือง ซึ่งส่งผลต่ออัตราการเกิดมูลฝอยที่สูงขึ้น 

สามารถคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคต ได้ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคต (พ.ศ.2560 – 2579) 

พ.ศ. 
ปริมาณมูลฝอย (ตัน/วัน) 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ รวม 
2560 29.96 224.72 254.68 
2564 30.06 225.53 255.60 
2569 30.20 226.55 256.75 
2574 26.38 234.61 260.99 
2579 26.50 235.67 262.16 



  
-19- 

 อย่างไรก็ตามปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นนี้ คาดว่าจะไม่ได้เข้าสู่ระบบคัดแยกทั้งหมด โดย 
- มูลฝอยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ให้ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าสู่

ระบบคัดแยกทั้งหมด 
- มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เนื่องจากปัจจุบันยังมีการให้บริการเก็บขนยังไม่

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด และอาจมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้น ามูลฝอยมาก าจัด ใน
ช่วงแรก ดังนั้น จึงให้มีปริมาณมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เข้าสู่ระบบคัดแยกดังนี้ 

- พ.ศ.2560 – 2564 เข้าสู่ระบบคัดแยกร้อยละ 30 
  -  พ.ศ.2565 – 2569 เข้าสู่ระบบคัดแยกร้อยละ 40 
  -  พ.ศ.2570 – 2574 เข้าสู่ระบบคัดแยกร้อยละ 50 
  -  พ.ศ.2575 – 2579 เข้าสู่ระบบคัดแยกร้อยละ 60 
 

สรุปปริมาณมูลฝอยที่คาดว่าเข้าสู่ระบบคัดแยก ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยที่คาดว่าจะเข้าสู่ระบบคัดแยก 
 

พ.ศ.  ปริมาณมูลฝอย (ตัน/วัน)  
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  รวม  

2560  29.96  67.42  97.37  

2564  30.06  67.66 97.72 

2569  30.20  90.62 120.82 

2574  26.38  117.30 143.68 

2579  26.50  141.40 167.90 

 
 ดังนั้นในเบื้องต้น จะออกแบบส าหรับระบบคัดแยกที่มีอัตราการคัดแยก 100 ตัน/วัน หรือ 12.5 ตัน/ชั่วโมง 
เวลาท างาน 8 ชั่วโมง/วัน และสามารถป้อนมูลฝอยได้สูงสุดถึง 20 ตัน/ชั่วโมง ซึ่งจะสามารถรองรับขยะได้สูงสุด 
160 ตัน/วัน โดยหากในอนาคตปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบสูงขึ้น ก็สามารถติดตั้งระบบการคัดแยกเพิ่มเติมให้
รองรับปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบคัดแยกได้ 
 
5.4 ทางเลือกของระบบคัดแยกมูลฝอย  

ระบบการคัดแยก (Sorting) เป็นระบบที่ต้องการคัดแยกเอาเฉพาะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์
ได้ แบ่งได้เป็น 

1) การคัดแยกด้วยมนุษย์ (Manual sorting)  
คือ การใช้แรงงานคนเป็นผู้ท าการคัดแยกเอามูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ออกมา  โดย

ให้คัดแยกเวลาที่มูลฝอยผ่านไปตามสายพานแล้วคอยเลือกแยกมูลฝอยที่ต้องการออกมา ในปัจจุบันนี้มูลฝอยถูกใส่ใน
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แม่เหล็กไฟฟ้า 

มูลฝอยประเภทเศษอาหาร 

รางน ามูลฝอยเพื่อคัดแยก 

ถุงพลาสติกหลายใบหลายชั้น ดังนั้นก่อนที่มาถึงมือคนงานควรมีการออกแบบระบบการฉีกถุงพลาสติกออกก่อน
เพื่อให้เห็นมูลฝอยที่อยู่ในถุงจะเป็นวิธีการที่ดี (รูปที่ 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 การคัดแยกด้วยมนุษย์ 
 

2) การใช้ตะแกรง (Screen) 
เป็นการคัดแยกมูลฝอยออกตามขนาดของชิ้นมูลฝอยซึ่งผ่านการฉีกและการตัดมาแล้ว ตะแกรงที่คัด

แยกได้ดีต้องเป็นทรงกระบอกหมุนได้ จะท าให้คัดแยกได้ทั่วถึง ทั้งนี้การคัดแยกขนาดของมูลฝอยที่แตกต่างกัน อาทิ 
เศษอาหาร สารอินทรีย์ จะมีขนาดทั่วไปไม่เกิน 10 เซนติเมตร ส่วนพวกกระดาษและพลาสติกจะมีขนาดใหญ่กว่า 
10 เซนติเมตร ดังนั้นตะแกรงคัดแยกนี้ จะท าหน้าที่คัดแยกเศษอาหาร สารอินทรีย์ออกก่อน ส่วนที่เหลือจะเป็น      
มูลฝอยชิ้นใหญ่ (รูปที่ 9) 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 9 การใช้ตะแกรง 
 

3) การคัดแยกโดยใช้แม่เหล็ก (Magnetic separators)  

เป็นการอาศัยแรงดึงของแม่เหล็กที่
สามารถดึงเศษเหล็กให้มาติดกับแผ่นแม่เหล็กที่เตรียม
ไว้ ซึ่งแยกเศษโลหะพวกฝาจบี ฝาขวด เศษตะปู ออก
ได้ เป็นตน้ เนื่องจากมลูฝอยประเภทเศษเหล็กมักจะ
มีขนาดเล็ก อาทิ ฝาจีบ ใบมีด น๊อต สกูรต่างๆ ที่มี
ขนาดเล็กกว่า 10 เซนติเมตร ปะปนมากับเศษอาหาร 
สารอินทรีย์ ดังนั้นจงึต้องก าจัดออกโดยอาศัยแรง
เหนี่ยวน าของแม่เหล็กไฟฟ้า จึงท าให้มูลฝอยประเภท
เศษอาหาร สารอินทรีย์ผ่านไปได้โดยไม่มโีลหะเจือปน                  รูปที่ 10 การคัดแยกโดยใช้แม่เหล็ก 
(รูปที่ 10) 

 

ป้อนมูลฝอย
เข้าไป 

ขนาดเล็ก ขนาดใหญ ่

ขนาดใหญ่
เกิน 

ป้อนมูลฝอย
เข้าไป 

ใบมีดส าหรับ
ฉีกถุง 

ขนาดใหญ่เกิน ที่แยกมูลฝอย 
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4) การใช้แรงดึงระหว่างประจุแยก (Eddy-
Current Separator)  
เป็นการคัดแยกพวกเศษโลหะกลุ่มที่ไม่ใช่

เหล็ก เช่น อลูมิเนียม ทองแดง ที่ไม่สามารถแยกโดยแรง
ดูดของแม่เหล็ก แต่อาศัยแรงดึงของประจุกับพวกโลหะที่
เป็นตัวน า แต่พวกกลุ่มที่ไม่ใช่ตัวน า เช่น เศษไม้ กระดาษ 
จะตกไปอีกทางหนึ่งทั้งนี้สามารถคัดแยกได้อย่างชัดเจน 
(รูปที่ 11)            

 
 รูปที่ 11 การใช้แรงดึงระหว่างประจุแยก 
 

5) การแยกโดยอาศัยความหนาแน่นที่แตกต่างกัน (Ballistic separators)  
เป็นการคัดแยกมูลฝอยกลุ่มที่มี

ความหนาแน่นแตกต่างกันโดยใส่มูลฝอยใน
สายพาน (Conveyor) ที่ล าเลียงมูลฝอยเข้าไปใน
ภาชนะที่มีแรงลมเป่าให้เศษมูลฝอยปลิวออกไป
ตามน้ าหนักของตัวเอง กลุ่มที่หนักมากจะตกอยู่
ใกล้ๆ กลุ่มที่หนักน้อยๆ หรือเบาจะปลิวไปไกล
กว่าและตกลงในภาชนะที่เตรียม ในกรณีที่
กระดาษและพลาสติกถูกแยกออกจากเศษ
อาหาร สารอินทรีย์มาแล้วจะต้องท าการคัดแยก
ระหว่างกระดาษกับพลาสติก เพราะทั้ง 2 อย่าง รูปที่ 12 การแยกโดยอาศัยความหนาแน่นที่แตกต่างกัน 
จะมีความหนาแน่นแตกต่างกัน โดยการใช้ลมเป่าเบาๆ พลาสติกก็จะฟุ้งกระจายไปไกลกว่ากระดาษ จึงสามารถแยก
กระดาษออกจากพลาสติกได้ (รูปที่ 12) 

6) การคัดแยกโดยอาศัยแรงลม (Air classifiers)  
เป็นการคัดแยกโดยอาศัยแรงลมที่เป่าเข้าไปในภาชนะทรงกระบอกในแนวตั้ง โดยปล่อยให้มูลฝอยตก

ลงไปในกระบอกแล้วมีลมเป่าจากด้านล่างของทรงกระบอก พวกเศษกระดาษ พลาสติกซึ่งเบาจะถูกแรงลมเป่าให้
ลอยขึ้นแล้วหลุดออกไปทางที่ระบายอากาศออกจากภาชนะทรงกระบอก แต่พวกภาชนะที่มีน้ าหนัก เช่น เศษอาหาร 
โลหะ ก้อนหิน แก้ว จะร่วงลงมากองอยู่ด้านล่างของภาชนะทรงกระบอก ในกรณีนี้จะต้องระมัดระวังการเปรอะ
เปื้อนของมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์และมีกลิ่นเหม็นรบกวนในบริเวณโรงคัดแยก 
  
 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อด้อยของทางเลือกของระบบคัดแยกแต่ละวิธี ดังตารางที่ 7 
 
 
 
 

 

วงล้อหมุนความเร็วต่ า 
วงล้อหมุนความเร็วสูง 

วัสดุที่ไม่ใช่ตัวน า 

เช่น เศษไม้ กระดาษ 

ส่วนท่ีเป็นตัวน า เช่น 
อะลูมิเนียม ทองแดง 

ป้อนมูลฝอย 

เศษอินทรีย์หนัก เศษอินทรีย์เบา กระดาษ 
พลาสติก
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ตารางที่ 7 ข้อดี-ข้อด้อยของทางเลือกของระบบคัดแยกแต่ละวิธี 

วิธีการ ข้อดี ข้อด้อย 
1. การคัดแยกด้วยมนุษย์  มีประสิทธิภาพสูงกวา่การคัดแยก

ประเภทอื่นๆ 
 สามารถคัดแยกมูลฝอยได้ทุก

ประเภท 

 มีประสิทธิภาพสูงกวา่การคัดแยก
ประเภทอื่นๆ 

 สามารถคัดแยกมูลฝอยได้ทุก
ประเภท 

2. การใช้ตะแกรง  สามารถคัดแยกมูลฝอยได้ทุก
ประเภท 

 มูลฝอยที่คัดแยกได้จะไมไ่ด้แยก
ตามประเภทของมูลฝอย แต่จะ
แยกตามขนาด 

3. การคัดแยกโดยใช้แม่เหล็ก  สามารถใช้แยกมูลฝอยอันตรายที่
สามารถใช้แม่เหล็กดูดได้ดี เชน่ 
ถ่ายไฟฉาย 

 คัดแยกได้เฉพาะมูลฝอยบาง
ประเภทที่แม่เหล็กดูดติดได้
เท่านั้น 

 หากมีการซ้อนทับของมูลฝอย 
แม่เหล็กอาจดูดไม่ได ้

4. การใช้แรงดึงระหว่างประจุแยก  สามารถใช้แยกสิ่งของมีค่า เช่น 
อลูมิเนียม ทองแดง ที่ไมส่ามารถ
แยกโดยแรงดูดของแม่เหล็ก ไดด้ี 

 หากมีการซ้อนทับของมูลฝอย
หนาเกินไป อาจท าให้การแยกไม่
มีประสิทธิภาพ 

5. การแยกโดยอาศัยความหนาแน่น
ที่แตกต่างกัน 

 สามารถใช้แยกมูลฝอยประเภท
เศษอาหาร ซึ่งมีความหนาแนน่สูง
ได้ด ี

 อาจท าให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ระหว่างการใช้ลมเปา่ 

6. การคัดแยกโดยอาศัยแรงลม  สามารถใช้คัดแยกมูลฝอย
ประเภทพลาสติกได้ด ี

 ท าเกิดความสกปรกไดง้่ายจาก
พวกเศษอาหารขนาดเล็กที่ถูกแรง
เหวี่ยงหลุดออกมา 

 
 จากการพิจารณาทางเลือกระบบคัดแยกของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยเปรียบเทียบข้อดี-ข้อด้อยของแต่
ละทางเลือกดังที่ได้กล่าวมาแล้ว พบว่า ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดของระบบคัดแยก คือ การผสมผสานกันระหว่าง
การคัดแยกด้วยมนุษย์ร่วมกันการใช้ตะแกรงในการคัดแยกร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เนื่องจากจะให้ประสิทธิภาพในการ
คัดแยกสูง และสามารถคัดแยกมูลฝอยได้ทุกประเภท รวมทั้งมีความสะดวกในการด าเนินการ ดังนั้นทางเลือกของ
ระบบคัดแยกจะประกอบด้วย 

1) ระบบป้อนมูลฝอยเข้าเครื่องตัด (Hopper) / ฉีกถุง (Bag Ragged) 
2) มีคนคัดแยกมูลฝอยประเภทกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ อลมูิเนียม (Manual Sorting) 
3) ระบบคัดแยกเศษอาหาร สารอินทรีย์ ออกจากกระดาษและพลาสติกด้วยตะแกรงหมุน (Trommel)  
4) ระบบแยกโลหะออกจากเศษอาหาร สารอินทรีย์ (Electromagnetic Separator) 
5) ระบบรวบรวมเศษอาหาร สารอินทรีย์ไปท าปุ๋ยหมัก (Organic Waste Collector) 
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6) ระบบแยกกระดาษและพลาสติก โดยใช้ลมเป่า มูลฝอยที่มีความหนาแน่นต่ าหรือเบาเช่น พลาสติกจะ
ปลิวไปสู่ระบบท า RDF ส่วนเศษอาหารในถุงหรือกระดาษซึ่งมีความหนาแน่นสูงและหนัก จะถูกแยก
ออกน าไปฝังกลบ (Air Selector and Automatic Baler) 

7) โรงหมักปุ๋ยอินทรีย์พร้อมเครื่องร่อนปุ๋ยและระบบบรรจุใส่ถุงเพื่อจ าหน่าย 
 
5.4 แนวทางการออกแบบรายละเอียดระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
 แนวคิดการออกแบบระบบคัดแยกมูลฝอย ได้ประยุกต์ผสมผสานกันระหว่างการคัดแยกด้วยแรงงานคน
และการใช้เคร่ืองจักรกล เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมาก
ที่สุด การคัดแยกมีข้ันตอนเบื้องต้นดังนี้ 

1) อัตราการคัดแยก 100 ตัน/วัน หรือ 12.5 ตัน/ชั่วโมง เวลาท างาน 8 ชั่วโมง/วัน และสามารถป้อนมูล
ฝอยได้สูงสุดถึง 20 ตัน/ชั่วโมง ซึ่งจะสามารถรองรับขยะได้สูงสุด 160 ตัน/วัน  

2) เมื่อมูลฝอยเข้ามาสู่อาคารคัดแยก จะเข้าสู่ลานเทกองก่อนล าเลียงเครื่องฉีกถุง (Bag Opener or Bag 
Ragged) โดยใช้รถตักล้อยางตักเข้าสู่เครื่องฉีกถุง โดยผ่านกรวยรองรับขยะ (Hopper) ในขั้นตอนนี้จะมี
น้ าชะมูลฝอยบริเวณกองมูลฝอยซึ่งจะถูกรวบรวมไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน้ าเสีย สาเหตุที่ต้องใช้เครื่อง
ฉีกถุงเนื่องจากปริมาณมูลฝอยที่เข้ามาสู่ระบบคัดแยกในแต่ละวันมีปริมาณมาก การใช้แรงงานคนใน
การฉีกอาจจะท าการท างานไม่ทันกับมูลฝอยที่เข้าสู่โรงคัดแยก 

3) ถุงมูลฝอยที่ถูกฉีกจากเครื่องฉีกถุงจะถูกล าเลียงผ่านสายพานล าเลียงแบบเอียง (Inclined Belt 
Conveyor)  

4) มูลฝอยที่ล าเลียงมาจากสายพานเอียงจะผ่านเข้าสู่สายพานล าเลียง (Belt Conveyor) ซึ่งมีคนงานคัด
แยกมูลฝอยมีค่าที่สามารถน าไปจ าหน่ายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ หรืออลูมิเนียม เพื่อ
น าไปจ าหน่าย ส่วนมูลฝอยที่เหลือถูกล าเลียงเข้าสู่เครื่องร่อนแยกขยะโดยการหมุนเหวี่ยง (Trommel 
Screen) แยกมูลฝอยออกเป็นมูลฝอยที่มีขนาดมากกว่า 100 มม. และมูลฝอยที่มีขนาดเล็กกว่า 100 มม. 

5) มูลฝอยที่มีขนาดมากกว่า 100 มม. จะผ่านสายพานล าเลียงแบบเอียงเข้าสู่สายพานล าเลียงซึ่งมีคนงาน
คัดแยกมูลฝอยมีค่าที่สามารถน าไปจ าหน่ายได้อีกรอบ ส่วนมูลฝอยที่เหลือประเภทที่เผาไหม้ได้จะถูก
น าไปท าเชื้อเพลิง RDF และมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้ จะถูกน าไปยังหลุมฝังกลบ 

6) มูลฝอยที่มีขนาดเล็กกว่า 100 มม. จะผ่านสายพานล าเลียงแบบเอียงเข้าสู่สายพานล าเลียงซึ่งมีคนงาน
คัดแยกมูลฝอยมีค่าที่สามารถน าไปจ าหน่ายได้อีกรอบเช่นเดียวกับมูลฝอยที่มีขนาดมากกว่า 100 มม. 
โดยเป็นพลาสติกและกระดาษ ส่วนมูลฝอยที่เหลือประเภทโลหะขนาดเล็กจะถูกแยกออกโดยชุด
แม่เหล็กไฟฟ้า ดังนั้นส่วนที่เหลือจะเป็นเพียงมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์ที่จะถูกน าไปท าปุ๋ย 

 
แนวคิดเบื้องต้นการออกแบบระบบคัดแยกมูลฝอย ดังรูปที่ 13 
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6.  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและโรงงาน
คัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี แนวทางการศึกษาจะต้อง
พิจารณาครอบคลุมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการฯ จะประเมินทั้งใน
ระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ และน าเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 
6.1 วัตถุประสงค์การศึกษา 

1)  เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 
2)  เพื่อท าการศึกษาสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทางด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ในพื้นที่บริเวณโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง 
3)  เพื่อเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระยะก่อสร้างและระยะการด าเนินงาน 
  
6.2  ขอบเขตการศึกษา 
 ที่ปรึกษาจะด าเนินการส ารวจ จัดเก็บข้อมูล รวมถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านโพธิ์ตะวันออก ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากส านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 
13 กิโลเมตร มีรัศมีการศึกษา 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการและพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ 
 
6.3  แนวทางการศึกษา 

 แนวทางการศึกษาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น มีดังนี้ 
1) รายละเอียดโครงการ 

   ศึกษารายละเอียดโครงการ สถานที่ตั้งและขนาดของโครงการ สภาพพื้นที่เดิมก่อนการก่อสร้าง 
การพิจารณาเลือกสถานที่ตั้ง และความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดภายในพื้นที่ ปริมาณ
ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ปริมาณขยะติดเชื้อ ระบบการก าจัดขยะติดเชื้อ การคัดแยกขยะ ระบบเก็บขนและ
ระบบก าจัด การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ รายละเอียดขั้นตอนการก าจัดขยะติดเชื้อ รายละเอียดขั้นตอนการคัด
แยกขยะ ภาวะมลพิษที่เกิดจากกระบวนการก าจัด พลังงานที่ใช้ภายในโครงการ พนักงาน ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบระบายน้ าทิ้งและน้ าฝน ระบบติดต่อสื่อสาร  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

2) สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
  2.1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 
   การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพบริเวณโดยรอบสถานที่ก าจัดมูลฝอย หลังจากนั้นจะพิจารณาถึงการด าเนินการก าจัดมูลฝอยของโครงการที่
กิจกรรมของโครงการส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยได้ศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่น ภูมิอากาศ 
อุทกวิทยา ทรัพยากรดิน สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรน้ า แหล่งน้ าต่างๆบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ   
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   2.1.1) สภาพภูมิประเทศ 
    ศึกษาลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงโดยการรวบรวมและทบทวนข้อมูล

ทุติยภูมิเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงของโครงการจากแผนที่สภาพภูมิประเทศ 
มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร และ ส ารวจภาคสนามเพื่อทราบสภาพพื้นที่จริงของโครงการ และและ
พื้นที่ใกล้เคียงของโครงการ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดผลกระทบ เช่น พื้นที่ลาดชัน ล า น้ า พื้นที่ดิน
อ่อน เป็นต้น 
   2.1.2) ทรัพยากรดิน 
    รวบรวมและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน เช่น ชนิด ประเภทของ
ดิน  ลักษณะของดินในพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง และส ารวจภาคสนามเพื่อทราบสภาพพื้นที่
โครงการ และและพื้นที่ใกล้เคียงของโครงการโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดผลกระทบ 
   2.1.3) อุทกวิทยาน้ าผิวดิน 
    รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านอุทกวิทยาน้ าผิวดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ความเร็วกระแสน้ า และอัตราการไหลของน้ าในแหล่งน้ าที่ไหลตัดผ่านเส้นทางโครงการทั้งหมด ส ารวจสภาพทั่วไป
ของล าน้ าบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ต าแหน่งที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพและการใช้ประโยชน์จากล าน้ าที่ใกล้เคียง
บริเวณพื้นที่โครงการ 
   2.1.4) คุณภาพน้ า 
    ศึกษารวบรวมข้อมูลแหล่งน้ าและคุณภาพน้ าผิวดินบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
จากเอกสารรายงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อเป็นการศึกษาถึงผลกระทบจากการ
ปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอยจากสถานที่ก าจัดมูลฝอยในปัจจุบันไปสู่แหล่งน้ าบริเวณใกล้เคียง  โดยท าการเปรียบเทียบ
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ ากับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) โดยจุดเก็บตัวอย่างน้ าได้แก่ 
    (1)  น้ าชะมูลฝอยจากบ่อพักน้ าเสียรวม (บ่อ1) จ านวน 1 จุด  
    (2) น้ าจากบ่อกักเก็บน้ าสุดท้าย (บ่อ 6) จ านวน 1 จุด  
    (3) น้ าจากบ่อสังเกตการณ์ จ านวน 4 จุด ได้แก่  
     - บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
     - บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
     - บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
     - บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
    (4) น้ าที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 

   (5) แหล่งน้ าผวิดิน เก็บตัวอยา่งจ านวน 2 จุด ได้แก่  
    - คลองบ้านโพธิ์ (ด้านเหนือน้ า) 
    - บึงบา้นโพธิ์ (ดา้นทา้ยน้ า) 
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  2.1.5) คุณภาพอากาศ 
  ศึกษาคุณภาพอากาศโดยรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ

และบริเวณใกล้เคียงโครงการ และส ารวจข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งของพื้นที่อ่อนไหว (Sensitive Receptor) เช่น สถานี
อนามัย โรงเรียนและวัด เพื่อน ามาจัดล าดับความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก าหนดจุด
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง 24 ชม.ต่อเนื่อง โดยพิจารณาตรวจวัด 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณ
องค์การบริหารส่วนต าบลพิหารแดง (เหนือลม)  
  2.1.6) ระดับเสียง 
   ในการศึกษาระดับความดังของเสีย ท าการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป
โดยใช้จุดตรวจวัดเดียวกับจุดตรวจวัดอากาศ ระยะเวลาในการตรวจวัด 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องตรวจวัด
ระดับเสียง (Sound Level Meter) ตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และค่าระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) ตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
   การส ารวจสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 
โดยเฉพาะพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ หรือเป็นพืชและสัตว์ประจ าถิ่น เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบ
ของกิจกรรมของโครงการต่อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เหล่านั้น  
  2.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
   การส ารวจคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น น้ าใช้และระบบประปา ไฟฟ้า การจัดการมูลฝอย หรือการคมนาคมขนส่ง 
เพื่อน ามาประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการว่าโครงการส่งผลกระทบในด้านใดบ้าง
หรือไม่ โดยการศึกษาจะท าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ร่วมกับการ
ส ารวจภาคสนามและการสอบถามประชาชนในบริเวณโดยรอบโครงการ  
                  2.4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  

   การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมนี้ ใช้วิธีการส ารวจพื้นที่ประกอบกับการรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น  โดยข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้เป็นข้อมูลหลักใน
การศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วยข้อมูลประชากร จากส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน และข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  สถิติ 
แผนพัฒนา และบรรยายสรุปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
การศึกษาด้านสาธารณสุขโดยรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารรายงาน จากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ของสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ  การศึกษาด้านอาชีวอนามัย โดย
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านอาชีวอนามัย ได้แก่ ด้านสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการตาย และอุบัติเหตุต่างๆ ในการ
ท างาน เป็นต้น  

   ในการศึกษาด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต จะมีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและโรงงานคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่  โดย
การใช้แบบสัมภาษณ์ ท าการส ารวจ จ านวน 400 ตัวอย่าง 

 
 



  
-28- 

3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบในสภาวะก่อนและหลังมีการด าเนินโครงการ (ทั้งในช่วงก่อสร้างและเปิดด าเนิน
โครงการ) โดยพิจารณากิจกรรมของโครงการที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในแต่ละประเด็นทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ให้เหมาะสมในแต่ละประเด็นสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องตามหลักวิชาการ เช่น คุณภาพ
อากาศจากเตาเผา กลิ่น น้ าเสียจากโรงคัดแยกมูลฝอย เป็นต้น ซึ่งจ าแนกประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
   3.1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ/ชีวภาพ 
    ประเมินว่ากิจกรรมของการก่อสร้างและการด าเนินการจะมีผลต่อบริเวณพื้นที่โครงการ
และชุมชนใกล้เคียงเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร ความสามารถในการรองรับการคัดแยกขยะ ความสามารถในการรองรับ
และก าจัดขยะติดเชื้อ  ปริมาณของสารมลพิษที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจากโครงการ การจัดการน้ าเสียจากโรงคัด
แยกขยะ แหล่งที่ตั้งของชุมชน หรือแหล่งกิจกรรมอื่นๆ ว่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษ 
   3.2)  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต 
    ประเมินผลกระทบของโครงการทั้งระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อ
สภาพการใช้ประโยชน์ของชุมชน และมีการจัดการอย่างไร 
    ประเมินผลกระทบจากการด าเนินการโครงการ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ โดยพิจารณาถึงการรับรู้ การยอมรับหรือการต่อต้าน การมี
โครงการก่อผลดีหรือผลเสียต่อชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการมีโครงการทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
สิ่งแวดล้อม เส้นทางของระบบการจัดเก็บและขนส่งขยะที่ส่งผลต่อชุมชนที่ใช้เส้นทางเดียวกัน  ความเพียงพอของ
ระบบการออกแบบทางวิศวกรรมที่จะช่วยลดผลกระทบและป้องกันแก้ไขด้านอาชีวอนามัย รวมทั้งสุขภาพของ
ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  
   4) มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเสนอแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   4.1)  เสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
โครงการที่เหมาะสมกับระดับผลกระทบ โดยแสดงขั้นตอนหรือวิธีการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงเพื่อบรรเทาความ
รุนแรงของผลกระทบนั้นๆ 
    4.2)  เสนอแนะมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินโครงการ เพื่อเป็นการตรวจสอบมาตรการหรือแผนงานต่างๆ ที่โครงการน ามาปฏิบัติส าหรับป้องกันและ
ลดผลกระทบว่ามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการ อีกทั้งเป็นการเฝ้า
ระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ  




