(ร่าง)1
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยทีเ่ หมาะสม
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีการกําหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการ
จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะที่มีอํานาจ
หน้าที่ในการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมสําหรับระบบต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
กากของเสีย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศแนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อที่ ๑ ในประกาศนี้
“ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ” หมายความว่า รูปแบบการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไม่เป็น
อันตรายหรือเป็นพิษในพื้นที่ซึ่งได้มีการจัดเตรียมไว้ โดยที่มีการศึกษาความเหมาะสม การออกแบบตามหลักการ
ทางวิ ศวกรรมเพื่ อมิ ให้ เกิ ดการปนเปื้ อนของน้ํ าเสี ยและอากาศเสี ยออกสู่ สภาพแวดล้ อม การก่ อสร้ างตามที่
รายละเอียดที่ออกแบบ มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุข ภาพอนามัยของบุ คลากรและ
ประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง และมีการดําเนินงานที่เหมาะสม โดยการใช้เครื่องจักรกลบดอัดขยะมูลฝอย
ให้ แน่ น ใช้ ดิ นหรื อวั สดุ อื่ น ๆ ที่ เหมาะสมกลบทั บเป็ นชั้ น ๆ มี มาตรการป้ อ งกั น กลิ่ น แมลงรบกวน การ
แพร่กระจายของเชื้อโรค การจัดการก๊าซที่ปล่อยระบายจากพื้นที่อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการติดตาม
ตรวจสอบและป้องกันการกระจายของมลพิษออกสู่สภาพแวดล้อมโดยรอบ
“ระบบฝังกลบแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi-aerobic Landfill)” หมายความว่า ระบบฝังกลบอย่าง
ถูกหลักวิชาการ ที่มีการศึกษาความเหมาะสม การออกแบบระบบระบายน้ําชะขยะมูลฝอยให้เหมาะสมโดยให้
อากาศจากภายนอกสามารถไหลเวียนเข้าไปในระบบฝังกลบเพื่อให้เกิดการย่อยสลายแบบใช้อากาศ โดยใช้กําจัด
ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกไป
“ระบบการหมักเพื่อผลิตก๊าซ (Anaerobic Digestion)” หมายความว่า รูปแบบการย่อยสลาย
ขยะมูลฝอยอิน ทรี ย์ โดยอาศัยปฏิกิ ริยาชีวเคมีของจุลินทรีย์ที่ ไม่ใ ช้อากาศในการย่อยสลาย โดยอาจให้ มี
กระบวนการผสมหรือกวน เพื่อเร่งให้เกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายได้ ซึ่งผลผลิตที่เกิดขึ้น จะได้ก๊าซมีเธน และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ สารอินทรีย์ระเหยง่าย
และสารอื่น ๆ เกิดขึ้นในปริมาณเล็กน้อย
“ระบบการหมักทําปุ๋ย (สารบํารุงดิน) (Composting)” หมายความว่า รูปแบบการหมักขยะมูลฝอย
อินทรีย์ โดยอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในขยะมูลฝอย
1

หลังจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องแคทลียา ๒ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.

ผลผลิต...

๒
ผลผลิตที่ได้จะมีลักษณะเป็นผงหรือก้อนเล็ก ๆ สีน้ําตาล สามารถนําไปใช้เป็นสารบํารุงดิน หรืออาจปรับปรุง
คุณภาพให้มีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยได้
“ระบบการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel; RDF)” หมายความว่า กระบวนการหรือ
รูปแบบการนําขยะมูลฝอยโดยการร่อนและ/หรือการคัดแยกเพื่อให้ได้ขยะที่เผาไหม้ได้ และการลดความชื้น เพื่อให้
มีคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และความร้อนที่เหมาะสม และสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ เช่น เศษ
พลาสติก กระดาษ เศษผ้า และอื่น ๆ ยกเว้นพลาสติกประเภทโพลีไวนิลคลอไรด์หรือพีวีซี (Polyvinyl Chloride;
PVC) หรือพลาสติกอื่นที่มีสารคลอไรด์เจือปน
“ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย (Incineration)” หมายความว่า ระบบหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้เพื่อ
กําจัดขยะมูลฝอยโดยกระบวนการเผาไหม้ ที่ใช้ออกซิเจนหรืออากาศมากเพียงพอที่จะเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
รวมทั้งต้องมีการติดตั้งระบบบําบัดมลพิษทางอากาศเพื่อบําบัดอากาศเสียและการตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่
เกิดขึ้นจากการเผา และระบบบําบัดมลพิษทางน้ําให้เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดไว้
“ผู้ดูแลระบบ” หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ ความชํานาญการด้านวิชาชีพหรือมีประสบการณ์ตรง
ในการควบคุม ดูและระบบนั้น ๆ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดการระบบจัดการขยะมูลฝอยนั้น ๆ ได้
เช่น นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสุขาภิบาล วิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้อง ช่างเทคนิคในสาขาที่เกี่ยวข้อง
“ความเหมาะสมเบื้องต้น” หมายความว่า การพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ความง่าย ความ
สะดวก และความยืดหยุ่นในด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
คัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีเพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพิจารณาในส่วนนี้จะ
ไม่ รวมถึ งการพิ จารณาประเด็ นเรื่ องลั กษณะภู มิ ศาสตร์ ภู มิ ประเทศ ภู มิ อากาศ วั ฒนธรรม ข้ อจํ ากั ดและ
ลักษณะเฉพาะเชิงพื้นที่นั้น ๆ
“พื้นที่ที่ต้องการ” หมายความว่า ขนาดของจํานวนพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย
และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบบําบัดอากาศเสีย พื้นที่กันชน ฯลฯ) เพื่อรองรับการกําจัด
ขยะมูลฝอยในระยะเวลาอย่างน้อย ๑๕ ปี
“ค่าลงทุนโดยประมาณ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้สําหรับการก่อสร้างอาคาร และระบบ
ต่าง ๆ ค่าลงทุนเครื่องจักรกล อุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการขยะมูลฝอยในเบื้องต้น ตามแต่ละเทคโนโลยี
โดยไม่รวมค่าที่ดิน
“ค่ าดําเนิ นการโดยประมาณ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ สําหรับเดิ นระบบ ซ่อมแซม
บํารุงรักษาระบบ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพ โดยรวมไปถึง ค่าจ้าง
บุคลากร ค่าจ้างเหมาช่วง (Outsource หรือ Sub-contract) ฯลฯ ในเบื้องต้น
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคลากร คนงาน ที่อาจทําหน้าที่เป็นพนักงานควบคุมเครื่องจักรกล
ต่าง ๆ ที่ทํางานประจําในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

ข้อที่ ๒...

๓
ข้อที่ ๒ กําหนดแนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะดําเนินการบริหาร
จัดการเอง หรือพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมดําเนินโครงการได้ ดังนี้
๒.๑ รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอย
เข้าสู่ระบบไม่เกิน ๑๕ ตันต่อวัน ให้พิจารณาแนวทางความเหมาะสมเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดัง
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑

แนวทางความเหมาะสมเบื้องต้นของรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มขี ยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบไม่เกิน ๑๕ ตันต่อวัน
ระบบฝังกลบแบบกึ่ง
ใช้อากาศ

ระบบการหมักทําปุ๋ย
(สารบํารุงดิน)* และ
ระบบฝังกลบแบบกึ่ง
ใช้อากาศ

ระบบการหมักเพื่อ
ผลิตก๊าซ และ
ระบบฝังกลบแบบกึ่ง
ใช้อากาศ

ระบบการผลิตเชื้อเพลิง
ขยะมูลฝอย (RDF) และ
ระบบฝังกลบแบบกึ่ง
ใช้อากาศ

ค่อนข้างมาก
๑๐-๕๐

ปานกลาง
๑๐-๔๐

อาจมีข้อจํากัด
๑๐-๓๐

อาจมีข้อจํากัด
๑๐-๓๐

๑.๕

๑.๙

๒.๐

๒.๐

๓๐๐

๓๖๐

๖๐๐

๘๐๐

๓-๔

๕-๖

๖-๗

๘

๑

๑

๒

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และ
ขยะอันตรายหรือเป็น
พิษออกจากบ้านเรือน

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และขยะ
อันตรายหรือเป็นพิษ
ออกจากบ้านเรือนและ
ต้องมีอาคารเก็บปุย๋
และระบบป้อนลงถุง

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และขยะ
อันตรายหรือเป็นพิษ
ออกจากบ้านเรือนและ
มิให้ขยะอันตรายหรือ
เป็นพิษเข้าสู่ระบบการ
หมักเพือ่ ผลิตก๊าซ

๒
ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรียแ์ ละขยะ
อันตรายหรือเป็นพิษ
ออกจากบ้านเรือนและ
ระบบควรอยู่ไม่ไกลจาก
แหล่งรับซื้อ RDF และ
RDF ต้องมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ของแหล่งรับซื้อ

รูปแบบ

ข้อพิจารณา
ความเหมาะสมเบื้องต้น
พื้นที่ที่ต้องการ (ไร่)
ค่าลงทุนโดยประมาณ
(ล้านบาทต่อตัน)
ค่าดําเนินการโดยประมาณ
(บาทต่อตัน)
จํานวนเจ้าหน้าที่อย่าง
น้อย (คน)
จํานวนผู้ดแู ลระบบ (คน)

เงื่อนไขอื่น ๆ

*

เป็นระบบการหมักอย่างง่าย เช่น ระบบพลิกกลับกองตามธรรมชาติ (Windrow Composting)

๒.๒ รูปแบบ…

๔
๒.๒ รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอย
มากกว่า ๑๕ ตันต่อวัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตันต่อวัน ให้พิจารณาแนวทางความเหมาะสมเบื้องต้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒

แนวทางความเหมาะสมเบื้องต้นของรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มขี ยะมูลฝอยมากกว่า ๑๕ ตันต่อวัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตันต่อวัน
รูปแบบ
ระบบฝังกลบแบบกึ่ง
ใช้อากาศ

ระบบการหมักทําปุ๋ย
(สารบํารุงดิน)* และ
ระบบฝังกลบแบบกึ่ง
ใช้อากาศ

ระบบการหมักเพื่อ
ผลิตก๊าซ และ
ระบบฝังกลบแบบกึ่ง
ใช้อากาศ

ระบบการผลิตเชื้อเพลิง
ขยะมูลฝอย (RDF) และ
ระบบฝังกลบแบบกึ่ง
ใช้อากาศ

ปานกลาง
๒๐-๘๐

ค่อนข้างมาก
๒๐-๖๐

อาจมีข้อจํากัด
๒๐-๕๐

ค่อนข้างมาก
๒๐-๕๐

๑.๕

๒.๐

๒.๖

๒.๖

๒๕๐

๓๖๐

๖๐๐

๘๐๐

๔

๖

๖-๗

๘

๑

๑

๒**

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และ
ขยะอันตรายหรือเป็น
พิษออกจากบ้านเรือน

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และขยะ
อันตรายหรือเป็นพิษ
ออกจากบ้านเรือนและ
ต้องมีอาคารเก็บปุย๋
และระบบป้อนลงถุง

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และขยะ
อันตรายหรือเป็นพิษ
ออกจากบ้านเรือนและ
มิให้ขยะอันตรายหรือ
เป็นพิษเข้าสู่ระบบการ
หมักเพือ่ ผลิตก๊าซ

๒**
ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรียแ์ ละขยะ
อันตรายหรือเป็นพิษ
ออกจากบ้านเรือนและ
ระบบควรอยู่ไม่ไกลจาก
แหล่งรับซื้อ RDF และ
RDF ต้องมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ของแหล่งรับซื้อ

ข้อพิจารณา
ความเหมาะสมเบื้องต้น
พื้นที่ที่ต้องการ (ไร่)
ค่าลงทุนโดยประมาณ
(ล้านบาทต่อตัน)
ค่าดําเนินการโดยประมาณ
(บาทต่อตัน)
จํานวนเจ้าหน้าที่อย่าง
น้อย (คน)
จํานวนผู้ดแู ลระบบ (คน)

เงื่อนไขอื่น ๆ

*

เป็นระบบหมักในรูปแบบของการติดตั้งท่อเติมอากาศ (Aerated Pile) บริเวณด้านล่าง
จํานวนผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ ระบบละ ๑ คน ซึ่งหากเป็นผู้ดูแลที่มีความรู้ความสามารถทั้งสองระบบ อาจให้เป็นบุคคลเดียวกัน
ได้ แต่จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการระบบให้สามารถดําเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา

**

๒.๓ รูปแบบ…

๕
๒.๓ รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอย
มากกว่า ๕๐ ตันต่อวัน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตันต่อวัน ให้พิจารณาแนวทางความเหมาะสมเบื้องต้นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓

แนวทางความเหมาะสมเบื้องต้นของรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มขี ยะมูลฝอยมากกว่า ๕๐ ตันต่อวัน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตันต่อวัน
ระบบฝังกลบอย่าง
ถูกหลักวิชาการ

ระบบการหมักทําปุ๋ย
(สารบํารุงดิน)* และ
ระบบฝังกลบอย่างถูก
หลักวิชาการ

ระบบการหมักเพื่อ
ผลิตก๊าซ และ
ระบบฝังกลบอย่างถูก
หลักวิชาการ

ระบบการผลิต
เชื้อเพลิงขยะมูลฝอย
(RDF) และ
ระบบฝังกลบอย่างถูก
หลักวิชาการ

อาจมีข้อจํากัด
๗๐-๑๓๐

ค่อนข้างมาก
๔๐-๑๐๐

ค่อนข้างมาก
๓๕-๑๐๐

ค่อนข้างมาก
๔๕-๑๐๐

๑.๕

๑.๗

๒.๕

๒.๔

๒๐๐

๓๓๐

๔๕๐

๕๖๐

๔

๕-๖

๖-๗

๘

๑

๑

๒**

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และ
ขยะอันตรายหรือเป็น
พิษออกจากบ้านเรือน

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และขยะ
อันตรายหรือเป็นพิษ
ออกจากบ้านเรือนและ
ต้องมีอาคารเก็บปุย๋
และระบบป้อนลงถุง

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และขยะ
อันตรายหรือเป็นพิษ
ออกจากบ้านเรือนและ
มิให้ขยะอันตรายหรือ
เป็นพิษเข้าสู่ระบบการ
หมักเพือ่ ผลิตก๊าซ

๒**
ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรียแ์ ละขยะ
อันตรายหรือเป็นพิษ
ออกจากบ้านเรือนและ
ระบบควรอยู่ไม่ไกลจาก
แหล่งรับซื้อ RDF และ
RDF ต้องมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ของแหล่งรับซื้อ

รูปแบบ

ข้อพิจารณษ
ความเหมาะสมเบื้องต้น
พื้นที่ที่ต้องการ (ไร่)
ค่าลงทุนโดยประมาณ
(ล้านบาทต่อตัน)
ค่าดําเนินการโดยประมาณ
(บาทต่อตัน)
จํานวนเจ้าหน้าที่อย่าง
น้อย (คน)
จํานวนผู้ดแู ลระบบ (คน)

เงื่อนไขอื่น ๆ

*

เป็นระบบหมักในรูปแบบของการติดตั้งท่อเติมอากาศ (Aerated Pile) บริเวณด้านล่าง หรือมีเครื่องจักรกลในการผสม กวน หรือพลิกกลับกอง
และมีการเติมอากาศเพื่อให้เกิดการย่อยสลายแบบใช้อากาศ เช่น ระบบ Rotary Drum หรือระบบ In-vessel container ฯลฯ
**
จํานวนผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ ระบบละ ๑ คน ซึ่งหากเป็นผู้ดูแลที่มีความรู้ความสามารถทั้งสองระบบ อาจให้เป็นบุคคลเดียวกัน
ได้ แต่จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการระบบให้สามารถดําเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา

๒.๔ รูปแบบ...

๖
๒.๔ รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอย
มากกว่า ๑๐๐ ตันต่อวัน แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตันต่อวัน ให้พิจารณาแนวทางความเหมาะสมเบื้องต้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔

แนวทางความเหมาะสมเบื้องต้นของรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มขี ยะมูลฝอยมากกว่า ๑๐๐ ตันต่อวัน แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตันต่อวัน
รูปแบบ
ระบบการหมักทํา
ปุ๋ย (สารบํารุงดิน)*
และ
ระบบฝังกลบอย่าง
ถูกหลักวิชาการ

ระบบการหมักเพื่อ
ผลิตก๊าซ และ
ระบบฝังกลบอย่าง
ถูกหลักวิชาการ

ระบบการผลิต
เชื้อเพลิงขยะมูลฝอย
(RDF) และ
ระบบฝังกลบอย่าง
ถูกหลักวิชาการ

ระบบเตาเผาขยะ
มูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงาน และ
ระบบฝังกลบอย่าง
ถูกหลักวิชาการ

ระบบคัดแยกและ
ระบบการหมักทํา
ปุ๋ย (สารบํารุงดิน)
และระบบเตาเผา
ขยะมูลฝอย และ
ระบบฝังกลบอย่าง
ถูกหลักวิชาการ

ปานกลาง
๑๓๐-๓๘๐

ค่อนข้างมาก
๙๐-๓๐๐

ปานกลาง
๙๐-๒๘๐

อาจมีข้อจํากัด
๕๐-๒๖๐

ปานกลาง
๗๐-๒๕๐

๑.๖

๒.๒๗

๒.๑๘

๓.๓

๓.๕

๓๐๐

๓๗๐

๔๘๐

๙๐๐

๑๐๐๐

๕-๖

๖-๗

๘

๒๐

๒๕
ควรว่าจ้างหรือ
สัมปทานให้เอกชน
ดําเนินการในส่วนการ
ผลิตพลังงาน
ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และ
ขยะอันตรายหรือเป็น
พิษออกจากบ้านเรือน
และต้องมีอาคารเก็บ
ปุ๋ย และระบบป้อนลง
ถุงรวมทั้งต้องมีการฝัง
กลบเถ้า ระบบบําบัด
อากาศเสียจากเตาเผา

ข้อพิจารณา

ความเหมาะสมเบื้องต้น
พื้นที่ที่ต้องการ (ไร่)
ค่าลงทุนโดยประมาณ
(ล้านบาทต่อตัน)
ค่าดําเนินการโดยประมาณ
(บาทต่อตัน)
จํานวนเจ้าหน้าที่อย่าง
น้อย (คน)
จํานวนผู้ดแู ลระบบ
(คน)

เงื่อนไขอื่น ๆ

๑

๒**

๒**

ควรว่าจ้างหรือ
สัมปทานให้เอกชน
ดําเนินการในส่วนการ
ผลิตพลังงาน***

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และ
ขยะอันตรายหรือเป็น
พิษออกจากบ้านเรือน
และต้องมีอาคารเก็บ
ปุ๋ย และระบบป้อนลง
ถุง

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และ
ขยะอันตรายหรือเป็น
พิษออกจากบ้านเรือน
และ
มิให้ขยะอันตรายหรือ
เป็นพิษเข้าสู่ระบบ
การหมักเพื่อผลิตก๊าซ

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และ
ขยะอันตรายหรือเป็น
พิษออกจากบ้านเรือน
และระบบควรอยู่ไม่
ไกลจากแหล่งรับซื้อ
RDF และ RDF ต้องมี
คุณภาพตามเกณฑ์
ของแหล่งรับซื้อ

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากบ้านเรือน
และต้องมีการฝังกลบ
เถ้า ระบบบําบัด
อากาศเสียจาก
เตาเผา***

*

เป็นระบบหมักในรูปแบบของการติดตั้งท่อเติมอากาศ (Aerated Pile) บริเวณด้านล่าง หรือมีเครื่องจักรกลในการผสม กวน หรือพลิกกลับกอง
และมีการเติมอากาศเพื่อให้เกิดการย่อยสลายแบบใช้อากาศ เช่น ระบบ Rotary Drum หรือระบบ In-vessel container ฯลฯ
**
จํานวนผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ ระบบละ ๑ คน ซึ่งหากเป็นผู้ดูแลที่มีความรู้ความสามารถทั้งสองระบบ อาจให้เป็นบุคคลเดียวกัน
ได้ แต่จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการระบบให้สามารถดําเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา
***
การว่าจ้างเอกชนดําเนินการในส่วนผลิตพลังงาน ควรมีจํานวนผู้ดูแลระบบที่ต่อเนื่อง อย่างน้อยระบบละ ๒ คน โดยผู้ดูแลระบบในส่วนนี้จะต้อง
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการระบบโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
****
กรณีการคัดแยกขยะมูลฝอย จําเป็นต้องคํานึงถึงค่าความร้อนของขยะมูลฝอยที่จะถูกป้อนเข้าไปในเตาเผาว่าสูงมากพอหรือไม่ร่วมด้วย

๒.๕ รูปแบบ...

๗
๒.๕ รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอย
มากกว่า ๓๐๐ ตันต่อวัน แต่ไม่เกิน ๗๐๐ ตันต่อวัน ให้พิจารณาแนวทางความเหมาะสมเบื้องต้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕

แนวทางความเหมาะสมเบื้องต้นของรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอยมากกว่า ๓๐๐ ตันต่อวัน แต่ไม่เกิน ๗๐๐ ตันต่อวัน
รูปแบบ
ระบบการหมักทํา
ปุ๋ย (สารบํารุงดิน)*
และ
ระบบฝังกลบอย่าง
ถูกหลักวิชาการ

ระบบการหมักเพื่อ
ผลิตก๊าซ และ
ระบบฝังกลบอย่าง
ถูกหลักวิชาการ

ระบบการผลิต
เชื้อเพลิงขยะ
มูลฝอย (RDF) และ
ระบบฝังกลบอย่าง
ถูกหลักวิชาการ

ระบบเตาเผาขยะ
มูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงาน และ
ระบบฝังกลบอย่าง
ถูกหลักวิชาการ

ระบบคัดแยกและ
ระบบการหมักทํา
ปุ๋ย (สารบํารุงดิน)
และระบบเตาเผา
ขยะมูลฝอย และ
ระบบฝังกลบอย่าง
ถูกหลักวิชาการ

อาจมีข้อจํากัด
๒๔๐-๕๗๐

ปานกลาง
๒๑๐-๕๐๐

อาจมีข้อจํากัด
๒๘๐-๖๕๐

ค่อนข้างมาก
๑๔๐-๓๗๐

ปานกลาง
๑๖๐-๓๓๐

๑.๕

๒.๑

๑.๙

๒.๘

๒.๖

๒๓๐

๓๓๐

๔๐๐

๘๐๐

๙๐๐

๕-๖

๖-๗

๘

๒๕

๓๐

ควรว่าจ้างหรือ
สัมปทานให้เอกชน
ดําเนินการในส่วน
การผลิตพลังงาน***

ควรว่าจ้างหรือ
สัมปทานให้เอกชน
ดําเนินการในส่วน
การผลิตพลังงาน***

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากบ้านเรือน
และต้องมีการฝังกลบ
เถ้า ระบบบําบัด
อากาศเสียจาก
เตาเผา***

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และ
ขยะอันตรายหรือเป็น
พิษออกจากบ้านเรือน
และต้องมีอาคารเก็บ
ปุ๋ย และระบบป้อนลง
ถุงรวมทั้งต้องมีการฝัง
กลบเถ้า ระบบบําบัด
อากาศเสียจากเตาเผา

ข้อพิจารณา

ความเหมาะสมเบื้องต้น
พื้นที่ที่ต้องการ (ไร่)
ค่าลงทุนโดยประมาณ
(ล้านบาทต่อตัน)
ค่าดําเนินการโดยประมาณ
(บาทต่อตัน)
จํานวนเจ้าหน้าที่อย่าง
น้อย (คน)
จํานวนผู้ดแู ลระบบ
(คน)

เงื่อนไขอื่น ๆ
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ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และ
ขยะอันตรายหรือเป็น
พิษออกจากบ้านเรือน
และ
มิให้ขยะอันตรายหรือ
เป็นพิษเข้าสู่ระบบ
การหมักเพื่อผลิตก๊าซ

ต้องมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอินทรีย์และ
ขยะอันตรายหรือเป็น
พิษออกจากบ้านเรือน
และระบบควรอยู่ไม่
ไกลจากแหล่งรับซื้อ
RDF และ RDF ต้องมี
คุณภาพตามเกณฑ์
ของแหล่งรับซื้อ

*

เป็นระบบหมักในรูปแบบของการติดตั้งท่อเติมอากาศ (Aerated Pile) บริเวณด้านล่าง หรือมีเครื่องจักรกลในการผสม กวน หรือพลิกกลับกอง
และมีการเติมอากาศเพื่อให้เกิดการย่อยสลายแบบใช้อากาศ เช่น ระบบ Rotary Drum หรือระบบ In-vessel container ฯลฯ
**
จํานวนผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ ระบบละ ๑ คน ซึ่งหากเป็นผู้ดูแลที่มีความรู้ความสามารถทั้งสองระบบ อาจให้เป็นบุคคลเดียวกัน
ได้ แต่จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการระบบให้สามารถดําเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา
***
การว่าจ้างเอกชนดําเนินการในส่วนผลิตพลังงาน ควรมีจํานวนผู้ดูแลระบบที่ต่อเนื่อง อย่างน้อยระบบละ ๒ คน โดยผู้ดูแลระบบในส่วนนี้จะต้อง
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการระบบโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
****
กรณีการคัดแยกขยะมูลฝอย จําเป็นต้องคํานึงถึงค่าความร้อนของขยะมูลฝอยที่จะถูกป้อนเข้าไปในเตาเผาว่าสูงมากพอหรือไม่ร่วมด้วย

๒.๖ รูปแบบ...

๘
๒.๖ รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอย
เกินกว่า ๗๐๐ ตันต่อวัน ให้พิจารณาแนวทางความเหมาะสมเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดัง
ตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖

แนวทางความเหมาะสมเบื้องต้นของรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มขี ยะมูลฝอยมากกว่า ๗๐๐ ตันต่อวัน
รูปแบบ
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เป็นระบบหมักในรูปแบบของการติดตั้งท่อเติมอากาศ (Aerated Pile) บริเวณด้านล่าง หรือมีเครื่องจักรกลในการผสม กวน หรือพลิกกลับกอง
และมีการเติมอากาศเพื่อให้เกิดการย่อยสลายแบบใช้อากาศ เช่น ระบบ Rotary Drum หรือระบบ In-vessel container ฯลฯ
**
จํานวนผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ ระบบละ ๑ คน ซึ่งหากเป็นผู้ดูแลที่มีความรู้ความสามารถทั้งสองระบบ อาจให้เป็นบุคคลเดียวกัน
ได้ แต่จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการระบบให้สามารถดําเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา
***
การว่าจ้างเอกชนดําเนินการในส่วนผลิตพลังงาน ควรมีจํานวนผู้ดูแลระบบที่ต่อเนื่อง อย่างน้อยระบบละ ๒ คน โดยผู้ดูแลระบบในส่วนนี้จะต้อง
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการระบบโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
****
กรณีการคัดแยกขยะมูลฝอย จําเป็นต้องคํานึงถึงค่าความร้อนของขยะมูลฝอยที่จะถูกป้อนเข้าไปในเตาเผาว่าสูงมากพอหรือไม่ร่วมด้วย
ต้องมีการคัดแยกขยะมูล
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ซื้อ RDF และ RDF ต้องมี
คุณภาพตามเกณฑ์ของ
แหล่งรับซื้อ

ข้อที่ ๓ ...

๙
ข้อที่ ๓ แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ในการเลือกเทคโนโลยีที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอย
โดยละเอียดนั้น ยังคงต้องคํานึงถึง ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การยอมรับของชุมชนใน
พื้นที่ และความยั่งยืนของวิธีการในการกําจัด ขึ้นอยู่กับปัจจัยการบริหารจัดการของท้องถิ่นและชุมชนเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบเทคโนโลยีดังกล่าวร่วมด้วย นอกจากนี้ ความเหมาะสมของเทคโนโลยีดังกล่าว
จําเป็นจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รวมทั้งการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีที่เข้าข่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการ
รับรองแบบรายละเอียดระบบการก่อสร้าง เครื่องจักรกล อุปกรณ์ โครงสร้าง ไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
วิศวกรซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด หลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามข้อบังคับของสภาวิศวกร รวมทั้งการ
ดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ณ วันที่
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