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ค�ำน�ำ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�ำแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลที่ก�ำหนดให้เป็น
วาระแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ซึ่งแผนแม่บทฯ ดังกล่าว
มีกรอบแนวคิดหลักคือ มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก�ำเนิด การน�ำของเสียกลับมาใช้ซ�้ำและ
ใช้ประโยชน์ใหม่ ตามหลักการ 3Rs การก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) จะเป็นกรอบแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ น�ำไปใช้จัดท�ำแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของจังหวัดในภาพรวม และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการด�ำรงชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป
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บทที่ 1

บทน�ำ
ปั ญ หาขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ตลอดทุ ก ปี เป็ น ผลเนื่ อ งมาจาก
ขาดความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
หลายแห่งไม่มพี นื้ ทีส่ �ำหรับใช้ก�ำจัดขยะมูลฝอย การคัดค้านโครงการจากประชาชน ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หลายแห่งก�ำจัดขยะมูลฝอยด้วยการน�ำไปเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) หรือเผากลางแจ้ง (Open Burning)
ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนตามมา เช่น
กลิ่นเหม็น น�้ำเสียจากน�้ ำชะขยะปนเปื้อนสู่แหล่งน�้ ำผิวดิน และแหล่งน�้ ำใต้ดิน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น การจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ยังก่อให้เกิด
ปัญหาไฟไหม้ขยะมูลฝอย เช่น สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยต�ำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่อื่นๆ
นอกจากนี้ ประชาชนยังขาดองค์ความรู้และจิตส�ำนึกเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
จึ ง ไม่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ที่ จ ะลด และคั ด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ ง แต่ ต ้ น ทางหรื อ แหล่ ง ก� ำ เนิ ด ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยจึ ง
เพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี ในปี 2557 ได้ มี ก ารประเมิ น ว่ า มี ข ยะมู ล ฝอยเพี ย งร้ อ ยละ 30 เท่ า นั้ น ที่ ไ ด้ รั บ การก� ำ จั ด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีบางส่วนถูกน�ำไปแปรรูปน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ส่วนทีเ่ หลือแต่กย็ งั มีสว่ นใหญ่
ไม่ได้รับการจัดการหรือถูกทิ้งเทกองเป็นขยะมูลฝอยตกค้างเพิ่มขึ้นทุกปี ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาได้เริ่มมีการ
ปรับทัศนคติเกี่ยวกับขยะมูลฝอยโดยมองว่าขยะมูลฝอยที่สามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สามารถเพิ่มมูลค่า
และรายได้ให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นความส�ำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย แต่อย่างไรก็เป็นเพียง
บางส่วนและผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงได้ก�ำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
เป็นวาระแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น�ำเสนอ ดังนั้น เพื่อให้สามารถด�ำเนินการ
ในการขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาขยะมู ล ฝอยของประเทศ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจึงได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร)
และจัดท�ำเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยแนวคิดในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประกอบด้วย ลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่แหล่งก�ำเนิด การน�ำ
ของเสียกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของภาคการผลิต รวมทั้งลดปริมาณการเกิด
ขยะมู ลฝอยเพื่อให้เ กิดการจัดการขยะมู ล ฝอยอย่ า งยั่ ง ยื นต่ อ ไป ขยะมู ล ฝอยที่ ไ ด้ จากการคั ด แยกจะถู กน�ำ ไป
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ใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนที่เหลือจะน�ำไปก�ำจัดโดยวิธีการที่ถูกหลักวิชาการ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ส่วนการน�ำไปผลิตเป็นพลังงานถือเป็นผลพลอยได้ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมาลงทุน หรือ
ร่วมลงทุนตามความเหมาะสม และแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ในการประชุม
คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 3 พฤษภาคม 2559 ดั ง นั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ โ ดยตรง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องมี
แผนปฏิบัติการฯ ตามแผนแม่บทฯ เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
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บทที่ 2

สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
2.1 ค�ำนิยาม

2.1.1 ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกน�ำไปทิ้งในสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับ
การก�ำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้างตามพื้นที่ว่างทั่วไป
2.1.2 ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย
สถานประกอบการค้า แหล่งธุรกิจ ร้านค้า สถานบริการ ตลาดสด และสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ ขยะอินทรีย์จ�ำพวก
เศษอาหารต่าง ๆ เศษใบไม้ เศษหญ้า ขยะรีไซเคิลจ�ำพวกแก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก อลูมิเนียม ยาง และขยะทั่วไป
จ�ำพวกเศษผ้า เศษไม้ และเศษวัสดุต่าง ๆ
2.1.3 ของเสียอันตรายชุมชน หมายถึง ของเสียที่เป็นพิษหรืออันตรายที่มาจากครัวเรือนและแหล่งธุรกิจ
เช่น โรงแรม สนามบิน ปัม๊ น�้ำมัน ร้านถ่ายรูป และร้านซักแห้ง ของเสียจ�ำพวกนี้ ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ภาชนะ
บรรจุสารเคมี และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
2.1.4 มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการสัมผัส
ใกล้ชดิ กับมูลฝอยนัน้ แล้วสามารถท�ำให้เกิดโรคได้ และรวมถึงมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ หรือใช้ในการตรวจวินจิ ฉัยทางการแพทย์
และการรั ก ษาพยาบาล การให้ ภู มิ คุ ้ ม กั น โรคและการทดลองเกี่ ย วกั บ โรค การชั น สู ต รศพหรื อ ซากสั ต ว์ ต าม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2.1.5 กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย หมายถึง ของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของสถาน
ประกอบการในก�ำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

2.2 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

2.2.1 ขยะมูลฝอยตกค้าง
ในปี 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินขยะมูลฝอยตกค้าง ประมาณ
30.49 ล้านตัน โดยจังหวัดที่มีขยะมูลฝอยตกค้าง ตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 ตัน ประกอบด้วย กาญจนบุรี
นครราชสีมา ขอนแก่น กระบี่ เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา และปราจีนบุรี และขยะมูลฝอยตกค้างเกิน 1 ล้านตันขึน้ ไป
ประกอบด้วย สมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามรูปที่ 1 และ
ตารางที่ ก-1 ภาคผนวก ก
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ขยะมูลฝอยตกค้างเมื่อได้รับการจัดการไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหา
เรื่องกลิ่นเหม็น น�้ำเสีย มลพิษจากน�้ำชะขยะปนเปื้อนออกสู่แหล่งน�้ำและสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ จากการ
เผาขยะมูลฝอยในที่โล่งหรือไฟไหม้ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจากมลพิษต่างๆ และแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรค นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของสารพิษ
และมลพิษทางอากาศที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
เช่น กรณีทเี่ กิดขึน้ แล้วในบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยจังหวัดสมุทรปราการ และบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จังหวัดชลบุรี
เป็นต้น

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558)

รูปที่ 1 แผนที่แสดงปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย ปี 2558
หมายเหตุ: ขยะมูลฝอยตกค้าง ประเมินได้จากการส�ำรวจและจ�ำนวน โดยใช้ปริมาตรของสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยที่ทิ้ง
กองอยู่ในบ่อและบนบ่อ คูณด้วยความหนาแน่นเฉลี่ย 0.3 ตัน/ลบ.ม.)
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2.2.2 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่
ในปี 2557 ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 26.19 ล้านตัน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากจ�ำนวน
ประชาชนเพิ่มขึ้น และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยมากขึ้น
จะเห็นได้จากแนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลีย่ ต่อคนต่อวันเพิม่ สูงขึน้ จากเมือ่ 5 ปีทแี่ ล้ว จาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน
ในปี 2553 เพิ่มเป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 (ตารางที่ 1 และรูปที่ 2) โดยจังหวัดที่มีขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นสูงสุด 10 ล�ำดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (10,870 ตัน/วัน) นครราชสีมา (2,264 ตัน/วัน) สมุทรปราการ
(2,025 ตัน/วัน) ชลบุรี (1,957 ตัน/วัน) ขอนแก่น (1,829 ตัน/วัน) เชียงใหม่ (1,698 ตัน/วัน) อุดรธานี (1,622 ตัน/วัน)
นนทบุรี (1,617 ตัน/วัน) สงขลา (1,604 ตัน/วัน) และบุรรี มั ย์ (1,553 ตัน/วัน) รายละเอียดตามตารางที่ 1 และตารางที่ ก 2
ภาคผนวก ก ทั้งนี้ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและการขนส่งไปก�ำจัดขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละ
พื้นที่
ตารางที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในปี พ.ศ. 2551 – 2557
ปี
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

ปริมาณขยะมูลฝอย อัตราการเกิด
ที่เกิดขึ้น
ขยะมูลฝอยเฉลี่ย
(ล้านตัน/ปี)
(กิโลกรัม/คน/วัน)
23.93
24.11
24.22
25.35
24.73
26.77
26.19

1.03
1.04
1.04
1.08
1.05
1.15
1.11

ถูกต้อง

การก�ำจัด

การจัดการ
ไม่ถูกต้อง

การน�ำไปใช้ประโยชน์

(ล้านตัน/ปี)

ร้อยละ

(ล้านตัน/ปี)

ร้อยละ

(ล้านตัน/ปี)

ร้อยละ

5.69
5.97
5.77
5.64
5.83
7.42
7.88

23.8
24.8
23.8
22.2
23.6
27.7
30.1

14.79
14.28
14.55
15.61
13.62
14.20
13.49

61.8
59.2
60.1
61.6
55.1
53.0
51.4

3.45
3.86
3.90
4.10
5.28
5.15
4.82

14.4
16.0
16.1
16.2
21.4
19.2
18.4

รูปที่ 2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การน�ำไปใช้ประโยชน์และได้รับการก�ำจัดอย่างถูกต้อง ในปี 2551 – 2557
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ปัจจุบันมีสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ จ�ำนวน 2,450 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นระบบฝังกลบรองรับ
การก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องได้เพียง 7.88 ล้านตัน หรือประมาณร้อยละ 30.1 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด
มีเพียง 480 แห่ง ทีก่ ำ� จัดอย่างถูกต้อง และมีการก�ำจัดโดยใช้เตาเผา 2 แห่งเปิดด�ำเนินการแล้ว ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขณะเดียวกันมีการน�ำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
ประมาณ 4.82 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 18.4 นอกจากนี้ยังมีสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับงบประมาณในการ
ก่อสร้างแต่ไม่สามารถด�ำเนินการก่อสร้าง หรือก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถเดินระบบได้ จ�ำนวน 18 แห่ง เนือ่ งจาก
ประชาชนคัดค้าน (ตารางที่ 2 และตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ประสบปัญหาไม่สามารถเปิดด�ำเนินการได้  

1

เชียงใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อบจ.เชียงใหม่

2

เชียงราย

ทน.เชียงราย

3

ชัยนาท

ทม.ชัยนาท

4

สมุทรสาคร

ทม.สมุทรสาคร

5

สมุทรสาคร

ทม.อ้อมน้อย

6

ปทุมธานี

ทม.คูคต

7

ปทุมธานี

ทม.ปทุมธานี

8

นครนายก

ทม.นครนายก

9

สมุทรสงคราม

ทม.สมุทรสงคราม

10

อุดรธานี

ทต.บ้านเชียง

ล�ำดับ

10

จังหวัด

ปีที่สร้างเสร็จ/
ปัญหา
(งบประมาณ)
โรงงานคัดแยกขยะและ
2545
อบจ. ไม่สามารถตกลงกับ อปท.
ท�ำปุ๋ยชีวภาพ
(465 ล้านบาท) อื่น ในการให้น�ำขยะมูลฝอยมา
ก�ำจัดร่วม
โรงงานคัดแยกขยะและ
2554
การขอใช้ พื้ น ที่ และการให้
ท�ำปุ๋ยชีวภาพ
(230.9 ล้านบาท) เงิ น สนั บ สนุ น งบประมาณกั บ
ทต.ห้วยสัก
ก่อสร้างศูนย์ก�ำจัด
2553
การก� ำ จั ด ไม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (32.578 ล้านบาท) วิ ช าการ มี ก ารร้ อ งเรี ย นจาก
(SL)
ประชาชน
ก่อสร้างศูนย์ก�ำจัด
2540
ให้บริษัท วิธนี เอ็น ไอ จ�ำกัด
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (40 ล้านบาท) เช่ า ด� ำ เนิ น การ ขณะนี้ ป ิ ด บ่ อ
(SL)
ชั่วคราวเพื่อปรับปรุง
ก่อสร้างศูนย์ก�ำจัด
2540
ประชาชนคัดค้าน
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (54.5 ล้านบาท)
(SL)
ศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอย
2540
ประชาชนคัดค้าน
ฝั่งตะวันออก (SL)
(343.87 ล้านบาท)
ศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอย
2538
ประชาชนคัดค้าน
ฝั่งตะวันตก (SL)
(110 ล้านบาท)
ก่อสร้างศูนย์ก�ำจัด
254
ปิ ด ด� ำ เนิ น การตั้ ง แต่ เ ดื อ น
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (51.69 ล้านบาท) มกราคม 2554 เนื่ อ งจาก
(SL)
ประชาชนต่ อ ต้ า น ร้ อ งเรี ย น
กลิ่นเหม็นรบกวน
ก่อสร้างศูนย์ก�ำจัด
2540
หยุดการด�ำเนินการ เนื่องจาก
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (46.857 ล้านบาท) มีการด�ำเนินการที่ไม่เหมาะสม
(SL)
ประชาชนคัดค้าน
ก่อสร้างศูนย์ก�ำจัด
2547
ระบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล และ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (7.037 ล้านบาท) องค์ประกอบส�ำคัญไม่ครบถ้วน
(SL)
โครงการ
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ตารางที่ 2 สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ประสบปัญหาไม่สามารถเปิดด�ำเนินการได้ (ต่อ)
ปีที่สร้างเสร็จ/
ปัญหา
(งบประมาณ)
11 อุบลราชธานี
ก่อสร้างศูนย์ก�ำจัด
2539
ประชาชนคัดค้าน และผลกระทบ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (72.290 ล้านบาท) จากปัญหาการเมืองในพื้นที่
(SL)
12 อุบลราชธานี ทม.เดชอุดม
ก่อสร้างศูนย์ก�ำจัด
2552
ประชาชนคัดค้าน และผลกระทบ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (78.80 ล้านบาท) จากปัญหาการเมืองในพื้นที่
(SL)
13 ชลบุรี
อบจ.ชลบุรี
ก่อสร้างศูนย์ก�ำจัด
2548
ผลการศึ ก ษาความเหมาะสม
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (808.5364 การพัฒนาเทคโนโลยีการก�ำจัด
(SL)
ล้านบาท)
ขยะมู ล ฝอยของศู น ย์ ระบุ ว ่ า
“ขยะมูลฝอยทีล่ ำ� เลียงเข้าสูศ่ นู ย์
มี อ งค์ ป ระกอบไม่ เ ป็ น ไปตาม
การศึกษาความเหมาะสมและ
ค่าที่ออกแบบไว้”
14 ฉะเชิงเทรา
ทม.ฉะเชิงเทรา
ก่อสร้างศูนย์ก�ำจัด
2541
ประชาชนคัดค้าน
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (55.064 ล้านบาท)
(SL)
15 นครศรีธรรมราช ทม.ทุ่งสง
ก่อสร้างระบบก�ำจัด
2550
ประชาชนคั ด ค้ า น ผลกระทบ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
(138.559
จากปัญหาการเมืองในพืน้ ที่ และ
(SL)
ล้านบาท)
ไม่มีการท�ำประชาพิจารณ์ หรือ
ท�ำความเข้าใจกับประชาชนใน
พื้นที่
หมายเหตุ : SL หมายถึง ระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill)
อบจ. หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทน. หมายถึง เทศบาลนคร  
ทม. หมายถึง เทศบาลเมือง
ทต. หมายถึง เทศบาลต�ำบล
ล�ำดับ

จังหวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ทน.อุบลราชธานี

โครงการ

ตารางที่ 3 สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับงบประมาณแต่ไม่สามารถด�ำเนินการก่อสร้างได้  
ล�ำดับ
1

จังหวัด
ตาก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ทม.ตาก

โครงการ

ปีที่สร้างเสร็จ/
ปัญหา
(งบประมาณ)
2541
ประชาชนคัดค้าน

ก่อสร้างศูนย์ก�ำจัด
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
(SL)
2 กาญจนบุรี
ทม.กาญจนบุรี
ก่อสร้างศูนย์ก�ำจัด
2540
หยุดด�ำเนินการเนือ่ งจากประชาชน
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (18.85 ล้านบาท) คัดค้าน
(SL)
3 บุรีรัมย์
ทม.นางรอง
ก่อสร้างศูนย์ก�ำจัด
2546
ประชาชนคัดค้าน และผลกระทบ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (32 ล้านบาท) จากปัญหาการเมืองในพื้นที่
(SL)
หมายเหตุ : SL หมายถึง ระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill)
ทม. หมายถึง เทศบาลเมือง
บทที่ 2 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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ส�ำหรับปริมาณขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยว จากข้อมูลการส�ำรวจ พบว่า อัตราการผลิตขยะมูลฝอย
ในแหล่งท่องเที่ยวประเภทไม่พักค้างคืน มีปริมาณ 0.46 กิโลกรัม/คน/วัน ประเภทพักค้างคืน มีปริมาณ 1 – 2.5
กิโลกรัม/คน/วัน และอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติในช่วงฤดูทอ่ งเทีย่ ว (High Season) มีปริมาณ
1 – 2.5 กิโลกรัม/คน/วัน ช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยว (Low Season) มีปริมาณ 0.5 – 0.8 กิโลกรัม/คน/วัน โดยลักษณะ
และองค์ประกอบขยะมูลฝอยจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของแหล่งท่องเทีย่ วและฤดูกาล ซึง่ จากอัตราการผลิต
ขยะมูลฝอยข้างต้น คาดว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศประมาณ 10.5 ล้านตัน/ปี  
ในช่วงที่ผ่านมาจ�ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยใน
แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว หรือช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เช่น กรณีปัญหาขยะมูลฝอยที่
ภูทบั เบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึง่ ปกติมขี ยะมูลฝอยเกิดขึน้ 8 ตัน/วัน แต่จะเพิม่ ขึน้ เป็น 10 – 20 ตัน/วัน ในช่วงฤดูทอ่ งเทีย่ ว
และวันหยุดยาว ไม่สามารถเก็บขนลงมาก�ำจัดได้ทั้งหมดและตกค้างเป็นจ�ำนวนมาก
2.2.3 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
1) มีขยะมูลฝอยตกค้างอยู่เป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ด�ำเนินการ
ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการเผากลางแจ้ง กองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นที่รกร้าง
2) สถานทีก่ ำ� จัดขยะมูลฝอยทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการมีไม่เพียงพอ เนือ่ งจากการจัดหาพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง
สถานที่ก�ำจัดท�ำได้ยาก ที่ดินมีราคาแพง บางแห่งเป็นพื้นที่ป่าเสี่อมโทรม หรือพื้นที่ของทางราชการ การขออนุญาต
ใช้พื้นที่ต้องใช้ระยะเวลานาน หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่
3) ประชาชนคัดค้าน ไม่เห็นด้วยให้มีสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยอยู่ในพื้นที่ของตนเอง ส่งผลให้
สถานที่ก�ำจัดที่ก่อสร้างแล้วไม่สามารถเปิดเดินระบบได้ หรือคัดค้านไม่ให้ก่อสร้างสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยใหม่
4) นโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย
บางแห่งขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีขอ้ จ�ำกัดด้านงบประมาณ อุปกรณ์ เครือ่ งมือในการเก็บขนและก�ำจัด
ไม่เพียงพอ และยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทเพื่อรองรับการคัดแยกขยะมูลฝอย
ที่ต้นทาง  
6) ไม่มีระบบรองรับการให้บริการการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอในแหล่งท่องเที่ยว (อุทยาน
เกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล) เนื่องจากไม่ได้มีการวางแผนและการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการขยะมูลฝอยควบคู่ไปกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
7) ขาดความร่วมมือและความตระหนักจากประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงยังมีการใช้สินค้าและ/หรือบรรจุภัณฑ์ที่ก�ำจัดยากอย่างฟุ่มเฟือยและ
ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก อาทิ ถุงพลาสติก โฟม
8) ขาดกฎระเบียบบังคับเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย เช่น เทศบัญญัติการเก็บขนขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภท เทศบัญญัตกิ ารก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก�ำจัดมูลฝอย เป็นต้น รวมทัง้ การบังคับใช้
กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
9) ขาดประสิทธิภาพของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุมและไม่สะท้อนต้นทุนการจัดการ
ขยะมูลฝอยทั้งระบบ  

12

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
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10) ขาดการบูรณาการอย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนโยบาย กฎหมาย แผนงาน
และงบประมาณ
11) การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ไม่สามารถด�ำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งทีม่ ขี นาดเล็กและปริมาณขยะมูลฝอยน้อย เนือ่ งจากขาดการยอมรับจากผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และการคัดค้านจากประชาชน

2.3 สถานการณ์การจัดการของเสียอันตรายชุมชน

ในปี 2557 ได้ประเมินว่าปริมาณของเสียอันตรายชุมชนเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 0.58 ล้านตัน ลดลง
จากเมื่อ 5 ปีที่แล้ว (ปี 2553 ปริมาณของเสียอันตรายชุมชน 0.68 ล้านตัน/ปี) แต่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2556 ร้อยละ 2.4 โดยสามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น
สัดส่วนหลักของของเสียอันตรายชุมชน คิดเป็นร้อยละ 65 ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า
คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีดี โทรศัพท์ และกล้องถ่ายรูปดิจิตอล โดยคาดว่าจากการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็น
ระบบดิจิตอลจะท�ำให้มีการทิ้งโทรทัศน์เครื่องเก่าอีกมาก รวมทั้งในปัจจุบันมีการใช้แท็บเล็ต (Tablet) ประมาณ
4.23 ล้านเครื่อง และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cells) ประมาณ 38.88 ล้านชิ้น จะส่งผลให้เกิดซากผลิตภัณฑ์
เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต และ (2) ของเสียอันตรายชุมชนอื่นๆ ร้อยละ 35 ได้แก่ แบตเตอรี่ หลอดไฟ และภาชนะ
บรรจุสารเคมี  
ในปี 2558 มีจังหวัดที่มีสถานที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนเพื่อส่งไปก�ำจัดรวม 11 จังหวัด และมีปริมาณ
ของเสียอันตรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ ส่งไปก�ำจัดได้ 63 ตัน (ตารางที่ 4) ซึ่งจังหวัดที่มีปริมาณ
ของเสียอันตรายชุมชนเกิดขึ้น 4,001 – 5,000 ตันต่อปี จ�ำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ส�ำหรับจังหวัดที่มี
ของเสียอันตรายชุมชนเกิดขึ้นมากกว่า 5,000 ตันต่อปี มี 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเชียงใหม่ (รูปที่ 3)
ปัญหาการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งของเสียอันตรายชุมชนจึงส่งผลให้
ของเสียอันตรายชุมชนถูกทิ้งปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป
2) ขาดกฎระเบียบในการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป
3) หลายพื้นที่ไม่มีสถานที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน เพื่อรอส่งไปก�ำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4) ของเสียอันตรายชุมชน และซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ถูกน�ำไปรีไซเคิล
ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5) สถานทีร่ บั ก�ำจัดของเสียอันตรายอุตสาหกรรมซึง่ รับก�ำจัดของเสียอันตรายชุมชนมีไม่ครอบคลุมทุกภูมภิ าค
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง ท�ำให้ค่าขนส่งและค่าก�ำจัดของเสียอันตรายชุมชนมีราคาสูง
6) ประชาชนขาดจิตส�ำนึกและการมีส่วนร่วมในการแยกของเสียอันตรายชุมชน

บทที่ 2 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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ตารางที่ 4 สถานที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนเพื่อส่งไปก�ำจัด
ล�ำดับ
จังหวัด
1 ภูเก็ต

หน่วยงานรับผิดชอบ
ที่ตั้ง
ปริมาณที่รวบรวมได้ (ตัน)
ทน.ภูเก็ต
ศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ต�ำบลวิชิต
2.5
อ�ำเภอเมืองภูเก็ต
2 ขอนแก่น
อบจ.ขอนแก่น
อปท. เก็บรวบรวมในพื้นที่ของตนเอง
20.0
3 สงขลา
อบจ.สงขลา
อปท. เก็บรวบรวมในพื้นที่ของตนเอง
5.0
4 นครราชสีมา
อบจ.นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา, เทศบาลเมืองสีค้ิว,
9.9
เทศบาลเมื อ งบั ว ใหญ่ , เทศบาลต� ำ บลกุ ด จิ ก ,
เทศบาลเมืองปักธงชัย
5 ศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
10.0
6 อุดรธานี
อบจ.อุดรธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
1.0
7 สตูล
ทม.สตูล
เทศบาลเมืองสตูล, เทศบาลต�ำบลก�ำแพง
1.7
8 นนทบุรี
อบจ.นนทบุรี
ต�ำบลคลองขวาง อ�ำเภอไทรน้อย  
10.5
9 ตรัง
ทม.กันตัง
เทศบาลเมืองกันตัง
0.4
10 สกลนคร
ทต.พังโคน
เทศบาลต�ำบลพังโคน
0.5
11 ล�ำปาง
ทน.ล�ำปาง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
2.0
รวม
63.5
หมายเหตุ : 1. จังหวัดอื่นๆ ที่เหลืออยู่ในระหว่างด�ำเนินการเพื่อจัดให้มีสถานที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน
2. ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
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2.4 สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ในปี พ.ศ. 2557 มูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 52,147 ตัน โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จะเห็น
ได้จากเดิมในปี 2553 มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพียง 40,000 ตัน (รูปที่ 4) ส่วนใหญ่ร้อยละ 57 มาจากโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และอีกร้อยละ 43 มาจากโรงพยาบาลเอกชนและสถานบริการขนาดเล็ก ได้แก่ คลินิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหรือสถานีอนามัย และสถานพยาบาลสัตว์  
ในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณมูลฝอยติดเชือ้ ได้รบั การจัดการอย่างถูกต้องโดยการเผาไม่นอ้ ยกว่า 35,857 ตันต่อปี
หรือร้อยละ 70 ของปริมาณทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด ประกอบด้วย เตาเผาของโรงพยาบาล จ�ำนวนอย่างน้อย 68 แห่ง ประมาณ
2,352 ตัน เตาเผาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน 10 แห่ง ประมาณ 14,441 ตัน และเตาเผาของเอกชน จ�ำนวน
7 แห่ง ประมาณ 19,106 ตัน (ตารางที่ 5) จะเห็นได้ว่า ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อไม่ได้เข้าสู่ระบบเตาเผารวมประมาณ
16,290 ตัน ทั้งนี้ เนื่องมาจากโรงพยาบาลหลายแห่งอาจมีการเผาก�ำจัดเอง และสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก
ได้แก่ คลินกิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหรือสถานีอนามัยหลายแห่งมีการน�ำมูลฝอยติดเชือ้ มาฝากก�ำจัดร่วมกับ
โรงพยาบาล นอกจากนี้มูลฝอยติดเชื้อบางส่วนอาจถูกน�ำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยชุมชนหรือมีการลักลอบทิ้ง
ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
กรมควบคุมมลพิษ ได้บรู ณาการการด�ำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ ผลักดันศูนย์กำ� จัด
มูลฝอยติดเชือ้ รวม โดยพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเหมาะสมเพือ่ จัดตัง้ ศูนย์กำ� จัดมูลฝอยติดเชือ้ รวม
ในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกลุ่มพื้นที่ตามผลจากการศึกษาตามโครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบ
ศูนย์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เมือ่ ปี พ.ศ. 2552 ตลอดจนรูปแบบการรวมกลุม่ พืน้ ที่ ปริมาณ
รูปแบบการจัดการ เส้นทางการขนส่ง และความสามารถของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดใหญ่ มาร่วมพิจารณา และ
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อตามระบบเอกสารก�ำกับการขนส่ง (Manifest System)
ปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
1) สถานที่ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องตามหลักวิชาการหลายแห่งด�ำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เช่น เตาเก่า ไม่มีระบบควบคุมมลพิษ เป็นต้น
2) สถานที่ ก� ำ จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ มี จ� ำ นวนไม่ เ พี ย งพอและไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ ท� ำ ให้
สถานพยาบาลที่อยู่ห่างไกลมีข้อจ�ำกัดในการขนส่งไปก�ำจัด
3) ยังไม่มีระบบเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก เช่น คลินิก ห้องปฏิบัติการ
และสถานพยาบาลสัตว์ ท�ำให้มีการทิ้งมูลฝอยติดเชื้อปะปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน
4) ขาดมาตรฐานการควบคุมผู้ให้บริการขนส่งและก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อท�ำให้มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ
ของผู้ประกอบการรับบริการเก็บขนจากโรงพยาบาลเพื่อไปก�ำจัด
5) ยังไม่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เช่น กฎระเบียบการติดตามตรวจสอบ
การเก็บขน และก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ การตรวจสอบระบบเอกสารก�ำกับการขนส่ง (Manifest System) เป็นต้น
มีเพียงค�ำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�ำหนดให้สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจ้างเอกชนด�ำเนินการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อใช้เอกสารก�ำกับการขนส่งมูลฝอย
ติดเชื้อ (Infectious Waste Manifest System) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
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ตารางที่ 5 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
หน่วยงาน

ความสามารถของเตาเผา
ปริมาณ
(กิโลกรัมต่อชั่วโมง)
เผาก�ำจัด (จริง)
คิดที่ 24 ชั่วโมงต่อวัน
(ตัน/ปี)
*
7,296 (68 แห่ง)
2,352

เตาเผาของ รพ. (เปิดด�ำเนินการ) (144 แห่ง)**
เตาเผาของ อปท. (เปิดด�ำเนินการ)
1. เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
350
2. เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน
200
3. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
100
4. อบจ.นนทบุรี จ.นนทบุรี
300
5. กรุงเทพมหานคร
1,250
6. เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี
250
7. เทศบาลวารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี
350
8. เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
200
9. เทศบาลนครภูเก็ต
105
10. เทศบาลนครยะลา
250
รวม
3,355
เตาเผาของเอกชน
11. บริษัท อัคคีปราการ จ�ำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
8,333
12. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด Thai Environment System จ.สมุทรปราการ
208
13. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จ�ำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา
1,125
14. บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ�ำกัด จ.นครสวรรค์
2,500
15. บริษัท นิวโชคอ�ำนวย จ�ำกัด จ.เชียงใหม่
80
16. บริษัท การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคใต้ จ�ำกัด จ.ปัตตานี
120
17. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ปาหนัน รีสอร์ท แอนด์ เวสท์ ดิวิลอปเมนท์ จ.นราธิวาส
125
รวม
12,491
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : * ข้อมูลจากแบบส�ำรวจของกรมควบคุมมลพิษ (2557)
** ส�ำหรับเตาเผาของโรงพยาบาล 144 แห่ง มีข้อมูลความสามารถของเตาเผาเพียง 68 แห่ง

220
141
24
2,520
8,910
450
1,168
438
370
200
14,441
30
1,800
2,920
13,834
88
297
137
19,106
35,899

2.5 สถานการณ์การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย

ในปี 2557 มีกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 2.06 ล้านตัน แต่มีกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตรายที่โรงงงานขออนุญาตน�ำไปบ�ำบัด ก�ำจัด รีไซเคิลและแจ้งขนส่งจริง เพียง 1.03 ล้านตัน ส่วนใหญ่เกิดขึ้น
ในพื้นที่แหล่งอุตสาหกรรม ได้แก่ ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลาง โดยปริมาณ
กากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอันตรายมีแนวโน้มลดลงตัง้ แต่ปี 2555 (รูปที่ 4) เป็นผลจากมาตรการส่งเสริมการลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถในการน�ำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ และจากการที่หลายบริษัท
มีนโยบายการใช้ประโยชน์ของเสียทัง้ หมด (Zero Waste to Landfill) โดยมีสถานทีก่ ำ� จัดทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรม 461 แห่ง เป็นโรงงานที่รับก�ำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างปลอดภัย 3 แห่ง โรงงานเผาท�ำลายในเตาเผา
ปูนซีเมนต์และเตาเผาของเสียอันตราย 12 แห่ง และโรงงานรีไซเคิลของเสียอันตราย 446 แห่ง
บทที่ 2 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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เนือ่ งจากกากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอันตรายส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้รบั การควบคุม มีโรงงานผูก้ อ่ ก�ำเนิดกากอุตสาหกรรม
จ�ำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม ท�ำให้กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายบางส่วนไม่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง และมีการลักลอบน�ำไปทิง้ ตามทีส่ าธารณะต่างๆ และในสถานทีฝ่ งั กลบขยะมูลฝอย ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดท�ำแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 – 2562 โดยมีเป้าหมายให้โรงงาน
ผูก้ อ่ ก�ำเนิดกากอุตสาหกรรมในประเทศ เข้าสูร่ ะบบการจัดการกากอุตสาหกรรม และกากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอันตราย
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักวิชาการ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี
ปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
1) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม ไม่เป็น
ไปตามเป้าหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2) สถานที่บ�ำบัด/ก�ำจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายมีไม่เพียงพอ กระจุกตัวอยู่เฉพาะในภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ท�ำให้รองรับกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เกิดปัญหาการลักลอบทิ้ง
3) สถานที่รับบริการบ�ำบัด ก�ำจัด รีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ด�ำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ
4) ขาดประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบ ก�ำกับดูแลตั้งแต่การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการบ�ำบัด/
ก�ำจัด ท�ำให้มกี ารลักลอบทิง้ กากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอันตรายจากโรงงานทีก่ อ่ ก�ำเนิดกากอุตสาหกรรมและจากโรงงาน
ที่รับบ�ำบัด/ก�ำจัดอย่างต่อเนื่องตามพื้นที่รกร้างหรือบ่อดินเก่า ซึ่งที่ผ่านมาพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมใน
หลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

รูปที่ 4 สถานการณ์ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายทั่วประเทศ
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บทที่ 3

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีกรอบแนวคิดมาจากการลดขยะมูลฝอยที่ต้นทางประกอบด้วย
การใช้นอ้ ย การใช้ซำ 
�้ และการน�ำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) การก�ำจัด
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม และการน�ำมาใช้ประโยชน์โดยแปรรูปผลิตพลังงาน หรือปุ๋ยอินทรีย์
โดยการจัดการขยะมูลฝอยต้องด�ำเนินการให้ครบวงจรตามหลักความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ก�ำหนดมาตรการในการจัดการ 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการลดการเกิด
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งก�ำเนิด มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
และมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

3.1 วิสัยทัศน์

“จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบและบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”

3.2 วัตถุประสงค์

3.2.1 เป็นกรอบและทิศทางการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ
ประเทศ
3.2.2 เพื่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ และ
บูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3.2.3 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท�ำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 เป้าหมาย

เป้าหมายการด�ำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ประกอบด้วย
3.3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564
3.3.2 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รบั การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้าง ของปี 2558 ภายในปี 2562
บทที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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3.3.3 ของเสียอันตรายชุมชนได้รบั การรวบรวมและส่งไปก�ำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30
ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564
3.3.4 มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563
3.3.5 กากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอันตรายเข้าสูร่ ะบบการจัดการทีถ่ กู ต้อง ร้อยละ 100 ของปริมาณกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563
3.3.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายในปี 2564
ตารางที่ 6 เป้าหมายรายปีของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
เป้าหมาย

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
2560
2561
2562
2563
55
60
65
70

2559
2564
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม 50
75
1
หลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม 75
85
95
100
100
100
2,3
หลักวิชาการ
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รบั การรวบรวมและส่งไปก�ำจัด
5
10
15
20
25
30
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า
4. มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ได้ รั บ การจั ด การอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม 80
85
90
95
100
100
หลักวิชาการ
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการ 60
70
80
90
100
100
ที่ถูกต้อง
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
5
10
20
30
40
50
และของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง
หมายเหตุ : 1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่น�ำไปก�ำจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่น�ำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ การผลิตเชื้อเพลิง (RDF) การเผาพร้อมระบบควบคุมมลพิษ เป็นต้น
2. ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกน�ำไปทิ้งในสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับการก�ำจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้างตามพื้นที่ว่างทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2558
3. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ขยะมูลฝอยตกค้างถูกน�ำไปฝังกลบอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้า น�ำส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ หรือส่งไป
เตาเผา
4. ผลการด�ำเนินงาน
4.1 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 26.19 ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 12.7 ล้านตัน (48.5%)
(ก�ำจัดถูกต้อง 7.88 ล้านตัน (30.1%) และน�ำไปใช้ประโยชน์ 4.82 ล้านตัน (18.4%))
4.2 ขยะมูลฝอยตกค้างทัว่ ประเทศในปี พ.ศ. 2558 ทัง้ หมด 30.49 ล้านตัน ได้รบั การจัดการแล้วประมาณ 20 ล้านตัน
(66%)
4.3 ของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้น 576,316 ตัน ได้รับการรวบรวมและส่งไปก�ำจัด 63 ตัน (0.01 %)
4.4 มูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นประมาณ ประมาณ 52,147 ตัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประมาณ
35,857 ตัน (70%)
4.5 กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายทั้งหมด 2.06 ล้านตัน มีกากของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบ
การจัดการที่ถูกต้อง 1.03 ล้านตัน (50%)
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แผนผังแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559– 2564)
วิสัยทัศน์ : จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบและบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1. เป็นกรอบและทิศทางการด�ำเนินการแก่ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564
2. เพื่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ของปี 2558 ภายในปี 2562
3. จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท�ำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก�ำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564
4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563
กรอบแนวคิด			
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 ของปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563
1. ใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้เกิดการใช้น้อย การใช้ซ�้ำ และการน�ำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายในปี 2564
2. การก�ำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม และการแปรรูปผลิตพลังงาน
3. ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
มาตรการ
มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งก�ำเนิด
มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
สนับสนุนและขยายผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่บ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่าง ๆ ทั้งในชุมชน อปท. และจังหวัดด�ำเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง และก�ำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง สร้างจิตส�ำนึกให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอย
และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เพือ่ ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สนับสนุนการเลือกใช้สนิ ค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม จั ดให้ มี ศู น ย์ ก� ำ จั ดขยะมู ลฝอยรวม (Cluster) โดยใช้เ ทคโนโลยีแ บบผสมผสานอย่า งเหมาะสม จัด ให้มีส ถานที่รวบรวมและจัด การ จากบ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่างๆ การคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจนถึงการก�ำจัดขั้นสุดท้าย
และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและน�ำขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายกลับมมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตร ของเสียอันตรายชุมชน สถานทีก่ ำ� จัดกากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอันตราย และศูนย์กำ� จัดมูลฝอยติดเชือ้ ให้เพียงพอ โดยสนับสนุนภาคเอกชนลงทุน พัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบเทคโนโลยีการบ�ำบัด/ก�ำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย รวมถึงวัสดุทดแทนวัสดุทใี่ ช้เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์และก�ำจัดยาก พัฒนา
กับสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ลดของเสียใน หรือร่วมลงทุนด�ำเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย และพัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยใช้กลไก
ขั้นตอนการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานนานขึ้น สามารถน�ำกลับมาใช้ซ้�ำได้หลายครั้ง เพื่อให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้งเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐศาสตร์ และกลไกทางสังคม
(Sustainable consumption and production)
การปฏิบัติ
1. การลดปริมาณขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย

2. เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและขนส่ง
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

(1) สนับสนุนให้ประชาชน สถานศึกษา สถานประกอบการ
และสถานบริ ก ารด� ำ เนิ น การลดและคั ด แยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายน�ำกลับมาใช้ประโยชน์
(หน่วยงานหลัก : สนร., ศธ., ทส.)
(2) สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ซ�้ำ
หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (หน่วยงานหลัก : สนร.,
ศธ., ทส.)
(3) ก�ำหนดให้สถานที่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการที่จ�ำหน่ายสินค้า
ลด ละ และเลิกการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม หรือ
บรรจุภัณฑ์ก�ำจัดยาก (ทุกหน่วยงาน, ภาคเอกชน)
(4) สนับสนุนการลดการใช้พลาสติกและโฟมในสถานที่
ท่องเที่ยว รวมถึงการก�ำหนดให้มีการมัดจ�ำ-คืนเงิน
ขวดและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขยะมูลฝอยในสถานที่
ท่องเที่ยว (กก. , ทส.)
(5) ก�ำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการลดคัดแยก
และน�ำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เช่น การจัดตั้ง
ธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่เด็กและเยาวชน เป็นต้น
(หน่วยงานหลัก : ศธ.)
(6) สนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก าร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Purchasing)
(หน่วยงานหลัก : ทส., กค.)
(7) ส่งเสริมภาคการผลิตในการออกแบบ/ผลิตสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ให้มีอายุ
การใช้ ง านนานขึ้ น สามารถน� ำ กลั บ มาใช้ ซ�้ ำ ได้
หลายครั้ง และส่งเสริมการใช้วัสดุที่สามารถน�ำกลับ
มาใช้ใหม่ (หน่วยงานหลัก : อก.)
(8) ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเพื่อป้องกันการเกิดของเสียจากกระบวนการ
ผลิ ต และส่ ง เสริ ม การน� ำ ของเสี ย หรื อ วั ส ดุ
ผลพลอยได้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ (หน่ ว ยงานหลั ก :
ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ)
(9) การพัฒนาระบบแลกเปลีย่ นของเสีย ระหว่างโรงงาน
อุตสาหกรรม (Waste Exchange System) เพื่อน�ำ
ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต (หน่วยงานหลัก : อก.)

(1)  ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการเก็ บ รวบรวม และขนส่ ง
ขยะมูลฝอย และจัดหาเครือ่ งจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะขนส่ง
ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายให้ เ พี ย งพอและ
เหมาะสม (หน่วยงานหลัก : อปท., จังหวัด, กทม.,
เมืองพัทยา)
(2)  อปท. ด�ำเนินการคัดแยก เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายชุมชนแบบแยกประเภท หรือก�ำหนด
เวลาการเก็ บ รวบรวมขยะมู ล ฝอยแต่ ล ะประเภท
(หน่วยงานหลัก : อปท., จังหวัด, กทม., เมืองพัทยา)
(3) พัฒนาระบบการคัดแยก และเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภทส�ำหรับ อปท. ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ให้ เ หมาะสมและเพี ย งพอต่ อ ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (หน่วยงาน
หลัก : อปท., จังหวัด, เมืองพัทยา)
(4) จัดให้มีสถานที่รวบรวมขยะมูลฝอยส�ำหรับ อปท. ที่อยู่
ห่างไกล (Transfer Station) เพื่อรอการขนส่งไปยัง
ศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม (หน่วยงานหลัก :   อปท.,
จังหวัด, กทม., เมืองพัทยา)
(5) เข้มงวดการตรวจสอบระบบเอกสารก�ำกับการขนส่ง
กากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
(หน่วยงานหลัก : อก.)
(6) เข้มงวดการตรวจสอบระบบเอกสารก�ำกับการขนส่ง
มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล และก�ำหนดให้มีระบบ
เอกสารฯ จากสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ขนาดเล็ ก
(หน่วยงานหลัก : สธ., มท.)
(7) อปท. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการก�ำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย (หน่วยงานหลัก :
อปท.)
(8) สนับสนุนให้มกี ารจัดระบบผูค้ ดั แยกขยะมูลฝอยรายย่อย
(ซาเล้ง) ร้านค้าของเก่าและเครือข่ายกิจกรรมรีไซเคิล
ชุมชน และตลาดนัดรีไซเคิล (หน่วยงานหลัก : มท.)
(9) จัดให้มีระบบการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุ
การใช้งาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวม การรีไซเคิล และ
การบ� ำ บั ด ก� ำ จั ด อย่ า งปลอดภั ย ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR)
(หน่วยงานหลัก : ทส., อก.)

3. เพิ่มศักยภาพการก�ำจัดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3.1 ก�ำจัดขยะมูลฝอย 3.2 สร้างรูปแบบการก�ำจัด 3.3 การจัดการของเสีย
3.4 การจัดการมูลฝอย
ตกค้าง
ขยะมูลฝอย
อันตรายชุมชน
ติดเชื้อ
อปท. ต้องจัดท�ำแผนก�ำจัด (1) จั ด ใ ห ้ มี ศู น ย ์ ก� ำ จั ด (1) จั ด ตั้ ง สถานที่ ร วบรวม (1) จัดตั้งศูนย์ก�ำจัดมูลฝอย
ขยะมู ล ฝอยตกค้ า งให้ ไ ด้
ขยะมูลฝอยรวม (Cluster)
ของเสียอันตรายชุมชน
ติ ด เชื้ อ และส่ ง เสริ ม
100% ในปี 2562 โดย
(หน่วยงานหลัก : อปท.,
และส่งไปก�ำจัดในสถานที่
การคัดแยกเก็บรวบรวม
ด�ำเนินการ
จั ง หวั ด , กทม., เมื อ ง
ก� ำ จั ด อ ย ่ า ง ถู ก ต ้ อ ง
มู ล ฝ อ ย ติ ด เชื้ อ จ า ก
(1) ส�ำรวจ ประเมินขยะมูลฝอย
พัทยา)
(หน่วยงานหลัก : อปท.,
โรงพยาบาล สถานบริการ
(หน่วยงานหลัก : อปท., (2) ก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยแบบ
จั ง หวั ด , กทม., เมื อ ง
สาธารณสุขห้องปฏิบัติ
จังหวัด, กทม., เมืองพัทยา,
ผสมผสานและแปรรู ป
พัทยา)
การติ ด เชื้ อ และส่ ง ไป
เอกชน)
ผลิตเป็นพลังงาน (หน่วย (2) จั ด ตั้ ง ส ถ า น ที่ ก� ำ จั ด
ก� ำ จั ด อ ย ่ า ง ถู ก ต ้ อ ง
(2) ปิ ด หรื อ ฟื ้ น ฟู ส ถานที่
งานหลัก : อปท., จังหวัด,
กากอุ ต สาหกรรมให้
(หน่วยงานหลัก : อปท.,
ก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยเดิ ม
กทม., เมืองพัทยา)
ครอบคลุ ม ทุ ก ภู มิ ภ าค
จั ง หวั ด , กทม., เมื อ ง
เพื่อรองรับขยะมูลฝอย (3) ก�ำจัดขยะมูลฝอย โดย
(หน่วยงานหลัก : อก.)
พัทยา)
ใหม่ โดยรื้ อ ร่ อ นน� ำ ไป
การคั ด แยกเพื่ อ ผลิ ต (3) สนับสนุนการเพิม่ โรงงาน
ฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั ก
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ( R D F )
คั ด แยกและรี ไ ซเคิ ล
วิชาการ หรือแปรรูปผลิต
(หน่วยงานหลัก : อปท.,
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
เป็นแท่งเชื้อเพลิง (RDF)
จังหวัด, กทม., เมืองพัทยา)
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(หน่วยงานหลัก : อปท., (4) จัดล�ำดับความส�ำคัญของ
(หน่วยงานหลัก : อก.)
จั ง หวั ด , กทม., เมื อ ง
พื้ น ที่ แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
พัทยา, เอกชน)
งบประมาณตามความ
(3) ปรั บ ปรุ ง สถานที่ ก� ำ จั ด
เร่งด่วน (หน่วยงานหลัก :
ขยะมูลฝอยให้เป็นแบบ
อปท., จั ง หวั ด , กทม.,
ควบคุ ม (Controlled
เมืองพัทยา)
Dump) หรื อ ฝั ง กลบ (5) ก�ำจัดขยะมูลฝอยส�ำหรับ
ถู ก ห ลั ก สุ ข า ภิ บ า ล
พื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่
(Sanitary Landfills)
ท่ อ งเที่ ย ว พื้ น ที่ เ ขต
(หน่วยงานหลัก : อปท.,
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
จั ง หวั ด , กทม., เมื อ ง
(หน่วยงานหลัก : อปท.,
พัทยา, เอกชน)
จังหวัด, เมืองพัทยา)
(4) ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
การปนเปื ้ อ นน�้ ำ ชะ
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย บ ริ เว ณ
โดยรอบสถานที่ ก� ำ จั ด
ขยะมูลฝอย (หน่วยงาน
หลัก : อปท., จังหวัด,
กทม., เมื อ งพั ท ยา,
เอกชน)

4. กฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์

5. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย

(1) พัฒนากฎหมายใหม่ เช่น ร่าง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (หน่วยงานหลัก : ทส.)
(2) ปรับปรุง/ออกกฎระเบียบตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เกีย่ วกับการแยกเก็บ
ขนและก�ำจัด รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก�ำจัดขยะมูลฝอย การติดตาม
ตรวจสอบการเก็บขนและก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น
(หน่วยงานหลัก : สธ.)
(3) เพิม่ บทลงโทษตาม พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 และปรับปรุง/ออกกฎระเบียบเกีย่ วกับ
การไม่ออกใบอนุญาตฯ โรงงานทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายกากอุตสาหกรรม ระบบติดตาม
การขนส่งกากอุตสาหกรรมอันตราย (GPS) เป็นต้น (หน่วยงานหลัก : อก.)
(4) พัฒนากฎหมายเพื่อให้มีการรวมกลุ่ม อปท. ส�ำหรับการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ศูนย์รวม รวมถึงระเบียบเรื่องระบบการตรวจสอบควบคุมการจัดตั้งและด�ำเนินงาน
สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย (หน่วยงานหลัก : มท., ทส., สธ.)
(5) ประกาศก�ำหนดพื้นที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย และกรอบระยะเวลาหรือระเบียบ
ห้ามเทกองขยะมูลฝอย (หน่วยงานหลัก : อปท., จังหวัด, กทม., เมืองพัทยา)
(6) ออกกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย อาทิ
การทบทวนกฎหมายผังเมือง (พืน้ ทีส่ เี ขียว) หลักเกณฑ์การให้เอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุน
เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งก�ำจัดขยะมูลฝอย (หน่วยงานหลัก : กค., มท., พน., อก.)
(7) จัดท�ำหลักเกณฑ์วชิ าการในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย อาทิ หลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกพื้นที่การออกแบบก่อสร้างสถานที่ก�ำจัดมูลฝอยชุมชน หลักเกณฑ์
การด�ำเนินงานเตาเผามูลฝอยติดเชือ้ หลักเกณฑ์การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
(หน่วยงานหลัก : ทส., สธ.)
(8) ก�ำหนดให้มีการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับ
สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย (หน่วยงานหลัก : มท., ทส., สธ.)
(9) ออกข้อก�ำหนด กฎเกณฑ์ กฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยว
(หน่วยงานหลัก : มท., ทส., สธ.)
(10) ปรับปรุงกฎ หรือระเบียบที่เอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุนของภาคเอกชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (หน่วยงานหลัก : กค., มท., พน., อก.)
(11) ก�ำกับดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดกากอตุสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่
ระบบการจัดการฯ และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงงานให้ด�ำเนินการได้
ตามมาตรฐาน (หน่วยงานหลัก : อก.)
(12) บังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างเก็บขน บ�ำบัด/ก�ำจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย (หน่วยงานหลัก : อปท.)
(13) ตรวจสอบและด�ำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง ลักลอบก�ำจัดขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย (หน่วยงานหลัก : สธ., ทส., อก.)
(14) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมบริเวณโดยรอบสถานทีบ่ ำ� บัด/ก�ำจัดขยะมูลฝอย
สถานทีก่ ำ� จัดมูลฝอยติดเชือ้ และสถานทีก่ ำ� จัดกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือหลักเกณฑ์วิชาการที่ก�ำหนด (หน่วยงานหลัก : ทส.)

(1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้เยาวชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จนถึงการก�ำจัดขั้นสุดท้าย (หน่วยงานหลัก : ศธ.,
สนร., ทส., มท.)
(2) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ
ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด�ำเนินการตามมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว (หน่วยงานหลัก : กก., ทส.)
(3) สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (หน่วยงานหลัก : ศธ.)
(4) ศึกษาวิจัย/พัฒนาระบบการประเมินวัฏจัก รชีวิตของผลิตภัณฑ์ก ารใช้วัสดุทดแทน
ผลิตภัณฑ์ก�ำจัดยาก เช่น โฟม พลาสติก เป็นต้น รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
สามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น (หน่วยงานหลัก :
อก., วท., พน., ศธ.)
(5) ศึกษาวิจยั /พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ
ศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับพื้นที่ ปริมาณ และองค์ประกอบขยะมูลฝอย
(หน่วยงานหลัก : ทส., ศธ., วท.)
(6) ศึกษา วิจัยเพื่อก�ำหนดรูปแบบการตอบแทนและ/หรือชดเชยให้กับ อปท. ที่เป็นที่ตั้ง
ศูนย์กำ� จัดขยะมูลฝอยรวม และประชาชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ ลดการต่อต้าน และวางระบบป้องกัน
สุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานจากกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(หน่วยงานหลัก : มท., ทส., สธ.)
(7) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(หน่วยงานหลัก : ทส., สธ., มท.)
(8) จัดท�ำระบบฐานข้อมูลเอกลักษณ์ของกากอุตสาหกรรม (Waste fingerprint) (หน่วยงาน
หลัก : อก.)
(9) พัฒนาบุคลากรของ อปท. ให้มีขีดความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย (หน่วยงานหลัก : มท.)
(10) สร้างเครือข่าย/ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ในระดับท้องถิ่น (หน่วยงานหลัก : จังหวัด, อปท., กทม., เมืองพัทยา)
(11) สร้างกระบวนการการมีสว่ นร่วมของประชาชนในพืน้ ที่ ในการให้ขอ้ เสนอแนะร่วมตัดสินใจ
และร่วมมือในการด�ำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตัง้ แต่ตน้
เพือ่ ลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากประชาชน (หน่วยงานหลัก : มท., อปท., จังหวัด)
(12) สร้างกลไก และเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (หน่วยงานหลัก : ทส., สธ., มท.)
(13) สนับสนุนการลงทุนก่อสร้างโรงก�ำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โรงงานรีไซเคิลของ
ภาคเอกชน เช่น ลดภาษีเครื่องจักร เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ เป็นต้น (หน่วยงานหลัก : กค. , อก.)
(14) การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ หรือชุมชน หรือ ผู้บริหาร อปท.ที่มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ดี (หน่วยงานหลัก : มท., อก., จังหวัด)

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
กลไกการขับเคลื่อน
การติดตามประเมินผล
1.  สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส�ำคัญของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และบูรณาการความร่วมมือการท�ำงานของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
1. คณะกรรมการก�ำกับและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามเป้าหมายและแผนงานภายใต้
2. ใช้เครื่องมือและกลไกที่เป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานการจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดังนี้
แผนแม่บทฯ ในภาพรวมของประเทศ และรายงานผลการด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด�ำเนินงาน ต่อคณะรัฐมนตรี
2.
2.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยสร้างแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วม 2.3 กฎหมาย โดยเร่งออกกฎ ระเบียบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.5 การก�ำกับดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบควบคุม 2.7 ระบบงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณ คณะกรรมการก�ำกับและขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด และ
ให้เกิด การลด คัดแยกและเกิดการลดการใช้ซำ 
�้ และน�ำขยะมูลฝอย
ด� ำ เนิ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายอย่ า งมี
การด�ำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เป็นไป
จากภาครัฐ เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม รายงานผลต่อคณะกรรมการก�ำกับและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
กลับมาใช้ประโยชน์
ประสิทธิภาพ
ตามกฎหมาย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เงินกูจ้ ากต่างประเทศ และเงินลงทุน
2.2 การขับเคลื่อน อปท. โดยการเสริมสร้างสมรรถนะและถ่ายทอด 2.4 เศรษฐศาสตร์ โดยการลดหย่อนทางภาษี การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ 2.6 การก�ำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ (Code of Practice) ในการ
จากภาคเอกชน
องค์ความรู้ เพื่อให้ อปท. สามารถจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อเป็นแนวทางให้การ
อันตรายได้อย่างเป็นระบบ
ด�ำเนินงานที่ชัดเจนส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ได้แก่

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของเป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (พ.ศ. 2559 – 2564)

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานส�ำคัญในการน�ำมาตรการและการปฏิบัติในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชนที่ต้นทาง การขนส่งไปจนถึงการก�ำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงการน�ำ
ขยะมูลฝอยตกค้างไปก�ำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะส่งผลให้ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
(2) มีกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันให้มกี ฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ทีม่ เี อกภาพ รวมถึงพระราชบัญญัตกิ ารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ จะส่งผลให้การจัดการ
ของเสียอันตรายจากชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดได้ รวมทั้งการสร้างระบบและกลไกที่สนับสนุนให้เอกชนลงทุนและยกเว้นหรืแยกเลิกขั้นตอน
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(3) กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันการด�ำเนินการแบบศูนย์รวมในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและก�ำกับ
ดูแลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในภาพรวมของประเทศ
(4) กระทรวงอุตสาหกรรมต้องผลักดันให้ให้โรงงานผู้ก่อก�ำเนิดกากอุตสาหกรรมในประเทศ เข้าสู่ระบบ
การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 –
2562
(5) การจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
โดยมีแหล่งงบประมาณหลัก ประกอบด้วย งบประมาณจากภาครัฐ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน เงินสมทบจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้เอกชนลงทุน หรือร่วมลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อใช้ในการก่อสร้างและเดินระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
(6) การแบ่งหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้ชัดเจน
ระหว่างการบังคับใช้กฎหมาย (Regulator) และการควบคุม (Operator)
(7) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและก�ำกับการด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
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3.4 กรอบแนวคิด

3.4.1 หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพือ่ ให้เกิดการใช้นอ้ ย การใช้ซำ 
�้ และการน�ำกลับมาใช้ใหม่
ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ณ แหล่งก�ำเนิด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในจัดการขยะมูลฝอย การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สร้างจิตส�ำนึกให้เยาวชนและประชาชนให้เกิดวินัยลดการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย เพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ณ แหล่งก�ำเนิด สนับสนุนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการใช้ซ�้ำ 
การคัดแยกและน�ำขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายไปใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุดก่อนการก�ำจัดในขั้นสุดท้าย
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรีไซเคิล รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ และภาคบริการ
ทัง้ ในชุมชนและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วคัดแยกและลดปริมาณ ในส่วนของภาคเอกชนต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมการใช้วสั ดุทสี่ ามารถใช้ซำ 
�้ หรือน�ำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ตามหลักการ 3Rs ภาครัฐเป็นผูน้ ำ�
ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงาน และส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้ครบวงจร
3.4.2 การก�ำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม และการแปรรูปผลิตพลังงาน
จัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มีการจัดระบบรองรับการเก็บรวบรวม ขนส่งแบบแยกประเภท ด�ำเนินการก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม
(Cluster) โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานอย่างเหมาะสม เน้นการจัดการและการก�ำจัดขยะมูลฝอยให้ครบวงจรเพื่อ
ลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบคัดแยก ระบบหมักปุ๋ย เตาเผา การฝังกลบ ส่วนการน�ำขยะมูลฝอยมา
แปรรูปเป็นพลังงาน เช่น น�ำมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า การผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นต้น ถือเป็นผลพลอยได้
และเป็นแรงจูงใจให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน รวมทั้งการผลักดันให้มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด
และสนับสนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพหรือเอกชนเข้ามาบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม
ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ และจัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยหรือการแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน รวมถึง
ก�ำหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเป็นการเฉพาะส�ำหรับพื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
การปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้เหมาะสมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ออกกฎระเบียบก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการลด คัดแยก
เก็บรวบรวม ขนส่ง และก�ำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชือ้ รวมถึงหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดการ
คู่มือปฏิบัติเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่น�ำไปใช้ด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอย
3.4.3 ความรับผิดชอบและการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มคี วามรู้ ความเข้าใจและ
มีจิตส�ำนึก รวมทั้งการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ตัง้ แต่การคัดแยกขยะมูลฝอยทีต่ น้ ทางจนถึงการก�ำจัดขัน้ สุดท้าย ให้ขอ้ มูลข่าวสารและสามารถเข้าร่วมรับรู้ ให้ขอ้ เสนอ
แนะร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด�ำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายบนฐานข้อมูล
ทางวิชาการที่เกิดการยอมรับทุกส่วนตั้งแต่ต้น เพื่อลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากประชาชน ในการก่อสร้าง
สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนด�ำเนินงาน
ระบบจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากจะมีความพร้อมและมีศักยภาพ รวมทั้งสามารถบ�ำรุง รักษาและดูแลระบบใน
ระยะยาวได้ ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการลงทุนจากภาครัฐและราชการส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดด้านงบประมาณ เครือ่ งจักร
26
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อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ ความช�ำนาญในการดูแลระบบจัดการขยะมูลฝอย
ส่งเสริมให้ผผู้ ลิตรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของตนเองเมือ่ หมดอายุการใช้งาน ตัง้ แต่การเก็บรวบรวมการเก็บขน
การรีไซเคิล และการบ�ำบัดก�ำจัดอย่างปลอดภัยต่อสิง่ แวดล้อม ตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผูผ้ ลิต (Extended
Producer Responsibility : EPR) เพือ่ ส่งเสริมการปรับปรุงด้านสิง่ แวดล้อมของกระบวนการผลิตอย่างครบวงจร ซึง่ จะ
ช่วยผลักดันให้ผผู้ ลิตปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ โดยลดการใช้สารอันตรายและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการน�ำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกในการรวบรวมและขนส่งไปก�ำจัด
อย่างเหมาะสม อันเป็นการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ส่งเสริมการสร้างระบบรวบรวมของเสีย
อันตรายชุมชนและระบบฝากคืนบรรจุภัณฑ์ (Deposit Refund) ในพื้นที่เอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือพื้นที่
สาธารณะ

3.5 มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

เพือ่ ให้การด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ การด�ำเนินการ
จึงครอบคลุมการจัดการตัง้ แต่ตน้ ทาง กลางทาง ปลายทาง ประกอบด้วย 1) มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่แหล่งก�ำเนิด 2) มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 3) มาตรการส่งเสริม
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมีแนวทางในแต่ละมาตรการ ดังนี้
3.5.1 มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งก�ำเนิด
สนับสนุนและขยายผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่บ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ
รวมทัง้ สถานบริการต่าง ๆ ทัง้ ในชุมชนและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เพือ่ ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
สนับสนุนการเลือกใช้สนิ ค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและน�ำขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายกลับมมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากทีส่ ดุ ส่งเสริมการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถน�ำกลับมากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ลดของเสียใน
ขัน้ ตอนการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ อี ายุการใช้งานนานขึน้ สามารถน�ำกลับมาใช้ซำ�้ ได้หลายครัง้   เพือ่ ให้เกิดการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable consumption and production)
3.5.2 มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
อปท. และจังหวัดด�ำเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง และก�ำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง จัดให้มีศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานอย่าง
เหมาะสม จัดให้มีสถานที่รวบรวมและจัดการของเสียอันตรายชุมชน สถานที่ก�ำจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
และศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เพียงพอ โดยสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนด�ำเนินงานระบบจัดการ
ขยะมูลฝอย พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย รวมทั้งเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
3.5.3 มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
โดยสร้างจิตส�ำนึกให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ตัง้ แต่การลดการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทัง้ สถานบริการ
ต่าง ๆ การคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจนถึงการก�ำจัดขั้นสุดท้าย พัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบเทคโนโลยี
การบ�ำบัด/ก�ำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย รวมถึงวัสดุทดแทนวัสดุทใี่ ช้เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์และก�ำจัดยาก พัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในและนอกระบบโรงเรียน พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
บทที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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เพือ่ การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยใช้กลไกทาง
เศรษฐศาสตร์ และกลไกทางสังคม รวมทั้งสร้างตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน

3.6 การปฏิบัติ

เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สามารถด�ำเนินการได้ตามมาตรการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรงในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ ดังนี้
3.6.1 มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งก�ำเนิด
3.6.1.1 การลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ใหม่หรือขยะมูลฝอยใหม่เป็นขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ เป็นประจ�ำทุกวัน ซึง่ จะ
มีปริมาณมากน้อยตามอัตราการเกิดขยะมูลฝอยทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ เช่น กรุงเทพมหานครซึง่ เป็นเมืองใหญ่จะมี
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยค่อนข้างสูง 1.89 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ขยะมูลฝอยทีเ่ มืองขนาดเล็ก เช่น เทศบาลต�ำบลปะทิว
จังหวัดชุมพร มีอตั ราการเกิดขยะมูลฝอย 0.73 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เทศบาลต�ำบลเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด มีอตั รา
การเกิดขยะมูลฝอย 0.65 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจึงต้อง
ด�ำเนินการ
1) สนับสนุนให้ประชาชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสถานบริการด�ำเนินการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน
2) สนับสนุนให้ประชาชนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สามารถใช้ซ�้ำหรือน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้
3) ก�ำหนดให้สถานที่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา เป็นต้นแบบ
ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงาน รวมถึงการให้ภาคเอกชน สถานประกอบการที่จ�ำหน่าย
สินค้า ลด ละ และเลิกการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม หรือบรรจุภัณฑ์ก�ำจัดยาก
4) สนับสนุนการลดการใช้พลาสติกและโฟมในสถานที่ท่องเที่ยว การน�ำขยะคืนถิ่น รวมถึง
การก�ำหนดให้มีการมัดจ�ำ-คืนเงินขวดและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขยะมูลฝอยในสถานที่ท่องเที่ยว
5) ก�ำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการลดคัดแยก และน�ำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เช่น
การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่เด็กและเยาวชน เป็นต้น
6) สนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มของภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคบริการ (Green Procurement) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
7) ส่งเสริมภาคการผลิตในการออกแบบ/ผลิตสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม  
ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้นและสามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้หลายครั้ง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุที่สามารถน�ำกลับมา
ใช้ใหม่
8) ภาคเอกชน/ผูป้ ระกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ ลดหรือป้องกันการเกิดของเสีย
จากกระบวนการผลิต และส่งเสริมการน�ำของเสียหรือวัสดุผลพลอยได้ไปใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร
9) การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนของเสีย (Waste Exchange System) โดยการคัดแยกและ
น�ำของเสียจากกระบวนการผลิตระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของโรงงานอื่น
น�ำไปใช้ซ�้ำหรือแปรรูปใช้ใหม่
28
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3.6.2  มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3.6.2.1 เพิม่ ศักยภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประเมินประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย และปรับปรุง/จัดหาเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และสถานทีเ่ ก็บรวบรวม และยานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
ทีต่ น้ ทาง เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนแบบแยกประเภท หรืออาจก�ำหนดเวลาการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3) พั ฒ นาระบบการคั ด แยก และเก็ บ รวบรวมขยะมู ล ฝอยแบบแยกประเภทส� ำ หรั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
4) ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวมเกินกว่า
30 กิโลเมตร หากจ�ำเป็นต้องส่งขยะมูลฝอยมาก�ำจัดร่วมยังศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม และไม่มีรถขนส่งขยะมูลฝอย
เพียงพอทีจ่ ะขนส่งไปศูนย์กำ� จัดขยะมูลฝอยรวม ควรจัดให้มสี ถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเพือ่ รวบรวมขยะมูลฝอยรอการ
ขนส่งไปยังศูนย์กำ� จัดขยะมูลฝอยรวม และลดค่าใช้จา่ ยในการขนส่งตามความเหมาะสมของพืน้ ที่ โดยจะต้องพิจารณา
ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
4.1) ระยะทางการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม 30 – 50 กิโลเมตร
ทั้งนี้ ต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการขนส่งไปยังศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวมด้วย
4.2) การออกแบบและการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และมาตรฐาน หรือข้อก�ำหนดของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้  
4.3) ความสามารถและการบริหารจัดการระดับท้องถิน่ และความพร้อมของบุคลากรใน
การด�ำเนินการ
4.4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในการขนส่งขยะมูลฝอยมารวบรวมยังสถานีขนถ่ายก่อนส่งไปยังศูนย์ก�ำจัด
ขยะมูลฝอยรวม และต้องมีการการท�ำความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่
5) กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้มงวดการตรวจสอบและควบคุม
ระบบเอกสารก�ำกับการขนส่ง (Manifest System) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายทั่วประเทศ และก�ำกับดูแล
การขนส่งกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายทั่วประเทศด้วยระบบการติดตามต�ำแหน่ง (GPS) รวมทั้งก�ำหนดข้อบังคับ
ทางกฎหมายให้รถของเสียอันตรายติดป้ายหรือสัญลักษณ์บ่งชี้ว่าเป็นรถขนส่งของเสียอันตราย
6) กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้มงวดการตรวจสอบระบบเอกสาร
ก�ำกับการขนส่ง (Manifest System) มูลฝอยติดเชือ้ จากสถานบริการสาธารณสุข และก�ำหนดให้มรี ะบบเอกสารก�ำกับ
การขนส่ง (Manifest System) ส�ำหรับมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ�ำต�ำบล คลินิกคน/สัตว์ ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย) ตลอดจนมีแบบติดตามและควบคุมที่เข้มงวด
7) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี ก ารออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การคั ด แยก
ขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการก�ำหนดอัตรค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย
เพื่อบังคับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เหมาะสม
บทที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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8) สนับสนุนให้มีการจัดระบบผู้คัดแยกขยะมูลฝอยรายย่อย (ซาเล้ง) ร้านค้าของเก่าและ
เครือข่ายกิจกรรมรีไซเคิลชุมชน และตลาดนัดรีไซเคิล เพื่อเพิ่มทางเลือกและช่องทางในการคัดแยกขยะมูลฝอย
9) สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้มี
ระบบการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เมือ่ หมดอายุการใช้งานตัง้ แต่การเก็บรวบรวม การเก็บขน การรีไซเคิล และการบ�ำบัด
ก� ำ จั ด อย่ า งปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลั ก การขยายความรั บผิ ดชอบของผู ้ ผ ลิ ต (Extended Producer
Responsibility : EPR) รวมทั้งแบบรวบรวมในพื้นที่สาธารณะ หรือชุมชนเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชน
10) พัฒนาระบบรวบรวมของเสียอันตรายหรือขยะรีไซเคิลในพื้นที่ของรัฐหรือเอกชนที่
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ห้างสรรพสินค้า และส่งเสริมระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ (Deposit Refund)
3.6.2.2 เพิ่มศักยภาพการก�ำจัดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
		
1) ก�ำจัดขยะมูลฝอยตกค้าง (ขยะมูลฝอยเก่า)
				
ขยะมูลฝอยตกค้าง จ�ำนวน 30.49 ล้านตัน จะต้องได้รับการก�ำจัดให้หมดไป โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้
1.1) ส�ำรวจ ประเมิน สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจัดท�ำแผนงานฟื้นฟูสถานที่
ก�ำจัดขยะมูลฝอย
1.2) ปิด/หรือฟื้นฟูสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อจัดการ
ขยะมูลฝอยเก่า โดยรือ้ ร่อนและแปรรูปขยะมูลฝอยผลิตเป็นเชือ้ เพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) และส่งเป็นวัตถุดบิ
ให้แก่โรงงานเอกชน หรือส่งไปยังเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า (รูปแบบการด�ำเนินโครงการแปรรูป
ขยะมูลฝอยผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF แสดงในภาคผนวก ข)
1.3) ปรับปรุงสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงพื้นที่ที่มีการเทกองขยะมูลฝอย
(Open Dump) และสถานทีฝ่ งั กลบขยะมูลฝอยทีไ่ ม่ถกู ต้องตามหลักวิชาการให้เป็นแบบควบคุม (Controlled Dump)
หรือฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfills)
1.4) ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนน�้ำชะขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบสถานที่ก�ำจัด
ขยะมูลฝอย
1.5) การจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนให้สามารถจัดการขยะตกค้างได้อย่างเหมาะสม
2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยใหม่ทเี่ กิดขึน้ รายวัน ควรได้รบั การจัดการและก�ำจัดให้หมดเป็นประจ�ำทุกวัน
เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างขึน้ อีก และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวมเพื่อก�ำจัดขยะมูลฝอย หรือแปรรูป
ขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน จะต้องมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยและน�ำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์มากที่สุด
ส่วนที่เหลือจึงน�ำไปก�ำจัดยังศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่งจะท�ำให้ขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการก�ำจัดขยะมูลฝอยลดลง
และยังลดต้นทุนการก�ำจัดอีกด้วย ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�ำเนินการได้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละกลุ่มพื้นที่ ดังนี้
2.1) จัดให้มีศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster)
การรวมกลุม่ พืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงกัน เพือ่ รองรับการจัดตัง้
ศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) เป็นการรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างระบบ
จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เน้นการน�ำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ แปรรูป
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ผลิตพลังงาน เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวมจะต้องมีความพร้อม และ
ศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม และควรต้องมีข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะน�ำขยะมูลฝอยมาก�ำจัดร่วมในระยะยาว ทั้งการก�ำจัดโดยตรง หรือส่งไปรวบรวมยังสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอย ซึ่งจะส่งผลให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น สามารถขยายพื้นที่
รับบริการได้กว้างขวาง ลดความซ�้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการจัดการขยะมูลฝอยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการรวมกลุ่มพื้นที่เป็นการด�ำเนินการร่วมกัน โดยใช้สถานที่และอุปกรณ์ร่วมกัน ลดปัญหา
ข้อจ�ำกัดเรือ่ งการจัดการหาพืน้ ที่ บุคลากร ท�ำให้ประหยัดวงเงินงบประมาณ การรวมกลุม่ พืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) จะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
(1) ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย จะเป็นปัจจัยหลักในการก�ำหนดรูปแบบ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการก�ำจัด และแหล่งที่มาของเงินทุน
(2) ขนาดของกลุ่มพื้นที่ จะเป็นปัจจัยหลักในการก�ำหนดการรวมกลุ่ม เนื่องจาก
การรวมกลุ่มจะต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกันเพราะบางครั้ง
อยู่ใกล้กันแต่ไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ นอกจากนี้จะต้องพิจารณาขนาดและความสามารถของพื้นที่ส�ำหรับจัดตั้ง
ศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน และค่าก�ำจัดขยะมูลฝอย ที่คิดจากค่าเดินระบบ/ดูแลรักษาระบบ รายได้จาก
การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในรูปต่างๆ และเทคโนโลยีที่เลือกใช้
(3) ระยะทางขนส่ง เป็นระยะความสามารถของท้องถิ่นที่จะรวบรวมและขนส่ง
ขยะมูลฝอยไปก�ำจัดให้เสร็จอย่างน้อย 1 เทีย่ ว ในระยะเวลา 8 – 10 ชัว่ โมง ซึง่ หากระยะทางขนส่งไกลและไม่สามารถ
มีรถขนส่งขยะเพียงพอควรจะต้องมีการสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย จากการเก็บรวบรวมข้อมูลระยะทางขนส่ง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
					 กลุ่มที่ 1 รัศมีไม่ควรเกิน 50 กิโลเมตร ประมาณการจากการเก็บรวบรวมและขนส่ง
ขยะมูลฝอยไปก�ำจัดให้เสร็จอย่างน้อย 1 เที่ยว ของท้องถิ่นที่ใช้รถแบบอัดท้ายขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ประมาณ
4 - 5 ตัน)
					 กลุ่มที่ 2 รัศมีไม่ควรเกิน 30 กิโลเมตร ประมาณการจากการเก็บรวบรวมและขนส่ง
ขยะมูลฝอยไปก�ำจัดให้เสร็จอย่างน้อย 1 เที่ยว ของท้องถิ่นที่ใช้รถแบบเปิดข้างเทท้ายขนาด 6 - 8 ลูกบาศก์เมตร
(ประมาณ 1.5 - 2 ตัน)
ส�ำหรับพื้นที่ที่อยู่ห่างจากศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวมเกิน 30 กิโลเมตร หากจ�ำเป็น
ต้องส่งขยะมูลฝอยมาก�ำจัดร่วมควรจัดตั้งสถานีขนถ่ายหรือโรงแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งนี้ สามารถประยุกต์ใช้กับพื้นที่ในกลุ่มที่มีระยะทางในช่วง 30 – 50 กิโลเมตรได้เช่นกัน
โดยจะต้องพิจารณาตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาทิ จ�ำนวนรถเก็บขน จ�ำนวนเทีย่ วทีต่ อ้ งเก็บขน
ต่อวัน พื้นที่การให้บริการ
(4) ความสามารถและการบริหารจัดการระดับท้องถิ่นสามารถแบ่งตามขนาดของ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล เนื่องจากท้องถิ่นแต่ละขนาดมีบุคลากรและความพร้อมต่างกัน
(5) ความร่วมมือระดับท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีข้อตกลง
ร่วมกันภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และจะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่

บทที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
_16-0692(025-044).indd 31

31
8/17/59 BE 9:27 AM

การรวมกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์ก�ำจัด
ขยะมูลฝอยรวม (Cluster) โดยประเมินจากการศึกษา “For wide-area planning of waste treatment”1
ข้อมูลโครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย2 และข้อมูลการลงทุนของภาคเอกชนของ
กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มพื้นที่ออกได้เป็น 3 ขนาด
ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (Model L) เป็นพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่
จะมีเทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน สถานที่ก�ำจัด
มีลกั ษณะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ทเี่ ดินระบบ 24 ชัว่ โมง ในส่วนของเตาเผาและส่วนของการผลิตพลังงาน มีการท�ำงาน
ต่อเนื่องและหยุดตามวงรอบการดูแลรักษาระบบ รองรับปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันมากกว่า 300 ตัน/วัน/กลุ่มพื้นที่
และรัศมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่เกิน 50 กิโลเมตร โดยด�ำเนินการจัดท�ำระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน น�ำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และ/หรือแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงานเพื่อผลิตกระแส
ไฟฟ้า และขยะมูลฝอยที่เหลือส่วนน้อย (ใช้ประโยชน์ไม่ได้) น�ำไปก�ำจัดโดยการฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
(รูปที่ 6) และส่งเสริมภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจลงทุนหรือร่วมลงทุน
(2) กลุม่ พืน้ ทีข่ นาดกลาง (Model M) เป็นพืน้ ทีช่ มุ ชนขนาดใหญ่ ชุมชนขนาดกลาง
ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีเทศบาลเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน สถานที่ก�ำจัดมีลักษณะเป็นโรงงานขนาดกลาง
อาจมีการเดินระบบ 24 ชั่วโมง หรือ เดินระบบ 1 กะเวลาการท�ำงาน (8 - 10 ชั่วโมง) หรือระบบแยกขยะมูลฝอยผลิต
เชื้อเพลิง (RDF) หากมีในส่วนของเตาเผาและส่วนของการผลิตพลังงาน ปกติจะท�ำงานไม่ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
และหยุดตามวงรอบการดูแลรักษาระบบ รองรับปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันอยู่ระหว่าง 50 – 300 ตัน/วัน/กลุ่มพื้นที่
และรัศมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่เกิน 50 กิโลเมตร โดยด�ำเนินการจัดท�ำระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน อาทิ ท�ำปุย๋ อินทรีย์ หรือแปรรูป เช่น ก๊าซชีวภาพ การผลิตเชือ้ เพลิง (RDF) และขยะมูลฝอยทีเ่ หลือส่วนน้อย
(ใช้ประโยชน์ไม่ได้) น�ำไปก�ำจัดโดยการฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (รูปที่ 6) และส่งเสริมภาคเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจลงทุนหรือร่วมลงทุนตามความเหมาะสม
(3) กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (Model S) เป็นพื้นที่ชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะมี
เทศบาลต�ำบลหรือองค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน รองรับปริมาณขยะมูลฝอยรวมกัน
น้อยกว่า 50 ตัน/วัน/กลุ่มพื้นที่ และรัศมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่เกิน 30 กิโลเมตร โดยสนับสนุนให้มีการ
คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง น�ำขยะอินทรีย์ไปหมักปุ๋ยอย่างง่าย ในระดับครัวเรือน/ชุมชน/เทศบาล หรือระบบแยก
ขยะมูลฝอยผลิตเชื้อเพลิง (RDF) ตามความเหมาะสม ส่วนขยะรีไซเคิลประชาชนเก็บรวบรวม และขายให้กับ
ศู น ย์ วั ส ดุ รี ไซเคิ ล ในชุ ม ชน หรื อ ผู ้ ป ระกอบการรี ไซเคิ ล และขยะมู ล ฝอยส่ ว นที่ เ หลื อ ประชาชนแยกทิ้ ง เพื่ อ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรวบรวม และขนส่งไปก�ำจัด ณ บ่อฝังกลบขนาดเล็กของท้องถิ่น (รูปที่ 7)
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่จัดการขยะมูลฝอยของตนเอง (Stand Alone) เป็นพื้นที่ห่างไกล
อาทิ พืน้ ทีเ่ กาะ พืน้ ทีส่ งู พืน้ ทีห่ บุ เขา ไม่สามารถส่งขยะมูลฝอยไปก�ำจัดยังศูนย์กำ� จัดขยะมูลฝอยรวม จ�ำเป็นต้องจัดการ
และก�ำจัดขยะมูลฝอยแยกเฉพาะในพื้นที่ตนเอง
ส�ำหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สามารถขนส่งขยะมูลฝอยมายัง
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยรอการขนส่งไปยังศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวมต่อไป
อ้างอิงมาจาก 1. Ministry of the Environment, “For wide-area planning of waste treatment”, Japan, May 1997
2. กรมควบคุมมลพิษ, โครงการประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย, กรุงเทพมหานคร, 2555
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ขยะเชื้อเพลิง
RDF
หมักท�ำปุ๋ย
ขยะทั่วไป
ขยะอินทรีย์

ระบบคัด แยก/
ย่อย และเตรียม
ขยะมูลฝอยเพื่อ
เข้ากระบวนการ
ที่เหลือ

ขยะรีไซเคิล
(บางส่วน)
ของเสียอันตราย
ชุมชน

การแปรรูปขยะเป็น
พลังงาน (WTE)

หมักท�ำ
ก๊าซชีวภาพ
เตาเผา
น�ำไปก�ำจัด เช่น ระบบฝังกลบ
(เศษที่เหลือ)

สถานที่รวบรวมของเสียอันตราย
ชุมชนของจังหวัด
อปท. เก็บรวบรวม

ขนส่งเอกชนไปก�ำจัดยังบริษัท
เอกชนที่ได้รับอนุญาต

รูปที่ 6 รูปแบบศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม ส�ำหรับกลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (Model L)
และกลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (Model M)

รูปที่ 7 รูปแบบศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม ส�ำหรับกลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (Model S)
บทที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาก�ำหนดกลุ่ม
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Cluster) เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวมได้ตามความเหมาะสม
และความพร้อม และการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับประชาชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อลดความขัดแย้ง
จากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงพิจารณารูปแบบการตอบแทนและ/หรือชดเชยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เป็นทีต่ งั้ ศูนย์กำ� จัดขยะมูลฝอยรวม และประชาชนในพืน้ ที่ นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยอาจจะพิจารณากฎระเบียบ
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขนส่งขยะมูลฝอยไปก�ำจัดข้ามเขตหรือข้ามจังหวัดได้
2.2) การจัดการขยะมูลฝอยแปรรูปผลิตเป็นพลังงาน
การจัดการขยะมูลฝอยแปรรูปผลิตเป็นพลังงาน ได้มุ่งเน้นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
เป็นศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน โดยพิจารณาจากมีพื้นที่พร้อมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาก
การแปรรูปขยะมูลฝอย ต้องไม่อยูใ่ นพืน้ ทีท่ หี่ า้ มก่อสร้างตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กฎหมายผังเมือง พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ตาม
มติคณะรัฐมนตรี พื้นที่ลุ่มน�้ำชั้นที่ 1 หรือ 2 เป็นต้น เป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบเพียงพอไม่ควร
น้อยกว่า 300 ตัน/วัน มีสายส่งไฟฟ้ารองรับ และการยอมรับจากประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับประชาชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)  
เพือ่ ลดความขัดแย้งจากประชาชนในพืน้ ที่ รวมถึงพิจารณารูปแบบการตอบแทนและ/หรือชดเชยให้กบั องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม และประชาชนในพื้นที่
ส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก�ำลังการผลิต
กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ต้องด�ำเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP)
ส�ำหรับโครงการทีเ่ ข้าข่ายได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนทีใ่ ช้ขยะเป็นเชือ้ เพลิงทีม่ กี ำ� ลังการผลิตกระแสไฟฟ้าตัง้ แต่ 10 เมกะวัตต์ขนึ้ ไป ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง ส่วนโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนทีใ่ ช้ขยะเป็นเชือ้ เพลิงทีม่ กี ำ� ลังการผลิตกระแสไฟฟ้าต�ำ่ กว่า 10 เมกะวัตต์ กระทรวงพลังงานอยูร่ ะหว่าง
การจัดท�ำประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP)
พืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพในการเป็นศูนย์กำ� จัดขยะมูลฝอยเพือ่ แปลงเป็นพลังงาน เป็นพืน้ ที่
ที่มีความเหมาะสมจากการประเมินเบื้องต้น โดยมีพื้นที่พร้อมในการก่อสร้างหรือเป็นสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยเดิม
เป็นกลุม่ พืน้ ทีท่ มี่ ปี ริมาณขยะมูลฝอยเข้าสูร่ ะบบไม่นอ้ ยกว่า 300 ตัน/วัน อยูใ่ นพืน้ ทีส่ ายส่งไฟฟ้าเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพ
จ�ำนวน 44 จังหวัด ดังรายละเอียดในตารางที่ ก-3 ภาคผนวก ก ทั้งนี้ จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด�ำเนินการในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่ศักยภาพที่ได้มีการประเมินเบื้องต้น หากเห็นว่ามีความเหมาะสม เอกชน/
รัฐวิสาหกิจมีความพร้อมเข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุน มีความพร้อมด้านพื้นที่ มีสายส่งไฟฟ้ารองรับ และได้รับ
การยอมรับจากประชาชนในพื้นที่
ปี 2559 มี เ ตาเผาขยะมู ล ฝอยและแปรรู ป ขยะมู ล ฝอยเพื่ อ ผลิ ต พลั ง งานเปิ ด
ด�ำเนินการ จ�ำนวน 3 แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ
กรุงเทพมหานคร สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 20 เมกกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�ำนวน 3 แห่ง คือ เทศบาล
นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลต�ำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย คาดว่า
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จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 10 เมกกะวัตต์ พื้นที่อื่นๆ อยู่ระหว่างการเจรจากับภาคเอกชน ทั้งนี้ พื้นที่ศักยภาพบางแห่ง
หากยังไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยได้โดยตรง ก็สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
และส่งไปขายเพือ่ ผลิตไฟฟ้าได้ ทัง้ นี้ เตาเผาขยะมูลฝอย จะต้องมีระบบ�ำบัดและควบคุมมลพิษ โดยเฉพาะการควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน (ภาคผนวก ช)
2.3) การจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกเพื่อผลิตเชื้อเพลิง (RDF)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการรื้อร่อน และคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน
ที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ออกก่อนจะมีการน�ำขยะมูลฝอยไปบดหรือหั่นและผสมด้วยตัวผสานก่อนจะท�ำให้แห้งและ
ผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) ส่งไปจ�ำหน่ายที่โรงไฟฟ้าได้   ซึ่งจะท�ำให้ลดพื้นที่การฝังกลบให้น้อยลง แต่เพิ่มอัตรา
การน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากขึน้ นอกเหนือจากการน�ำวัตถุตา่ ง ๆ กลับมารีไซเคิล และตลอดจนสามารถใช้เป็น
เชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเชื้อเพลิง
ในเบื้องต้น จ�ำนวน 102 แห่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและปัจจัยประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรายละเอียดใน
ตารางที่ ก-4 ภาคผนวก ก  
2.4) สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยส�ำหรับพื้นที่เฉพาะ ได้แก่ พื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวก�ำหนดแนวทางการก�ำจัดขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อาทิ การจัดตั้งโรงคัดแยกขยะรีไซเคิลออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก
โลหะ ก่อนที่จะน�ำไปจัดเก็บเพื่อรอการจ�ำหน่าย หรือ การสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ในพื้นที่
3) การจัดการของเสียอันตรายชุมชน  
โดยจังหวัดจัดหาพื้นที่เหมาะสมเป็นสถานที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด
และส่งเสริมการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนเก็บรวบรวมในภาชนะรองรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ส่งไปก�ำจัดในสถานที่ก�ำจัดอย่างถูกต้องต่อไป อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง หรือมากกว่า 1 แห่ง โดยตั้งอยู่ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ขึ้นอยู่กับความพร้อมของจังหวัด เช่น
จังหวัดนนทบุรี มี 3 แห่ง จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดล�ำปาง มี 2 แห่ง ตลอดจนส่งเสริม/รณรงค์
ให้มีการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ในจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ ก-5 ภาคผนวก ก   
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ซึง่ มีผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธาน
อาจก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด และอาจร่วมกันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือเทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมและจัดส่งไปก�ำจัด รวมทั้งก�ำหนดแนวทางการเก็บรวบรวมของเสีย
อันตราย และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในการสร้างความเข้าใจและรับทราบถึงส�ำคัญของการจัดการ
ของเสียอันตราย และให้ความร่วมมือในการคัดแยกและรวบรวมของเสียอันตรายส่งสถานที่รวบรวมของเสียอันตราย
ชุมชนของจังหวัด รายละเอียดแบบก่อสร้างสถานที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ดังตัวอย่างแสดงในภาคผนวก จ
กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนการจัดตั้งสถานที่ก�ำจัด
กากอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทุกภูมภิ าค และสนับสนุนการเพิม่ โรงงานคัดแยกและรีไซเคิล
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท�ำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพ
ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนได้มที างเลือกในการส่งของเสียอันตรายชุมชนไปก�ำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ
สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการขนส่งและก�ำจัดได้อีกทางหนึ่ง
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4) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
โดยจั ด หาพื้ น ที่ เ หมาะสมเป็ น ศู น ย์ ก� ำ จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ และส่ ง เสริ ม การคั ด แยก
มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการติดเชื้อ เก็บรวบรวมในภาชนะรองรับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งไปก�ำจัดอย่างถูกต้องต่อไป จากเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
เพื่อจัดตั้งศูนย์รวมในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกลุ่มพื้นที่ตามผลจากการศึกษาตามโครงการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เมื่อปี พ.ศ. 2552 ตลอดจนรูปแบบ
การรวมกลุม่ พืน้ ที่ ปริมาณ รูปแบบการจัดการ เส้นทางการขนส่ง และความสามารถของเตาเผามูลฝอยติดเชือ้ ขนาดใหญ่
สามารถก�ำหนดพื้นที่ศักยภาพเป็นศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อใน 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ รายละเอียดตามตารางที่ ก-6
ภาคผนวก ก และควรส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนจัดตั้งศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เนื่องจากมีความพร้อม และสามารถ
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3.6.2.3 พัฒนากฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ
			 เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
และมูลฝอยติดเชื้อ สามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้
1) พัฒนากฎหมายใหม่ เช่น ร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
2) ปรับปรุง/ออกกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การคัดแยก เก็บขนและก�ำจัด อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก�ำจัด
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การติดตามตรวจสอบการเก็บขนและก�ำจัดมูลฝอยติดเชือ้ และการตรวจสอบระบบ
เอกสารก�ำกับการขนส่ง (Manifest System) มูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น
3) เพิม่ บทลงโทษตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 และปรับปรุง/ออกกฎระเบียบ
เกี่ ย วกั บ การไม่ อ อกใบอนุ ญ าตฯ โรงงานที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายกากอุ ต สาหกรรม ระบบติ ด ตามการขนส่ ง
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (GPS) ก�ำหนดการวางหลักประกันทางการเงินตามประเภทและขนาดของโรงงาน
โดยครอบคลุมกรณีที่พบว่ามีการปนเปื้อนของสารอันตรายในพื้นที่เมื่อเลิกประกอบกิจการแล้ว เป็นต้น
4) พัฒนากฎหมายเพื่อให้มีการรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส�ำหรับการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม รวมถึงระเบียบเรื่องระบบการตรวจสอบ ควบคุมการจัดตั้งและด�ำเนินงานสถานที่ก�ำจัด
ขยะมูลฝอย และส่งเสริมเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุน
5) ประกาศก� ำ หนดพื้ น ที่ ห ้ า มเทกองขยะมู ล ฝอย และกรอบระยะเวลาหรื อ ระเบี ย บ
ห้ามเทกองขยะมูลฝอย โดยจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก�ำหนดเป็นแผน กรอบเวลาและพื้นที่
ห้ามเทกอง โดยอาจจะประกาศพืน้ ทีห่ า้ มเทกองในบางพืน้ ทีภ่ ายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดตามความเหมาะสม เช่น 5 – 10 ปี
เป็นต้น
6) ออกกฎระเบี ย บเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย อาทิ
การทบทวนกฎหมายผังเมือง (พื้นที่สีเขียว) หลักเกณฑ์การให้เอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุน เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง
โรงก�ำจัดขยะมูลฝอย
7) จัดท�ำหลักเกณฑ์วชิ าการในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย อาทิ หลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและจัดการสถานที่ก�ำจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
การหมักปุย๋ เตาเผา หลักเกณฑ์การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานเตาเผามูลฝอยติดเชือ้
หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานของเอกชนผู้รับจ้างเก็บขน บ�ำบัด/ก�ำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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8) ก�ำหนดให้มีการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับ
สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย
9) ออกข้อก�ำหนด กฎเกณฑ์ กฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยว อาทิ
ก�ำหนดเขตพื้นที่ปลอดขยะ ห้ามน�ำเข้ากล่องโฟม ถุงพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่ก�ำจัดยากเข้าในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
ระบบปิด
10) ปรับปรุงกฎ หรือระเบียบที่เอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุนของภาคเอกชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
11) ก�ำกับดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดกากอตุสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบ
การจัดการฯ และติดตามตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของโรงงานก�ำจัด/บ�ำบัดของเสียอันตราย โรงงานรีไซเคิลขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายให้ด�ำเนินการได้ตามมาตรฐาน
12) บังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผูร้ บั จ้างเก็บขน บ�ำบัด/ก�ำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
13) ตรวจสอบและด�ำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง ลักลอบก�ำจัดขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย  
14) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบสถานที่บ�ำบัด/ก�ำจัดขยะมูลฝอย
สถานที่ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อและสถานที่ก�ำจัดกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์วิชาการ
ที่ก�ำหนด
3.6.3 มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3.6.3.1 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยด�ำเนินการ ดังนี้
1) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรูใ้ นเชิงกว้างและเชิงลึก สร้างจิตส�ำนึก สร้างความตระหนัก
ให้เยาวชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลดขยะมูลฝอย คัดแยกและน�ำกลับ
มาใช้ประโยชน์ก่อนทิ้งแยกขยะรีไซเคิลจนถึงการก�ำจัดขั้นสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง
2) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการที่พักในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึง
ปัญหาและร่วมกันลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว และส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวด�ำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรักษาและเพิ่มมูลค่าให้กับ
แหล่งท่องเทีย่ วและค�ำนึงถึงศักยภาพการรองรับนักท่องเทีย่ วในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทเี่ หมาะสม และให้
มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยพัฒนาหลักสูตร
การจัดการขยะมูลฝอยในการเรียนการสอนทุกระดับ ทั้งในระบบโณงเรียนและนอกระบบโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
4) ศึกษาวิจัย/พัฒนาระบบการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life cycle
Assessment) การใช้วสั ดุทดแทนผลิตภัณฑ์กำ� จัดยาก เช่น โฟม พลาสติก เป็นต้น รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่สามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น
5) ศึกษาวิจยั /พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
เช่น เทคโนโลยีการก�ำจัดขยะมูลฝอยเพือ่ ผลิตพลังงานทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย
แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยให้มีความยั่งยืน การพัฒนาระบบหรือรูปแบบการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย เป็นต้น
บทที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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6) ศึกษา วิจัยเพื่อก�ำหนดรูปแบบการตอบแทนและ/หรือชดเชยให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ศูนย์กำ� จัดขยะมูลฝอยรวม และประชาชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ ลดการต่อต้าน เช่น การยกเว้นการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการก�ำจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น และวางระบบป้องกันสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ได้รับผลกระทบ
จากกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
7) พัฒนาระบบฐานข้อมูล การติดตามและรายงานผลการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และเผยแพร่ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายผ่านช่องทางต่างๆ ให้มีความทันสมัยและ
เข้าถึงง่าย
8) จัดท�ำระบบฐานข้อมูลเอกลักษณ์ของกากอุตสาหกรรม (Waste fingerprint) เพื่อ
รวบรวมข้อมูลเอกลักษณ์ และคุณลักษณะของกากอุตสาหกรรม จากกลุ่มอุตสาหกรรมที่พบการลักลอบทิ้งบ่อยครั้ง
9) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
10) สร้างเครือข่าย/ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ในระดับท้องถิ่น เพื่อให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความส�ำเร็จ (Success Story) แนวทาง
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
11) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยให้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถ
เข้าร่วมรับรู้ ให้ข้อเสนอแนะร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด�ำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายตัง้ แต่ตน้ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อลดความขัดแย้งและการต่อต้านจาก
ประชาชนในการก่อสร้างสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
12) สร้างกลไก และเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
13) สนับสนุนการลงทุนก่อสร้างโรงก�ำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของภาคเอกชน
เช่น ลดภาษีเครื่องจักร เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ  การเพิ่มอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in tariff) จากการใช้
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น
14) การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู ้ ป ระกอบการ หรื อ ชุ ม ชน หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ดี  
มาตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การปฏิบัติ แนวทางการด�ำเนินงาน และ
หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 มาตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การปฏิบัติและแนวทางด�ำเนินการตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
การปฏิบัติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน

แนวทางด�ำเนินการ

1. มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งก�ำเนิด
1.1 การลดปริมาณขยะมูลฝอย (1) สนับสนุนให้ประชาชน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ
และของเสียอันตราย
และสถานบริ ก ารด� ำ เนิ น การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยและของเสี ย
อันตรายในการน�ำกลับมาใช้ประโยชน์
(2) สนับสนุนให้ประชาชนใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ซ�้ำ
หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้
(3) ก�ำหนดให้สถานทีร่ าชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ส่วนท้องถิน่ สถานศึกษา
ภาคเอกชน สถานประกอบการที่จ�ำหน่ายสินค้า ลด ละ และเลิกการใช้
ถุงพลาสติก กล่องโฟม หรือบรรจุภัณฑ์ก�ำจัดยากทุกหน่วยงาน
(4) สนับสนุนการลดการใช้พลาสติกและโฟมในสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึง
การก�ำหนดให้มีการมัดจ�ำ-คืนเงินขวดและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขยะมูลฝอย
ในสถานที่ท่องเที่ยว
(5) ก�ำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการลดคัดแยก และน�ำขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ใหม่ เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน หรือสถานศึกษา
(6) สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคบริการ(Green Purchasing) เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
(7) ส่งเสริมภาคการผลิตในการออกแบบ/ผลิตสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้นสามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้
หลายครั้ง และส่งเสริมการใช้วัสดุที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่
(8) ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อป้องกัน หรือ
ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต และส่งเสริมการน�ำของเสียหรือ
วัสดุผลพลอยได้ไปใช้ประโยชน์
(9) การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนของเสีย   (Waste Exchange System)
โดยการคัดแยกและน�ำของเสียจากกระบวนการผลิตระหว่างโรงงาน
อุตสาหกรรมไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของโรงงานอื่น น�ำไป
ใช้ซ�้ำหรือแปรรูปใช้ใหม่
2. มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
2.1 เพิ่ ม ศั ก ยภาพการจั ด เก็ บ (1) ประเมินประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม และขนส่งขยะมูลฝอย และจัดหา
และขนส่ ง ขยะมู ล ฝอยและ เครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ของเสียอันตราย
ให้เพียงพอและเหมาะสม
(2) อปท. ด�ำเนินการคัดแยก เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชนแบบแยกประเภท หรือก�ำหนดเวลาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
แต่ละประเภท
(3) พัฒนาระบบการคัดแยก และเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ ว
(4) จัดให้มีสถานที่รวบรวมขยะมูลฝอยส�ำหรับ อปท. ที่อยู่ห่างไกล เพื่อรอ
การขนส่งไปยังศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม
(5) เข้มงวดการตรวจสอบระบบเอกสารก�ำกับการขนส่งกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
(6) เข้มงวดการตรวจสอบระบบเอกสารก�ำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจาก
โรงพยาบาล และก�ำหนดให้มรี ะบบเอกสารฯ จากสถานบริการสาธารณสุข
ขนาดเล็ก
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การปฏิบัติ
2.1 (ต่อ)

แนวทางด�ำเนินการ
(7) อปท. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบ
แยกประเภท และการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย
(8) สนับสนุนให้มีการจัดระบบผู้คัดแยกขยะมูลฝอยรายย่อย (ซาเล้ง) ร้านค้า
ของเก่าและเครือข่ายกิจกรรมรีไซเคิลชุมชน และตลาดนัดรีไซเคิล
(9) จัดให้มีระบบการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งาน ตั้งแต่
การเก็บรวบรวมการรีไซเคิล และการบ�ำบัดก�ำจัดอย่างปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended
Producer Responsibility : EPR)
(10) พัฒนาระบบรวบรวมของเสียอันตรายหรือขยะรีไซเคิลในพืน้ ทีข่ องรัฐหรือ
เอกชนทีใ่ ช้ประโยชน์รว่ มกัน เช่น ห้างสรรพสินค้า และส่งเสริมระบบเรียกคืน
บรรจุภัณฑ์ (Deposit Refund)

2.2 เพิ่มศักยภาพการก�ำจัดและ
ใช้ ป ระโยชน์ ข ยะมู ล ฝอยและ
ของเสียอันตราย
2.2.1 ก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอย (1) ส�ำรวจ ประเมินขยะมูลฝอยสถานที่ก�ำจัดขยะมูลเพื่อปิดหรือจัดท�ำแผน
ตกค้าง
งานฟื้นฟูสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย
(2) ปิดหรือฟืน้ ฟูสถานทีก่ ำ� จัดขยะมูลฝอยเดิมเพือ่ รองรับขยะมูลฝอยใหม่ โดย
รื้อร่อนน�ำไปฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ หรือแปรรูปผลิตเป็นเชื้อเพลิง
(RDF)
(3) ปรับปรุงสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นแบบควบคุม (Controlled
Dump) หรือฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfills)
(4) ติดตามตรวจสอบการปน;เปื้อนน�ำชะขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบสถานที่
ก�ำจัดขยะมูลฝอย
2.2.2 สร้างรูปแบบการก�ำจัด (1) จัดให้มีศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster)
ขยะมูลฝอย
(2) ก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานและแปรรูปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า
(3) ก�ำจัดขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกเพื่อผลิตเชื้อเพลิง (RDF)
(4) จั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของพื้ น ที่ แ ละสนั บ สนุ น งบประมาณตาม
ความเร่งด่วน
(5) ก�ำหนดแนวทางการก�ำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ส�ำหรับ
พื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2.2.3 การจั ด การของเสี ย (1) จัดตั้งสถานที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนและส่งไปก�ำจัดในสถานที่
อันตรายชุมชน
ก�ำจัดอย่างถูกต้อง
(2) จัดตั้งสถานที่ก�ำจัดกากอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค
(3) สนับสนุนการเพิม่ โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
2.2.4 การจั ด การมู ล ฝอย (1) จัดตั้งศูนย์ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และส่งเสริมการคัดแยกเก็บรวบรวม
ติดเชื้อ
มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุขห้องปฏิบัติการ
ติดเชื้อ และส่งไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง
2 . 3 ก ฎ ห ม า ย / ร ะ เ บี ย บ / (1) พัฒนากฎหมาย เช่น ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักเกณฑ์
ขยะมู ล ฝอยเป็ น การเฉพาะ และร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(2) ปรับปรุง/ออกกฎระเบียบตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เกีย่ วกับ
การแยกเก็บขน และก�ำจัด รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก�ำจัด
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การติดตามตรวจสอบการเก็บขนและ
ก�ำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น
(3) เพิ่มบทลงโทษตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และปรับปรุง/
ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการไม่ออกใบอนุญาตฯ โรงงานที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายกากอุตสาหกรรม ระบบติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตราย (GPS) เป็นต้น
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หลัก
สนับสนุน
2.3 (ต่อ)
(4) พัฒนากฎหมายเพือ่ ให้มกี ารรวมกลุม่ อปท. ส�ำหรับการจัดการขยะมูลฝอย มท. , ทส. , สธ. อปท. , จังหวัด
ศูนย์รวม รวมถึงระเบียบเรื่องระบบการตรวจสอบควบคุมการจัดตั้งและ
ด�ำเนินงานสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย
(5) ประกาศก�ำหนดพื้นที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย และกรอบระยะเวลา หรือ อปท. , จังหวัด,
สธ., ทส.
ระเบียบห้ามเทกองขยะมูลฝอย
กทม., เมืองพัทยา
(6) ออกกฎระเบียบเพือ่ สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
กค., มท.,
ทส., สธ.
อาทิ การทบทวนกฎหมายผังเมือง หลักเกณฑ์การให้เอกชนลงทุนหรือ
พน., อก.
ร่วมลงทุน เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย รวมถึง
การด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(7) จัดท�ำหลักเกณฑ์วิชาการในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ทส., สธ.
มท., วท.
อาทิ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่การออกแบบก่อสร้างและจัดการ
สถานทีก่ ำ� จัดมูลฝอยชุมชน หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานเตาเผามูลฝอยติดเชือ้
หลักเกณฑ์การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
(8) ก�ำหนดให้มีการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ มท., ทส., สธ.
อปท., จังหวัด
ใกล้เคียงกับสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย
(9) ออกข้อก�ำหนด กฎเกณฑ์ กฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ อปท. , ทส.
กก. , มท.
ท่องเที่ยว อาทิ ก�ำหนดเขตพื้นที่ปลอดขยะ ก�ำหนดห้ามน�ำเข้ากล่องโฟม
ถุ ง พลาสติ ก หรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ก� ำ จั ด ยากเข้ า ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น
ระบบปิด
(10) ปรับปรุงกฎ หรือระเบียบที่เอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุนของภาคเอกชน
กค., มท.,
ทส., สธ.
ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
พน., อก.
(11) ก�ำกับดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดกากอตุสาหกรรมที่เป็น
อก.
ทส. , ภาคเอกชน
อันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการฯ และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของโรงงานให้ด�ำเนินการได้ตามมาตรฐาน
(12) บังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างเก็บขน บ�ำบัด/ก�ำจัดขยะมูลฝอย
อปท.
สธ., มท., ทส.
และของเสียอันตราย
(13) ตรวจสอบและด�ำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง ลักลอบก�ำจัด สธ., ทส., อก.
อปท., จังหวัด
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
(14) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบสถานที่บ�ำบัด/
ทส.
อก. , สธ.,
ก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอย สถานที่ ก� ำ จั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ และสถานที่ ก� ำ จั ด
อปท., จังหวัด
กากอุ ต สาหกรรมให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานหรื อ หลั ก เกณฑ์ วิ ช าการ
ที่ก�ำหนด
3. มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3.1 สนั บ สนุ น การบริ ห าร (1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้เยาวชน และประชาชน ศธ., สนร.,
ประชาชน,
จัดการขยะมูลฝอยและของเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จนถึงการก�ำจัด
ทส., มท.
ภาคเอกชน
อันตราย
ขั้นสุดท้าย
(2) รณรงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่
กก., ทส.
มท., อปท.
แหล่งท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว ผูป้ ระกอบการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร
ประชาชน,
สถานประกอบการที่พักในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงปัญหา
ภาคเอกชน
และร่วมกันลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ด�ำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
(3) สอดแทรกเนื้อหาการจัดการขยะมูลฝอยในหลักสูตรการเรียนการสอน
ศธ.
ทส.
ทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
(4) ศึกษาวิจยั /พัฒนาระบบการประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ การใช้วสั ดุ
อก., วท.,
ทส., มท.,
ทดแทนผลิตภัณฑ์ก�ำจัดยาก เช่น โฟม พลาสติก เป็นต้น รวมถึงเทคโนโลยี
พน., ศธ.
ภาคเอกชน
การผลิตผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตพลาสติก
ชีวภาพ เป็นต้น
การปฏิบัติ

แนวทางด�ำเนินการ
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การปฏิบัติ

แนวทางด�ำเนินการ
(5) ศึกษาวิจัย/พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการ รวมถึงแนวทาง
การบริหารจัดการศูนย์กำ� จัดขยะมูลฝอยทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่ ปริมาณ และ
องค์ประกอบขยะมูลฝอย
(6) ศึกษา วิจัยเพื่อก�ำหนดรูปแบบการตอบแทนและ/หรือชดเชยให้กับ อปท.
ที่ เป็ น ที่ ตั้ง ศู น ย์ ก�ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยรวม และประชาชนในพื้ นที่ เ พื่ อ ลด
การต่อต้าน และวางระบบป้องกันสุขภาพให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานทีก่ ำ� จัด
ขยะมูลฝอยและในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย
(7) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย
(8) จัดท�ำระบบฐานข้อมูลเอกลักษณ์ของกากอุตสาหกรรม (Waste f ingerprint)
(9) พัฒนาบุคลากรของ อปท. ให้มขี ดี ความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
(10) สร้างเครือข่าย/ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายในระดับท้องถิ่น
(11) สร้ า งกระบวนการการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในพื้ น ที่ ในการ
ให้ข้อเสนอแนะร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด�ำเนินโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้น เพื่อลดความขัดแย้ง
และการต่อต้านจากประชาชน
(12) สร้ า งกลไก และเครื อ ข่ า ยในการติ ด ตามตรวจสอบและเฝ้ า ระวั ง
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
(13) สนับสนุนการลงทุนก่อสร้างโรงก�ำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
โรงงานรีไซเคิลของภาคเอกชน เช่น ลดภาษีเครื่องจักร เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ 
เป็นต้น
(14) การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ หรือชุมชน หรือผู้บริหาร อปท.
ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ดี

ชื่อย่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร
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อปท.
กก.
ศธ.
มท.
กษ.
กค.
อก.
กทม.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน
ทส., ศธ.,
มท., พน., อก.,
วท.
กษ, ภาคเอกชน
มท., ทส., สธ.

อปท., จังหวัด,
อก., ศธ.,
ภาคเอกชน

ทส., สธ., มท.
อก.

จังหวัด, อปท.,
กทม., เมืองพัทยา
มท. , ทส.

มท.

ทส.

จังหวัด, อปท.,
กทม., เมืองพัทยา
มท., อปท.,
จังหวัด

มท., ทส., สธ.

ทส., สธ., มท.

มท., อปท.,
ประชาชน

กค., อก.

ทส., มท., พน.

มท., อก., จังหวัด

ทส., สธ.

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข
องค์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

ทส., สธ.

พน.
ทส.
กห.
วท.
สธ.
อพก.
สนร.

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
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3.7 การจัดล�ำดับความส�ำคัญของพื้นที่

การจัดล�ำดับความส�ำคัญของกลุม่ พืน้ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ รองรับการจัดตัง้ ศูนย์กำ� จัดขยะมูลฝอย
รวม (Cluster) ซึ่งมีรูปแบบเป็นกลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (Model L) กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (Model M) และกลุ่มพื้นที่
ขนาดเล็ก (Model S) พิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะเมืองทีเ่ ป็นศูนย์กลางความเจริญ แหล่งท่องเทีย่ วหรือเมืองเป้าหมาย
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(2) ความรุนแรงของสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
(3) มีสถานทีก่ ำ� จัดขยะมูลฝอยเดิมตัง้ อยูซ่ งึ่ ควรจะเป็นระบบทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการ จะได้รบั การพิจารณา
เป็นล�ำดับแรกเพื่อลดปัญหาในการจัดหาพื้นที่แห่งใหม่และการยอมรับจากประชาชน
(4) ศักยภาพความพร้อมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลัก
(5) การยอมรั บ ของประชาชนในพื้ น ที่ โดยต้ อ งมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนตาม
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
(6) เป็นพื้นที่มีปัญหาวิกฤตด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามการจัดล�ำดับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(7) เป็ น พื้ น ที่ เขตควบคุ ม มลพิ ษ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
(8) เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ถูกก�ำหนดในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 – 2560 ของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ พื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เขตพัฒนา
การท่องเทีย่ วฝัง่ ทะเลตะวันตก เขตพัฒนาการท่องเทีย่ วฝัง่ ทะเลตะวันออก เขตพัฒนาการท่องเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต้
เขตลุ่มน�้ำเจ้าพระยาตอนกลาง เขตวิถีชีวิตลุ่มแม่น�้ำโขง เขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม และเขตพื้นที่เมืองชายแดน
(9) เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ 1/2558
ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 จ�ำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด และตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 จ�ำนวน 5 จังหวัด ได้แก่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ซึง่ จากการประเมินเบือ้ งต้นมีกลุม่ พืน้ ทีท่ มี่ ลี ำ� ดับความส�ำคัญ จ�ำนวน 349 กลุม่ พืน้ ที่ รายละเอียดดังตารางที่ 8
และภาคผนวก ฉ ได้แก่
กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (Model L)
จ�ำนวน 25 กลุ่มพื้นที่
กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (Model M)
จ�ำนวน 147 กลุ่มพื้นที่
กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (Model S)
จ�ำนวน 65 กลุ่มพื้นที่
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (Transfer Station)
จ�ำนวน 81 กลุ่มพื้นที่
พื้นที่ที่จัดการขยะมูลฝอยของตนเอง (Stand Alone)
จ�ำนวน 31 กลุ่มพื้นที่

บทที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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ตารางที่ 8 สรุปกลุ่มพื้นที่ตามลำ�ดับความสำ�คัญในการดำ�เนินการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2559 -2564
กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (Model L) (มากกว่า 300 ตัน/วัน)
ปี
(พ.ศ.)
2559

กลุ่มพื้นที่ อปท.

จังหวัด

กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (Model M) (50 -300 ตัน/วัน)

จ�ำนวน อปท. ประมาณ
ทิ้งร่วม
ปริมาณขยะ
กลุ่มพื้นที่ อปท.
(แห่ง)
(ตัน/วัน)
30
329
1. ทต.หันคา

1. ทม.สุโขทัยธานี

สุโขทัย

2. ทน.ภูเก็ต
(เขตควบคุมมลพิษ)
3. ทน.พระนครศรีอยุธยา

ภูเก็ต

6

694

พระนครศรีอยุธยา

72

300

4. อบจ.นนทบุรี
(เขตควบคุมมลพิษ)
5. ทม.ฉะเชิงเทรา

นนทบุรี

45

ฉะเชิงเทรา

6. อบต.แพรกษาใหม่
(เขตควบคุมมลพิษ)
7. ทต.บ้านตาล

จังหวัด
ชัยนาท

กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (Model S) (น้อยกว่า 50 ตัน/วัน)

จ�ำนวน อปท. ปริมาณ
ทิ้งร่วม
ขยะ กลุ่มพื้นที่ อปท.
(แห่ง)
(ตัน/วัน)
21
56 1. อบต.สมอแข

ปทุมธานี

1

160

สมุทรปราการ

1

1,200

2. อบต.คลองสาม
(เขตควบคุมมลพิษ)
3. ทน.สมุทรปราการ
(เขตควบคุมมลพิษ)
4. ทม.สระบุรี

สระบุรี

22

470

5. ทม.ปราจีนบุรี

สมุทรปราการ

48

2,000

เชียงใหม่

27

311

จังหวัด
พิษณุโลก

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

จ�ำนวน อปท. ปริมาณ
ทิ้งร่วม
ขยะ
กลุ่มพื้นที่ อปท.
(แห่ง)
(ตัน/วัน)
ไม่ระบุ
20 1. อบจ.ระยอง
(ทต.ห้วยขวาง)
ไม่ระบุ
20 2. ทม.ก�ำแพงเพชร

จังหวัด

พื้นที่ที่จัดการขยะมูลฝอยของตนเอง

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม (แห่ง)

ปริมาณ
ขยะ
กลุ่มพื้นที่ อปท.
(ตัน/วัน)
515 1. ทม.เมืองปัก

ระยอง

ไม่ระบุ

สงขลา

8

30

น่าน

160

2. ทต.ท่าวังผา
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
3. ทต.สามเมือง

พระนครศรีอยุธยา

1

10

3. ทต.บ่อทอง

ปัตตานี

10

36

3

100

4. ทต.แซะ

นครราชสีมา

11

20

4. ทต.ปะนาเระ

ปัตตานี

11

23

ปราจีนบุรี

15

60

5. อบต.เสียว

ศรีสะเกษ

1

20

5. ทต.มายอ

ปัตตานี

13

28

6. ทม.ชะอ�ำ
เพชรบุรี
(เขตควบคุมมลพิษ)
7. ทม.นครพนม
นครพนม
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
8. ทน.สกลนคร
สกลนคร

4

94

6. ทต.ขุนหาญ

ศรีสะเกษ

4

20

6. ทต.ยะหา

ยะลา

7

16

25

121

7. ทต.ค้อวัง

ยโสธร

ไม่ระบุ

20

7. ทต.ท่ามะเดื่อ

พัทลุง

15

54

29

134

8. ทต.ศรีขรภูมิ

สุรินทร์

2

30

ระยอง

ไม่ระบุ

100

9. ทต.บึงกาฬ

บึงกาฬ

21

88

จันทบุรี

4

40

กระบี่

4

41

10. ทม.บ้านไผ่

ขอนแก่น

34

144

9. อบต.แก่งหางแมว
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
10. ทต.จะนะ

8. ทม.มาบตาพุด
(เขตควบคุมมลพิษ)
9. อบต.ศาลาด่าน

สงขลา

16

30

11. ทม.มหาสารคาม

มหาสารคาม

31

160

11. ทต.รือเสาะ

นราธิวาส

3

25

12. ทม.กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

63

252

12. ทม.วังน�้ำเย็น

สระแก้ว

3

10

13. ทต.นากลาง

หนองบัวล�ำภู

16

196

13. อบต.เกาะยาวน้อย

พังงา

2

14. ทต.สตึก
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
15. อบจ.ศรีสะเกษ

บุรีรัมย์

8

66

ศรีสะเกษ

ไม่ระบุ

80

16. ทม.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

15

80

17. ทต.กุดชุมพัฒนา

ยโสธร

16

84

18. ทม.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

60

100

19. ทต.เมืองแกลง

ระยอง

10

50

20. ทต.บางคล้า

ฉะเชิงเทรา

18

84

21. ทม.หลังสวน
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
22. ทต.ก�ำแพง

ชุมพร

19

53

สตูล

21

121

23. ทม.ปัตตานี

ปัตตานี

17

72

24. ทน.ยะลา

ยะลา

33

132

25. ทม.เบตง

ยะลา

5

60

26. ทต.เวียงฝาง

เชียงใหม่

14

284

27. ทม.ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

13

100

6

160

28. ทม.นราธิวาส
นราธิวาส
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)

2. ทม.ขลุง
(พื้นที่ท่องเที่ยว)

จังหวัด
นครราชสีมา
จันทบุรี

จ�ำนวน อปท. ปริมาณ
ทิ้งร่วม
ขยะ
(แห่ง)
(ตัน/วัน)
26
1

15

หมายเหตุ : ส�ำหรับกลุ่มพื้นที่ (ปี 2559)
1. พื้นที่ที่จัดการขยะมูลฝอยของตนเอง (Stand Alone) เป็นพื้นที่ห่างไกล อาทิ พื้นที่เกาะ พื้นที่สูง พื้นที่หุบเขา ไม่สามารถส่งขยะมูลฝอยไปก�ำจัดยังศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม จ�ำเป็นต้องจัดการและก�ำจัดขยะมูลฝอยแยกเฉพาะในพื้นที่ตนเอง
2. กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (Model L) ล�ำดับที่ 1- 2 ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2559
3. กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (Model L) ล�ำดับที่ 3 คสช. อนุมัติงบประมาณ ให้กับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
4. กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (Model M) ล�ำดับที่ 1- 28 ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2559
5. กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (Model S) ล�ำดับที่ 1- 11 ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2559
6. สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (Transfer Station) ล�ำดับที่ 1- 7 ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2559
7. พื้นที่ที่จัดการขยะมูลฝอยของตนเอง (Stand Alone) ล�ำดับที่ 1 ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2559

29. ทต.แม่ขรี
พัทลุง
2
62
												
หมายเหตุ : (1) เป็นการประเมินเบื้องต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ความพร้อม และการยอมรับของประชาชน
		
(2) ประมวลผลข้อมูลกลุ่มพื้นที่ล�ำดับความส�ำคัญ ปี 2559 -2564 จากข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16
		
(3) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558
		
(4) พื้นที่ท่องเที่ยว คือ พื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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ตารางที่ 8 สรุปกลุ่มพื้นที่ตามลำ�ดับความสำ�คัญในการดำ�เนินการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2559 -2564 (ต่อ)
กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (Model L) (มากกว่า 300 ตัน/วัน)
ปี
(พ.ศ.)

กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (Model M) (50 -300 ตัน/วัน)

2559

30. ทต.บางไทร

จ�ำนวน อปท. ปริมาณ
ทิ้งร่วม
ขยะ
(แห่ง)
(ตัน/วัน)
พระนครศรีอยุธยา
7
100

(ต่อ)

31. ทม.อ่างทอง

อ่างทอง

64

280

32. ทต.เชียงคาน

เลย

9

56

33. ทต.อิสาณ
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
34. ทม.จันทบุรี
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
35. ทน.หาดใหญ่
(เขตควบคุมมลพิษ)
36. ทม.บ้านพรุ
(เขตควบคุมมลพิษ)

บุรีรัมย์

22

156

จันทบุรี

4

240

สงขลา

10

281

สงขลา

5

75

18
18

4,501
161
80

42

231

รวม
2560

กลุ่มพื้นที่ อปท.

1. ทน.อุดรธานี
2. ทน.นครราชสีมา

จังหวัด

7 กลุ่มพื้นที่
อุดรธานี
นครราชสีมา

จ�ำนวน อปท. ประมาณ
ทิ้งร่วม
ปริมาณขยะ
(แห่ง)
(ตัน/วัน)

กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (Model S) (น้อยกว่า 50 ตัน/วัน)

กลุ่มพื้นที่ อปท.

25
49

5,304
487
499

1. ทม.กระบี่
2. ทม.เพชรบูรณ์

36 กลุ่มพื้นที่
กระบี่
เพชรบูรณ์

1. ทต.ศรีพนา
2. ทต.น�้ำจืด

จังหวัด

จ�ำนวน อปท. ปริมาณ
ทิ้งร่วม
ขยะ
(แห่ง)
(ตัน/วัน)

13 กลุ่มพื้นที่
บึงกาฬ
ระนอง

8
9

276
36
12

บุรีรัมย์

11

45

ศรีษะเกษ

9

29

ตรัง

61

434

3. อบต.ท่าโรงช้าง

พิษณุโลก

56

395

14

72

5. ทต.นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

62

350

28

108

5. ทม.ดอนสัก

สุราษฎร์ธานี

4

6. อบต.อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

5

300

4. ทม.สะเดา
สงขลา
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
5. ทม.ชุมพร
ชุมพร
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
6. ทต.พังโคน
สกลนคร

3. ทต.บ้านกรวด
(พื้นทีท่องเที่ยว)
4. ทต.ก�ำแพง

31

158

6. ทต.กะเปอร์

ระนอง

7. จ.สมุทรสาคร
(เขตควบคุมมลพิษ)
8. ยังไม่ระบุ
(เขตควบคุมมลพิษ)
9. อบจ.เชียงใหม่

สุมทรสาคร

22

750

เลย

26

132

7. ทต.มาบอ�ำมฤต

ชุมพร

ปทุมธานี

ไม่ระบุ

1,800

7. ทม.เลย
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
8. ทม.พังงา

พังงา

21

เชียงใหม่

29

636

9. ทม.พัทลุง

พัทลุง

10. ทม.พิจิตร

5,651

1. ทต.โพธิ์พิทักษ์
2. ทต.โซ่พิสัย

จังหวัด

9 กลุ่มพื้นที่
ชัยนาท
บึงกาฬ

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม (แห่ง)

ปริมาณ
ขยะ
(ตัน/วัน)

กลุ่มพื้นที่ อปท.

จังหวัด

9
7

843
40
15

2 กลุ่มพื้นที่
1. เกาะพีพี (พื้นที่ท่องเที่ยว กระบี่
และเขตควบคุมมลพิษ)

จ�ำนวน อปท. ปริมาณ
ทิ้งร่วม
ขยะ
(แห่ง)
(ตัน/วัน)

-

41
ไม่ระบุ

ระยอง

-

6

สุราษฎร์ธานี

1

150

บุรีรัมย์

14

120

บุรีรัมย์

8

36

2. เกาะเสม็ด
(พื้นทีท่องเที่ยว)
3. ทต.เกาะสมุย

18

สกลนคร

8

27

4. ทต.เกาะพงัน

สุราษฎร์ธานี

3

29

5

14

6. ทต.ตะพานหิน

พิจิตร

ไม่ระบุ

110

5. ทต.เกาะเต่า

สุราษฎร์ธานี

4

10

4

19

น่าน

ไม่ระบุ

สระแก้ว

1

6

62

7. ทต.ปัว
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
8. ทต.สามง่าม

พิจิตร

ไม่ระบุ

111

11

94

9. ทต.ในเมือง

อุตรดิตถ์

ไม่ระบุ

47

พิจิตร

35

273

11. ทม.ปากพนัง
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
12. ทม.สุพรรณบุรี

นครศรีธรรมราช

42

84

สุพรรณบุรี

37

223

13. ทม.สระแก้ว

สระแก้ว

12

143

14. ทต.บางนอน

ระนอง

4

103

15. ทต.หนองหาน

อุดรธานี

27

202

16. อบจ.สุรินทร์

สุรินทร์

5

150

17. ทต.โนนสูงเปลือย

หนองบัวล�ำภู

14

110

18. ทต.สามง่าม
(เขตควบคุมมลพิษ)
19. ทม.ปากช่อง

นครปฐม

20

50

นครราชสีมา

24

186

20. ทต.ภูเรือ
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
21. ทต.โพนพิสัย

เลย

18

56

หนองคาย

22

110

22. ทต.นางัว

อุดรธานี

13

77

23. ทต.เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี

22

114

ล�ำพูน

6

24 กลุ่มพื้นที่

ไม่ระบุ 6. อบต.หนองหมากฝ้าย

84
3,063

7 กลุ่มพื้นที่

(1) เป็นการประเมินเบื้องต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ความพร้อม และการยอมรับของประชาชน
(2) ประมวลผลข้อมูลกลุ่มพื้นที่ล�ำดับความส�ำคัญ ปี 2559 -2564 จากข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16
(3) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558
(4) พื้นที่ท่องเที่ยว คือ พื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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กลุ่มพื้นที่ อปท.

พื้นที่ที่จัดการขยะมูลฝอยของตนเอง

3. ทม.นางรอง
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
4. ทต.พุทไธสง
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
5. ทต.กุดบาก

24. ทต.วังดิน
9 กลุ่มพื้นที่

สุราษฎร์ธานี

กลุ่มพื้นที่ อปท.

3. ทน.ตรัง
(พื้นทีท่องเที่ยว)
4. ทน.พิษณุโลก

รวม
หมายเหตุ :
		
		
		

จังหวัด

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

173

9 กลุ่มพื้นที่

506

6 กลุ่มพื้นที่

บทที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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ตารางที่ 8 สรุปกลุ่มพื้นที่ตามลำ�ดับความสำ�คัญในการดำ�เนินการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2559 -2564 (ต่อ)
กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (Model L) (มากกว่า 300 ตัน/วัน)
ปี
(พ.ศ.)
2561

หมายเหตุ :
		
		
		

กลุ่มพื้นที่ อปท.

จังหวัด

กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (Model M) (50 -300 ตัน/วัน)

จ�ำนวน อปท. ประมาณ
ทิ้งร่วม
ปริมาณขยะ
กลุ่มพื้นที่ อปท.
จังหวัด
(แห่ง)
(ตัน/วัน)
50
368
1. ทต.แม่สอด
ตาก
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
44
446
2. ทน.ล�ำปาง
ล�ำปาง
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
44
391
3. ทม.พะเยา
พะเยา

1. ทน.นครสวรรค์

นครสวรรค์

2. ทม.วารินช�ำราบ

อุบลราชธานี

3. ทม.ก�ำแพงเพชร

ก�ำแพงเพชร

4. ทต.สุวรรณภูมิ

ร้อยอ็ด

43

484

5. ทม.อุทัยธานี

อุทัยธานี

63

314

6. เมืองพัทยา
(พื้นที่ท่องเที่ยว) และ
(เขตควบคุมมลพิษ)
7. อบจ.ล�ำปาง

ชลบุรี

ไม่ระบุ

635

ล�ำปาง

27

8. อบจ.ระยอง
(เขตควบคุมมลพิษ)
9. อบจ.ชลบุรี

ระยอง
ชลบุรี

กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (Model S) (น้อยกว่า 50 ตัน/วัน)

จ�ำนวน อปท. ปริมาณ
ทิ้งร่วม
ขยะ
กลุ่มพื้นที่ อปท.
(แห่ง)
(ตัน/วัน)
15
165 1. ทต.ลานกระบือ

จังหวัด
ก�ำแพงเพชร

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

จ�ำนวน อปท. ปริมาณ
ทิ้งร่วม
ขยะ
กลุ่มพื้นที่ อปท.
(แห่ง)
(ตัน/วัน)
44
41 1. ทม.ศรีสัชนาลัย

1

187

2. ทม.บ้านหมี่

ลพบุรี

10

34

36

273

3. ทม.ท่าบ่อ

หนองคาย

12

24

4

จังหวัด
สุโขทัย
เพชรบูรณ์

25

2. ทม.หล่มสัก
(พื้นทีท่องเที่ยว)
3. ทต.ด่านขุนทด
(พื้นทีท่องเที่ยว)
4. ทม.สุรินทร์

2

22

พื้นที่ที่จัดการขยะมูลฝอยของตนเอง

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม (แห่ง)
1

ปริมาณ
ขยะ
กลุ่มพื้นที่ อปท.
(ตัน/วัน)
50 1. เกาะสีชัง

จังหวัด
ชลบุรี

จ�ำนวน อปท. ปริมาณ
ทิ้งร่วม
ขยะ
(แห่ง)
(ตัน/วัน)
ไม่ระบุ
10

ไม่ระบุ

40

2. เกาะล้าน

ชลบุรี

ไม่ระบุ

30

นครราชสีมา

7

36

ตราด

2

28

สุรินทร์

4

66

3. ทต.เกาะช้าง
(พื้นทีท่องเที่ยว)
4. อบต.พะวอ

ตาก

-

6

5. อ.ศรีราชา

ชลบุรี

ไม่ระบุ

510

5. อบต.ด่านแม่ละเมา

ตาก

-

7

ไม่ระบุ

40

6. อบต.แม่ตื่น

ตาก

-

8

4. ทน.นครศรีธรรมราช
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
5. ทน.สงขลา
(เขตควบคุมมลพิษ)
6. ทน.นครปฐม
(เขตควบคุมมลพิษ)

นครศรีธรรมราช

34

222

สงขลา

10

228

4. อบต.ไม้รูด
ตราด
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
5. ทม.กันทรลักษณ์
ศรีษะเกษ

นครปฐม

23

250

6. ทต.คลองหาด

สระแก้ว

6

10

6. ทต.ไพศาลี

นครสวรรค์

340

7. ทม.บ้านบึง

ชลบุรี

ไม่ระบุ

149

7. ทต.บ่อตรุ

สงขลา

5

17

7. ทต.ภูผาแดง

อุดรธานี

9

66

7. อบต.สามหมื่น

ตาก

-

1

21

325

15

126

8. ทต.ขาณุวรลักษณ์

ก�ำแพงเพชร

4

31

8. ทต.นิคมปราสาท

สุรินทร์

3

25

8. ทต.แม่จัน

ตาก

-

1

ไม่ระบุ

537

8. ทม.มุกดาหาร
มุกดาหาร
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
9. อบจ.อ�ำนาจเจริญ
อ�ำนาจเจริญ

33

188

9. ทต.ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี

13

33

9. ทต.คลองท่อมใต้

กระบี่

16

110

9. ทต.แม่กลอง

ตาก

-

2

16

63

10. อบต.โมโกร

ตาก

-

8

10. ทม.กันตรัง
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
11. ทม.ตาคลี

ตรัง

38

221

10. ทต.อุ้มผาง

ตาก

1

6

10. ทต.อ่าวลึกใต้

กระบี่

นครสวรรค์

17

100

11. ทต.พรุใน

พังงา

2

13

11. ทต.เขาพนม

กระบี่

7

47

11. อบต.นาโบสถ์

ตาก

-

9

12. ทม.สวรรคโลก

สุโขทัย

32

254

เลย

8

31

12. ทต.ตระการพืชผล

อุบลราชธานี

63

362

12. ทต.คลองแม่

ก�ำแพงเพชร

-

6

13. ทม.บางมูลนาก

พิจิตร

38

273

12. ทต.ปากชม
(พื้นทีท่องเที่ยว)
13. ทต.ปากคาด

บึงกาฬ

13

45

13. ทต.เก้าเลี้ยว

นครสวรรค์

ไม่ระบุ

50

13. ทต.ท่าพุทรา

ก�ำแพงเพชร

-

2

14. ทม.สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

41

170

14. ทต.พรานกระต่าย

ก�ำแพงเพชร

1

16

14. ทต.หนองบัว

นครสวรรค์

ไม่ระบุ

40

14. อบต.แม่ลาด

ก�ำแพงเพชร

-

3

15. ทม.ชัยนาท

ชัยนาท

27

100

15. อบต.เมืองขีดขิน

สระบุรี

8

40

15. ทต.ทับกฤช

นครสวรรค์

ไม่ระบุ

20

15. ทต.คลองลานพัฒนา

ก�ำแพงเพชร

-

23

16. ทม.เมืองพล

ขอนแก่น

33

110

ตราด

6

34

16. ทต.สอง

แพร่

15

41

16. ทต.คลองพิไกร

ก�ำแพงเพชร

-

7

17. ทม.ชุมแสง

นครสวรรค์

22

109

16. ทต.บ่อพลอย
(พื้นทีท่องเที่ยว)
17. อบต.ตาพระยา

สระแก้ว

5

10

17. ทต.สูงเม่น

แพร่

20

97

17. อบต.ธ�ำมรงค์

ก�ำแพงเพชร

-

5

18. ทม.พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี

40

243

18. ทต.คลองขลุง

ก�ำแพงเพชร

2

16

18. ทต.สังคม

หนองคาย

5

7

18. อบต.คลองแม่ลาย

ก�ำแพงเพชร

-

4

19. ทต.ศรีเชียงใหม่

หนองคาย

14

140

19. อบต.ทรายมูล

นครนายก

-

28

19. ทต.เฝ้าไร่

หนองคาย

4

14

19. อบต.ปางตาไว

ก�ำแพงเพชร

-

7

20. ทต.ท่าตะโก

นครสวรรค์

28

109

20. อบต.หนองแวง

สระแก้ว

3

5

20. ทต.วาริชภูมิ

สกลนคร

6

27

20. อบต.หินดาด

ก�ำแพงเพชร

-

10

21. ทม.หนองบัวล�ำภู

หนองบัวล�ำภู

16

128

21. อบต.หนองหว้า

สระแก้ว

1

5

21. ทต.ดงมะไฟ

สกลนคร

8

33

22. ทม.บัวใหญ่

นครราชสีมา

49

100

22. อบต.วังหมัน

ตาก

6

30

22. ทต.อากาศอ�ำนวย

สกลนคร

12

45

23. อบต.กบินทร์

ปราจีนบุรี

3

60

23. ทต.สากเหล็ก

พิจิตร

ไม่ระบุ

5

23. ทต.ศาลเจ้าพ่อ

นครราชสีมา

2

10

24. ทม.ตาก

ตาก

21

162

24. ทต.ลิ่นถิ่น

กาญจนบุรี

5

27

24. ทต.ท้ายเหมือง

พังงา

9

75

25. ทต.ภูกระดึง
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
26. ทต.บรบือ

เลย

13

73

25. อบต.วังใหม่

สระแก้ว

1

10

25. ทต.คุระบุรี

พังงา

5

17

มหาสารคาม

32

106

26. ทต.ท่ามะเขือ

ก�ำแพงเพชร

4

28

26. ทต.นิคมค�ำสร้อย

มุกดาหาร

9

48

27. ทต.สว่างแดนดิน

สกลนคร

ไม่ระบุ

118

27. ทต.ระหาน

ก�ำแพงเพชร

3

25

27. ทต.เกษตรวิสัย

ร้อยอ็ด

37

221

28. ทต.แม่ต้าน

ตาก

6

61

28. ทต.บ้านตาขุน

สุราษฎร์ธานี

17

36

28. อ.สัตหีบ

ชลบุรี

ไม่ระบุ

165

29. อบจ.แพร่

แพร่

8

286

29. ทต.พนา

อ�ำนาจเจริญ

7

34

30. ทม.บัวขาว

กาฬสินธุ์

31

136

30. ทต.สิริเสนางค์

อ�ำนาจเจริญ

9

48

(1) เป็นการประเมินเบื้องต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ความพร้อม และการยอมรับของประชาชน
(2) ประมวลผลข้อมูลกลุ่มพื้นที่ล�ำดับความส�ำคัญ ปี 2559 -2564 จากข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16
(3) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558
(4) พื้นที่ท่องเที่ยว คือ พื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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ตารางที่ 8 สรุปกลุ่มพื้นที่ตามลำ�ดับความสำ�คัญในการดำ�เนินการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2559 -2564 (ต่อ)
กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (Model L) (มากกว่า 300 ตัน/วัน)
ปี
(พ.ศ.)

กลุ่มพื้นที่ อปท.

รวม
2562

หมายเหตุ :
		
		
		

จังหวัด

9 กลุ่มพื้นที่

กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (Model M) (50 -300 ตัน/วัน)

จ�ำนวน อปท. ประมาณ
ทิ้งร่วม
ปริมาณขยะ
(แห่ง)
(ตัน/วัน)

กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (Model S) (น้อยกว่า 50 ตัน/วัน)

31. ทต.บ้านผือ

อุดรธานี

14

152

32. อบต.บ้านเสี้ยว

อุตรดิตถ์

ไม่ระบุ

48

15

50

33. ทต.รัตนบุรี

สุรินทร์

7

24

นครสวรรค์

20

100

35. ทต.ท้าวอู่ทอง

สุพรรณบุรี

34

242

36. ทม.ทุ่งสง
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
37. ทม.ท่ายาง
(เขตควบคุมมลพิษ)
38. ทต.สลกบาตร

นครศรีธรรมราช

15

86

เพชรบุรี

55

297

ก�ำแพงเพชร

7

84

39. อบต.หนองมะค่าโมง

สุพรรณบุรี

15

107

40. ทต.พรเจริญ

บึงกาฬ

17

50

41. อบจ.อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

38

134

41 กลุ่มพื้นที่
สระบุรี

11

6,241
80

1. ทต.โคกส�ำโรง

14

2,592
54

2. ทม.ชุมแพ

ขอนแก่น

32

167

2. อบต.พรหมมณี

นครนายก

3. ทต.เชียงยืน

มหาสารคาม

31

124

3. ทต.เขาย้อย

เพชรบุรี

4. ทม.ยโสธร

ยโสธร

26

156

4. อบต.วังตะเคียน

ปราจีนบุรี

5. ทม.ตราด
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
6. ทต.ปราณบุรี
(เขตควบคุมมลพิษ)
7. ทม.กาญจนบุรี
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
8. ทต.ศรีประจันต์

ตราด

19

107

ประจวบคีรีขันธ์

16

88

5. ทต.หลวงเหนือ
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
6. ทต.ยางชุมน้อย

กาญจนบุรี

17

130

สุพรรณบุรี

23

150

9. ทม.ตะกั่วป่า

พังงา

12

10. ทต.โป่งน�้ำร้อน
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
11. อ.บ่อทอง อ.หนองใหญ่
อ.เกาะจันทร์
12. ทต.ล้อมแรด
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
13. ทม.บ้านดุง

จันทบุรี

14. ทต.พยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัด

31. อบต.ไชยราช

ประจวบคีรีขันธ์

32. ทม.ฝายกวาง

พะเยา

23

33. ทต.นครไทย

พิษณุโลก

34. ทต.ลาดยาว

3,840

กลุ่มพื้นที่ อปท.

จังหวัด

จ�ำนวน อปท. ปริมาณ
ทิ้งร่วม
ขยะ
(แห่ง)
(ตัน/วัน)

28 กลุ่มพื้นที่
ลพบุรี

กลุ่มพื้นที่ อปท.

จังหวัด

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม (แห่ง)

647
13

1. ทต.โนนสูง

33 กลุ่มพื้นที่
นครราชสีมา

-

7

2. ทต.พิมาย

นครราชสีมา

12

103

10

35

3. ทม.ตากใบ

นราธิวาส

2

8

-

30

4. ทต.ยี่งอ

นราธิวาส

15

38

ล�ำปาง

8

46

13

70

ศรีษะเกษ

1

6

5. ทม.สุไหงโก-ลก
นราธิวาส
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
6. ทต.โคกสี
สกลนคร

10

35

7. ทต.เชียงม่วน

พะเยา

3

18

7. ทต.บ้านม่วง

สกลนคร

5

15

8. อบต.ทุ่งโพธิ์

ปราจีนบุรี

2

24

8. ทต.ล�ำนารายณ์

ลพบุรี

-

15

64

9. ทต.บุณฑริก

อุบลราชธานี

17

135

6

127

10. ทต.ควนขนุน

พัทลุง

ชลบุรี

ไม่ระบุ

300

11. ทต.ค�ำชะอี

มุกดาหาร

16

71

ล�ำปาง

9

107

8

37

อุดรธานี

18

150

12. ทต.ดอนตาล
มุกดาหาร
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
13. ทต.นาเมือง
ร้อยเอ็ด

23

145

มหาสารคาม

22

82

เลย

8

140

15. ทต.วัฒนานคร
สระแก้ว
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
16. ทต.ศรีสงคราม
นครพนม
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
17. ทต.หนองกุงศรี
กาฬสินธุ์

19

177

สกลนคร

5

22

34

135

27

87

18. ทต.หนองบัวแดง

ชัยภูมิ

23

138

19. ทต.กุมภวาปี

อุดรธานี

38

274

20. อบต.ร่องเคาะ
(พื้นที่ท่องเที่ยว)

ล�ำปาง

17

120

1. ทม.พระพุทธบาท

(1) เป็นการประเมินเบื้องต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ความพร้อม และการยอมรับของประชาชน
(2) ประมวลผลข้อมูลกลุ่มพื้นที่ล�ำดับความส�ำคัญ ปี 2559 -2564 จากข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16
(3) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558
(4) พื้นที่ท่องเที่ยว คือ พื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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พื้นที่ที่จัดการขยะมูลฝอยของตนเอง
ปริมาณ
ขยะ
(ตัน/วัน)
113

กลุ่มพื้นที่ อปท.

จ�ำนวน อปท. ปริมาณ
ทิ้งร่วม
ขยะ
(แห่ง)
(ตัน/วัน)
10
92

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

2

14. ทม.วังสะพุง
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
15. ทต.บงใต้

กลุ่มพื้นที่ อปท.

จังหวัด

จ�ำนวน อปท. ปริมาณ
ทิ้งร่วม
ขยะ
(แห่ง)
(ตัน/วัน)

20 กลุ่มพื้นที่

178

37

บทที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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ตารางที่ 8 สรุปกลุ่มพื้นที่ตามลำ�ดับความสำ�คัญในการดำ�เนินการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2559 -2564 (ต่อ)
กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (Model L) (มากกว่า 300 ตัน/วัน)
ปี
(พ.ศ.)

กลุ่มพื้นที่ อปท.

รวม

จังหวัด

กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (Model M) (50 -300 ตัน/วัน)

จ�ำนวน อปท. ประมาณ
ทิ้งร่วม
ปริมาณขยะ
(แห่ง)
(ตัน/วัน)

กลุ่มพื้นที่ อปท.

พะเยา

22. ทต.ปากน�้ำแหลมสิงห์
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
23. อบจ.ฉะเชิงเทรา

จันทบุรี

11

50

ฉะเชิงเทรา

18

235

23 กลุ่มพื้นที่

2563

รวม
ทั้งหมด

25 กลุ่มพื้นที่

หมายเหตุ :
		
		
		

14,795

จังหวัด

จ�ำนวน อปท. ปริมาณ
ทิ้งร่วม
ขยะ
(แห่ง)
(ตัน/วัน)

8 กลุ่มพื้นที่

กลุ่มพื้นที่ อปท.

179

จังหวัด

พื้นที่ที่จัดการขยะมูลฝอยของตนเอง

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม (แห่ง)

15 กลุ่มพื้นที่

ปริมาณ
ขยะ
(ตัน/วัน)

2

130

1. ทต.ศรีมหาโพธิ์

ปราจีนบุรี

1

15

1. ทต.กุดจับ

อุดรธานี

11

64

ลพบุรี

9

112

2. ทต.เมืองคง

ศรีษะเกษ

4

10

2. ทต.วังสามหมอ

อุดรธานี

7

57

3. ทม.ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

52

197

เพชรบูรณ์

-

15

3. ทต.ดงหลวง

มุกดาหาร

6

32

4. ทม.เดชอุดม

อุบลราชธานี

36

281

3. อบต.ทุ่งสมอ
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
4. ทต.นาดี

ปราจีนบุรี

3

15

4. ทต.ห้วยหลัว

สกลนคร

5

19

5. ทม.ท่าเรือพระแท่น

กาญจนบุรี

9

61

5. ทต.โนนบุรี

กาฬสินธุ์

8

27

5. ทต.ค�ำตากล้า

สกลนคร

5

20

6. ทต.ภูเขียว

ชัยภูมิ

32

198

6. ทต.มัญจาคีรี

ขอนแก่น

14

54

7. ทต.พุเตย
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
8. ทต.ต�ำนาแก

เพชรบูรณ์

-

80

7. ทต.ปทุมราชวงศา

อ�ำนาจเจริญ

14

76

นครพนม

29

104

8. อ.พนัสนิคม

ชลบุรี

ไม่ระบุ

122

9. ทต.วาปีปทุม

มหาสารคาม

22

90

9. อ.พานทอง

ชลบุรี

ไม่ระบุ

116

10. อบต.สามแยก

ยโสธร

17

111

10. ทต.บ่อทอง

ชลบุรี

ไม่ระบุ

50

11. อ.เขาสมิง
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
12. อบต.หัวเขา

ตราด

10

53

11. ทต.โพนทอง

ร้อยเอ็ด

39

243

สุพรรณบุรี

15

65
1,482

1. ทม.กระนวน

ขอนแก่น

19

77

2. ทม.สตูล

สตูล

20

3. ทต.ท่าแร่

สกลนคร

5 กลุ่มพื้นที่

82

กลุ่มพื้นที่ อปท.

925

ประจวบคีรีขันธ์

11 กลุ่มพื้นที่

เพชรบูรณ์

-

40

1. ทต.น�้ำพอง

ขอนแก่น

19

83

61

ศรีษะเกษ

4

30

2. ทต.พันนา

สกลนคร

12

37

15

197

3. ทต.วังกะ

กาญจนบุรี

1

9

3. อบต.คอนสวรรค์

สกลนคร

13

47

4. ทม.หนองคาย
หนองคาย
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)
5. ทต.โนนสัง
หนองบัวล�ำภู

19

100

4. ทต.นาแห้ว
(พื้นที่ท่องเที่ยว)

เลย

5

8

4. ทต.นาด้วง

เลย

3

19

11

62

6. ทต.หนองไผ่
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
7. ทต.ห้วยกระเจา

เพชรบูรณ์

-

60

กาญจนบุรี

14

76

8. ทต.เพ็ญ

อุดรธานี

18

132

9. ทต.โพน

กาฬสินธุ์

21

72

10. ทต.บ้านเพชร

ชัยภูมิ

26

103

ยโสธร

28

จังหวัด

จ�ำนวน อปท. ปริมาณ
ทิ้งร่วม
ขยะ
(แห่ง)
(ตัน/วัน)

1. ทต.เกาะกูด
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
2. ทต.เกาะหมาก
(พื้นที่ท่องเที่ยว)

853

1. ทต.ชนแดน
(พื้นที่ท่องเที่ยว)
2. ทต.เมืองขุขันธ์

11. อบต.ลุมพุก
-

3,102

12 กลุ่มพื้นที่

2564

กลุ่มพื้นที่ อปท.

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

1. ทม.หัวหิน
(เขตควบคุมมลพิษ)
2. ทม.ลพบุรี

-

รวม

จ�ำนวน อปท. ปริมาณ
ทิ้งร่วม
ขยะ
(แห่ง)
(ตัน/วัน)
9
54

21. ทต.งิม

-

รวม

จังหวัด

กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (Model S) (น้อยกว่า 50 ตัน/วัน)

ตราด

1

5

ตราด

1

2

2 กลุ่มพื้นที่
1. ทต.ท่าใหม่
(พื้นที่ท่องเที่ยว)

จันทบุรี

7
-

11

136

11 กลุ่มพื้นที่

1,076

147 กลุ่มพื้นที่

19,465

4 กลุ่มพื้นที่

87

65 กลุ่มพื้นที่
1,444
รวมทั้งสิ้น 349 กลุ่มพื้นที่ ปริมาณขยะรวม 42,051 ตัน/วัน

4 กลุ่มพื้นที่

186

1 กลุ่มพื้นที่

11

81 กลุ่มพื้นที่

5,905

31 กลุ่มพื้นที่

442

(1) เป็นการประเมินเบื้องต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ความพร้อม และการยอมรับของประชาชน
(2) ประมวลผลข้อมูลกลุ่มพื้นที่ล�ำดับความส�ำคัญ ปี 2559 -2564 จากข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16
(3) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558
(4) พื้นที่ท่องเที่ยว คือ พื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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บทที่ 4

บทบาทหน้าที่และหน่วยงานด�ำเนินการ
4.1 หน่วยงานระดับพื้นที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยด�ำเนินการดังนี้
4.1.1 จังหวัด
1) จัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อด�ำเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
2) เร่ ง รั ด การด� ำ เนิ น การก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยตกค้ า งภายในจั ง หวั ด ให้ ห มดไป โดยก� ำ กั บ ดู แ ล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
3) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมกลุม่ พืน้ ทีแ่ ละจัดตัง้ ศูนย์กำ� จัดขยะมูลฝอยรวม (ขนาดใหญ่
(L) ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S)) โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน และส่งเสริมเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย
4) สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ต้นทางให้กับ
ประชาชน และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและน�ำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่
6) ติดตามและก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ และรายงานผลการด�ำเนินงาน
7) สนับสนุนการจัดหาพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8) สนับสนุนการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยให้ข้อมูลข่าวสาร และ
สามารถเข้าร่วมรับรู้ ให้ข้อเสนอแนะร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด�ำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายตั้งแต่ต้น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
4.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) ร่วมกับจังหวัดจัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อด�ำเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และของจังหวัด
2) ด�ำเนินการก�ำจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในพื้นที่ให้หมดไป โดยด�ำเนินการปิด และ/หรือปรับปรุง
ฟื้นฟูสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
3) ด�ำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ และจัดระบบการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายชุมชนแบบแยกประเภทเพื่อส่งก�ำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
บทที่ 4 บทบาทหน้าที่และหน่วยงานด�ำเนินการ
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4) รวมกลุ่มพื้นที่และจัดตั้งศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวม (ขนาดใหญ่ (L) ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S))
โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ส่งเสริมเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย และได้รับการยอมรับจากประชาชน
ในพื้นที่
5) เตรียมการในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการจัดการขยะมูลฝอย
6) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 เช่น การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเก็บขนและก�ำจัดขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขน
และก�ำจัดขยะมูลฝอยให้เหมาะสม เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย
7) จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับท้องถิ่น
8) ติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างจัดการขยะมูลฝอย ให้เอกชนด�ำเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่บริการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
9) ด�ำเนินการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมรับรู้ ให้ข้อเสนอแนะร่วมตัดสินใจและ
ร่วมมือในการด�ำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้น และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

4.2 หน่วยงานส่วนกลาง

โดยมีหน่วยงานหลักร่วมขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงาน
สนับสนุน 8 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
4.2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการเสนอนโยบาย
แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน หลักวิชาการในการจัดการสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย โดยด�ำเนินการ
1) พั ฒ นากฎหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... พระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ตามที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
2) ออกประกาศ กฎเกณฑ์ หรือหลักเกณฑ์วชิ าการ หรือเกณฑ์การปฏิบตั ิ (Code of Practice : COP)
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เช่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม การคัดเลือกพื้นที่ ออกแบบ
ก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีต่าง ๆ เป็นต้น
3) สนับสนุนค�ำปรึกษาและเอกสารทางวิชาการหรือคู่มือการด�ำเนินการให้แก่จังหวัดในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงการก�ำจัดขั้นสุดท้าย
4) จัดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส�ำนึกแก่เยาวชน และประชาชนในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
ในโรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ชุมชน ผ่านทางเครือข่ายที่มีอยู่ ได้แก่ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
5) สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
6) สนับสนุนการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลด/เลิกการใช้ถุงพลาสติกและ
กล่องโฟม รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคบริการ
(Green Procurement)
58
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7) จั ด ให้ มี ร ะบบการเรี ย กคื น ซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใชไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามหลั ก การ
ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต
8) ขับเคลื่อนการด�ำเนินการด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
9) ติ ด ตามและตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอยและ
ของเสียอันตรายตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
10) ประเมินผลการด�ำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ
4.2.2 กระทรวงมหาดไทย เป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก ในการด� ำ เนิ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยและ
ของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยด�ำเนินการ
1) เร่งรัดการด�ำเนินการก�ำจัดขยะมูลฝอยตกค้างทั่วประเทศให้หมดไป โดยก�ำกับดูแลจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง
2) เป็นหน่วยงานจัดตั้งงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ก�ำกับ ติดตาม เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัด และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย
4) สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่และจัดตั้งศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวมในทุกจังหวัด (ขนาดใหญ่ (L)
ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S)) โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน และส่งเสริมเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย
5) สนับสนุนการจัดตั้งโรงก�ำจัดขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
6) ด�ำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในส่วนราชการของจังหวัด
7) สร้างความรู้ ความเข้าใจกับภาคประชาชน เพื่อลดการต่อต้านในการด�ำเนินมาตรการเกี่ยวกับ
มาตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
4.2.3 กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการด�ำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึง
ก�ำหนดกฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอยตัง้ แต่ตน้ ทาง กลางทาง และปลายทาง ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำไปออกข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไป ได้แก่
1) กฎกระทรวงว่าด้วยการคัดแยก เก็บขน และก�ำจัดมูลฝอย
2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป โดยครอบคลุมการออกมาตรการก�ำจัด
ขยะมูลฝอย
3) กฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก�ำจัดมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) กฎระเบี ย บและด� ำ เนิ น การในการติ ด ตามตรวจสอบและก� ำ กั บ การเก็ บ ขนและก� ำ จั ด
มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ และการตรวจสอบระบบเอกสารก� ำ กั บ การขนส่ ง (Manifest System) มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ จาก
สถานบริการสาธารณสุข
5) วางระบบการป้องกันสุขภาพให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในสถานทีก่ ำ� จัดขยะมูลฝอยและในกระบวนการจัดการ
ขยะมูลฝอย เช่น ระหว่างการเก็บขน ร้านรับซื้อของเก่า เป็นต้น
6) จัดท�ำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และผลักดันการด�ำเนินการ
แบบศูนย์รวมในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
7) ติดตามตรวจสอบเรือ่ งสุขภาพอนามัยในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ
4.2.4 กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายจาก
โรงงานอุตสาหกรรม โดยด�ำเนินการ
บทที่ 4 บทบาทหน้าที่และหน่วยงานด�ำเนินการ
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1) ก�ำกับและติดตามการจัดการกากอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นอันตรายให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย
ที่ก�ำหนด และด�ำเนินการทางกฎหมายกับผู้ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด
2) ปรับปรุงและออกกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการไม่ออก
ใบอนุญาตโรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกากอุตสาหกรรม ระบบติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
(GPS) เป็นต้น
3) สนับสนุนการจัดตั้งสถานที่ก�ำจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และโรงงานคัดแยกและรีไซเคิล
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค และรับก�ำจัดของเสียอันตรายชุมชน
4) ก�ำกับดูแลโรงงานก�ำจัด/บ�ำบัดของเสียอันตราย โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ด�ำเนินการได้ตามมาตรฐาน และเข้มงวดมิให้โรงงานรีไซเคิลรับกากของเสียอุตสาหกรรม
เพื่อป้องกันการน�ำไปลักลอบทิ้ง
5) ก�ำหนดอัตราค่าก�ำจัดของเสียอันตรายชุมชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับภาระ
ค่าก�ำจัดได้
6) สนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดได้
7) พัฒนาระบบแลกเปลีย่ นของเสีย (Waste Exchange System) ระหว่างผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
8) ด�ำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายให้เป็นรูปธรรม
4.2.5 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด�ำเนินการให้ความรู้ และการสร้างวินยั ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยด�ำเนินการ
1) ออกนโยบายให้ผู้บริหารโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งด�ำเนินการลดปริมาณการเกิด
การคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และสร้างจิตส�ำนึกและวินยั ให้กบั เยาวชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ในการลดและคัดแยก และน�ำขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ ธนาคารขยะในโรงเรียน
ให้ครบทุกแห่ง เป็นต้น
2) ก�ำหนดให้มหี ลักสูตรการเรียนโดยสอดแทรกความรูเ้ รือ่ งการลด คัดแยกและการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ในบทเรียนหรือการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
3) ให้แรงจูงใจกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทีดำ� เนินการเป็นต้นแบบ/แหล่งเรียนรูใ้ นการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
4) ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
4.2.6 กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนบทบาทการร่วมทุนเพื่อด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย โดยด�ำเนินการ
1) ออกมาตรการสนับสนุนการลงทุนก่อสร้างโรงก�ำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน (ไฟฟ้า
น�้ำมัน ก๊าซชีวภาพ) โรงงานก�ำจัด/บ�ำบัดของเสียอันตราย และโรงงานรีไซเคิลขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ
ภาคเอกชน โดยมาตรการด้านภาษี (เช่น ออกระเบียบยกเว้นภาษีเครื่องจักรอุปกรณ์) มาตรการด้านการเงิน (เช่น
ออกเป็นนโยบายให้สถาบันการเงินลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ส่งเสริมเงินกู้ให้ภาคเอกชน รวมถึงการให้ บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค�้ำประกันเงินกู้ กรณีเอกชนตั้งโรงงานก�ำจัดขยะมูลฝอยในที่ดินของรัฐ)
2) ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วใลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เช่น การค�ำนวณมูลค่าของโครงการและการให้
เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต�่ำกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ มากกว่า 5,000 ล้านบาท เป็นต้น
3) ออกกฎ หรือระเบียบทีเ่ อือ้ อ�ำนวยให้เอกชนลงทุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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4.2.7 กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด�ำเนินการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน
โดยด�ำเนินการ  
1) ก�ำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพ และพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเพื่อการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน
2) สนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากเตาเผาขยะมูลฝอย โดยการจัด zoning และแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่
ไม่ขาดแคลนกระแสไฟฟ้าหรือมีปญ
ั หาเรือ่ งขนาดสายส่งกระแสไฟฟ้า โดยให้ความส�ำคัญกับการผลิตพลังงานทดแทน
จากขยะมูลฝอยเป็นล�ำดับความส�ำคัญแรก
3) ก�ำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของน�้ำมันที่ได้จากการแปรรูปขยะมูลฝอย รวมทั้งกฎเกณฑ์อื่น ๆ
ที่เอื้ออ�ำนวยในการน�ำน�้ำมันจากขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์
4) ด�ำเนินการเรื่องระบบอนุญาตการประกอบกิจการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานให้มี
ความรวดเร็ว
5) สนับสนุนการด�ำเนินโครงการน�ำร่องและขยายผลในการจัดท�ำโครงการขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง
และโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
กลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ
6) สนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดในการการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลังงาน
7) สนับสนุนการศึกษาวิจยั การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ พัฒนาโครงการน�ำร่อง
และขยายผล
4.2.8 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และการให้ค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝใอยและของเสียอันตราย โดยด�ำเนินการ
1) ให้คำ� แนะน�ำและความรูเ้ ทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย และตรวจวิเคราะห์คา่ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ขยะมูลฝอยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ศึกษา วิจยั เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทีเ่ หมาะสม เช่น จัดท�ำเทคโนโลยี
ต้นแบบเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่พร้อมต่อการสาธิตการผลิตไฟฟ้า (Plasma gasification ขนาด 300 KW) และ
การผลิตน�้ำมันจากขยะ (Plasma pyrolysis ขนาด 100 kg/batch) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถรองรับขยะมูลฝอย
ทั้งที่มีและไม่มีมลพิษปนเปื้อน ทั้งนี้ ยังครอบคลุมระบบคัดแยกขยะมูลฝอย และระบบผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น
ระบบผลิตอลูมิเนียมแท่ง ปุ๋ย เป็นต้น
3) ศึกษาและพัฒนาระบบการรับรองเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย และการน�ำขยะมูลฝอย
มาผลิตน�้ำมัน หรือไฟฟ้า
4.2.9 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการน�ำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ โดยด�ำเนินการ
1) บูรณาการร่วมกันในการก�ำหนดมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพปุ๋ยที่ได้จากการก�ำจัดขยะมูลฝอย
2) ตรวจสอบ สนับสนุนและควบคุมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์จากขยะมูลฝอย เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ในการลงทุนของเอกชน
3) ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์จากขยะมูลฝอย
4.2.10 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (โดยกรมประชาสัมพันธ์) เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยด�ำเนินการ
1) สนับสนุนการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตส�ำนึกให้กับเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ในการลด คัดแยกและน�ำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  และร่วมมือจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายตั้งแต่ต้นทางจนถึงการก�ำจัดขั้นสุดท้าย
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2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายผ่านสื่อต่างๆ
4.2.11 กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
โดยด�ำเนินการ
1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและประชาสัมพันธ์
ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วตามนโยบายของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา อาทิ พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว 12 เมืองต้องห้าม...พลาด
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่เกาะ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้
สามารถจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง
2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวด�ำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยว
3) ด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการผลักดันหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล
แหล่งท่องเที่ยวก�ำหนดมาตรการ ข้อก�ำหนด กฎระเบียบที่ชัดเจนในการจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ที่แหล่งท่องเที่ยว
4) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทราบกฎระเบียบ กติกาในการทิ้งและ
การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยวในสื่อต่างๆ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
4.2.12 กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยด�ำเนินการ
1) สนับสนุนพื้นที่ส�ำหรับด�ำเนินการในการจัดการขยะมูลฝอย
2) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการลด คัดแยก และน�ำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทหาร รวมทั้ง
ด�ำเนินการก�ำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานในพื้นที่กระทรวงกลาโหม โดยลงทุนร่วมกับเอกชน

4.3 ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ

1) ลดการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือยหรือย่อยสลายได้ยาก และเพิ่มศักยภาพในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความคงทนสามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้และก�ำจัดได้ง่าย
2) ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือย เช่น พลาสติกและโฟม
3) ด� ำ เนิ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการประกอบกิ จ การของตนเอง
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) ลงทุน/ร่วมลงุทนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน
5) สนับสนุนภาคครัฐในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพเพื่อน�ำไปรีไซเคิลหรือ
ก�ำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนการเป็นศูนย์รวบรวมขยะมูลฝอยที่น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ได้

4.4 ภาคประชาชน องค์กรเอกชน หรือประชาสังคม

1) มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียตั้งแต่ต้นทาง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสินค้า  
โดยหันมาใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสินค้ารีไซเคิล มีการคัดแยกขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนเพื่อน�ำไป
จัดการได้อย่างถูกวิธี
2) เข้าร่วมรับรู้ ให้ข้อเสนอแนะร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการด�ำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายตัง้ แต่ตน้ เพือ่ ลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากประชาชนในการก่อสร้างสถานทีก่ ำ� จัดขยะมูลฝอย
3) สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการลดขยะมูลฝอยทีต่ น้ ทาง การคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
และการน�ำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน
4) ร่วมกันตัง้ เป้าหมายในการลดขยะมูลฝอย เช่น จาก 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 เป็น 1.00 กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี 2562 เป็นต้น
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การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศเป็นแผนหลักระดับชาติ ก�ำหนดระยะเวลาในการ
ด�ำเนินการ 6 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 – 2564  การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม จึงจ�ำเป็นต้องมีกลไก
การขับเคลื่อนทั้งในเรื่องของหน่วยงานรับผิดชอบ รวมถึงก�ำหนดเป้าหมาย แนวทางการขับเคลื่อน การประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ และการก�ำหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
รวมทั้งหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดันและบูรณาการการด�ำเนินงานตามแผนให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้

5.1 กลไกในการขับเคลื่อน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็นหน่วยงานในการขับเคลือ่ นมาตรการต่างๆ ภายใต้
แผนแม่บทฯ ดังนี้
5.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส�ำคัญของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ โดยจัดท�ำการสือ่ สารประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม สร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ผบู้ ริหารและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในทุกระดับ ให้ยอมรับ ตระหนักถึงความส�ำคัญและร่วมมือในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ บูรณาการและส่งเสริม
ความร่วมมือการท�ำงานของหน่วยงานและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ทีส่ ามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงใช้ชอ่ งทางเครือข่ายออนไลน์ ส�ำหรับแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ร่วมด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ
5.1.2 ใช้ เ ครื่ อ งมื อ และกลไกที่ เ ป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานการจั ด ขยะมู ล ฝอยและ
ของเสียอันตราย ดังนี้
		 (1) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม โดยการให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรือ่ งการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้นทาง ผ่านช่องทางต่างๆ  สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม สร้างแรงจูงใจให้
ผู้ผลิตและประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสินค้า โดยหันมาใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสินค้ารีไซเคิล เกิดการลด การใช้ซ�้ำ และน�ำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
(2) การขับเคลือ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยการเสริมสร้างสมรรถนะและถ่ายทอดองค์ความรู้
เพือ่ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สามารถจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารจัดการขยะมูลฝอย ซึง่ ประกอบด้วย แผนงาน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุนให้สอดคล้องกับ
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แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เพือ่ ใช้ประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี และ
สามารถด�ำเนินการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ของตนเองให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่
จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนทีต่ น้ ทาง ไปจนถึงการก�ำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน
และมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงการน�ำขยะมูลฝอยตกค้างไปก�ำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
(3) กฎหมาย โดยหน่วยงานส่วนกลางทีเ่ กีย่ วข้องควรเร่งออกกฎ ระเบียบ เกีย่ วกับการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำไปออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ของตนเองด้วย
		 (4) เศรษฐศาสตร์ ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle : PPP) เช่น
การลดหย่อนทางภาษี การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ การให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนซึ่งใช้เครื่องจักร/โรงงานที่ไม่ก่อไห้เกิด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพือ่ ขับเคลือ่ นให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของภาคธุรกิจการผลิตและประชาชนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ไม่ก่อให้ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
(5) การก�ำกับดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด�ำเนินการก�ำกับ ดูแล ติดตามตรวจสอบ ควบคุม
การด�ำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของภาครัฐ และภาคเอกชนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงประสานกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง
การด�ำเนินงานของสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(6) การก�ำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ (Code of Practice) ในการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย เพื่อเป็นแนวทางให้การด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่
หน่วยงานปฏิบัติทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดมีแนวทางที่ชัดเจนในการด�ำเนินงาน สร้างความมั่นใจ
ในการด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(7) ระบบงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมีแหล่งงบประมาณหลัก ประกอบด้วย
• งบประมาณแผ่นดิน
• เงินกองทุน อาทิ กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
• เงินกูจ้ ากต่างประเทศทีม่ รี ะยะการคืนเงินต้นในระยะยาว อาทิ ธนาคารเพือ่ ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศญี่ปุ่น (JBIC) ธนาคารเพื่อพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
• เงินลงทุนจากภาคเอกชน ในรูปแบบของเงินอุดหนุน เงินกู้ การร่วมทุน หรือให้เอกชนลงทุน
โดยรูปแบบการให้เอกชนเข้ามาด�ำเนินการ อาทิ รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน หรือรัฐเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและให้เอกชน
ด�ำเนินการ หรือเอกชนเป็นผู้ลงทุนและด�ำเนินการเอง
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5.2 การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
5.3.1 คณะกรรมการหรืออนุกรรมการก�ำกับและขับเคลือ่ นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระดับกระทรวง เพือ่ ก�ำหนดแนวทางขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ รวมทัง้ อ�ำนวยการ ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงาน และ
ปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายของ
รัฐบาล และรายงานผลการด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนฯ ต่อคณะรัฐมนตรี
5.3.2 คณะอนุกรรมการก�ำกับและขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด โดยมีคณะอนุกรรมการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพื่อก�ำหนดแนวทางขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในระดับจังหวัด จัดท�ำ
แผนปฏิบตั กิ ารรายปีเพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ รวมทัง้ อ�ำนวยการ
ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานของจังหวัด และรายงานผลการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการหรืออนุกรรมการก�ำกับ
และขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

บทที่ 5 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
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ข้อมูลขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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ตารางที่ ก-1 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างของจังหวัด
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

72

จังหวัด
สมุทรปราการ
ชลบุรี
สงขลา
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
กาญจนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
นครราชสีมา
ขอนแก่น
เพชรบุรี
ปราจีนบุรี
ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ลพบุรี
ชัยนาท
นครปฐม
ฉะเชิงเทรา
ระนอง
กระบี่
ร้อยเอ็ด
ตรัง
เพชรบูรณ์
ยะลา
ชุมพร
สระบุรี
พังงา
ปทุมธานี
นครนายก
สุพรรณบุรี
พัทลุง
ตาก

ปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้าง (ตัน)
10,090,000
4,300,049
2,471,840
1,191,719
1,042,847
934,598
780,031
760,825
723,691
652,896
556,680
464,000
440,792
356,608
346,092
340,585
305,000
296,992
245,819
217,656
212,719
206,878
201,001
200,359
191,156
179,363
167,000
145,410
144,923
144,002
126,941

ล�ำดับ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

จังหวัด
บุรีรัมย์
อุบลราชธานี
สระแก้ว
พะเยา
ศรีสะเกษ
อ่างทอง
สุโขทัย
จันทบุรี
ตราด
ยโสธร
นราธิวาส
สุรินทร์
ล�ำปาง
ปัตตานี
มหาสารคาม
มุกดาหาร
สมุทรสาคร
นครพนม
กาฬสินธุ์
อ�ำนาจเจริญ
ระยอง
พิจิตร
ชัยภูมิ
หนองบัวล�ำภู
น่าน
นครสวรรค์
สตูล
พิษณุโลก
สิงห์บุรี
อุตรดิตถ์
เชียงใหม่

ปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้าง (ตัน)
124,736
123,706
120,109
120,000
117,784
98,550
85,170
83,415
82,947
80,506
79,096
72,463
70,206
67,158
66,562
55,581
50,000
49,200
45,294
44,827
39,240
36,957
30,101
29,662
28,390
27,590
24,894
24,376
24,000
23,000
22,259
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ตารางที่ ก-1 (ต่อ)

63 สกลนคร
64 บึงกาฬ
65 หนองคาย

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
(ตัน)
21,870
17,985
17,300

66 เชียงราย

13,995

74

67 ก�ำแพงเพชร

10,940

75

68 เลย

10,500

76

69 อุดรธานี
70 อุทัยธานี

7,249
4,293

77

ล�ำดับ

จังหวัด

รวม 77 จังหวัด รวม

ล�ำดับ

จังหวัด

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน)

71 แม่ฮ่องสอน
72 ล�ำพูน
73 แพร่

1,352
902
จังหวัดรายงานว่ามีการก�ำจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างเรียบร้อยแล้ว
นนทบุรี
มีสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง
จึงไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง
สมุทรสงคราม ส่งขยะมูลฝอยไปก�ำจัดยังสถานที่ก�ำจัด
ขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง
ภูเก็ต
มีสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง
จึงไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง
กทม.
ส่งขยะมูลฝอยไปก�ำจัดยังสถานที่ก�ำจัด
ขยะมูลฝอยแบบถูกต้องทีจ่ งั หวัดนครปฐม
และจังหวัดฉะเชิงเทรา
30,492,635 ตัน

หมายเหตุ :
ข้อมูลจากการส�ำรวจและประเมินโดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ณ ปี 2558
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ตารางที่ ก-2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ที่เก็บขนได้ ที่น�ำไปก�ำจัด และน�ำไปใช้ประโยชน์ของจังหวัดในปี 2557
กลุ่มจังหวัด

ภาคกลาง
ตอนบน 1

ภาคกลาง
ตอนบน 2

ภาคกลาง
ตอนกลาง

ภาคกลาง
ตอนล่าง 1

ภาคกลาง
ตอนล่าง 2

ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย

ภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน

ภาคใต้ชายแดน

ภาคตะวันออก

74

จังหวัด
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
ลพบุรี
ชัยนาท
อ่างทอง
สิงห์บุรี
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ปราจีนบุรี
นครนายก
นครปฐม
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
พัทลุง
ชุมพร
ตรัง
ภูเก็ต
กระบี่
พังงา
ระนอง
สงขลา
ยะลา
นราธิวาส
ปัตตานี
สตูล
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด

ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
590,165
542,275
414,357
227,875
290,174
131,791
102,228
80,743
739,231
305,066
191,534
159,665
91,958
354,477
315,437
306,756
291,157
324,635
215,953
193,669
80,741
395,945
387,220
189,099
135,083
261,358
260,420
201,244
116,417
71,587
585,451
268,553
230,266
197,591
109,744
875,191
343,800
215,450
89,475

พื้นที่ที่มีการให้บริการ
ปริมาณ
ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ถูกน�ำ ขยะมูลฝอยที่เก็บขน
ไปใช้ประโยชน์
ไปก�ำจัด
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
466,784
466,784
505,649
304,467
199,225
135,017
157,328
17,155
56,539
1,095
56,407
34,252
595,125
161,943
6,424
69,040
15,878
113,938
2,460
39,245
33,587
262,670
176,533
120,803
59,685
153,848
11,315
119,939
8,213
274,024
256,504
131,984
43,472
112,785
11,680
52,670
1,679
188,515
8,286
225,124
64,079
25,003
65,780
13,031
82,271
7,939
225,650
225,650
112,113
54,217
64,400
29,681
47,089
248,634
200,637
57,046
39,343
54,728
25,528
69,241
64,131
53,867
22,101
791,641
391,601
278,367
160,034
119,337
68,981
59,265
28,423

ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ก�ำจัด
ถูกต้อง
(ตัน/ปี)
123,381
36,626
64,940
9,782
45,583
75,252
18,175
15,239
144,106
25,108
47,004
133
20,530
16,297
48,549
58,490
45,283
47,844
42,844
40,373
20,918
19,848
35,450
66,072
2,832
104,299
34,770
50,703
43,180
3,427
214,811
93,008
84,935
90,800
46,217
55,246
48,292
48,921
13,702
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ตารางที่ ก-2 (ต่อ)
กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตอนบน 1
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตอนบน 2
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตอนกลาง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2
ภาคเหนือ
ตอนบน 1
ภาคเหนือ
ตอนบน 2

ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ภาคเหนือ
ตอนล่าง 2

จังหวัด

ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)

พื้นที่ที่มีการให้บริการ
ปริมาณ
ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ถูกน�ำ ขยะมูลฝอยที่เก็บขน
ไปใช้ประโยชน์
ไปก�ำจัด
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
273,718
148,576
95,225
37,018
101,211
73,080
73,850
24,539
72,091
17,772
90,206
57,860
72,803
7,318
39,340
25,587
392,383
65,202
140,693
32,233
126,104
108,091
13,275
424,112
127,057
134,402
24,696
54,871
24,860
166,389
34,106
79,921
42,877
204,677
128,703
58,561
31,368
55,654
19,212
302,051
239,301
177,765
82,388
60,572
51,885
22,505
13,049
159,893
108,928
78,783
7,866
36,909
14,308
101,439
14,103
170,773
50,370
95,915
66,452
147,460
11,315
107,425
58,376
76,590
31,463
178,653
115,231
97,678
62,123
55,852
26,901

ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ก�ำจัด
ถูกต้อง (ตัน/ปี)

อุดรธานี
เลย
หนองคาย
หนองบัวล�ำภู
บึงกาฬ
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ชัยภูมิ
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
อ�ำนาจเจริญ
ยโสธร
เชียงใหม่
ล�ำปาง
ล�ำพูน
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
พะเยา
น่าน
แพร่
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
ตาก
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
นครสวรรค์
ก�ำแพงเพชร
พิจิตร

592,136
210,601
181,823
175,717
124,595
393,370
234,072
65,685
667,692
349,172
333,300
326,130
826,451
566,988
476,096
391,308
496,490
433,798
99,192
89,542
619,757
307,629
141,051
76,924
413,625
175,057
163,911
159,844
361,301
316,605
245,142
210,195
170,630
404,318
259,756
197,986

อุทัยธานี

115,501

25,003

18,433

21,363

3,942,000
26,199,171

3,358,000
14,813,377

3,358,000
7,877,893

584,000
4,820,623

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
รวม 77 จังหวัด

216,948
65,847
81,712
56,242
41,166
86,984
58,973
3,405
160,257
108,065
14,534
64,671
24,700
56,307
12,822
89,151
44,035
33,686
5,030
5,204
235,550
56,681
35,144
28,849
94,690
44,507
45,486
27,659
18,167
76,011
51,951
43,291
40,398
90,830
55,099
38,237

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ขบะมูลฝอยของประเทศปี พ.ศ. 2557
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ตารางที่ ก-3 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปลงเป็นพลังงาน
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

จังหวัด
ภูเก็ต
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
พัทลุง
พระนครศรีอยุธยา
ระยอง
นนทบุรี
นครราชสีมา
อุดรธานี
หนองคาย
นครสวรรค์
เชียงใหม่
เชียงราย
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
ลพบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
นครพนม
สุรินทร์
สุราษฎร์ธานี

กลุ่มพื่นที่
1
4
1
1
2
3
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
รวมทั้งสิ้น

ล�ำดับที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

จังหวัด
กระบี่
ปัตตานี
สมุทรปราการ
พิษณุโลก
ชลบุรี
อุบลราชธานี
เลย
นครศรีธรรมราช
ชัยนาท
มหาสารคาม
สุโขทัย
ก�ำแพงเพชร
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
กาญจนบุรี
อุตรดิตถ์
กาฬสินธุ์
ชัยภูมิ
ยะลา
ปทุมธานี
ตาก
ล�ำพูน

กลุ่มพื่นที่
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
56

หมายเหตุ : เป็นการประเมินเบื้องต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ความพร้อม และการยอมรับของประชาชน
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ตารางที่ ก-4 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกเพื่อผลิตเชื้อเพลิง (RDF)
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ยโสธร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ร้อยเอ็ด
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
สระบุรี
สระบุรี
ยะลา
น่าน
จันทบุรี
นครราชสีมา
นราธิวาส
พิษณุโลก
เชียงใหม่
ล�ำปาง
ล�ำปาง
ล�ำปาง
ล�ำปาง
ล�ำปาง
ล�ำพูน
น่าน
เชียงราย
ตาก
ตาก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ก�ำแพงเพชร
ก�ำแพงเพชร
ก�ำแพงเพชร
ก�ำแพงเพชร
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
อ�ำนาจเจริญ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทต.สามเมือง
ทต.กุดชุมพัฒนา
ทต.ค้อวัง
ทม.ศรีสะเกษ
อบต.เสียว
ทต.ขุนหาญ
ทม.ร้อยเอ็ด
ทน.สมุทรปราการ
อบต.คลองสาม
ทม.ประจวบคีรีขันธ์
ทม.สระบุรี
ทต.มวกเหล็ก
ทม.เบตง
ทต.ท่าวังผา
อบต.แก่งหางแมว
ทต.แชะ
ทม.นราธิวาส
อบต.สมอแข
ทต.ฝาง
อบจ.ล�ำปาง
ทน.ล�ำปาง
ทต.ล้อมแรด
ทต.หลวงเหนือ
อบต.ร่องเคาะ
ทต.วังดิน
ทม.น่าน
ทต.ครึ่ง
ทต.แม่ต้าน
ทต.พบพระ
ทน.พิษณุโลก
ทต.นครไทย
ทม.ก�ำแพงเพชร
ทต.ลานกระบือ
ทต.สลกบาตร
ทต.ขาณุวรลักษณ์
ทต.ภูเขียว
ทต.บ้านเพชร
อบจ.อ�ำนาจเจริญ
ทต.ยางชุมน้อย
ทม.กันทรลักษ์
ทต.เมืองขุขันธ์
ทต.เมืองคง
ทต.ก�ำแพง
ทม.ยโสธร
อบต.ลุมพุก
ทต.เลิงนกทา
อบจ.อุบลราชธานี
ทม.พิบูลมังสาหาร
ทม.เดชอุดม
ทต.ตระการพืชผล
ทต.บุญฑริก

ล�ำดับที่
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

จังหวัด
ก�ำแพงเพชร
ก�ำแพงเพชร
ก�ำแพงเพชร
พิจิตร
พิจิตร
อุทัยธานี
สระบุรี
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สมุทรปราการ
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
หนองบัวล�ำภู
หนองบัวล�ำภู
หนองบัวล�ำภู
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ระยอง
พังงา
พังงา
ตรัง
ตรัง
สตูล
สตูล

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทต.พรานกระต่าย
ทต.คลองขลุง
ทต.ระหาน
ทม.พิจิตร
ทม.บางมูลนาก
ทม.อุทัยธานี
อบต.เมืองขีดขิน
อบจ.ฉะเชิงเทรา
ทต.บางคล้า
ทม.ฉะเชิงเทรา
อบต.กบินทร์
ทต.นครหลวง
อบต.แพรกษาใหม่
ทม.สุพรรณบุรี
ทต.ศรีประจันต์
ทต.ท้าวอู่ทอง
อบต.หนองมะค่าโมง
อบต.หัวเขา
ทม.หนองบัวล�ำภู
ทต.โนนสูงเปลือย
ทต.สุวรรณคูหา
ทม.มุกดาหาร
ทต.สุวรรณภูมิ
ทต.เชียงยืน
ทต.บรบือ
ทต.วาปีปทุม
ทต.พยัคฆภูมิพิสัย
ทม.บัวขาว
ทต.หนองกุงศรี
ทต.โพน
ทต.ด่านขุนทด
ทต.โนนสูง
ทต.พิมาย
ทต.บ้านกรวด
ทต.หนองบัวแดง
ทม.จันทบุรี
ทต.โป่งน�้ำร้อน
ทม.ขลุง
ทต.ท่าใหม่
อบจ.ชลบุรี
เมืองพัทยา
อ.สัตหีบ
ทม.บ้านบึง
ทต.บ่อทอง
ทต.เมืองแกลง
ทม.พังงา
ทม.ตะกั่วป่า
ทน.ตรัง
ทม.กันตัง
ทม.สตูล
ทต.ก�ำแพง

หมายเหตุ : 1. เป็นการประเมินเบื้องต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ความพร้อม และการยอมรับของประชาชน
2. พื้นที่ในล�ำดับที่ 1- 18 คือพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ตารางที่ ก-5 พื้นที่เหมาะสมเป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนของจังหวัด
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
67
68
69
70
71
72
73
74
75

จังหวัด
กทม.
เชียงใหม่
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
ล�ำพูน
พะเยา
แพร่
สุโขทัย
พิษณุโลก
น่าน
พิจิตร
อุตรดิตถ์
นครสวรรค์
ตาก
ก�ำแพงเพชร
อุทัยธานี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
ชัยนาท
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สิงห์บุรี
สระบุรี
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
นครนายก
ปราจีนบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสงคราม
กระบี่
สงขลา
นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
พัทลุง
ล�ำปาง
ล�ำปาง
ตรัง

หน่วยงานรับผิดชอบ
กทม.
ทน.เชียงใหม่
ทน.เชียงราย
ทม.แม่ฮ่องสอน
อบต.ป่าสัก
อบจ.พะเยา
อบจ.แพร่
ทม.สุโขทัย
ทน.พิษณุโลก
ทม.น่าน
ทม.บางมูลนาก
อบจ.อุตรดิตถ์
ทน.นครสวรรค์
อบจ.ตาก
ทม.ก�ำแพงเพชร
ทม.อุทัยธานี
ทต.คลองโยง
ทม.สุพรรณบุรี
ทต.โพธิ์พิทักษ์
อบจ.สมุทรสาคร
ทน.สมุทรปราการ
ทน.รังสิต
ทน.พระนครศรีอยุธยา
ทม.อ่างทอง
ทม.สิงห์บุรี
ทม.สระบุรี
ทม.เพชรบูรณ์
ทม.ลพบุรี
ทม.นครนายก
ทม.ปราจีนบุรี
อบจ.ราชบุรี
อบจ.กาญจนบุรี
ทม.สมุทรสงคราม
ทม.กระบี่
อบจ.สงขลา
อบจ.นราธิวาส
อบจ.ยะลา
อบจ.ปัตตานี
อบจ.พัทลุง
ทน.ล�ำปาง
ทต.เกาะคา
ทน.ตรัง

ล�ำดับที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
76
77
78
79
80
81
82
83

จังหวัด
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
นครพนม
สกลนคร
บึงกาฬ
ขอนแก่น
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ชัยภูมิ
หนองบัวล�ำภู
นครราชสีมา
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
อ�ำนาจเจริญ
ยโสธร
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
ชลบุรี
ระยอง
ตราด
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
ระนอง
ภูเก็ต
ตรัง
พังงา
พังงา
สตูล
สตูล
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ
อบจ.เพชรบุรี
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
ทน.อุดรธานี
ทม.หนองคาย
ทม.เลย
ทม.นครพนม
ทต.พังโคน
ทต.พรเจริญ
อบจ.ขอนแก่น
อบจ.มหาสารคาม
อบจ.กาฬสินธุ์
อบจ.ชัยภูมิ
อบจ.หนองบัวล�ำภู
อบจ.นครราชสีมา
อบจ.สุรินทร์
อบจ.บุรีรัมย์
อบจ.ศรีสะเกษ
อบจ.อุบลราชธานี
อบจ.อ�ำนาจเจริญ
อบจ.ยโสธร
ทม.มุกดาหาร
ทม.ร้อยเอ็ด
นิคมเหมราช อ.ศรีราชา
อบจ.ระยอง
ทม.ตราด
อบจ.จันทบุรี
อบจ.ฉะเชิงเทรา
ทม.สระแก้ว
อบจ.สุราษฎร์ธานี
อบจ.ชุมพร
อบจ.นครศรีธรรมราช
อบจ.ระนอง
ทน.ภูเก็ต
ทม.กันตัง
ทม.พังงา
ทม.ตะกั่วป่า
ทม.สตูล
ทต.ก�ำแพง
ทน.นนทบุรี
ทน.ปากเกร็ด
อบจ.นนทบุรี
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ตารางที่ ก-6 กลุ่มพื้นที่ศักยภาพในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม (รายภูมิภาค)
กลุ่มพื้นที่
ภาคเหนือ
ภาคกลางตอนบน

ภาคกลาง
ตอนล่าง
ภาคอีสาน
ตอนบน
ภาคอีสาน
ตอนล่าง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนล่าง

จังหวัด (ผู้รับบริการ)
นครสวรรค์ อุทยั ธานี ก�ำแพงเพชร พิจติ ร พิษณุโลก
ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ เชียงใหม่
ล�ำพูน ล�ำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่
น่าน
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี
สระบุ รี ลพบุ รี ชั ย นาท สุ พ รรณบุ รี นครปฐม
ปทุมธานี สมุทรปราการ นครนายก สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรีเพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล�ำภู เลย
นครพนม สกลนคร ขอนแก่ น มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
อุ บ ลราชธานี อ� ำ นาจเจริ ญ ศรี ส ะเกษ ยโสธร
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ปราจีนบุรี
สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร ระนอง พังงา
ภูเก็ต
สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส นครศรีธรรมราช
กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
เอกชน

ที่ตั้งศูนย์จัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ
จังหวัดนครสวรรค์

จ�ำนวน
(แห่ง)
1

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

1

กรุงเทพมหานคร
เทศบาลนครอุดรธานี

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดอุดรธานี

1
1

เทศบาลเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 1
วารินช�ำราบ
องค์การบริหาร
จังหวัดระยอง
1
ส่วนจังหวัดระยอง
เทศบาลเมือง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
1
สุราษฏร์ธานี
เทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
1
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การน�ำขยะมูลฝอยมูลฝอยมาผลิตขยะเชื้อเพลิง
(Refuse Derived Fuel: RDF)
ปัจจุบันก็มีการน�ำพลังงานทดแทนจากแหล่งอื่นมาใช้กันอยู่แล้ว เช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้ำ
เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล ไบโอดีเซล รวมถึงพลังงานชีวมวล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงจากสิ่งมีชีวิตเช่น ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ซังข้าวโพด
ตามแผนพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงานที่ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น แต่แหล่งพลังงานเหล่านี้
อยู่กระจัดกระจาย ยากต่อการเก็บรวบรวม ท�ำให้การผลักดันการเจริญเติบโตของพลังงานทดแทนท�ำได้ยาก ซึ่งการสร้างพลังงาน
จากแหล่งใหม่ จ�ำเป็นต้องพิจารณาความพร้อมของแหล่งพลังงานที่จะใช้ในการผลิตพลังงาน หนึ่งในแหล่งพลังงานที่น่าจะมี
ความพร้อมที่สุดที่จะน�ำมาผลิตเป็นพลังงานและเกิดขึ้นทุกวันโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถก�ำจัดได้อย่างถูกต้อง คือแหล่งพลังงาน
จากขยะมูลฝอย เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
จ�ำนวนประชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เรื่องของขยะมูลฝอย
กลายเป็นปัญหาหนักที่ทุกประเทศต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพิจารณาน�ำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นพลังงานเสริมนั้น นอกจาก
จะได้มีพลังงานส�ำรองเอาไว้ใช้ยามที่พลังงานจากแหล่งธรรมชาติขาดแคลนแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการก�ำจัด
ขยะมูลฝอยที่ได้ผลอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานการณ์พลังงานในประเทศไทย มีแนวโน้มการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นทุกปี และประเทศไทย
เป็นประเทศทีต่ อ้ งพึง่ พาการน�ำเข้าพลังงานเป็นหลัก ตัวเลขมูลค่าการน�ำเข้าพลังงานในแต่ละปีจงึ มีมลู ค่าเป็นแสนล้านและบางปีกอ็ าจ
ถึงล้านล้านบาท ซึ่งมูลค่าการน�ำเข้าพลังงานและแนวโน้มความต้องการพลังงานขั้นต้นยังคงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๆ ซึ่งแน่นอนว่ามูลค่า
รวมการน�ำเข้าพลังงานก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
การเปลี่ยนขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานนั้น ท�ำได้โดยการน�ำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง เรียกว่าขยะเชื้อเพลิง (Refused
Derived Fuel) หรือเรียกสั้นๆ ว่า RDF ส�ำหรับในประเทศไทย ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมขนเมืองและในเขตเทศบาลต่างๆ
เป็นปัญหาสิง่ แวดล้อมทีร่ นุ แรงและสะสมมาช้านาน ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเกิดขึน้ วันละ 73,366 ตัน (ทิง้ ลงถังขยะมูลฝอย
วันละ 39,149 ตัน) หรือเกิดขึ้นปีละ 26.78 ล้านตัน (ทิ้งลงถังขยะมูลฝอยปีละ 14.29 ล้านตัน) เมื่อเก็บมาแล้วส่วนใหญ่ใช้วิธี
เทกองท�ำให้หลายพื้นที่มีปัญหาทั้งในด้านทัศนียภาพ กลิ่น น�้ำเสีย และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน จนท�ำให้ประชาชนต่อต้าน
การด�ำเนินงานฝังกลบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�ำให้สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยต้องปิดลงไปหลายแห่งหรือเลิกโครงการ
บางเทศบาลได้รับงบประมาณใหม่แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างหลุมฝังกลบได้เพราะถูกต่อต้าน ท�ำให้สถานที่ที่จะทิ้งขยะมูลฝอยลดน้อยลง
ทุกที
ผลิตภัณฑ์ขยะเชื้อเพลิง (RDF) เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถน�ำมาช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทย ซึง่ จะท�ำให้ลดพืน้ ทีก่ ารฝังกลบให้นอ้ ยลง แต่เพิม่ อัตราการน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากขึน้ นอกเหนือจากการน�ำวัตถุ
ต่าง ๆ กลับมารีไซเคิล และยังสามารถลดปัญหาโลกร้อนทางอ้อม ตลอดจนสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินได้เป็นอย่างดี
สามารถลดการน�ำเข้าถ่านหินได้ ในปัจจุบันการผลิตผลิตภัณฑ์ขยะเชื้อเพลิง (RDF) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ยังมีนอ้ ยมาก เนือ่ งมาจากยังขาดข้อมูลการใช้งานและความต้องการของผูใ้ ช้ในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม ทัง้ ในด้านคุณภาพ คุณลักษณะ
และราคา ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลแหล่งวัตถุดิบที่มีศักยภาพที่สามารถน�ำ
ขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยได้
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตขยะมูลฝอยเชื้อเพลิง (RDF) มุ่งเน้นในเรื่องค่าความร้อนที่สูงและสารพิษที่ต�่ำ
โดยเฉพาะโลหะหนักและคลอรีน ปัจจัยด้านคุณภาพดังกล่าวส่งผลต่อความส�ำเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนา การผลิต
และการใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย รวมทั้งการควบคุมการใช้งานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

1. ประเภทของ RDF

ปัจจุบนั มีเชือ้ เพลิงทีผ่ ลิตได้จากขยะมูลฝอยในหลายรูปแบบ ขึน้ อยูก่ บั วิธกี ารทีใ่ ช้ผลิตโดยสมาคมการทดสอบวัสดุของอเมริกา
หรือ The American Society for Testing and Material (ASTM) ได้แบ่งประเภทของเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยออกเป็น
7 ประเภท ดังต่อไปนี้
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RDF 1 คือ RDF ที่มีการน�ำมาใช้ในรูปเดิม ๆ ของขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งมา แต่อาจมีการแยกขยะมูลฝอยที่เผาไหม้รวมทั้ง
ขยะมูลฝอยที่ขนาดใหญ่ออกก่อน
RDF 2 คือ RDF ที่ผ่านกระบวนย่อยขนาดให้มีขนาดหยาบ ๆ โดยจะมีการคัดแยกโลหะที่เจือปนด้วยเหล็กออกหรือไม่ก็ได้
โดยทั่วไป จะมีขนาดประมาณไม่เกิน 6 นิ้ว เรียกว่า Coarse RDF
RDF 3 คือ RDF ที่ผ่านกระบวนการคัดแยกโลหะ แก้ว และวัสดุประเภทอนินทรีย์ออก จากนั้นน�ำมาบดหรือตัดให้มีขนาด
เล็กกว่า 2 นิ้ว เรียกว่า Fluff RDF
RDF 4 คือ RDF ที่ผลิตจากขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ ผ่านกระบวนการท�ำให้อยู่ในรูปของฝุ่นแป้ง โดยทั่วไปมีขนาดเล็กกว่า
0.035 นิ้ว เรียกว่า Powder RDF
RDF 5 คือ RDF ที่ผลิตจากขยะมูลฝอยส่วนที่เผาไหม้ได้ และน�ำมาผ่านกระบวนการอัดแท่ง โดยให้มีความหนาแน่นมากกว่า
600 kg/m3 เรียกว่า Densified RDF
RDF 6 คือ RDF ที่ผลิตจากขยะมูลฝอยส่วนที่สามารถเผาไหม้ได้ โดยผ่านกระบวนการให้อยู่ในรูปของเชื้อเพลิงเหลว เรียกว่า
Slurry RDF
RDF 7 คือ RDF ที่ผลิตจากมูลฝอยส่วนที่เผาไหม้ได้ น�ำมาผ่านกระบวนการเพื่อให้อยู่ในรูปของแก๊ส เรียกว่า RDF syn-gas

2. การผลิต RDF

การผลิต RDF จากขยะมูลฝอยโดยทั่วไป ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมมาจะถูกคัดเลือกส่วนที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ เช่น
โลหะ อลูมิเนียม และแก้ว แล้วน�ำไปสู่ระบบการรีไซเคิล และคัดแยกเศษอาหาร/ขยะอินทรีย์ที่มีความชื้นและขี้เถ้าสูงออก
ซึ่งขยะย่อยสลายได้/ขยะอินทรีย์จะถูกด�ำเนินการไปตามกระบวนการบ�ำบัด เช่น การน�ำ ไปผลิตก๊าซชีวภาพ การหมักท�ำปุ๋ย การน�ำไป
ผลิตสารปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Conditioner) หรือการน�ำไปฝังกลบ
ในกระบวนการท�ำ RDF เศษขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่หรือขยะมูลฝอยหยาบ เช่นเศษไม้ จะถูกคัดทิ้งหรือน�ำไปเข้าเครื่องตัดหรือ
บดย่อยขนาด ส�ำหรับขยะมูลฝอยชิน้ ปานกลาง เช่น กระดาษ พลาสติก การ์ด เสือ้ ผ้า เครือ่ งใช้ และสิง่ ทอ ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในกระบวนการ
เผาไหม้โดยตรงเป็นเชื้อเพลิงหยาบ (Coarse RDF; c-RDF) หรืออาจจะน�ำมาอบแห้งแล้วอัดเป็นก้อนเพื่อท�ำเป็น RDF ก้อน หรือ
(Densified RDF; d-RDF) ซึง่ การพิจารณาว่าจะท�ำเป็นเชือ้ เพลิงชนิดใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สถานทีท่ ดี่ ำ� เนินการและเครือ่ งจักรอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ตลอดจนเทคโนโลยีที่รองรับปลายทางในการเผา ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการผลิต RDF จากขยะมูลฝอยชุมชน
ที่ใช้กันมากอยู่ 3 วิธี คือ
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2.1. กระบวนการบ�ำบัดโดยวิธีชีวภาพ-เชิงกล (Mechanical-Biological Treatment: MBT)

ขยะมูลฝอย

เตรียมการ

คัดหรือบดย่อยขนาด คัดแยกขนาด
เศษอาหาร/ขยะ

หมักใช้อากาศ/ไร้อากาศ

รูปที่ ข-1 กระบวนการบ�ำบัดโดยวิธีชีวภาพ-เชิงกล
2.2 กระบวนการบ�ำบัดโดยการท�ำให้เสถียรแบบแห้ง (Dry stabilization process)

ขยะมูลฝอย

เตรียมการ

คัดหรือบดย่อยขนาด คัดแยกขนาด
เศษอาหาร/ขยะ

การท�ำให้เสถียรแบบแห้ง

รูปที่ ข-2 กระบวนการบ�ำบัดโดยการท�ำให้เสถียรแบบแห้ง
2.3 กระบวนการพื้นฟูบ่อฝังกลบเพื่อน�ำเศษขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Landfill mining)
3.1 การเจาะ/ขุดเพื่อน�ำขยะมูลฝอยที่ถูกฝังกลบแล้วขึ้นมา แล้วจัดหาพื้นที่กองหรือสต็อกเศษขยะมูลฝอยและวัสดุที่ขุด
ขึ้นมาเพื่อเตรียมจัดการในขั้นตอนต่อไป ได้แก่ การแยกขนาดของวัสดุออกตามขนาดเล็กและขนาดใหญ่ น�้ำหนักเบาหรือหนัก เป็นต้น
ยกตัวอย่างเช่น การแยกเหล็กเส้นตาม ชนิด รูปแบบการใช้ และความยาว
3.2 การแยกขนาดและดิน (คัดกรอง) โดยใช้เครื่องร่อนแยกขนาดและดิน (Trommel) ลักษณะเป็นตะแกรง ทรงกระบอก
หมุนหรือสั่น แยกขนาดขยะมูลฝอยและดิน (รวมถึงวัสดุและสารที่ขุดขึ้นมา) โดยขนาดและชนิดของเครื่องร่อนที่ใช้ ขึ้นอยู่กับ
การใช้งานและประเภทของวัสดุที่แยกกลับมาใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าการพื้นฟูบ่อฝังกลบเพื่อน�ำเศษขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ในส่วนของบ่อที่มีการปิดทับด้วยดินรายวัน ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยที่มีดินปนอยู่มากหรือขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างควรใช้
ตะแกรงขนาด 2.5 นิ้ว ส�ำหรับขยะมูลฝอยที่มีขนาดเล็ก ชิ้นเล็ก ๆ หรือพวกโลหะ พลาสติก แก้ว และกระดาษ ควรใช้ตะแกรง
ขนาดเล็กเพราะง่ายต่อการคัดแยกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขุดจากบ่อฝังกลบ

ตัดหรือบดย่อยขนาด

คัดแยกขนาด

อัด/จัดเก็บรอส่ง

โรงงานอุตสาหกรรม

รูปที่ ข-3 กระบวนการพื้นฟูบ่อฝังกลบเพื่อน�ำเศษขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์

84

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)

_16-0692(069-102).indd 84

8/17/59 BE 9:31 AM

ภาคผนวก ค

การปรับปรุงสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย
แบบเทกองให้เป็นการเทกองแบบควบคุม
(Controlled Dump)
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ตัวอย่างขอบเขตการด�ำเนินงาน แบบตัวอย่างเบื้องต้น
และตัวอย่างการประมาณราคาเบื้องต้น
ในการปรับปรุงสถานที่ก�ำจัดขยะแบบเทกอง (Open Dump)
ให้เป็นการเทกองขยะแบบควบคุม (Controlled Dump)

ส�ำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
สิงหาคม 2558
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ขอบเขตการด�ำเนินงาน
โครงการจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอย
ให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม
1. หลักการและเหตุผล

ขยะ ได้ถูกผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยประสบวิกฤตผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากกองขยะเก่าที่มิได้ถูกด�ำเนินการจัดการอย่างถูกต้องในหลายแห่ง ท�ำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรง
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ผลกระทบต่อดิน แหล่งน�้ำ แหล่งน�้ำใต้ดิน และอื่น ๆ ตามมา และ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย โดยได้ก�ำหนดให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำรวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพื่อปิด และ
ฟื้นฟูสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง ส่วนกรณีสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยเอกชนและด�ำเนินงานไม่ถูกต้อง
ให้บังคับใช้กฎหมายให้ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง
เทศบาล....../องค์การบริหารส่วนต�ำบล......... มีพื้นที่ปกครอง ..... ตารางกิโลเมตร มีประชากรในปี พ.ศ. .......
จ�ำนวน ..... คน เป็นชาย ...... คน หญิง ..... คน ครัวเรือนจ�ำนวน ...... ครัวเรือน มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นวันละ
ประมาณ ...... ตัน ปัจจุบันด�ำเนินการก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้ง ณ บริเวณ บ้าน ...... หมู่ที่ ........
ต� ำ บล ........ อ� ำ เภอ ......... จั ง หวั ด .......... เริ่ ม ใช้ ม าตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. ........ อยู ่ ห ่ า งจากเขตเทศบาล......./
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ....... เป็นระยะทาง ...... กิโลเมตร อยูใ่ นเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ........
มีจ�ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปก�ำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ร่วมกันจ�ำนวน ..... แห่ง มีขยะมูลฝอยสะสมอยู่
จ�ำนวน ...... ตัน สภาพแวดล้อมของพื้นที่ เป็น.............. มีแหล่งน�้ำใกล้เคียงในระยะทาง ......... กิโลเมตร ด้านทิศ........
มีชุมชน/หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด คือ .............. จ�ำนวน ....... หลังคาเรือน ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก�ำจัดขยะ
เป็นระยะทาง ...... กิโลเมตร ในปัจจุบัน พบว่าสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล......./องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล........... มีขยะมูลฝอยถูกก�ำจัดเต็มพื้นที่แล้ว โดยกองขยะมีความสูงมากกว่า .... เมตร ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังจากฝนตก จะมีแมลงวัน หนู และ
สัตว์พาหะอื่น ๆ เป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งกลิ่นเหม็นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่
ใกล้เคียงบริเวณดังกล่าว รวมทั้งน�้ำชะขยะมูลฝอยที่จะไหลลงแหล่งน�้ำ (ระบุชื่อแหล่งน�้ำ) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามมา
เพือ่ ตอบสนองต่อนโยบายของคณะรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการจัดการกับกองขยะเก่าสะสม
เทศบาล......./องค์การบริหารส่วนต�ำบล........... จึงได้ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการปรับปรุงสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย
แบบเทกอง ให้เป็นสถานทีเ่ ทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม (Controlled Dump) ตามข้อก�ำหนดของกรมควบคุมมลพิษ
เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงต่อไป
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2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเทกองขยะมูลฝอย (Open Dump) ให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอยแบบ
ควบคุม (Controlled Dump)
2.2 เพือ่ ลดปัญหาผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพอนามัยทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด�ำเนินการเทกองขยะมูลฝอย
2.3 เพื่อยืดระยะเวลาใช้งานพื้นที่เพื่อก�ำจัดขยะมูลฝอยในบริเวณดังกล่าว

3. เป้าหมาย

3.1 สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองของเทศบาล....../องค์การบริหารส่วนต�ำบล...... ต�ำบล......
อ�ำเภอ...... จังหวัด ....... มีสมรรถนะในการด�ำเนินงานเป็นรูปแบบการเทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุมตาม
ข้อก�ำหนดของกรมควบคุมมลพิษ
3.2 การร้องเรียนปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ หมู่ ....
บ้าน...... ต�ำบล ...... อ�ำเภอ ....... จังหวัด ........ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณดังกล่าวลดลง
3.3 เทศบาล......./องค์การบริหารส่วนต�ำบล....... ต�ำบล ....... อ�ำเภอ ........ จังหวัด ......... สามารถยืด
ระยะเวลาในการใช้พื้นที่เพื่อก�ำจัดขยะมูลฝอยออกไปได้อีกอย่างน้อย 2 ปี

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 เชิงปริมาณ
		 4.1.1 สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล....../องค์การบริหารส่วนต�ำบล...... ต�ำบล..... อ�ำเภอ......
จังหวัด ...... ได้รับการปรับปรุง จ�ำนวน ..... แห่ง
		 4.1.2 จ�ำนวนครัวเรือน ........ ครัวเรือน ในเขตเทศบาล ..... /องค์การบริหารส่วนต�ำบล ......
		 4.1.3 ประชากร จ�ำนวน ...... คน ในเขตเทศบาล ..... /องค์การบริหารส่วนต�ำบล ......
4.2 เชิงคุณภาพ
		 4.2.1 สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล....../องค์การบริหารส่วนต�ำบล...... ต�ำบล..... อ�ำเภอ......
จังหวัด ...... มีสมรรถนะในการด�ำเนินงานเป็นไปตามรูปแบบการเทกองแบบควบคุมตามข้อก�ำหนดของกรมควบคุม
มลพิษ
		 4.2.2 ประชาชนในพื้นที่ หมู่ ..... บ้าน ..... ต�ำบล ...... อ�ำเภอ ...... จังหวัด ...... มีการร้องเรียนผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยลดลง
		 4.2.3 เทศบาล ...... /องค์การบริหารส่วนต�ำบล ...... สามารถยืดอายุการใช้งานสถานทีก่ ำ� จัดขยะมูลฝอย
ออกไปได้อีก

5. ตัวชี้วัด/ผลผลิต/ผลลัพธ์

สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองของเทศบาล....... /องค์การบริหารส่วนต�ำบล........ ได้รับการปรับปรุงให้
เป็นรูปแบบการเทกองแบบควบคุม จ�ำนวน ... แห่ง
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6. ระยะเวลาด�ำเนินการ
…………………….. วัน

กรณี ขยะมูลฝอยสะสมไม่เกิน 10,000 ตัน
ขยะมูลฝอยสะสม 10,001 – 20,000 ตัน
ขยะมูลฝอยสะสม 20,001 – 50,000 ตัน
ขยะมูลฝอยสะสม 50,000 – 100,000 ตัน
ขยะมูลฝอยสะสมมากกว่า 100,000 ตัน

ให้ด�ำเนินการในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
ให้ด�ำเนินการในระยะเวลา 30 – 45 วัน
ให้ด�ำเนินการในระยะเวลา 45 – 90 วัน
ให้ด�ำเนินการในระยะเวลา 90 – 120 วัน
ให้ด�ำเนินการไม่เกิน 120 วัน

7. งบประมาณโครงการ
8. แผนการด�ำเนินงาน

ว่าจ้างผู้รับจ้างเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งด�ำเนินงานในลักษณะการเทกองให้เป็น
การเทกองแบบควบคุม (Controlled Dump) ตามข้อก�ำหนดของกรมควบคุมมลพิษ ตามแบบเบื้องต้นในการ
ด�ำเนินการตามเอกสารแนบ โดยมีแผนการด�ำเนินงาน ดังนี้
8.1 ประเมินปริมาณกองขยะที่กระจายตัวอยู่ตลอดทั้งพื้นที่
8.2 เกลี่ย และไถดันขยะที่กระจัดกระจายโดยรอบ ไปยังบริเวณใดบริเวณที่จะก่อสร้างคันดินและปรับปรุง
พื้นที่ก�ำจัดก่อน
8.3 ก่อสร้างคันดินรอบพื้นที่ โดยให้คันดินด้านบนมีความกว้างประมาณ 3 เมตร และให้มีความลาดชันของ
คันดินแนวดิ่งต่อแนวราบ ไม่ลาดชันมากกว่า 1:2
8.4 ติดตั้งท่อระบายก๊าซ โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ทุกระยะ
5 – 10 เซนติเมตร โดยรอบ หุม้ ท่อ PVC ด้วยเหล็กตาข่ายให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณล้อยางรถยนต์ ใส่กรวดหยาบ
เบอร์ 2 ให้เหลือความสูงของท่อ PVC ด้านบนประมาณ 0.8 – 1.0 เมตร ติดตั้งข้อต่อ 3 ทางเพื่อป้องกันมิให้น�้ำฝน
ไหลลงสู่ท่อระบายก๊าซ
8.5 วางท่อหรือรางระบายน�้ำชะขยะมูลฝอยบริเวณกลางบ่อ ใส่กรวดหยาบเพื่อช่วยในการระบายน�้ำภายใน
เป็นแนวยาวและวางแนวลาดชันให้สามารถระบายน�้ำชะขยะมูลฝอยในบ่อตามแรงโน้มถ่วงไปยังบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย
8.6 เกลีย่ ขยะทีก่ องอยูไ่ ปชิดกับคันดิน ฉีดพ่นสารดับกลิน่ และกลบทับขยะดังกล่าวด้วยดินกลบทับ ให้มขี นาด
ความหนาของชั้นดินกลบทับรายวันประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร
8.7 สร้างบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยขนาดของบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียควรมีขนาดประมาณ 0.5 – 1 ไร่ (ส�ำหรับพื้นที่ก�ำจัด
ขยะขนาด 10 ไร่) มีความลึก 2 เมตร ดาดพื้นบ่อด้านล่างและด้านข้างด้วยดินเหนียวหนา 30 เซนติเมตร
8.8 เมื่อฝังกลบจนถึงความสูงของระดับคันดิน ให้ท�ำการปิดพื้นที่เทกองโดยการกลบทับด้วยดินหนา
30 - 45 เซนติเมตรปรับความลาดชันบนดินให้น�้ำฝนสามารถไหลเทออกจากพื้นที่ได้สะดวก ไม่มีการขังของน�้ำฝน
และปลูกหญ้าคลุมดิน
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ค�ำอธิบายส�ำหรับการด�ำเนินการตามแบบเบื้องต้น
การเทกองแบบควบคุม เป็นวิธกี ารก�ำจัดรูปแบบทีย่ อมรับได้โดยการปรับพืน้ ทีจ่ ากรูปแบบการเทกองทัว่ ไป เช่น
ก่อสร้างคันดิน ท�ำรางระบายน�้ำชะขยะ วางท่อระบายแก็สจากการหมักขยะ และมีดินกลบทับชั้นขยะไม่ให้เกิดกลิ่น
แมลงวัน หนู และป้องกันน�้ำฝนสัมผัสกับขยะโดยตรง

ข้อพิจารณาในการปรับปรุงสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย

• แนวทางในการปรับปรุงพื้นที่เทกองให้เป็นการเทกองแบบควบคุม จะใช้หลักการปรับปรุงพื้นที่ (Site
Rehabilitation) เพื่อปรับปรุงในส่วนของการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อแหล่งน�้ำผิวดินเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่วิธีการ
ปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู (Remedial Action) เพื่อบ�ำบัดการปนเปื้อนสารเคมีในพื้นที่อันเกิดจากการทิ้งของเสียอันตราย
ชุมชนหรือโลหะหนักที่มีอยู่ในกองขยะมูลฝอยดังกล่าว
• หากพืน้ ทีเ่ ทกอง อยูใ่ กล้แหล่งชุมชนทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ควรด�ำเนินการปิดพืน้ ที่
เว้นแต่จะได้รับการยอมรับจากประชาชนเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงพื้นที่
• หากสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. มีพื้นที่ใช้งานก�ำจัดขยะที่เหลือน้อยกว่า 1 ปี ให้ท�ำการปิดพื้นที่
• หากสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. มีพื้นที่ใช้งานมากกว่า 1 ปี และไม่มีการต่อต้านจากประชาชน
ใกล้เคียง ให้ท�ำดังนี้
		 (1) เตรียมพื้นที่ และถนนเข้าพื้นที่หน้างานเทกอง
			 1.1) ประเมินปริมาณกองขยะทีก่ ระจายตัวอยูต่ ลอดทัง้ พืน้ ที่ ดังรูปที่ ค-1 เพือ่ ให้งา่ ยต่อการประเมิน
ปริมาณขยะ ให้ท�ำการแบ่งพื้นที่ย่อย ๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยม แล้วจึงประเมินปริมาณขยะที่มีอยู่ โดยใช้สูตร
ปริมาณขยะ (ลูกบาศก์เมตร) = ความกว้าง (เมตร) x ความยาว (เมตร) x ความสูง (เมตร)
จากรูปแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 พื้นที่ย่อย ๆ และสามารถประเมินปริมาณขยะสะสมรวมทั้ง 4 พื้นที่ได้ประมาณ
20,000 ลูกบาศก์เมตร และหาน�ำ้ หนักของกองขยะทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่ โดยคูณด้วยความหนาแน่นทัว่ ไปของการเทกองขยะ
แบบหลวม คือ 0.25 ตันต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะได้น�้ำหนักของขยะสะสมอยู่ที่ประมาณ 5,000 ตัน
			 1.2) เตรียมพื้นที่จัดการขยะที่จะก่อสร้างเป็นพื้นที่เทกองแบบควบคุม (Controlled Dump) และ
บ่อส�ำหรับเก็บกักน�ำ้ ชะขยะ ดังรูปที่ ค-2 โดยในทีน่ จี้ ะวางแผนก่อสร้างในพืน้ ที่ 3 และ 4 ดังนัน้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องขนขยะ
ในพื้นที่ท่ี 3 และพื้นที่ท่ี 4 ออกไปยังภายนอกเสียก่อน นั่นคือจะขนขยะออกไปไว้ในพื้นที่ที่ 1 และพื้นที่ที่ 2
เป็นการชั่วคราว ดังรูปที่ ค-3
			 1.3) ก่อสร้างคันดินสูงประมาณ 3 เมตร โดยให้เริ่มก่อสร้างบริเวณโดยใช้ดินเหนียว หรือดินลูกรังปน
ดินเหนียว หรือดินเหนียวผสมดินในพืน้ ที่ โดยมีความลาดชันของคันดินเท่ากับ 1 : 2 ความกว้างคันดินด้านบนประมาณ
2 – 3 เมตร ดังรูปที่ ค-4 และให้เหลือแนวเป็นทางเข้าพื้นที่ก�ำจัดขยะ ดังรูปที่ ค-5 โดยมีภาพตัดของสถานที่เทกอง
แบบควบคุม ดังรูปที่ ค-6
			 1.4) วางท่อระบายก๊าซ โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร
ทุกระยะ 5 – 10 เซนติเมตร โดยรอบ หุ้มท่อ PVC ด้วยเหล็กตาข่ายให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณล้อยางรถยนต์
ใส่กรวดหยาบเบอร์ 2 ให้เหลือความสูงของท่อ PVC ด้านบนประมาณ 0.8 – 1.0 เมตร ติดตั้งข้อต่อ 3 ทางเพื่อป้องกัน
มิให้น�้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายก๊าซ ดังรูปที่ ค-7
90
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			 1.5) วางท่อหรือรางระบายน�ำ้ ชะขยะมูลฝอยบริเวณกลางบ่อ ใส่กรวดหยาบเพือ่ ช่วยในการระบายน�ำ้
ภายใน เป็นแนวยาวและวางแนวลาดชันให้สามารถระบายน�้ำชะขยะมูลฝอยในบ่อตามแรงโน้มถ่วงไปยังบ่อบ�ำบัด
น�้ำเสีย และติดตั้งบ่อตรวจ (Manhole) เพื่อใช้เชื่อมต่อระหว่างรางระบายน�้ำชะขยะและท่อรวบรวมน�้ำชะขยะที่วาง
ไว้ใต้คันดินไปยังบ่อรวบรวมน�้ำชะขยะ ดังรูปที่ ค-8
			 1.6) ขนย้ายขยะจากพื้นที่ที่ 1 และพื้นที่ที่ 2 ตามแผนงานในข้อ 1.2 ไปยังพื้นที่เทกองแบบควบคุม
(Controlled Dump) ตามระยะ (Phase) ที่ได้ออกแบบไว้ โดยเกลี่ยขยะที่กองอยู่ไปชิดกับคันดินด้านล่างบริเวณ
ติดกับบ่อเก็บกักน�ำ้ ชะขยะก่อน หลังจากนัน้ ให้ทำ� การบดอัด และกลบทับด้วยดินกลบทับเป็นระยะ มิให้นำ�้ ฝนสัมผัสกับ
ชั้นขยะอีก ตามข้อ (5) โดยความลาดชันของดินกลบทับชั้นบนสุด ควรอยู่ระหว่าง 1 : 20 ถึง 1 : 50 หรือความลาดชัน
ที่เหมาะสมที่ไม่ก่อให้เกิดการขังของน�้ำฝนบริเวณผิวดินด้านบน
		 (2) จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์
			 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรจัดหารถขุดตักตีนแทรกเตอร์ตะขาบ (รถแบ็คโฮ) อย่างน้อย 1 คัน และ
รถไถดันขยะ อย่างน้อย 1 คัน หลังจากด�ำเนินการปรับปรุงพื้นที่เทกองแบบควบคุม (Controlled Dump) แล้วเสร็จ
ซึง่ อาจด�ำเนินการโดยวิธกี ารจ้างเหมาเอกชนให้ดำ� เนินการเป็นระยะ หรือจัดหาโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ ต่อไป เพื่อใช้ในการด�ำเนินการก�ำจัดขยะที่เข้ามาใหม่ในแต่ละวัน
		 (3) จัดหาดินกลบทับขยะ
			 ควรมีแหล่งดินกลบทับขยะใกล้กับพื้นที่ก�ำจัดขยะ โดยทั่วไปขยะ 10 ตัน จะต้องใช้ดินกลบทับ
ประมาณ 3-4 ลูกบาศก์เมตร (3-4 คิว) ดังนัน้ หากขยะเข้า 1 อาทิตย์ จะต้องใช้ดนิ กลบทับเท่ากับ 2 คันรถบรรทุก 6 ล้อ
		 (4) สร้างบ่อเก็บกักหรือบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย
			 ขนาดของบ่อเก็บกักหรือบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียจะขึ้นกับปริมาณน�้ำฝนในพื้นที่ หากพื้นที่ก�ำจัดทั้งหมดมี
5-10 ไร่ ขนาดของบ่อเก็บกักน�้ำเสียควรมีขนาดประมาณ 0.5 – 1 ไร่ ลึกประมาณ 2 เมตร และดาดพื้นด้านล่างและ
ด้านข้างด้วยดินเหนียวหนา 30 เซนติเมตร
		 (5) เทขยะ บดอัดขยะ ฉีดพ่น EM และกลบทับด้วยดินหนา 10 – 15 เซนติเมตร
			 เมื่อท�ำการเทขยะแล้วเสร็จในแต่ละวัน ให้น�ำรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบบดอัดให้แน่นโดยวิ่งไปมาบน
กองขยะ 5 รอบ ฉีดพ่นด้วยน�้ำยา EM เพื่อดับกลิ่น และวิ่งรถไถดันโดยท�ำการกลบทับด้วยดินหนา 10-15 เซนติเมตร
		 (6) เมื่อฝังกลบจนถึงความสูงของระดับคันดิน ให้ท�ำการปิดพื้นที่เทกองโดยการกลบทับด้วยดินหนา
30 – 45 เซนติเมตร ปรับความลาดชันบนดินให้น�้ำฝนสามารถไหลเทออกจากพื้นที่ได้สะดวก ไม่มีการขังของน�้ำฝน
และปลูกหญ้าคลุมดิน ซึ่งในที่นี้จะใช้ความลาดชันประมาณ 1 : 20 ถึง 1 : 50 ลาดเอียงลงไปยังด้านนอกบ่อ
(7) ให้พิจารณาถึงมาตรการการด�ำเนินการ หลังจากที่ได้ปรับปรุงพื้นที่เทกอง ให้เป็นการเทกองแบบ
ควบคุม โดยให้ด�ำเนินการตามรายละเอียดต่าง ๆ ดังตารางที่ ค-1
• ให้พึงระลึกเสมอว่า หลักการของการเทกองแบบควบคุม (Controlled Dump) คือ การปรับสภาพพื้นที่
เทกองขยะเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชั้นต้น ในช่วงระยะเวลา 2 – 4 ปี เท่านั้น แต่วิธีนี้มิใช่การก�ำจัดขยะที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด�ำเนินการจัดการขยะตามแผนระยะยาว
ของท่านเพื่อให้เกิดการก�ำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และท�ำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่เทกองแบบควบคุม
(Controlled Dump) นี้ เพื่อคืนสภาพให้กับสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นต่อไปในระยะยาว
• การประมาณปริมาณงาน (Bill of Quantities) ในกรณีการปรับปรุงพื้นที่เทกอง (Open Dump) ให้เป็น
พื้นที่เทกองแบบควบคุม (Controlled Dump) เฉพาะในกรณีนี้เท่านั้น แสดงไว้ดังตาราง ส่วนการประมาณปริมาณ
งานของการปรับปรุงพื้นที่เทกองให้เป็นพื้นที่เทกองแบบควบคุม จะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามพื้นที่จริง
ภาคผนวก ค
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ตารางที่ ค-1 มาตรการด�ำเนินการส�ำหรับการเทกองแบบควบคุม (Controlled Dump)
เกณฑ์/กิจกรรม
เวลาในการด�ำเนินการ

⇒

⇒
การใช้สถานที่ก�ำจัดขยะ ⇒
⇒
⇒
⇒
การเทขยะมูลฝอย

⇒
⇒
การเกลี่ยและบดอัดขยะ ⇒
⇒
⇒
การใช้ดนิ กลบทับรายวัน ⇒
⇒
⇒
⇒
ตาข่ายป้องกัน
ขยะมูลฝอยปลิว
การจดบันทึก
ขยะมูลฝอย

⇒
⇒

การคัดแยก/เก็บขยะ ⇒
มูลฝอยในสถานที่ก�ำจัด
การควบคุม
⇒
การด�ำเนินงาน
⇒
⇒
⇒
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แนวทางการด�ำเนินงาน
เวลาในการด�ำเนินการควรจะต้องเป็นไปตามตารางเวลาที่ก�ำหนดให้ รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย
ที่เข้าไปยังสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย
ควรหลีกเลี่ยงการด�ำเนินการเทและกลบขยะในช่วงกลางคืนเป็นอย่างยิ่งหากไม่จ�ำเป็น
จะต้องรับขยะมูลฝอยเฉพาะที่มาจากชุมชนเท่านั้น
ให้มีการคัดแยกของเสียอันตราย ของเสียเป็นพิษ และมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่ต้นทางก่อนเข้ามาทิ้ง
รถเก็บขนขยะมูลฝอยทีเ่ ข้ามาในสถานทีก่ ำ� จัดจะต้องได้รบั การบันทึกหรือชัง่ น�ำ้ หนัก ก่อนทีจ่ ะน�ำขยะ
ไปทิ้งในจุดที่ก�ำหนดไว้ในบ่อ
เจ้าหน้าที่ในสถานที่จะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการในสถานที่ก�ำจัด
ขยะมูลฝอย เช่น หมายเลขรถเก็บขนขยะมูลฝอย เวลาที่เข้าพื้นที่
อนุญาตให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยเทขยะมูลฝอยลงในพื้นที่หรือจุดที่ก�ำหนดไว้ให้เทเท่านั้น
การเทขยะมูลฝอยทุกครั้ง จะต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานตลอดเวลา
พื้นที่หน้างานก�ำจัดขยะมูลฝอย จะต้องมีการควบคุมให้มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ โดยขนาด
ที่เหมาะสมจะประมาณ 2-3 เท่าของความกว้างของรถบดอัดขยะมูลฝอย
กรณีที่รถเก็บขนขยะเทขยะลงมาในพื้นที่ที่มีระดับต�่ำกว่า เช่น เทจากบริเวณขอบคันดิน ขยะมูลฝอย
จะต้องถูกเกลี่ยและบดอัดให้มีความหนาของชั้นขยะไม่มากกว่า 60 เซนติเมตร หลังจากที่บดอัด
แล้วเสร็จ
การบดอัดขยะมูลฝอย ควรจะต้องก�ำหนดให้มีความลาดชันประมาณ 20-30% และเดินรถบดอัด
ขยะมูลฝอยจากล่างขึ้นบน
ดินที่ใช้กลบทับขยะมูลฝอยรายวันจะต้องให้มีความหนาอย่างน้อย 15 เซนติเมตร (0.5 ฟุต) และ
ควรด�ำเนินการกลบทับทุกวันเพื่อป้องกันกลิ่น แมลงวัน และการสัมผัสกับน�้ำฝน
วัสดุที่ใช้ในการกลบทับ ควรเป็นดิน หรือเป็นสารอินทรีย์ที่ไม่ย่อยสลาย เช่น แกลบ ขยะมูลฝอยเก่า
(ที่มีอายุนานกว่า 10 ปี และไม่มีกลิ่น) หรือเถ้าที่ไม่เป็นของเสียอันตรายได้เช่นกัน
วัสดุกลบทับรายวัน ควรเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในบริเวณพื้นที่หรืออยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย
พื้นที่ที่ไม่ใช้ก�ำจัดขยะมูลฝอย/ปิดพื้นที่ไปแล้ว ให้ปิดวัสดุกลบทับด้วย ดินให้มีความหนาอย่างน้อย
30 เซนติเมตร
ในกรณีที่กลบทับขยะด้วยดินไม่ทัน ควรมีตาข่ายป้องกันขยะมูลฝอยปลิวที่เคลื่อนย้ายได้ติดตั้งไว้
ทางด้านท้ายลม
จะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าพื้นที่ เหตุการณ์ฉุกเฉิน
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น เพลิงไหม้ อุบัติเหตุ การรั่วไหล การเทขยะมูลฝอยในจุดที่มิได้ก�ำหนดไว้ และ
บันทึกข้อมูลรายวัน
จะต้องมีการจัดการและควบคุมผู้คัดแยก/เก็บขนขยะมูลฝอยในสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่รบกวนการท�ำงานรายวัน และมิให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
ก�ำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรที่ควบคุมดูแลระบบ/สถานที่
มีการจัดเตรียมคู่มือการด�ำเนินงาน ณ หน้างานให้กับเจ้าหน้าที่ให้พร้อม
ห้ามสูบบุหรี่ หรืออนุญาตให้จุดไฟใด ๆ ในขณะท�ำงาน หรืออยู่ในพื้นที่หน้างาน รวมทั้งการเผาขยะ
หรือเผาเพื่อแยกวัสดุรีไซเคิลออกมาโดยเด็ดขาด
ควบคุมสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่
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(ตัวอย่าง) Bill of Quantities (BoQ) (เฉพาะกรณีนี้)
ประมาณปริมาณงานของราคาค่าขุดขยะ
ประมาณการค่าตักขยะ								
ล�ำดับ
1

รายการ

จ�ำนวน

หน่วย

ค่าขุดขยะ 5,000 ตัน
20,000
(ใช้อัตรา 1 ตันเท่ากับ 4 ลูกบาศก์เมตร)

ลบ.ม.

จ�ำนวน

หน่วย

ค่าวัสดุ
หน่วยละ

เป็นเงิน

ค่าแรงงาน
หน่วยละ*
17.81

รวม 1 (บาท)
รวม 1 (บาท/ตัน)

เป็นเงิน
356,200

356,200
71.24

ประมาณการราคาค่าก�ำจัดขยะแบบ Controlled Dump

ประมาณค่าก�ำจัด
ล�ำดับ

รายการ

2

ค่าฝังกลบ
งานดาดดินเหนียวหนา 0.30 เมตร
(บ่อขยะ + บ่อกักน�้ำ)
งานก่อสร้างคันกั้นขยะกว้าง 3 ม.
สูง 3 ม. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
งานชั้นดินลูกรังปกคลุมหนา 0.30 ม.
งานก่ อ สร้ า งรางคอนกรี ต รวบรวม
น�้ำเสียพร้อมโรยกรวดหยาบ
งานก่อสร้างท่อระบายก๊าซสูง 4.5
เมตร
งานก่อสร้างบ่อตรวจ (Manhole)

ค่าแรงงาน
หน่วยละ*

220 290,400

20

5,000
1,320

ตัน
ลบ.ม.

140
1,260
1

ม.
ลบ.ม.
เหมา

1,350
80

189,000
100,800
30,000

ชุด

20,000

60,000

20,000

20,000
716,600
143.32
214.56

1 ชุด
รวม 2 (บาท)
รวม 2 (บาท/ตัน)
รวม 1 + 2 (บาท/ตัน)
Factor F
คิดเป็นเงิน (บาท)

หน่วย

เป็นเงิน

หน่วย

3

จ�ำนวน

ค่าวัสดุ
หน่วยละ

จ�ำนวน

เป็นเงิน
316,800

200

พื้นฐานการค�ำนวณ
อัตราค่าขุดขยะ คิดจากอัตราราคางานดิน (ค่าขุดดินด้วยเครือ่ งจักร ณ ราคาน�ำ้ มันโซล่า 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร)
งานก่อสร้างชลประทาน 17.81 บาท/ลูกบาศก์เมตร

ภาคผนวก ค
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รูปที่ ค-1 ลักษณะการเทกองขยะมูลฝอยและการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยก่อนปรับปรุงพื้นที่
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รูปที่ ค-2 การด�ำเนินการปรับปรุงให้เป็นการเทกองแบบควบคุม (Controlled Dump)

ภาคผนวก ค
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รูปที่ ค-3 การเริ่มปรับพื้นที่เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงให้เป็นการเทกองแบบควบคุม (Controlled Dump)
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แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
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รูปที่ ค-4 ผังบริเวณสถานที่เทกองแบบควบคุม
(Controlled Dump)

ภาคผนวก ค
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รูปที่ ค-5 ผังบริเวณสถานทีเ่ ทกองแบบควบคุม
(Controlled Dump) แบ่ ง ตาม
ระยะการด�ำเนินงาน
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รูปที่ ค-6 ภาพตัดสถานที่เทกองแบบควบคุม (Controlled Dump Section)

รูปที่ ค-7 รายละเอียดท่อระบายก๊าซ
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รูปที่ ค-8 รายละเอียดตารางระบายและบ่อตรวจ (Manhole)
ภาคผนวก ค
_16-0692(069-102).indd 101

101
8/17/59 BE 9:31 AM

ค�ำอธิบายศัพท์ภาษาอังกฤษ
รูปที่ ค-4 See Detail 1 : ให้ดูรายละเอียด 1 ดังรูปที่ 7
Passive Gas Ventilation : ท่อระบายก๊าซจากขยะแบบไม่ต้องใช้ปั๊มสูบ
Controlled Dump Area : พื้นที่เทกองแบบควบคุม
See Detail 2 : ให้ดูรายละเอียด 2 ดังรูปที่ 8
Manhole : บ่อตรวจ
Leachate Holding Pond : บ่อเก็บกักน�้ำชะขยะ
Road : ถนน
รูปที่ ค-5 Stockpile : กองดินส�ำรองที่จะต้องเตรียมไว้ส�ำหรับใช้เป็นวัสดุกลบทับขยะเป็นระยะ
Entrance : ทางเข้าพื้นที่
Controlled Dump Area : พื้นที่เทกองแบบควบคุม
Leachate Holding Pond : บ่อเก็บกักน�้ำชะขยะ
Phase 1 : ระยะที่ 1
Phase 2 : ระยะที่ 2
Phase 3 : ระยะที่ 3
รูปที่ ค-6 Top Soil : ดินกลบทับด้านบน
Daily cover soil : ชั้นดินกลบทับขยะรายวัน
Leachate Collecting Ditch : รางรวบรวมน�้ำชะขยะ
2(w) x 4(l) x 4(h) m Manhole : บ่อตรวจ ขนาด 2(กว้าง) x 4(ยาว) x 4(สูง) เมตร
รูปที่ ค-7 No glue in joint and bend : ไม่ต้องติดกาวทั้งในข้อต่อสามทางและข้องอ
Pebble No. 2 : หินเบอร์ 2 (ขนาด 26 – 50 มิลลิเมตร)
Steel casing dia. 0.8 m : ท่อกรุเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เมตร
Punched circular hole 0.02 m @ 0.05 m : เจาะรูกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.02 เมตร ทุกระยะ
0.05 เมตร
Final covered soil : ชั้นดินกลบทับด้านบน
Waste layer : ชั้นขยะ
PVC pipe class 8.5 dia. 4 in (100 mm NS) : ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
Reinforced concrete base RB 12 @ 0.20 m : ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใส่เหล็กกลมเบอร์ 12
ทุกระยะ 0.20 เมตร
Bottom level : ระดับพื้นล่าง
Passive Vertical Vent Pipe : ท่อระบายก๊าซจากขยะในแนวตั้งแบบไม่ต้องใช้ปั๊มสูบ
รูปที่ ค-8 PVC pipe class 8.5 dia. 8 in (NS) : ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว (ขนาดมาตรฐาน)
Lid holder : ที่จับฝาคอนกรีตครอบบ่อตรวจ
T-joint PVC : ข้อต่อสามทางพีวีซี
102
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ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP)
ส�ำหรับโครงการที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท�ำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก�ำลังการผลิต
กระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ 10 เมกกะวัตต์ ขึ้นไป
โดย
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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1

เชียงใหม่

จังหวัด

L
S
S
S
S
S
M
S
M
S
S
S
S
S
S

Standalone 1

Standalone 2

Standalone 3

Standalone 4

Standalone 5

Transfer Station 1

Transfer Station 2

Transfer Station 3

Transfer Station 4

Transfer Station 5

Transfer Station 6

Transfer Station 7

Transfer Station 8

Transfer Station 9

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
L
สรรหาเอกชนรายใหม่

Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

3.41

3.60

2.76

1.00

3.21

9.50

297.00

2.35

83.75

2.82

15.00

50.00

50.00

ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า

ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา

ต.แม่วาง อ.แม่วาง

ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย

ต.แสนไห อ.เวียงแห

ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง

ต.พร้าว อ.พร้าว

ต.ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด

ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว

ต.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม

ต.กัลยานิวฒ
ั นา อ.กัลยานิวฒ
ั นา

ต.เวียงแห อ.เวียงแห

ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย

ทต.ดอยเต่า

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ทต.แม่วาง
ทต.กัลยาณิวัฒนา

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล
ทต.อมก๋อย

ทต.แสนไห

ทต.จอมทอง

ยังไม่มีข้อมูล

ทต.เวียงพร้าว

อปท.ในพื้นที่อ�ำเภอเชียงดาว

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

อปท. ในพื้นที่อ�ำเภอเมือง แม่ออน สันก�ำแพง สารภี
หางดง แม่ริม สันทราย สะเมิง แม่แตง ดอยสะเก็ด
อปท.ในพื้นที่อ�ำเภอฮอด แม่แจ่ม ดอยเต่า สันป่าตอง
ดอยหล่อ แม่วาง
ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ยังไม่มีข้อมูล

2

0

0

0

0

ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
อปท. ในพื้นที่อ�ำเภอฝาง ไชยปราการ แม่อาย

ทต.ดอยสะเก็ด

ทต.เชียงดาว

ทต.แม่แจ่ม

ทต.กัลยานิวัฒนา

อบต.เวียงแห

ทต.อมก๋อย

ปริมาณขยะ
จ�ำนวน อปท.
พื้นที่
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
ชื่อ อปท. หลัก
ทิ้งร่วม
(ไร่)
(ตัน/วัน)
(แห่ง)
284.05
617 ม.13 ต.เวียงฝาง อ.ฝาง
ทต.เวียงฝาง
14
จ.เชียงใหม่
636.27
บ้านป่าตึงน้อย ม.1 ต.ป่าป้อง
อบจ.เชียงใหม่ (บ. Seieco)
29
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
310.74
บริษัทท่าเชียงทอง ต.บ้านตาล
ทต.บ้านตาล
27
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
50.00
ต.เวียง อ.พร้าว
ทต.พร้าว
0

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

1
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1

1

3

4

ล�ำพูน

แม่ฮ่องสอน

เชียงราย

จังหวัด

S
S

Transfer Station 2

Transfer Station 3

Cluster 2

M

L

S

Transfer Station 1

Cluster 1

M

S

Transfer Station 4

Cluster 3

S

Transfer Station 3

M

S

Transfer Station 2

Cluster 2

S

Transfer Station 1

S

S

Standalone 2

Cluster 1

S

เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
L
เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
M

Standalone 1

Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

84.44

312.73

2.76

4.69

3.49

107.84

68.10

43.51

2.94

4.71

1.58

6.60

7.04

5.47

195.14

289.00

ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้

ต.ในเมือง อ.เมือง

ต.สบเมย อ.สบเมย

ต.กองก๋อย อ.สบเมย

บ้านสบแพม ต.ทุ่งยาว อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน
หมู่ 3 ต.ผาบ่อง อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน
ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน
ต.ป่าโปง อ.สบเมย

ต.แม่จัน อ.แม่จัน

ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด

ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย

ต.เวียง อ.เชียงแสน

ต.นางแล อ.เมือง

ต.ท่าสาย อ.เมือง

ต.เวียง อ.เทิง

ต.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
656.00
ต.ห้วยสัก อ.เมือง

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

1

2

ที่ สสภ.

5

41

50

พื้นที่
(ไร่)

ทต.วังดิน

อบจ.ล�ำพูน

อบต.สบเมย

อบต.กองก๋อย

อบต.ป่าโปง

ทต.แม่สะเรียง

ทม.แม่ฮ่องสอน

ทต.ปาย

ทต.แม่จัน

ทต.ป่าแดด

ทต.แม่สรวย

ทต.เวียง

ทต.นางแล

ทต.ท่าสาย

อบต.เวียง

ทต.แม่สาย

ทน.เชียงราย

ชื่อ อปท. หลัก

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

6

12

19

12

11

0

อปท. ในพื้นที่อ�ำเภอเมืองล�ำพูน บ้านธิ แม่ทา ป่าซาง
เวียงหนองล่อง บ้านโฮ่ง
อปท. ในพื้นที่อ�ำเภอลี้ ทุ่งหัวช้าง

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

อปท.ในพื้นที่อ�ำเภอแม่สะเรียง อ�ำเภอแม่ลาน้อย
อ�ำเภอสบเมย
ยังไม่มีข้อมูล

อปท.ในพื้นที่อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ�ำเภอขุนยวม

อปท.ในพื้นที่อ�ำเภอปาย อ�ำเภอปางมะผ้า

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

Standalone (ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม)

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
72
8 อ�ำเภอ อ.เมือง/อ.เวียงป่าเป้า/อ.แม่สรวย/อ.พาน/
อ.แม่ลาว/อ.ป่าแดด/อ.เวียงชัย/อ.เวียงเชียงรุ้ง
28
5 อ�ำเภอ อ.เทิง/อ.ขุนตาล/อ.เวียงแก่น/อ.พญาเม็งราย/
อ.เชียงของ
12
5 อ�ำเภอ อ.เชียงของ/อ.เชียงแก่น/อ.เทิง/อ.ขุนตาล/
อ.พญาเม็งราย/อ.เวียงแก่น
0
Standalone (ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม)

180
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2

2

2

6

7

8

สุโขทัย

แพร่

พะเยา

ล�ำปาง

จังหวัด

ต.เตาปูน อ.สอง

40.53
96.53

Transfer Station 2
L
M
M

Cluster 1

Cluster 2

Transfer Station

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ต.เวียงต้า อ.ลอง

286.30

50.00

254.00

329.00

ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย

ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก

ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย

ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น

ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน

17.50

54.06

ต.ฝายกวาง อ.เชียงค�ำ
(พื้นที่เอกชน)
ต.งิม อ.ปง

ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ

120.00

152.45

ต.หลวงเหนือ อ.งาว

46.00

ทม.พะเยา

ต.ล้อมแรด อ.เถิน

107.00

273.00

ม.2 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง

187.20

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
340.00
ม.5 ต.ต้นธงชัย อเมือง

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
Cluster 1
L
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
รูปแบบผสมผสาน (คัดแยก+
หมักปุ๋ย+RDF+ฝังกลบอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล)
Cluster 2
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
Cluster 3
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
Cluster 4
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
Cluster 5
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
Cluster 1
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
Cluster 2
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
Cluster 3
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
Cluster 4
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
Cluster 1
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
Transfer Station 1
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

2

5

ที่ สสภ.

ทต.ฝายกวาง

ทม.พะเยา

อบต.ร่องเคาะ

ทต.หลวงเหนือ

ทต.ล้อมแรด

ทน.ล�ำปาง

อบจ.ล�ำปาง

ชื่อ อปท. หลัก

65

ทม.ศรีสัชนาลัย

ทม.สวรรคโลก

ทม.สุโขทัยธานี

ทต.สูงเม่น

ทต.สอง

อบจ.แพร่

ทต.เชียงม่วน

130 ทต.งิม

82

พื้นที่
(ไร่)

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

1

32

30

20

15

8

3

9

23

36

17

8

9

1

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ส่ง ทม.สวรรคโลก

อปท. ในพื้นที่

อปท. ในพื้นที่

อปท. ในพื้นที่

อ.ลอง อ.สอง อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย อ.วังชิ้น อ.เมืองแพร่
อ.หนองม่วงไข่ อ.ร้องกวาง
อปท. ในพื้นที่

อ.เชียงม่วน

อ.ปง

อ.จุน/อ.เชียงค�ำ/อ.ภูซ้าง

อ.เมือง/อ.แม่ใจ/อ.ภูก้ามยาว/อ.ดอกค�ำใต้

อปท.ในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม อ.วังเหนือ และ อ.เมืองปาน

อปท.ในพื้นที่ อ.งาว

อปท.ในพื้นที่ อ.สบปราบ อ.เถิน และ อ.แม่พริก

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
27
อปท.ในพื้นที่ อ.เมือง อ.เกาะคา อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ
อ.ห้างฉัตร และ อ.เสริมงาม

ภาคผนวก ฉ
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3

10

น่าน

พิษณุโลก

จังหวัด

S
S
S
S
S

Cluster 3

Cluster 4

Cluster 5

Cluster 6

Cluster 7

Transfer Station

S

ระบบฝังกลบแบบยอมรับได้
(Appropriate Landfill)
ระบบฝังกลบแบบยอมรับได้
(Appropriate Landfill)
ระบบฝังกลบแบบยอมรับได้
(Appropriate Landfill)
ระบบฝังกลบแบบยอมรับได้
(Appropriate Landfill)
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบฝังกลบแบบยอมรับได้
(Appropriate Landfill)

7.00

12.00

10.00

8.00

10.00

20.00

ขนาด
ปริมาณขยะ
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
มูลฝอยเข้าระบบ
Cluster
(ตัน/วัน)
L
เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อ
395.00
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
50.00
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
S
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
20.00
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
149.00
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

Cluster 2

Cluster 1

Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

3

9

ที่ สสภ.

ณ พื้นที่ห้วยสัก บ้านนาหวาย
หมู่ที่ 4 ต.ป่าคาหลวง
อ.บ้านหลวง
ณ บ้านถ�้ำเวียงแก ม.1 ต.นาไร่
หลวง อ.สองแคว
ณ พื้นที่บ้านทุ่งช้าง ม.2
ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง
“บ้านทุ่งมงคล หมู่ที่ 6
ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย”
“ณ หมู่ที่ 5 ต.หนองแดง
อ.แม่จริม”
ต.ป่ากลาง อ.ปัว

ยังไม่มีข้อมูล

ต.ผาสิงห์ อ.เมือง

ยังไม่มีข้อมูล

ต.นครไทย อ.นครไทย

ต.บึงกอก อ.บางระก�ำ

ที่ตั้ง

พื้นที่
(ไร่)

ทต.ปัว

ทต.หนองแดง

ทต.นาน้อย

ทต.ทุ่งช้าง

อบต.นาไร่หลวง

อบต.ป่าคาหลวง

ทต.ท่าวังผา

ทม.น่าน

อบต.สมอแข

ทต.นครไทย

ทน.พิษณุโลก

ชื่อ อปท. หลัก

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

7

9

13

3

7

63

ยังไม่มีข้อมูล

อปท.ในอ�ำเภอแม่จริมและอ�ำเภอสันติสุข

อปท.ในอ�ำเภอทุ่งช้าง, อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อ�ำเภอ
เชียงกลาง และอ�ำเภอบ่อเกลือ อบต.ทุ่งช้าง
อปท.ในพื้นที่อ�ำเภอนาน้อย และอ�ำเภอนาหมื่น

อปท.ในอ�ำเภอสองแคว อบต.ชนแดน

อปท.ในอ�ำเภอบ้านหลวง
1) อบต.บ้านพี้ 2) อบต.บ้านฟ้า และ 3) อบต.สวด

อปท.ในอ�ำเภอเมืองน่าน, อ�ำเภอภูเพียง, อ�ำเภอท่าวังผา,
อ�ำเภอเวียงสา, อ�ำเภอปัว 1) ทต.เวียงสา 2) ทต.เชียงกลาง
3) ทต.ดูใ่ ต้ 4) อบต.กองควาย 5) อบต.ถืมตอง 6) อบต.ท่า
น้าว 7) อบต.ฝายแก้ว 8) อบต.ม่วงตื๊ด 9) อบต.ไชยสถาน
10) อบต.เรือง 11) อบต.ผาสิงห์ 12) อบต. สะเนียน 13)
อบต.น�้ำปั้ว 14) อบต. ศรีภูมิ 15) อบต.ตาลชุม และ16)
วิทยาลัยการอาชีพ เวียงสา
ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
56
7 อ�ำเภอ อ.เมือง/อ.บางระก�ำ/อ.พรหมพิราม/อ.วัดโบสถ์/
อ.เนินมะปราง/อ.วังทอง/อ.บางกระทุ่ม
15
2 อ�ำเภอ อ.นครไทย/อ.ชาติตระการ

182
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3

4

12

13

นครสวรรค์

อุตรดิตถ์

พิจิตร

จังหวัด

Cluster 1

Transfer Station 2

Transfer Station 1

Cluster 1

L

L

เตาเผาขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
367.88

47.00

48.00

300.00

110.00

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

Transfer Station 2

M

111.00

ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง

ต.ในเมือง อ.พิชัย

ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า

ต.ผาจุก อ.เมือง

ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน

ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี

ทต.ในเมือง

ทต.บ้านเสี้ยว

266 ทน.นครสวรรค์

25

20

ทม.อุตรดิตถ์

ทต.ตะพานหิน

ทต.สามง่าม

ปริมาณขยะ
พื้นที่
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
ชื่อ อปท. หลัก
(ไร่)
(ตัน/วัน)
273.38
ต�ำบลท่าหลวง อ�ำเภอเมือง
ทม.พิจิตร
จังหวัดพิจิตร
273.38
ต�ำบลวังส�ำโรง
ทม.บางมูลนาก
อ�ำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติ ร
5.00
ยังไม่มีข้อมูล
ทต.สากเหล็ก

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
Cluster 1
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
Cluster 2
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
Cluster 3
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
Transfer Station 1
M
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

3

11

ที่ สสภ.

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

50

79

อบต.กลางแดด, อบต.เกรียงไกร, อบต.แควใหญ่, อบต.
ตะเคียนเลื่อน, อบต.นครสวรรค์ตก, อบต.นครสวรรค์
ออก, อบต.บางม่วง, อบต.บ้านมะเกลือ, อบต.บึงเสนาท,
อบต.วัดไทรย์, อบต.ท่างิ้ว, อบต.ยางขาว, ทต.หนองเบน,
อบต.บางพระหลวง, อบต.บ้านแก่ง, อบต.หนองกรด,
อบต.หนองกระโดน, อบต.หนองปลิง, ทต.โกรกพระ,
ทต.บางประมุง, ทต.บางมะฝ่อ, อบต.โกรกพระ, อบต.
นากลาง, อบต.เนินกว้าว, อบต.เนินศาลา, อบต.ยาง
ตาล, อบต.ศาลาแดง, อบต.หาดสูง,ทต.บ้านแดน, อบต.
ตาขีด, อบต.บางแก้ว, อบต.อ่างทอง ทต.เก้าเลี้ยว, อบต.
เขาดิน, อบต.มหาโพธิ, อบต.หนองเต่า, อบต.หัวดง,
ทต.บรรพตพิสยั , อบต.เจริญผล, อบต.บางตาหงาย, อบต.
หนองตางู, อบต.หูกวาง, อบต.ด่านช้าง, อบต.ตาสัง,อบต.
บึงปลาทู, อบต.หนองกรด ทต.พยุหะ, อบต.เนินมะกอก,
อบต.พยุหะ, อบต.ย่านมัทรี

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

อปท.ทั้งจังหวัด

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
35
อ�ำเภอพิจิตร อ�ำเภอสากเหล็ก อ�ำเภอโพธิ์ประทับช้าง
อ�ำเภอวชิรบารมี อ�ำเภอวังทรายพูน และอ�ำเภอสามง่าม
38
อ�ำเภอบางมูลนาก อ�ำเภอบึงนาราง อ�ำเภอโพทะเล
อ�ำเภอดงเจริญ อ�ำเภอทับคล้อ อ�ำเภอตะพานหิน
ยังไม่มีข้อมูล

ภาคผนวก ฉ
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จังหวัด

S

Transfer Station 2
S

M

Transfer Station 1

Transfer Station 4

M

Cluster 5

S

M

Cluster 4

Transfer Station 3

M

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

Cluster 3

Cluster 2

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

20.00

40.00

40.00

50.00

99.70

108.55

99.70

ต.ทับกฤช

ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี

ต.หนองกลับ อ.หนองบัว

ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว

บริเวณเขาหลุมหยาม หมู่ 7
ต.มาบแก อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์

บ้านวังยาง ม.2 ต.พันลาน
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

บ้านหนองยอ ม.7
ต.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
108.55
บ้านหนองสองห้อง ม.7
ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก
จ.นครสวรรค์

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

ที่ สสภ.
ทต.ท่าตะโก

ชื่อ อปท. หลัก

18

9

7

10

ทต.ทับกฤช

ทต.ไพศาลี

ทต.หนองบัว

ทต.เก้าเลี้ยว

ทต.ลาดยาว

25.25 ทม.ชุมแสง

196 ทม.ตาคลี

74

พื้นที่
(ไร่)

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
28
ทต.ท่าตะโก, ทต.อุดมธัญญา, อบต.ดอนคา, อบต.หัวถนน,
อบต.พระนอน, อบต.ท่าตะโก, อบต.ท�ำนบ, อบต.พนม
รอก, อบต.พนมเศษ, อบต.วังมหากร, อบต.สายล�ำโพง,
อบต.หนองหลวง, อบต.เขากะลา ทต.ไพศาลี, อบต.โคก
เดื่อ, อบต.ตะคร้อ, อบต.นาขอม, อบต.โพธิ์ประสาท,
อบต.ไพศาลี, อบต.วังข่อย, อบต.วังน�ำ้ ลัด, อบต.ส�ำโรงชัย,
อบต.ล�ำพยนต์, อบต.วังใหญ่ ทต.ตากฟ้า, อบต.ตากฟ้า,
อบต.พุนกยูง,อบต.สุขส�ำราญ, อบต.เขาทอง
17
ทต.ช่องแค, อบต.ตาคลี, อบต.หนองหม้อ, อบต.หัว
หวาย, อบต.เขาชายธง, อบต.หนองพิกุล, อบต.จันเสน,
อบต.ช่องแค, อบต.พรหมนิมิต, อบต.ลาดทิพรส, อบต.
สร้อยทอง, อบต.หนองโพ, อบต.ห้วยหอม, ทต.น�้ำอ้อย
ม่วงหัก, อบต.น�้ำทรง, อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว, อบต.
สระทะเล
22
ทม.ชุมแสง, อบต.โคกหม้อ, อบต.พันลาน, อบต.เกยไชย,
อบต.ฆะมัง, อบต.ทับกฤช, อบต.ทับกฤชใต้, อบต.ท่าไม้,
อบต.บางเคียน, อบต.ไผ่สิงห์, อบต.พิกุล, อบต.หนอง
กระเจา ทต.หนองบัว, อบต.ทุ่งทอง, อบต.ธารทหาร,
อบต.วังบ่อ, อบต.หนองกลับ, อบต.หนองบัว, อบต.ห้วย
ถั่วใต้, อบต.ห้วยถั่วเหนือ, อบต.ห้วยร่วม, อบต.ห้วย
ใหญ่ ทต.ทับกฤช
20
ทต.ลาดยาว, อบต.มาบแก, อบต.ลาดยาว, อบต.แม่เปิน,
ทต.ศาลเจ้าไก่ตอ่ , อบต.เขาชนกัน, อบต.แม่เล่ย,์ อบต.แม่
วงก์, อบต.วังซ่าน, อบต.ชุมตาบง, อบต.ปางสวรรค์, อบต.
เนินขีเ้ หล็ก, อบต.บ้านไร่, อบต.วังม้า, อบต.วังเมือง, อบต.
ศาลเจ้าไก่ต่อ, อบต.สร้อยละคร, อบต.สระแก้ว, อบต.
หนองนมวัว, อบต.หนองยาว, อบต.ห้วยน�้ำหอม
ยังไม่มีข้อมูล

184
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4

ตาก

จังหวัด

S
S
S
M

S
S
S
S
S
S

Cluster 4

Cluster 5

Cluster 6

Cluster 7

Standalone 1

Standalone 2

Standalone 3

Standalone 4

Standalone 5

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
เตาเผาขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

เตาเผาขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
เตาเผาขยะมูลฝอย

1.50

8.30

7.00

6.00

13.00

30.00

162.00

6.00

39.00

18.50

ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด

ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด

ต.แม่ละเมา อ.แม่สอด

ต.พระวอ อ.แม่สอด

ต.แม่กุ อ.แม่สอด

ต.วังหมัน อ.สามเงา

ต.สมอโคน หรือ ต.ไม้งาม หรือ
ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง

ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง

ต.ช่องแคบ อ.พบพระ

ต.พบพระ อ.พบพระ

ขนาด
ปริมาณขยะ
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
Cluster
(ตัน/วัน)
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
61.00
ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
164.85
ต.แม่ปะ อ.แม่สอด
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

14

ที่ สสภ.

อบต.สามหมื่น

0

0

อบต.แม่ตื่น

0

0

6

21

1

3

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ทต.ไม้งาม, ทต.หนองบัวใต้, อบต.น�ำ้ รึม, อบต.ป่ามะม่วง,
อบต.แม่ท้อ, อบต.ตลุกกลางทุ่ง, อบต.หนองบัวเหนือ,
อบต.วังประจบ, อบต.โป่งแดง, อบต.วังหิน, ทต.บ้านตาก,
ทต.ทุ่งกระเชาะ, อบต.ท้องฟ้า, อบต.เกาะตะเภา,อบต.
แม่สลิด, อบต.สมอโคน, อบต.ตากออก, อบต.ตากตก,
ทต.วังเจ้า, อบต.เชียงทอง, อบต.ประดาง
อบต.วั ง จั น ทร์ , อบต.ยกกระบั ต ร, อบต.สามเงา,
อบต.บ้านนา, อบต.ย่านรี, ทต.สามเงา
ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

อบต.อุ้มผาง

อบต.คีรีราษฎร์, อบต.รวมไทยพัฒนา

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
6
อบต.แม่ต้าน, อบต.ท่าสองยาง, อบต.แม่สอง, อบต.
แม่หละ, อบต.แม่อุสุ, อบต.แม่วะหลวง
15
อบต.แม่ปะ, อบต.แม่กาษา, ทต.ท่าสายลวด,ทต.แม่
ตาว,อบต.ท่ า สายลวด,อบต.แม่ ป ะ,อบต.พระธาตุ ผ า
แดง,อบต.มหาวัน,อบต.แม่กุ,ทต.แม่ระมาด,ทต.แม่จะ
เรา,ทต.ทุ่งหลวง,อบต.แม่ระมาด,อบต.พระธาตุ,อบต.
ขะเนจื้อ
2
อบต.พบพระ, อบต.วาเลย์

0

อบต.พะวอ

ทต.แม่กุ

อบต.วังหมัน

ทม.ตาก

ทต.อุ้มผาง

อบต.ช่องแคบ

ทต.พบพระ

ทน.แม่สอด

ทต.แม่ต้าน

ชื่อ อปท. หลัก

0.25 อบต.ด่านแม่ละเมา

0.2

8.3

43

1

4

40

15

พื้นที่
(ไร่)

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
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4

ก�ำแพงเพชร

จังหวัด

S

S

Cluster 4

Cluster 6

M

Cluster 3

S

S

Cluster 2

Cluster 5

L

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
เตาเผาขยะมูลฝอย

Cluster 1

Standalone 9

Standalone 8

Standalone 7

Standalone 6

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

28.40

16.22

31.01

84.35

40.72

391.39

9.23

8.00

2.00

ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง

ต.บ้านพราน อ.พรานกระต่าย

ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี

ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี

ต.โนนพลาง อ.ลานกระบือ
(13 ไร่)

ต.หนองปลิง อ.เมือง (229 ไร่)

ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า

ต.โมโกร อ.อุ้มผาง

ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
0.50
ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

15

ที่ สสภ.

ทต.แม่กลอง

ทต.แม่จัน

ชื่อ อปท. หลัก

25

70

20

26

13

ทต.ท่ามะเขือ

ทต.พรานกระต่าย

ทต.ขาณุวรลักษบุรี

ทต.สลกบาตร

ทต.ลานกระบือ

229 ทม.ก�ำแพงเพชร

อบต.นาโบสถ์

0.25 อบต.โมโกร

10

1

พื้นที่
(ไร่)

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

4

1

4

7

7

44

0

0

0

อบต.คลองสมบู ร ณ์ , อบต.ท่ า มะเขื อ , อบต.วั ง บั ว ,
อบต.วังแขม

44 แห่ง ของ อ.เมือง/อ.ไทรงาม/อ.พรานกระต่าย/
อ.คลองขลุง/อ.ไทรงาม/อ.ทรายทองวัฒนา/อ.คลองลาน/
อ.ปางศิลาแดง/อ.โกสัมมพีนคร ได้แก่ ทม.หนองปลิง,
ทต.ไทรงาม, ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล, อบต.ลานดอกไม้,
อบต.นาบ่อคา, อบต.ถ�้ำกระต่ายทอง, ทต.นครชุม, อบต.
ท่าไม้, ทต.ปากดง, อบต.วังควง, ทต.เทพนคร,อบต. หนอง
หัววัว,อบต.สระแก้ว, ทต.ทุง่ ทราย, อบต.ไตรตรึงษ์, อบต.
ถาวรวัฒนา, อบต.วังทอง, อบต.ทุ่งทอง ,อบต.ทรงธรรม,
อบต.โพธิ์ทอง, อบต.ท่าขุนราม, ทต.เขาคีรีส, อบต.นคร
ชุม, อบต.วังตะแบก, อบต.คลองขลุง, อบต.ลานดอกไม้
ตก, อบต.สักงาม, อบต.ห้วยยั้ง, อบต.โป่งน�้ำร้อน, อบต.
เพชรชมภู, อบต.คลองน�ำ้ ไหล, อบต.อ่างทอง, อบต.คณฑี,
อบต.หนองไม้กอง, อบต.โกสัมพีนคร, ทต.วังยาง, อบต.
ท่าพุทรา, อบต.คุยบ้านโอ่ง, อบต.มหาชัย, อบต.ไทรงาม,
อบต.พานทอง, อบต.หนองคล้า, อบต.หนองทอง, อบต.
หนองแม่แตง
ทต.ช่องลม, ทต.ประชาสุข สัน ต์, อบต.ลานกระบือ,
อบต.จันทิมา, อบต.โนนพลาง, อบต.บึงทับแรต, อบต.
หนองหลวง
ทม.ปางมะค่า, อบต.ดอนแตง, อบต.บ่อถ�ำ้ , อบต.วังชะพลู,
อบต.วังหามแห, อบต.สลกบาตร, อบต.โค้งไผ่
อบต.ป่ า พุ ท รา, อบต.ยางสู ง , อบต.เกาะตาล,
อบต.แสนตอ
ทต.บ้านพราน

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
0
ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

186
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5

17

นครปฐม

อุทัยธานี

จังหวัด

S

Standalone 9

M

M

Cluster 1

Cluster 2

L

S

Standalone 8

Cluster 1

S

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
เตาเผาขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

ด�ำเนินการจัดการร่วมกับชุมชน

ด�ำเนินการจัดการร่วมกับชุมชน

ด�ำเนินการจัดการร่วมกับชุมชน

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ด�ำเนินการจัดการร่วมกับชุมชน

Standalone 7

Standalone 6

Standalone 5

Standalone 4

Standalone 3

Standalone 2

Standalone 1

Cluster 8

Cluster 7

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

50.00

250.00

314.00

9.58

7.49

4.15

4.94

7.00

23.24

3.00

1.69

6.28

25.42

10

5

33

10

40

40

4

พื้นที่
(ไร่)

อบต.หินดาต

อบต.ปางตาไว

อบต.คลองแม่ลาย

อบต.ธ�ำมรงค์

ทต.คลองพิไกร

ทต.คลองลานพัฒนา

อบต.แม่ลาด

ทต.ท่าพุทรา

ทต.คลองแม่ลาย

ทต.ระหาน

ทต.คลองขลุง

ชื่อ อปท. หลัก

ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

29

ทต.สามง่าม

ต.หลุ ม เข้ า อ.หนองขาหย่ า ง 107 ทม.อุทัยธานี
จ.อุทัยธานี
ต.ตาก้อง อ.เมือง
232 ทน.นครปฐม

ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง

ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง

ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง

ต.ธ�ำมรงค์ อ.เมือง

ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย

ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน

ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง

ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง

ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง

ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
16.45
ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

4

16

ที่ สสภ.

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

20

23

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ทม.นครปฐม ทต.ธรรมศาลา ทต.มาบแค ทต.บ่อพลับ
อบต.ตาก้อง อบต.ทัพหลวง อบต.ทุ่งน้อย อบต.ถนนขาด
อบต.วังตะกู อบต.หนองปากโลง อบต.ห้วยจระเข้ อบต.
ล�ำพยา อบต.พระประโทน อบต.สามควายเผือก อบต.
บางแขม อบต.สนามจันทร์ อบต.วังเย็น อบต.บ้านยาง
อบต.ห้วยขวาง อบต.ทุ่งขวาง อบต.หนองกระทุ่ม อบต.
วัดส�ำโรง และ อบต.สวนป่าน
อบต.ห้วยพระ อบต.ดอนรวก อบต.ดอนพุทรา อบต.ห้วย
ด้วน อบต.บ้านหลวง อบต.บางปลา ทต.ล�ำพญา อบต.ไผ่
หูชา้ ง อบต.บางไทรป่า อบต.บางษี อบต.ไทรงาม อบต.นิล
เพชร อบต.คลองนกกระทุง อบต.บางหลวง อบต.ดอนตูม
อบต.บางเลน อบต.บางระก�ำ อบต.หินมูล อบต.ห้วยพลู
และ อบต.ดอนแฝก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

อบต.บึงสามัคคี, อบต.เทพนิมิตร, อบต.วังชะโอน

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
2
อบต.วังไทร, อบต.หัวถนน

ภาคผนวก ฉ
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18

5

ที่ สสภ.

สุพรรณบุรี

จังหวัด

M

Cluster 4

M

M

Cluster 3

Cluster 5

M

65.30

106.84

242.18

150.14

หมู่.8 ต.หัวเขา
อ.เดิมบางนางบวช

ม. 21 ถ.ด่านช้าง -หนองมะค่า
โมง ต.หนองมะค่าโมง

ต.ท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง

หมู่ 4 ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
223.26
ม.3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง
ชื่อ อปท. หลัก

22

16

30

51

อบต.หัวเขา

อบต.หนองมะค่าโมง

ทต.ท้าวอู่ทอง

ทต.ศรีประจันต์

139 ทม.สุพรรณบุรี

พื้นที่
(ไร่)

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

15

15

34

ทต.ท้าวอู่ทอง ทต.ท้าวอู่ทอง ทต.อู่ทอง ทต.สระยาย
โสม ทต.ขุนพัดเพ็ง ทต.บ้านดอน ทต.กระจัน ทต.บ้าน
โข้ง ทต.เจดีย์ ทต.จรเข้สามพัน อบต.ดอนคา อบต.ดอน
มะเกลือ อบต.พลับพลาไชย อบต.ยุง้ ทะลาย อบต.สระพัง
ลาน อบต.หนองโอ่ง อบต.ทุ่งคอก อบต.ศรีส�ำราญ อบต.
หัวโพธิ์ อบต.หนองบ่อ อบต.ดอนมะนาว อบต.ต้นตาล
อบต.เนินพระปรางค์ อบต.บ่อสุพรรณ อบต.บางตะเคียน
อบต.บางตาเถร อบต.บางพลับ อบต.บางเลน อบต.บ้าน
ช้าง อบต.ศาลาขาว อบต.สวนแตง ทต.บ้านแหลมพัฒนา
อบต.สระกระโจม ทต.สระกระโจม ทต.ทุ่งคอก
อบต.หนองมะค่าโมง อบต.หนองมะค่าโมง ทต.ด่านช้าง
อบต.ด่านช้าง อบต.นิคมกระเสียว อบต.วังคัน อบต.ห้วย
ขมิน้ อบต.องค์พระ อบต.หนองหญ้าไซ อบต.วังยาว อบต.
ทัพหลวง อบต.หนองขาม อบต.หนองโพธิ์ อบต.แจงงาม
อบต.หนองราชวัตร ทต.หนองหญ้าไซ
อบต.หัวเขา ทต.นางบวช ทต.บ่อกรุ ทต.เขาดิน ทต.ปากน�ำ้
ทต.เดิมบาง ทต.หนองกระทุ่ม ทต.ทุ่งคลี อบต. เขาพระ
อบต.โคกช้าง อบต.นางบวช อบต.บ่อกรุ อบต.ป่าสะแก
อบต.ยางนอน อบต.หัวเขา อบต.หัวนา

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
37
ทม.สุพรรณบุรี ทต.ท่าระหัด ทต.บ้านโพธิ์ ทต.บ้านแหลม
ทต.ต้นคราม ทต.ตะค่า อบต.ไผ่ขวาง อบต.โคกโคเฒ่า
อบต.ดอนมะสังข์ อบต.พิหารแดง อบต.สนามชัย อบต.
บางใหญ่ ทต.สวนแตง ทต.บางกุ้ง อบต.ทับตีเหล็ก อบต.
ตลิง่ ชัน อบต.สนามคลี อบต.รัว้ ใหญ่ อบต.ดอนตาล อบต.
ดอนก�ำยาน อบต.ดอนโพธิ์ทอง อบต.บางปลาม้า อบต.
กฤษณา อบต.สาลี อบต.ไผ่กองดิน อบต.องครักษ์ อบต.
จรเข้ใหญ่ อบต.มะขามล้ม อบต.วังน�้ำเย็น อบต.วัดโบสถ์
อบต.วัดดาว อบต.บ้านกุ่ม ทต.ท่าเสด็จ ทต.โพธิ์พระยา
ทต.บางปลาม้า ทต.ไผ่กองดิน ทต.โคกคราม
23
ทต.ศรีประจันต์ ทต.บ้านกร่าง ทต.วังน�้ำซับ ทต.วังยาง
ทต.ปลายนา ทต.สามชุก ทต.วังหว้า ทต.ห้วยวังทอง
อบต.ดอนปรู อบต.มดแดง อบต.ศรีประจันต์ อบต.
วังลึก อบต.หนองผักนาก อบต.ย่านยาว อบต.บางงาม
อบต.หนองสะเดา อบต.กระเสียว อบต.บ้านสระ อบต.
ดอนเจดีย์ อบต.หนองสาหร่าย อบต.ไร่รถ อบต.ทะเล
บก ทต.ดอนเจดีย์

188

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
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5

6

6

6

20

21

22

23

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

นนทบุรี

สมุทรสาคร

ชัยนาท

จังหวัด

L
M

Cluster 2

M

Cluster 2

Cluster 1

L

L

Cluster 1

Cluster 1

L

S

Transfer Station

Cluster 1

M

ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) (ส่งไป
ก�ำจัด โรงปูนซีเมนต์)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
เตาเผาขยะมู ล ฝอยเพื่ อ ผลิ ต
พลั ง งานไฟฟ้ า (เอกชนลงทุ น )
และระบบฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั ก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
เตาเผาขยะมู ล ฝอยเพื่ อ ผลิ ต
พลั ง งานไฟฟ้ า ) ด� ำ เนิ น การโดย
บริษัท อีสเทิร์นเอนเนอจี้พลัส
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) (ส่งไป
ก�ำจัด โรงปูนซีเมนต์)
ยังไม่ระบุ

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

160.00

1,800.00

160.00

2,000.00

1,200.00

750.00

40.00

56.00

หมู่ที่ 16 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ยังไม่มีข้อมูล

ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ

168/1 หมู่ 5 ต.แพรกษาใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี

หมู่ที่ 2 ต.โพนางด�ำตก
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

หมู่ที่ 3 บ้านหนองแจง
ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท

6

อบต.คลองสาม

ยังไม่มีข้อมูล

261 อบต.แพรกษาใหม่
(บ.อีสเทิร์นเอนเนอจี้พลัส
จ�ำกัด)
16 ทน.สมุทรปราการ

472 อบจ.นนทบุรี

ทต.โพธิ์พิทักษ์

ทต.หันคา

ขนาด
ปริมาณขยะ
พื้นที่
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
ชื่อ อปท. หลัก
(ไร่)
Cluster
(ตัน/วัน)
M
ร ะ บ บ ฝ ั ง ก ล บ อ ย ่ า ง ถู ก ห ลั ก
100.00
หมู่ 4 บ้านหนองดู่
ทม.ชัยนาท
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

5

19

ที่ สสภ.

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

1

1

48

อบต.คลองสี่

ยังไม่มีข้อมูล

ทต.บางปู

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดสมุทรปราการ

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
27
ทต.ชัยนาท ทต.บ้านกล้วย ทต.นางลือ ทต.เสือโฮก
ทต.หาดท่าเสา ทต.ธรรมามูล อบต.เขาท่าพระ อบต.ท่าชัย
ทต.วัดสิงห์ ทต.หนองน้อย ทต.หนองขุน่ อบต.มะขามเฒ่า
อบต.วังหมัน อบต.บ่อแร่ อบต.หนองบัว ทต.หางน�ำ้ สาคร
ทต.คุ้งส�ำเภา ทต.ศิลาดาน ทค.มโนรมย์ อบต.วัดโคก
อบต.ท่าฉนวน อบต.ไร่พัฒนา อบต.อู่ตะเภา ทต.หนอง
มะโมง ทต.วังตะเคียน อบต.สะพานหิน อบต.กุดจอก
21
ทต.หนองแซง ทต.สามง่ า มท่ า โบสถ์ ทต.บ้ า นเชี่ ย น
ทต.ห้วยงู ทต.สามง่ามพัฒนา อบต.หันคา อบต.เด่นใหญ่
อบต.วังไก่เถิอน อบต.ไพรนกยูง ทต.เนินขาม อบต.สุข
เดือนห้า อบต. กะบกเตีย้ ทต.สรรคบุรี ทต.แพรกศรีราชา
ทต.ดงคอน ทต.บางขุด ทต.โพงาม ทต.ห้วยกรด ทต.ห้วย
กรดพัฒนา ทต.ดอนก�ำ อบต.เที่ยงแท้
9
ทต.โพธิ์ พิ ทั ก ษ์ ทต.สรรพยา ทต.บางหลวง ทตโพ
นางด�ำตก ทต.โพนางด�ำออก ทต.หาดอาษา ทต.ตลุก
ทต.เจ้าพระยา อบต.เขาแก้ว
22
อปท. ทุกแห่งในจังหวัดส่งขยะมูลฝอยไปก�ำจัดที่บริษัท
เอกชน จ�ำนวน 3 แห่ง ใน จ.สมุทรสาคร
45
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดนนทบุรี
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6

พระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

M
L

Cluster 3

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landf ill)
และเตาเผา
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) (เอกชน
ลงทุน)
350.00

60.00
หมู่ 3 ต.บางระก�ำ อ.นครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต.สามกอ อ.เสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
72

84

ทต.นครหลวง

ทม.เสนา

62

10

ขนาด
ปริมาณขยะ
จ�ำนวน อปท.
พื้นที่
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
ชื่อ อปท. หลัก
ทิ้งร่วม
(ไร่)
Cluster
(ตัน/วัน)
(แห่ง)
L
เตาเผาขยะมู ล ฝอยเพื่ อ ผลิ ต
580.00
ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล 372 ศู น ย์ จั ด การขยะต้ น แบบ
72
พลังงานไฟฟ้า (ได้รับสนั บสนุ น
จ.พระนครศรีอยุธยา
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
งบ มท.)
มท. (ทน.พระนครศรีอยุธยา
เฉพาะกิจ)

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

24

ที่ สสภ.

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
ทน.พระนครศรีอยุธยา อบต.บ้านป้อม อบต.ลุมพลี อบต.
ส�ำเภาล่ม อบต.วัดตูม อบต.คลองสระบัว อบต.ปากกราน
อบต.บ้านใหม่ อบต.คลองตะเคียน อบต.เกาะเรียน อบต.
สวนพริก ทม.อโยธยา อบต.บ้านเกาะ อบต.หันตรา อบต.
ภูเขาทอง ทต.ราชคราม อบต.โคกช้าง อบต.บ้านม้า อบต.
ไม้ตรา ทต.บางบาล ทต.มหาพราหมณ์ อบต.น�ำ้ เต้า อบต.
บ้านคลัง อบต.กบเจา อบต.พระขาว อบต.กุฎี อบต.
ท่าดินแดง อบต.หน้าโคก อบต.บ้านแค อบต.ลาดน�้ำเค็ม
อบต.นาคู อบต.ดอนลาน อบต.ลาดชิด ทต.สามเมือง
อบต.หลักชัย อบต.คู้สลอด อบต.ลาดบัวหลวง อบต.
สิงหนาท อบต.คลองพระยาบันลือ อบต.พระยาบันลือ
ทต.บ้านสร้าง ทต.พระอินทราชา ทต.คลองจิก ทต.เชียง
รากน้อย อบต.บางประแดง ทต.บ้านกรด อบต.บ้านแป้ง
อบต.เกาะเกิด อบต.สามเรือน อบต.ตลิ่งชัน ทต.ตลาด
เกรียบ ทต.บางปะอิน ทต.ปราสาททอง ทต.บางกระสั้น
อบต.บ้านพลับ อบต.บ้านหว้า อบต.บ้านโพ อบต.วัดยม
อบต.ปลายกลัด อบต.วังพัฒนา อบต.บางซ้าย อบต.เทพ
มงคล ทต.เจ้าเจ็ด ทต.บางนมโค อบต.ดอนทอง อบต.สาม
ตุ่ม อบต.ชายนา อบต.บ้านหลวง อบต.มารวิชัย
ทม.เสนา ทต.สามกอ ทต.บางซ้ า ย ทต.หั ว เวี ย ง
ทต.ลาดชะโด ทม.ผักไห่ อบต.บ้านโพธิ์ อบต.รางจรเข้
อบต.ลาดงา อบต.บ้านแพน
ทต.นครหลวง ทต.อรัญญิก อบต.คลองสะแก อบต.
บ่อโพง อบต.ปากจั่น อบต.แม่ลา อบต.บ้านซุ้ง อบต.
หนองปลิง ทต.บ้านแพรก อบต.ส�ำพะเนียง อบต.คลอง
น้อย ทต.มหาราช ทต.โรงช้าง อบต.บ้านใหม่ อบต.ท่าตอ
อบต.บ้านขวาง อบต.บ้านนา อบต.บางนา ทต.บางปะหัน
อบต.โพธิ์สามต้น อบต.หันสัง อบต.บ้านลี่ อบต.ทับน�้ำ
อบต.บ้านขล้อ อบต.เสาธง อบต.ตานิม อบต.บางปะหัน
อบต.บางเดือ่ อบต.พุทเลา ทต.ท่าเรือ ทต.ท่าหลวง อบต.
ท่าเจ้าสนุก อบต.ปากท่า อบต.หนองขนากอบต.ท่าหลวง
อบต.ศาลาลอย อบต.จ�ำปา อบต.วังแดง อบต.บ้านร่อม
อบต.โพธิ์เอน ทต.ภาชี อบต.หนองน�้ำใส อบต.ดอนหญ้า
นาง อบต.ระโสม อบต.โคกม่วง อบต.พระแก้ว อบต.กระ
จิว ทต.อุทัย อบต.ข้าวเม่า อบต.โพสาวหาญ อบต.หนอง
ไม้ซงุ อบต.สามบัณฑิตอบต.หนองน�ำ้ ส้ม อบต.เสนา อบต.
บ้านหีบ ทต.ล�ำตาเสา อบต.ล�ำไทร อบต.พะยอม อบต.
ข้าวงาม อบต.ชะแมบ อบต.บ่อตาโล่ อบต.วังจุฬา อบต.
วังน้อย อบต.สนับทึบ อบต.หันตะเภา

ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
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6

7

7

26

27

28

เพชรบูรณ์

สระบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง

จังหวัด

M

M
S
M
S
S

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Cluster 5

Transfer Station

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

40.00

15.00

80.00

40.00

60.00

80.00

ขนาด
ปริมาณขยะ
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
มูลฝอยเข้าระบบ
Cluster
(ตัน/วัน)
M1 ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
100.00
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) (ส่งไป
ก�ำจัด โรงปูนซีเมนต์)
L2 เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
300.00
พลังงานไฟฟ้า (เอกชนลงทุน)
S
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
10.00
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) (ส่งไป
ก�ำจัด โรงปูนซีเมนต์)
M
เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
280.00
พลังงานไฟฟ้า (เอกชนลงทุน)
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
170.00
สุขาภิบาล (Sanitary Landf ill)
และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
100.00
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
S
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
40.00
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
80.00
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

Cluster 1

Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

Cluster 1

Cluster 1

Cluster 6

Cluster 5

Cluster 4

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

6

25

ที่ สสภ.

บ้านหนองสว่าง ม.4 ต.หล่มสัก
อ.หล่มสัก

บ้านโคกเจริญ ม.7ต.ชนแดน
อ.ชนแดน
บ้านล�ำนารายณ์ ม.8 ต.พุเตย
อ.วิเชียรบุรี
ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ

ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่

บ้านปากน�้ำ ม.4 ต.นาป่า
อ.เมือง

บ้านโคกดินแดง หมู่ 11
ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ
บ้านสะพานดิน หมู่ที่ 8
ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ
บ้านพุขามหวาน หมู่ 5
ต.พระพุทธบาท
อ.พระพุทธบาท

60/1 ม.5 ต�ำบลบางพลี
อ�ำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ม.12 ต.อุทัย อ.อุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมู่ที่ 4 ต.สามเมือง
อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
บ้านโตนด ต.เทวราช
อ.ไชโย จ.อ่างทอง
หมู่ที่ 6 ถ.สิงห์บุรี-บางระจัน
ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

ที่ตั้ง

ทม.สิงห์บุรี

ทม.อ่างทอง

อบต.เมืองขีดขิน

16

16

15

40

ทม.หล่มสัก

อบต.ทุ่งสมอ

ทต.พุเตย

ทต.ชนแดน

117 ทต.หนองไผ่

108 ทม.เพชรบูรณ์

150 ทม.พระพุทธบาท

50

101 ทม.สระบุรี

30

89

ชื่อ อปท. หลัก

-

-

-

-

-

18

11

8

3

41

64

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ทต.ดอนพุด ทต.ตลาดน้อย อบต.หนองบัว ทต.สร่างโศก
ทต.บางโขมด ทต.ท่าลาน ทต.ธารเกษม ทต.บ้านหมอ
ทม.พระพุทธบาท ทต.หนองโดน อบต.บ้านกลับ อบต.
บ้านยาง ทต.หัวปลวก อบต.เริงราง ทต.ต้นตาล-พระยา
ทด อบต.เขาวง อบต.ห้วยป่าหวาย อบต.ผึ้งรวง อบต.
ดาวเรือง
อบต.ป่าเลา ทต.ท่าพล อบต.สะเดียง อบต.ตะเบาะ อบต.
ดงมูลเหล็ก อบต.นายม อบต.บ้านโตก อบต.วังมภู อบต.
ห้วยใหญ่ อบต.ชอนไพร อบต.ห้วยสะแก อบต.น�้ำร้อน
อบต.บุ่งคล้า อบต.ตาลเกี่ยว อบต.น�้ำชุน อบต.น�้ำก้อ
อบต.วัดป่า อบต.แคมป์สน
ยังไม่มีข้อมูล

อบต.พุแค อบต.ห้วยบง อบต.ท่าคล้อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดสิงห์บุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดอ่างทอง

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
130 ทต.บางไทร (บริษัทบางไทร
7
ทต.บางไทร อบต.บ้านกลึง อบต.กระแซง อบต.โพแตง
รีไซเคิล จ�ำกัด)
อบต.ไผ่พระ อบต.บางยี่โท อบต.สนามชัย (บริษัทรับ
ขยะนอกพื้นที่)
73 “อบต.อุทัย (นายประพันธ์
5
อบต.คานหาม อบต.ธนู อบต.บ้านช้าง อบต.อุทัย อบต.
อยู่เย็น)”
ข้าวเม่า (บริษัทรับขยะนอกพื้นที่)
45 ทต.สามเมือง
1
ทต.ลาดบัวหลวง

พื้นที่
(ไร่)

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
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7

31

8

7

30

32

7

29

ที่ สสภ.

ราชบุรี

ปราจีนบุรี

นครนายก

ลพบุรี

จังหวัด

M

Cluster 3

S
S
S
S

Cluster 3

Cluster 4

Cluster 5

Cluster 6
L

M

Cluster 2

Cluster 1

M

S

Cluster 2

Cluster 1

S

Cluster 1

Transfer Station

S

600.00

15.00

30.00

23.60

15.00

60.00

60.00

7.00

28.00

15.00

112.00

13.00
34

46

43

พื้นที่
(ไร่)

อยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่

บ้านวังตะเคียน หมู่ 5
ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี
หมู่ 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ

หมู่ 2 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี

บ้านคลองกลาง หมู่ 12
ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี
หมู่ 6 ต.นาดี อ.นาดี

ทม.ปราจีนบุรี

อบต.พรหมณี

อบต.ทรายมูล

ทต.ล�ำนารายณ์

ทม.ลพบุรี

ทต.โคกส�ำโรง

ทม.บ้านหมี่

ชื่อ อปท. หลัก

35

5

5

25

ทม.ราชบุรี

ทต.ศรีมหาโพธิ์

อบต.วังตะเคียน

อบต.ทุ่งโพธิ์

ทต.นาดี

156 อบต.กบินทร์

บ้านเขายายกะตา หมู่ที่ 2
10
ต.ล�ำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
บ้านเกาะล่าง หมูท่ ี่ 3 ต.ทรายมูล 29
อ.องครักษ์
บ้านปากกระทุ่ม หมู่ที่ 7
7
ต.พรหมณี อ.เมือง
บ้านดงยาง หมู่ 7 ถ.ประจันตคาม 190
ต.โนนห้อม อ.เมือง

ถ.บ้านวังกะเบียน ต.หนองแขม
อ.โคกส�ำโรง
บ้านสะพานอิฐ หมู่ที่ 3
ต .ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
34.00
ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
เตาเผาขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

77

1

-

2

3

3

15

-

-

-

9

อปท.ในจังหวัดราชบุรี

อบต.บ้านทาม

ยังไม่มีข้อมูล

อบต.บุพราหมณ์ และ อบต.แก่งดินสอ

อบต.นาดี อบต.ส�ำพันตา และ อบต.สะพานหิน

ทต.บ้ า นนาปรื อ อบต.บ้ า นพระ อบต.รอบเมื อ ง
อบต.ท่างาม อบต.ดงพระราม อบต.โคกไม้ลาย อบต.
ดงขี้เหล็ก อบต.เนินหอม อบต.ไม้เค็ด อบต.บางเดชะ
อบต.เกาะลอย อบต.ค�ำโตนด ทต.ประจันตคาม อบต.
เกาะโพธิ์ และ อบต.ปากพลี
ทต.เมืองเก่า อบต.เมืองเก่า และ ทต.กบินทร์

รับขยะของอปท.เขตในอ.เมือง และอ.ปากพลี

รับขยะของอปท.เขตในอ.องครักษ์ และอ.เมือง

ทต.ท่าศาลา ทต.กกโก ทต.ป่าตาล อบต.ทะเลชุบศร
อบต.บางขันหมาก อบต.พรหมมาสตร์ อบต.โพธิเก้าต้น
อบต.บ้านโป่ง ศูนย์สงครามพิเศษ มณฑลทหารบกที่ 13
ยังไม่มีข้อมูล

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
10
อบต.เชียงงา อบต.บางกระพี้ อบต.บางพึ่ง อบต.บ้าน
กล้วย อบต.บ้านชี อบต.บ้านทราย อบต.โพนทอง อบต.
สนามแจง อบต.หินปัก อบต.หนองเมือง
2
อบต.ถลุงเหล็ก อบต.ห้วยโป่ง

192
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8

8

34

35

เพชรบุรี

สมุทรสงคราม

กาญจนบุรี

จังหวัด

S

M

Cluster 4

Cluster 5

Cluster 1

M

M

S1

Cluster 3

Cluster 1

M

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
M
เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

297.00

145.00

75.52

9.00

27.00

61.10

13

53

พื้นที่
(ไร่)

ทม.ท่าเรือพระแท่น

ทม.กาญจนบุรี

ชื่อ อปท. หลัก

บ้านห้วยตะแกละ หมู่ 5
ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง / หรือ
สถานที่ในเขตอ�ำเภอืนที่มีความ
เหมาะสม (มติคณะกรรมการ
บริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย
จังหวัดเพชรบุรี ครัง้ ที่ ๑/๒557)

ยังไม่มีข้อมูล
16

ทต.ท่ายาง

ยังไม่มีข้อมูล

สถานที่ ก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอย 90 ทต.ลิ่นถิ่น
พื้ น ที่ ที่ ดิน ในเขตนิ ค มสหกรณ์
หมู่ 6 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี
สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยพื้นที่ 50 ทต.วังกะ
ป่าสงวนแห่งชาติเขาช้างเผือก
หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี
สถานที่ ก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยใน 300 ทต.ห้วยกระเจา
เขตพื้นที่ทหาร ต.ห้วยกระเจา
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจบุรี

สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยของ
ทม.ท่าเรือพระแท่น ต.ตะคร�้ำ
เอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
130.00
เขตพื้นที่กองพันทหารม้าที่ 4
รักษาพระองค์ เชิงเขาทอง
หมู่ 6 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

8

33

ที่ สสภ.

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

55

14

1

อปท.ในพื้นที่ อ.เมืองเพชรบุรี อ.บ้านแหลม อ.บ้านลาด
อ.ท่ายาง อ.แก่งกระจาน

อปท. ในพื้นที่ อ.ห้วยกระเจา อ.หนองปรือ อ.เลาขวัญ
อ.บ่อพลอย และ อ.พนมทวน รวม 14 อปท. ได้แก่
ทต.สระลงเรือ ทต.หนองปรือ ทต.เลาขวัญ ทต.หนอง
ฝ้าย ทต.บ่อพลอย ทต.หนองรี อบต.หลุมรัง ทต.พนมทวน
ทต.ตลาดเขต ทต.รางหวาย อบต.พังตรุ อบต.ทุ่งสมอ
อบต.ดอนตาเพชร ทต.ดอนเจดีย์
ยังไม่มีข้อมูล

อปท. ในพื้นที่ อ.สังขละบุรี รวม 1 อปท. ได้แก่ อบต.
หนองลู

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
17
อปท. ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ด่านมะขามเตี้ย อ.ท่าม่วง
และ อ.ไทรโยค รวม 17 อปท. ได้แก่ ทต.ปากแพรก
ทต.ท่ามะขาม อบต.ช่องสะเดา อบต.หนองบัว ทต.แก่ง
เสี้ยน ทต.ลาดหญ้า ทต.หนองบัว ทต.ด่านมะขามเตี้ย
ทต.ท่าม่วง อบต.ท่าม่วง ทต.ท่าล้อ ทต.ส�ำรอง ทต.น�้ำตก
ไทรโยคน้อย อบต.ท่าเสา อบต.ลุ่มสุ่ม ทต.วังโพธิ์ และ
อบต.สิงห์
9
อปท. ในพื้นที่ อ.ท่ามะกา รวม 9 อปท. ได้แก่ อบต.
ตะคร�ำ้ เอน ทต.ท่ามะกา ทต.ท่าไม้ ทต.พระแท่นล�ำพระยา
ทต.พระแท่น ทต.หวายเหนียว ทต.ดอนขมิ้น ทต.ลูกแก
และ อบต.แสนตอ
5
อปท. ในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ รวม 5 อปท. ได้แก่ อบต.หิน
ดาด อบต.ปิล๊อก ทต.ท่าขนุน ทต.ทองผาภูมิ ทต.สหกรณ์
นิคม

ภาคผนวก ฉ
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9

37

อุดรธานี

ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด

L

M

Cluster 2

M

Cluster 4

Cluster 1

M

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

แปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

274.00

487.00

91.79

88.24

ขนาด
ปริมาณขยะ
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
มูลฝอยเข้าระบบ
Cluster
(ตัน/วัน)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
35.00
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
94.00
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
M
เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
130.00
พลังงานไฟฟ้า
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
100.00
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

Cluster 3

Cluster 2

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

8

36

ที่ สสภ.
18

พื้นที่
(ไร่)
ทต.เขาย้อย

ชื่อ อปท. หลัก

บ้านโพธิ์สง่า ม.14 ต.กุมภวาปี
อ.กุมภวาปี

บ.โคกหนองหาด
ต.หนองนาค�ำ อ.เมือง

ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย

ทต.กุมภวาปี

“ทน.อุดรธานี”

อบต.ไชยราช

ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ 200 ทต.ปราณบุรี
ม.3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี

บ้านเขาโป่ง หมู่ 9 ต.เขาใหญ่ 118 ทม.ชะอ�ำ
อ.ชะอ�ำ
บ้านหนองพรานพุก ม.1
130 ทม.หัวหิน
ต.ทับใต้ อ.หัวหิน
ต.อ่าวน้อย อ.เมือง
ทม.ประจวบคีรีขันธ์

ม.1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย

ที่ตั้ง

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

38

25

10

16

13

2

4

ทม.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต. นาหูกวาง ทต.ทับสะแก
ทต.กม.5 อบต.เกาะหลัก อบต.เขาล้าน อบต.หาดขาม
ทต.กุยบุรี อบต.คลองวาฬ ทต.คลองวาฬ อบต.อ่าวน้อย
อบต.บ่อนอก อบต.ห้วยทราย อบต.กุยบุรี
ทต.ปราณบุรี อบต.หินเหล็กไฟ อบต.หนองพลับ ทต.เขา
น้อย อบต.ไร่ใหม่ อบต.หนองตาแต้ม อบต.เขาแดง อบต.
ศิลาลอย ทต.ไร่ใหม่ อบต.ปากน�้ำปราณ อบต.วังก์พง
อบต.สามกระทาย ทต.ปากน�ำ้ ปราณ อบต.ศิลาลอย อบต.
เขาเจ้า อบต.สามร้อยยอด ทต.หนองพลับ
อบต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย อบต.แม่รำ� พึง อบต.ทอง
มงคล อบต.ก�ำเนิดนพคุณ ทต.บางสะพานน้อย ทต.ร่อน
ทอง ทต.ก�ำเนิดนพคุณ อบต.บางสะพาน อบต.ร่อนทอง
อบต.ทรายทอง อบต.ปากแพรก
ทน.อุ ด รธานี ทม.หนองส�ำ โรง ทม.โนนสู ง – น�้ ำ ค� ำ
ทต.หนองบัว ทต.บ้านจั่น ทต.นาข่า ทต.หนองขอนกว้าง
ทต.นิคมสงเคราะห์ ทต.บ้านตาด ทต.หนองไผ่ และ
อบต. ได้แก่ อบต.กุดสระ อบต.นากว้าง อบต.โนนสูง
อบต.บ้านขาว อบต.บ้านจั่น อบต.สามพร้าว อบต.
หนองนาค�ำ อบต.นาข่า อบต.หมูม่น อบต.โคกสะอาด
อบต.เชี ย งพิ ณ อบต.เชี ย งยื น อบต.นิ ค มสงเคราะห์
อบต.หนองไฮ อบต.นาดี
ทต.กุ ม ภวาปี ท ต.พั น ดอน ทต.ห้ ว ยเกิ้ ง ทต.ปะโค
ทต.เชียงแหว ทต.หนองหว้า ทต.กงพานพันดอน ทต.แชแล
ทต.เวียงค�ำ ทต.ศรีธาตุ ทต.หัวนาค�ำ ทต.จ�ำปี ทต.บ้าน
โปร่ง ทต.โนนสะอาด ทต.หนองแวงโนนสะอาด ทต.แสง
สว่าง ทต.นาดี อบต.กุมภวาปี อบต.ตูมใต้ อบต.ท่าลี่ อบต.
ผาสุก อบต.สีออ อบต.เสอเพลอ อบต.นาม่วง อบต.ห้วย
สามพาด อบต.อุ่มจาน อบต.ตาดทอง อบต.นายูง อบต.
ศรีธาตุ อบต.หนองนกเขียน อบต.โคกกลาง อบต.ทมนา
งาม อบต.บุ่งแก้ว อบต.โพธิ์ศรีส�ำราญ อบต.หนองกุงศรี
อบต.ทับกุง อบต.แสงสว่าง อบต.หนองแสง

ทม.หัวหิน อบต.ทับใต้ และ อบต.บึงนคร

อปท.ในเขต อ.ชะอ�ำ

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
10
อปท.ในเขต อ.เขาย้อย อ.หนองหญ้าปล้อง

194

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)

_16-0692(147-218).indd 194

8/17/59 BE 9:36 AM

9

หนองคาย

จังหวัด

M

M

M
M
M

Cluster 6

Transfer Station 1

Transfer Station 2

Transfer Station 3

Transfer Station 4
M

M

Cluster 5

Cluster 1

M

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

Cluster 4

Cluster 3

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

66.00

57.00

64.00

113.00

77.00

132.00

150.00

บ้านดงนาเทา หมู่ 8 ต.สระใคร
อ.สระใคร
บ้านกุดบง หมู่ 6 ต.บ้านเดื่อ
อ.ท่าบ่อ

หมู่ 2 ต.วังสามหมอ
อ.วังสามหมอ
ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ

หมู่ 6 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ

หมู่ 12 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ

หมู่ 11 ต.ศรีส�ำราญ อ.น�้ำโสม

ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ

บ้านโนนศรีทอง หมู่ 7
ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
202.00
บ้านโศกหมู ต.หนองหาน
อ.หนองหาน

เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
100.00
พลังงานไฟฟ้า
Cluster 2
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
24.00
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

38

ที่ สสภ.

พื้นที่
(ไร่)

ทม.ท่าบ่อ

ทม.หนองคาย

ทต.ภูผาแดง

ทต.วังสามหมอ

ทต.กุดจับ

ทต.บ้านผือ

ทต.นางัว

ทต.เพ็ญ

ทม.บ้านดุง

ทต.หนองหาน

ชื่อ อปท. หลัก

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

12

อปท.ในพื้นที่ อ.ท่าบ่อ

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
27
ทต.บ้านเชียง ทต.หนองเม็ก ทต.หนองหาน ทต.หนองไผ่
ทต.โคกสูง ทต.ผักตบ ทต.ไชยวาน ทต.โพนสูง ทต.กู่
แก้ว ทต.คอนสาย ทต.หนองแวงแก้มหอม อบต.ดอนหาย
โศก อบต.บ้านเชียง อบต.บ้านยา อบต.พังงู อบต.โพน
งาม อบต.สร้อยพร้าว อบต.สะแบง อบต.หนองสระปลา
อบต.หนองหาน อบต.ดอนกลอย อบต.นาทราย อบต.
บ้านแดง อบต.ค�ำเลาะ อบต.หนองหลัก อบต.ค้อใหญ่
อบต.โนนทอง-อินทร์
18
ทม.บ้านดุง ทต.ทุง่ ฝน ทต.ทุง่ ใหญ่ และ อบต. ได้แก่ อบต.
ดงเย็น อบต.ถ่อนนาลับ อบต.นาค�ำ อบต.นาไหม อบต.
บ้านจันทน์ อบต.บ้านชัย อบต.บ้านดุง อบต.บ้านตาด
อบต.บ้านม่วง อบต.โพนสูง อบต.วังทอง อบต.อ้อมกอ
อบต.ทุ่งฝน อบต.นาชุมแสง อบต.นาทม
18
ทต.เพ็ ญ ทต.บ้ า นธาตุ ทต.สร้ า งคอมทต.บ้ า นโคก
ทต.บ้านยวด อบต.โคกกลาง อบต.จอมศรี อบต.เชียง
หวาง อบต.เตาไห ห อบต.นาบัว อบต.นาพู่ อบต.บ้าน
เหล่า อบต.เพ็ญ อบต.สร้างแป้น อบต.สุมเส้า อบต.
เชียงดา อบต.นาสะอาด อบต.บ้านหินโงม
13
ทต.นางัว ทต.น�้ำโสม ทต.นายูง ทต.โนนทอง อบต.นางัว
อบต.น�้ำโสม อบต.บ้านหยวก อบต.ศรีส�ำราญ อบต.
สามัคคี อบต.โสมเยี่ยม อบต.หนองแวง อบต.นาแค
อบต.บ้านก้อง
14
ทต.บ้านผือ ทต.กลางใหญ่ ทต.ค�ำบง อบต.ข้าวสาร
อบต.เขือน�้ำ อบต.ค�ำด้วง อบต.จ�ำปาโมง อบต.โนนทอง
อบต.บ้านค้อ อบต.บ้านผือ อบต.เมืองพาน อบต.หนองแวง
อบต.หนองหัวคู อบต.หายโศก
11
ทต.กุดจับ ทต.เชียงเพ็ง ทต.เมืองเพีย ทต.ตาลเลียน
ทต.สร้างก่อ ทต.ปะโค ทต.ยางชุม อบต.กุดจับ อบต.ขอนยูง
อบต.ตาลเลียน อบต.สร้างก่อ
7
ทต.วังสามหมอ ทต.ผาสุก ทต.ล�ำพันชาด ทต.หนอง
หญ้าไซ ทต.บะยาว อบต.ค�ำโคกสูง อบต.หนองกุงทับม้า
9
ทต.ภูผาแดง ทต.หนองวัวซอ ทต.กุดหมากไฟ ทต.โนน
หวาย ทต.อูบมุง ทต.หนองบัวบาน อบต.น�้ำพ่น อบต.
หนองอ้อ อบต.หมากหญ้า
19
อปท.ในพื้นที่ อ.เมืองหนองคายและ อ.สระใคร

ภาคผนวก ฉ
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9

เลย

จังหวัด

M

M

M
S
M

S
M
S

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Cluster 5

Cluster 6

Transfer Station 1

Transfer Station 2

Transfer Station 2

S

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
Cluster 3
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
Cluster 4
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
Transfer Station 1
S
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

18.77

139.97

8.27

56.05

31.38

56.07

72.62

132.13

14.44

บ้านผาเจริญ หมู่ที่ 4 ถ.เลยนาด้วง ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง

บ้านเหมืองแพร่ หมู่ 3
ถงเหมืองแพร่-แสงภา
ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว
ต�ำบลปากปวน อ.วังสะพุง

หมู่ 6 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ

บ้านศรีภูธร หมู่ 3 ต.ปากชม
อ.ปากชม

บ้านน้อย หมู่ 4 ต.เชียงคาน
อ.ชียงคาน

ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง

บ้านโคกสว่าง หมู่ 10
ถ.เลย-เชียงคาน
ต.ศรีสองรัก อ.เมือง

หมู่ 3 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่

ทต.นาด้วง

ทม.วังสะพุง

ทต.นาแห้ว

ทต.ภูเรือ

ทต.ปากชม

ทต.เชียงคาน

ทต.ภูกระดึง

ทม.เลย

ทต.เฝ้าไร่

ปริมาณขยะ
พื้นที่
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
ชื่อ อปท. หลัก
(ไร่)
(ตัน/วัน)
140.00
บ้ า นขุ ม ค� ำ ต.หนองปลาปาก
ทต.ศรีเชียงใหม่
อ.ศรีเชียงใหม่
110.00
239 หมู ่ 13 ถ.หนองคายทต.โพนพิสัย
บึงกาฬ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
7.15
ต.สังคม อ.สังคม
ทต.สังคม

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

39

ที่ สสภ.

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

3

8

5

18

8

9

13

26

อปท. ในพื้นที่ ทม.นาด้วง

อปท. ในพื้นที่ ทม.วังสะพุง

ทม.เมืองเลย ทต.นาอ้อ ทต.น�้ำสวย ทต.นาดินด�ำ ทต.นา
อาน ทต.นาโป่ง อบต.เมือง อบต.ชัยพฤกษ์ อบต.น�้ำสวย
อบต.ศรีสองรัก อบต.กกดู่ อบต.นาแขม อบต.น�้ำหมาน
อบต.เสี้ยว อบต.กกทอง ทต.ท่าลี่ อบต.ท่าลี่ อบต.อาฮี
อบต.หนองผือ อบต.โคกใหญ่ อบต.น�้ำแคม ทต.นาด้วง
ทต.นาดอกค�ำ อบต.นาด้วง อบต.ท่าสะอาด และ อบต.
ท่าสวรรค์
ทต.ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า อบต.ห้วยส้ม
อบต.ศรีฐาน ทต.โนนปอแดง อบต.ผาขาว อบต.บ้านเพิ่ม
อบต.โนนป่าซาง ทต.หนองหิน อบต.ตาดข่า อบต.ปวนพุ
และอบต.หนองหิน
ทต.เขาแก้ว ทต.ธาตุ ทต.เชียงคาน อบต.เชียงคาน อบต.
บุฮม อบต.ปากตม อบต.นาซ่าว อบต.จอมศรี และอบต.
หาดทรายขาว
ทต.ปากชม ทต.เชียงกลม ทต.คอนสา อบต.หาดคัมภีร์
อบต.ห้วยพิชัย อบต.ห้วยบ่อซืน อบต.ชมเจริญ และ
อบต.ปากชม
ทต.ภูเรือ ทต.ร่องจิก อบต.สานตม อบต.ท่าศาลา อบต.
ปลาบ่า อบต.หนองบัว อบต.ลาดค่าง ทต.ด่านซ้าย ทต.ศรี
สองรัก อบต.โป่ง อบต.นาดี อบต.กกสะทอน อบต.โพน
สูง อบต.โคกงาม อบต.วังยาว อบต.อิปุ่ม อบต.นาหอ
และอบต.ปากหมัน
ทต.นาแห้ว อบต.แสงภา อบต.นาพึง อบต.นามาลา และ
อบต.เหล่ากอหก

อปท.ในพื้นที่ อ.เฝ้าไร่

อปท.ในพื้นที่ อ.สังคม

5
4

อปท.ในพื้นที่ อ.โพนพิสัย อ.เฝ้าไร่ อ.รัตนวาปี

22

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
14
อปท. ในพื้นที่ อ. ศรีเชียงใหม่ อ.โพธิ์ตาก อ.สังคม

196

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
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9

9

40

41

สกลนคร

นครพนม

จังหวัด

M

M

Cluster 2

M

Cluster 3

Cluster 1

M

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

197.13

134.07

135.00

104.00

บ้านโพนนาแก้ว ต.โพนนาแก้ว
อ.โพนนาแก้ว

บ้านค�ำผัก-แพว
ต.โนนหอม อ.เมือง

บ้านท่าดอกแก้ว ต.ท่าจ�ำปา
อ.ท่าอุเทน

บ้านนามน ต.นาเลี้ยง อ.นาแก

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
121.00
บ้านสุขเกษม ต.โพธิ์ตาก
อ.เมือง

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

สสภ.

ที่

ทต.ต�ำนาแก

ทม.นครพนม

ชื่อ อปท. หลัก

ทต.ท่าแร่

ทน.สกลนคร

400 ทต.ศรีสงคราม

35

77

พื้นที่
(ไร่)

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
25
“ทม.นครพนม,ทต.โพนสวรรค์, ทต.ปลาปาก*, อบต.ขาม
เฒ่า, อบต.นาราชควาย,อบต.โพธิ์ตาก, อบต.นาทราย
อบต.ค�ำเตย อบต.ท่าค้อ อบต.ดงขวาง อบต.อาจสามารถ
อบต.วังตามัว อบต.เวินพระบาท* อบต.นาถ่อน อบต.
บ้านกลาง อบต.กุรุคุ อบต.บ้านผึ้ง อบต.มหาชัย* อบต.
ปลาปาก อบต.โคกสว่าง* อบต.นามะเขือ อบต.โพน
จาน อบต.นาขมิ้น อบต.บ้านค้อ และ อบต.โพนสวรรค์”
29
ทต.นาแก ทต.เรณูนคร ทต.ธาตุพนม ทต.ปลาปาก*
อบต.หนองบ่อ อบต.บ้านแก้ง อบต.นาคู่ อบต.พิมาน
อบต.นาเลียง อบต.แสนพัน ทต.นาหนาด อบต.ดอนนาง
หงส์ ทต.น�้ำก�่ำ ทต.ฝั่งแดง อบต.พระกลางทุ่ง อบต.โคก
หินแฮ่ อบต.นางาม อบต.โพนทอง อบต.ท่าลาด อบต.
มหาชัย* อบต.โคกสว่าง* อบต.กุตาไก้ อบต.โคกสี อบต.
ยอดชาด อบต.วังยาง อบต.เรณูใต้ อบต.นาแก อบต.โคก
สูง อบต.โพนแพง
34
ทต. ศรีสงคราม ทต. นาหว้า ทต. บ้านแพง ทต. ท่าอุเทน
อบต.ศรีสงคราม อบต.นาเดื่อ อบต. บ้านเอื้อง อบต.สาม
ผง อบต.ท่าบ่อสงคราม อบต.บ้านข่า ทต.นาค�ำ อบต.โพน
สว่าง ทต.หาดแพง อบต.นางัว อบต.บ้านเสียว อบต.นา
คูณใหญ่ อบต.เหล่าพัฒนา ทต.ท่าเรือ อบต.นาหว้า อบต.
ไผ่ล้อม อบต.โพนทอง อบต.หนองแวง อบต.นางัว อบต.
นาแข อบต.รามราช อบต.หนองเทา อบต.โนนตาล อบต.
ท่าจ�ำปา อบต.ไชยบุรี อบต.พนอม อบต.พะทาย อบต.
หนองชน อบต.ดอนเตย อบต.นาทม
29
ทม.สกลนคร อบต.ธาตุเชิงชุม อบต.งิว้ ด่อน อบต.โนนหอม
อบต.ม่วงลาย อบต.ดงชน อบต.ห้วยยาง ทต.ธาตุนาแวง
อบต.เหล่าปอแดง อบต.โคกก่อง อบต.พังขว้าง อบต.ฮาง
โฮง อบต.กกปลาซิว อบต.โคกภู อบต.หลุบเลา อบต.สร้าง
ค้อ อบต.จันทร์เพ็ญ อบต.เต่างอย อบต.นาตาล อบต.บึง
ทวาย อบต.โพนค้อ อบต.ด่านม่วงค�ำ ทต.ตองโขบ อบต.
โคกศรีสุพรรณ อบต.บ้านแป้น อบต.นาตงวัฒนา อบต.
เชียงสือ อบต.บางโพน อบต.นาแก้ว
15
อบต.เมืองทองท่าแร่ ทต.ดงมะไฟ อบต.ดงมะไฟ อบต.
ขมิ้น อบต.หน่องลาด อบต.ท่าแร่ ทต.เชียงเครือ อบต.
พังขว้าง อบต.ฮางโฮง ทต.กุสุมาลย์ อบต.นาโพธิ์ อบต.
อุ่มจาน อบต.กุสุมาลย์ อบต.โพธิ์ไพศาล อบต.นาเพียง
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สสภ.

จังหวัด

S
S
S

S
S

Transfer Station 4

Transfer Station 5

Transfer Station 6

Transfer Station 7

Transfer Station 8

S

S

Transfer Station 3

Transfer Station 10

S

Transfer Station 2

S

S

Transfer Station 1

Transfer Station 9

M

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

Cluster 4

Cluster 3

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

45.40

20.31

15.33

18.63

37.00

35.33

21.87

33.12

26.73

27.34

118.16

บ้านประชาสรร หมู่ 6 ต.ห้วยหลัว
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
บ้านอ่างห้วยไร่ หมู่ 10 ต.ม่วง
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
บ้านผาศักดิ์ หมู่ 13 ต.ค�ำตากล้า
อ.ค�ำตากล้า จ.สกลนคร
บ้านนาเมือง หมู่ 8 ต.อากาศ
อ.อากาศอ�ำนวย จ.สกลนคร

มีที่ดินสาธารณประโยชน์
ในพื้นที่ของเทศบาล
ต�ำบลพันนา

ชุมชนที่ 7 บ้านกุดบาก หมู่ 1
ต.กุดบาก อ.กุดบาก
จ.สกลนคร
บ้านภูแฉะ หมู่ 11 ต.วาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
331 หมู ่ 2 ต.ขมิ้ น อ.เมื อ ง
สกลนคร จ.สกลนคร
บ้านบงใต้ หมู่ 2 ต.บงใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
มีที่ดินสาธารณประโยชน์
ในพืน้ ทีข่ องเทศบาลต�ำบลโคกสี

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
158.35
บ้านฝั่งแดง ต.ไฮหยอง
อ.พังโคน

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

ที่

70

50

พื้นที่
(ไร่)

ทต.อากาศอ�ำนวย

ทต.ค�ำตากล้า

ทต.บ้านม่วง

ทต.ห้วยหลัว

ทต.พันนา

ทต.โคกสี

ทต.บงใต้

ทต.ดงมะไฟ

ทต.วาริชภูมิ

ทต.กุดบาก

ทต.สว่างแดนดิน

ทต.พังโคน

ชื่อ อปท. หลัก

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

12

5

5

5

12

10

5

8

6

8

ทต.กุดบาก ทต.กุดแฮด ทต.กุดไห ทต.นาม่อง อบต.
นิคมน�้ำอูน อบต.หนองปลิง อบต.สุวรรณคราม อบต.
หนองบัว
ทต.วาริชภูมิ ทต.ปลาโหล ทต.ค�ำบ่อ ทต.หนองลาด อบต.
วาริชภูมิ อบต.ค้อเขียว
ทต.ดงมะไฟ อบต.ขมิ้น ทต.พอกน้อย ทต.นาใน ทต.บัว
สว่าง ทต.วังยาง ทต.ไร่ ทต.นาหัวบ่อ
ทต.บงใต้ ทต.บ้านต้าย ทต.หนองหลวง อบต.ค�ำสะอาด
อบต.บงเหนือ
ทต.โคกสี ทต.สว่างแดนดิน อบต.บ้านถ่อน อบต.โพนสูง
ทต.เจริญศิลป์ อบต.เจริญศิลป์ อบต.ทุง่ แก อบต.โคกศิลา
อบต.บ้านเหล่า อบต.หนองแปน
ทต.พันนา ทต.ดอนเขือง อบต.ตาลโกน อบต.ทรายมูล
อบต.ธาตุทอง อบต.แวง อบต.ตาลเนิ้ง ทต.ส่องดาว
ทต.ท่าศิลา ทต.วัฒนา ทต.ปทุมวาปี ทต.ส่องดาวหนอง
แดง
ทต.ห้วยหลัว อบต.ดงหม้อทอง อบต.ดงหม้อทองใต้
อบต.มาย อบต.หนองหวั่ง
ทต.บ้านม่วง อบต.ดงเหนือ อบต.โนนสะอาด อบต.บ่อ
แก้ว อบต.ม่วง
ทต.ค�ำตากล้า ทต.แพด อบต.ค�ำตากล้า อบต.นาแต้
อบต.หนองบัวสิม
ทต.อากาศอ� ำ นวย ทต.สามั ค คี พั ฒ นา ทต.บะหว้ า
ทต.โพนแพง ทต.วาใหญ่ ทต.ท่าก้อน อบต.โพนงาม อบต.
อากาศ อบต.นาฮี ทต.นาซอ ทต.หนองสนม อบต.บะฮี

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
31
อบต.พังโคน อบต.ม่วงไข่ อบต.แร่ อบต.ไฮหยอง อบต.ต้น
ผึ้ง ทต.พังโคน ทต.วาริชภูมิ อบต.ปลาโหล อบต.หนอง
ลาด อบต.ค�ำบ่อ อบต.ค้อเขียว อบต.วาริชภูมิ อบต.นา
ม่อง อบต.กุดไห ทต.กุดปาก ทต.พรรณานิคม อบต.พวก
น้อย อบต.นาหัวบ่อ อบต.สว่าง อบต.วังยาง อบต.เชิงชุม
อบต.พรรณนา อบต.ไร่ อบต.ช้างมิ่ง อบต.นาใน อบต.
บะฮี อบต.นิคมน�้ำอูน อบต.หนองปลิง อบต.หนองบัว
อบต.สุวรรณคาม
ยังไม่มีข้อมูล
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9

10

42

43

ขอนแก่น

บึงกาฬ

จังหวัด

M
M
M

Cluster 3

Cluster 4

Cluster 5

S

Transfer Station

M

S

Cluster 4

Cluster 2

S

Cluster 3

L

M

Cluster 2

Cluster 1

M

Cluster 1

เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
Transfer Station 11
S
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

68.00

167.00

144.00

110.00

490.00

15.00

36.00

45.00

50.00

88.00

ทต.โซ่พิสัย

ทต.ศรีพนา

ทต.ปากคาด

ทต.พรเจริญ

ทต.บึงกาฬ

บ้านค�ำบอน ต.โนนท่อน
98 ทน.ขอนแก่น
อ.เมือง
บ้านโคกกุง
98 ทม.เมืองพล
ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล
กม.19 บ้านโนนทอง
55-2- ทม.บ้านไผ่
ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่
84
บ้านหนองไผ่เหนือ ต.วังหินลาด 40 ทม.ชุมแพ
อ.ชุมแพ
อ�ำเภอหนองนาค�ำ
33 อบต.กุดธาตุ

241 ม.15 บ้านโคกพิทักษ์
ต.เซกา อ.เซกา
ต.ค�ำแก้ว อ.โซ่พิสัย

ต�ำบลปากคาด อ.ปากคาด

บ้านสร้างค�ำ-พูลผล
ต�ำบลวัวชมภู อ.พรเจริญ

บ้านแสนส�ำราญ หมู่ที่ 10
ถ.บึงกาฬ - พังโคน ต.บึงกาฬ
อ.เมือง

ปริมาณขยะ
พื้นที่
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
ชื่อ อปท. หลัก
(ไร่)
(ตัน/วัน)
46.97
มีทดี่ นิ กรรมสิทธิข์ องภาคเอกชน
อบต.คอนสวรรค์
เนื้อที่ประมาณ 1.5 ไร่

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

สสภ.

ที่

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

31

32

34

33

37

7

อปท.ในเขตอ�ำเภอภูเวียง หนองเรือ เวียงเก่าและหนอง
นาค�ำ

อปท. ในเขตอ�ำเภอเมือง บ้านฝาง พระยืนและน�้ำพอง
(บางส่วน)
อปท.ในเขตอ�ำเภอพล หนองสองห้อง แวงน้อยและ
แวงใหญ่
อปท.ในเขตอ�ำเภอบ้านไผ่ เปือยน้อย ชนบท บ้านแฮด
และโนนศิลา
อปท.ในเขตอ�ำเภอชุมแพ สีชมพู คอนสารและภูผาม่าน

อปท. ในพื้นที่ อ.โซ่พิสัย

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
13
ทต.วานรนิวาส ทต.หนองแวง ทต.กุดเรือค�ำ ทต.คูสะคาม
อบต.เดื่ อ ศรี คั น ไชย อบต.ธาตุ อบต.วานรนิ ว าส
อบต.ศรวิชัย อบต.นาค�ำ อบต.กัวข่าย อบต.อินทร์แปลง
อบต.คอนสวรรค์ อบต.หนองแวงใต้
21
ทต.บึงกาฬ ทต.วิศิษฐ์ ทต.หอค�ำ ทต.โนนสว่าง ทต.ไค
สี ทต.โคกก่อง ทต.หนองเลิง ทต.ศรีวิไล อบต.บึงกาฬ
อบต.โนนสมบูรณ์ อบต.ชัยพร อบต.ค�ำนาดี อบต.นา
สวรรค์ อบต.หนองเดิ่น อบต.โป่งเปือย อบต.โคกกว้าง
อบต.ชุมภูพร อบต.นาแสง อบต.นาสะแบง อบต.บุ่งคล้า
และอบต.นาสิงห์
17
ทต.พรเจริญ ทต.ดอนหญ้านาง ทต.ศรีส�ำราญ อบต.วัง
ชมพู อบต.ศรีชมภู (พรเจริญ) อบต.หนองหัวช้าง อบต.
ป่าแฝก ทต.ท่าสะอาด อบต.ท่าสะอาด และอบต.ค�ำแก้ว
(ทต.โซ่พสิ ยั , อบต.โซ่, อบต.เหล่าทอง, อบต.หนองพันทา,
อบต.ถ�้ำเจริญ อบต.บัวตูมและ อบต.ศรีชมพู (โซ่พิสัย))
13
ทต.ปากคาด อบต.ปากคาด อบต.หนองยอง อบต.นากั้ง
อบต.โนนศิลา อบต.สมสนุก อบต.นาดง ทต.หนองเลิง
และ อปท. จาก จ.หนองคาย อบต.รัตนวาปี อบต.นาทับไฮ
อบต.บ้านต้อน อบต.โพนแพง และ อบต.พระบาทนาสิงห์
8
อปท. ในพื้นที่ อ.ศรีพนา

ภาคผนวก ฉ
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10 กาฬสินธุ์

45

M
M
S

Cluster 3

Cluster 4

Cluster 5

M

Cluster 5

M

M

Cluster 4

Cluster 2

M

Cluster 3

M

M

Cluster 2

Cluster 1

M

Cluster 1

Transfer Station 2

M

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

26.93

72.26

86.90

136.30

251.99

81.91

89.63

106.14

123.75

160.08

83.00

ต�ำบลบัวขาว
อ�ำเภอกุฉินารายณ์
หมู่ที่ 6 บ้านนาสาร
ต�ำบลหนองกุงศรี
อ�ำเภอหนองกุงศรี
หมู่ที่ 5 ต�ำบลโพน
อ�ำเภอค�ำม่วง
ต�ำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์

ทม.กระนวน

ชื่อ อปท. หลัก

40

10

10

70

ทต.โนนบุรี

ทต.โพน

ทต.หนองกุงศรี

ทม.บัวขาว

ทม.กาฬสินธุ์

ทต.พยัคฆภูมิพิสัย

ทต.วาปีปทุม

ทต.บรบือ

ทต.เชียงยืน

ทม.มหาสารคาม

ทต.น�้ำพอง

200 ทต.มัญจาคีรี

55

พื้นที่
(ไร่)

บ้านโนนทอง ต.ค�ำม่วง
22
อ.เขาสวนกวาง
บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 6
49
ต�ำบลหนองปลิง
อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม
บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 1
60
ต�ำบลเชียงยืน อ.เชียงยืน
บ้านซ�ำแฮด หมู่ที่ 15 ต�ำบล 13
บรบือ อ�ำเภอบรบือ
บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 ต�ำบลหนอง 30
แสง อ�ำเภอวาปีปทุม
บ้านปะหลาน หมู่ที่ 14 ต�ำบล 7
ปะหลาน อ�ำเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั
บ้านแก่งนาขาม ต�ำบลนาจาร 109
ย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ขนาด
ปริมาณขยะ
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
Cluster
(ตัน/วัน)
Cluster 6
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
77.00
บ้านบะแต้ ต.กระนวน
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
อ.กระนวน
Transfer Station 1
M
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
54.00
อ�ำเภอภมัญจาคีรี

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

10 มหาสารคาม

44

จังหวัด

สสภ.

ที่

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

8

21

27

31

63

22

22

32

31

32

19

14

อปท.ในเขตอ�ำเภอสหัสขันธ์

อปท. ในเขตอ�ำเภอ ค�ำม่วง สมเด็จ และสามชัย

อปท.ในเขตอ�ำเภอหนองกุงศรี ท่าคันโทและห้วยเม็ก

อปท.ในเขตอ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และยางสีสุราช
จ�ำนวน 21 แห่ง
อปท.ในเขตอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอยางตลาด อ�ำเภอกมลา
ไสย อ�ำเภอนามน อ�ำเภอร่องค�ำ อ�ำเภอดอนจาน และ
อ�ำเภอฆ้องชัย
อปท.ในเขตอ�ำเภอกุฉินารายณ์ เขาวง นาคูและห้วยผึ้ง

อปท.ในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม และนาดูน

อปท.ในเขตอ�ำเภอบรบือ นาเชือก และกุดรัง

อปท.ในเขตอ�ำเภอเชียงยืน ชื่นชม และโกสุมพิสัย

อปท.ในเขตอ�ำเภอเมือง กันทรวิชัย และแกด�ำ

อปท.ในเขตอ�ำเภอน�้ำพอง เขาสวนกวาง อุบลรัตน์

อปท.ในเขตอ�ำเภอมัญจาคีรี และโคกโพธิ์ชัย

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
19
อปท. ในเขตอ�ำเภอกระนวน น�้ำพองและซ�ำสูง

200

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
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10 ชัยภูมิ

46

M

M

M

Cluster 3

Cluster 4

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
M
เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

103.00

198.00

138.00

บ้านดอนชะแง้ หมู่ที่ 11
ต�ำบลบ้านเพชร
อ�ำเภอบ�ำเหน็จณรงค์

บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว

บ้านโสกรัง หมู่ที่ 7
ต.หนองบัวแดง
อ.หนองบัวแดง

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
197.00
บ้านมอดินแดง
ต.บ้านเล่า อ.เมือง

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

สสภ.

ที่

จังหวัด

ชื่อ อปท. หลัก

51

11

7

ทต.บ้านเพชร

ทต.ภูเขียว

ทต.หนองบัวแดง

39-3- ทม.ชัยภูมิ
59

พื้นที่
(ไร่)

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
52
ทม.ชัยภูมิ ทต.คอนสวรรค์ ทต.บ้านเขว้า ทต.ลุ่มล�ำชี
ทต.ทุ่งทอง ทต.โคกสูง ทต.ตลาดแร้ง ทต.ลาดใหญ่ ทต.ชี
ลอง ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ทต.ห้วยแย้ ทต.หนองบัวระ
เหว ทต.โคกสะอาด อบต.ท่ามะไฟหวาน อบต.โคกมัง่ งอย
อบต.คอนสวรรค์ อบต.บ้านโสก อบต.ยางหวาย อบต.
หนองขาม อบต.โนนสะอาด อบต.ห้วยไร่ อบต.ช่องสาม
หมอ อบต.ศรีส�ำราญ อบต.หนองบัวบา อบต.ละหาน
อบต.ส้มป่อย อบต.ตาเนิน อบต.รังงาม อบต.กะฮาด
อบต.หนองฉิม อบต.ภูแลนคา อบต.ชีบน อบต.โนนแดง
อบต.บ้านค่าย อบต.ลาดใหญ่ อบต.นาเสียว อบต.ห้วยบง
อบต.โพนทอง อบต.บ้านเล่า อบต.รอบเมือง อบต.กุดตุ้ม
อบต.บุ่งคล้า อบต.หนองนาแซง อบต.หนองไผ่ อบต.โนน
ส�ำราญ อบต.ท่าหินโงม อบต.ห้วยต้อน อบต.นาฝาย อบต.
ซับสีทอง อบต.วังตะเฆ่ อบต.โสกปลาดุก
23
ทต.หนองบั ว แดง ทต.บ้ า นเดื่ อ ทต.เกษตรสมบู ร ณ์
ทต.หลวงศิริ อบต.บ้านหัน อบต.กุดเลาะ อบต.สระ
โพนทอง อบต.บ้านบัว อบต.หนองข่า อบต.โนนกอก
อบต.โนนทอง อบต.บ้านยาง อบต.หนองแวง อบต.ถ�้ำวัว
แดง อบต.วังชมภู อบต.ท่าใหญ่ อบต.คูเมือง อบต.นาง
แดด อบต.กุดชุมแสง อบต.เจาทอง อบต.วังทอง อบต.
บ้านเจียง อบต.แหลมทอง
32
ทต.ภูเขียว ทต.บ้านเพชรภูเขียว ทต.หนองสังข์ ทต.แก้ง
คร้ อ ทต.นาหนองทุ ่ ม ทต.บ้ า นเป้ า ทต.บ้ า นเต่ า
ทต.บ้านแท่น ทต.ธาตุทอง ทต.บ้านแก้ง อบต.หลุบคา
อบต.บ้านแก้ง อบต.หนองขาม อบต.หนองไผ่ อบต.ช่อง
สามหมอ อบต.โคกกุง อบต.นาหนองทุ่ม อบต.บ้านเป้า
อบต.หนองโพนงาม อบต.หนองคู อบต.สามสวน อบต.
สระพัง อบต.บ้านแท่น อบต.โอโล อบต.หนองตูม อบต.
บ้านเพชร อบต.บ้านดอน อบต.กวางโจน อบต.โคกสะอาด
อบต.หนองคอนไทย อบต.กุดยม อบต.ผักปัง
26
ทต.บ�ำเหน็จณรงค์ ทต.บ้านเพชร ทต.จัตรุ สั ทต.หนองบัว
โคก ทต.หนองบัวใหญ่ ทต.เทพสถิต อบต.บ้านชวน
อบต.โคกเพชรพัฒนา อบต.บ้านตาล อบต.เกาะมะนาว
อบต.บ้านเพชร อบต.หัวทะเล อบต.โคกเริงรมย์ อบต.
หนองโดน อบต.บ้านขาม อบต.หนองบัวโคก อบต.กุด
น�้ำใส อบต.บ้านกอก อบต.ตะโกทอง อบต.ท่ากูบ อบต.
ซับใหญ่ อบต.วะตะแบก อบต.ห้วยยายจิ๋ว อบต.โป่งนก
อบต.นายางกลัก อบต.บ้านไร่

ภาคผนวก ฉ
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48

M
M

L
M
S
S
S
S

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Cluster 5

Standalone 1

Standalone 2

Transfer Station 1

M

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า
เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

Cluster 1

Cluster 5

Cluster 4

Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

35.90

26.18

17.36

20.00

65.80

499.44

99.57

186.20

66.80

109.60

195.50

62.40

หมู1่ 2 ถ.ด่านขุนทด-หนองสรวง
ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด

หมู่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย
ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง
บ้านไชยมงคล ม.15
ถ.สายยุทธศาสตร์
ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน
บ้านเฉลียงไท หมู่ 4
ต.เฉลียง อ.ครบุรี
บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 6
ต�ำบลสีคิ้ว อ.สีคิ้ว
ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย

บ้านโสกแดง หมู่ที่ 8
ต�ำบลโนนสัง อ�ำเภอโนนสัง
ต�ำบลนากลาง
อ�ำเภอนากลาง
บ้านนาทับควาย หมู่ที่ 7
ต�ำบลโนนสูงเปลือย
อ�ำเภอศรีบุญเรือง
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8
ต�ำบลสุวรรณคูหา
อ�ำเภอสุวรรณคูหา
บ้านท่างอย หมู่ 13
ถ.มิตรภาพ ต.จันทึก อ.ปากช่อง
ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
128.20
บ้านต�ำแย ต.โพธ์ชัย อ.เมือง

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

นครราชสีมา

10 หนองบัวล�ำภู

47

จังหวัด

สสภ.

ที่

ชื่อ อปท. หลัก

27

11

11

14

40

73

30

40

10

36

49

ทต.ด่านขุนทด

ทต.เมืองปัก

ทม.สีคิ้ว

ทต.แชะ

ทต.สูงเนิน

ทน.นครราชสีมา

ทม.บัวใหญ่

ทม.ปากช่อง

ทต.สุวรรณคูหา

ทต.โนนสูงเปลือย

ทต.นากลาง

49-1- ทม.หนองบัวล�ำภู
23
47 ทต.โนนสัง

พื้นที่
(ไร่)

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

7

0

0

11

15

49

49

24

9

14

16

11

อ�ำเภอด่านขุนทดและเทพารักษ์

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

อ.ครบุรี เสิงสาง และหนองบุญมาก

อ�ำเภอบัวใหญ่ บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง บัวลาย คง
โนนแดง ประทาย สีดา โนนสูง โนนไทย พระทองค�ำ
ขามสะแกแสง พิมาย ชุมพวง เมืองยาง ล�ำทะเมนชัย
ห้วยแถลง และจักราช
อ� ำ เภอเมื อ งนครราชสี ม า เฉลิ ม พระเกี ย รติ โชคชั ย
ปักธงชัย วังน�้ำเขียว ครบุรี เสิงสาง และหนองบุญมาก
อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ

อ�ำเภอปากช่อง สีคิ้ว ด่านขุนทดและเทพารักษ์

อปท.ในพื้นที่อ�ำเภอสุวรรณคูหา

อปท.ในพื้นที่อ�ำเภอศรีบุญเรือง

อปท.ในพื้นที่อ�ำเภอนากลางและอ�ำเภอนาวัง

อปท.ในพื้นที่อ�ำเภอโนนสัง

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
16
อปท.ในพื้นที่อ�ำเภอเมืองหนองบัวล�ำภู

202

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
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11 สุรินทร์

11 บุรีรัมย์

49

50

M
S
S
M

Cluster 3

Cluster 4

Transfer Station 1

Transfer Station 2

S

Transfer Station 3

M

S

Transfer Station 2

Cluster 2

M

Transfer Station 1

M

S

Cluster 2

Cluster 1

M

S

Transfer Station 4

Cluster 1

M

Transfer Station 3

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
Transfer Station 2
M
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

120.38

35.66

44.54

66.07

156.05

101.57

24.72

23.94

ชื่อ อปท. หลัก

ทต.ศาลเจ้าพ่อ

33

ทม.สุรินทร์

46.75 ทต.ศรีขรภูมิ

109 อบจ.สุรินทร์

10

25.5 ทต.พิมาย

10.58 ทต.โนนสูง

พื้นที่
(ไร่)

บ้านหนองเกาะ ม.8
143 ทต.สตึก
ต.สตึก อ.สตึก
บ้านสายโทสองเหนือ
20 ทต.บ้านกรวด
ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด
ม.4 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง
5 ทต.พุทไธสง
(ส่งก�ำจัดพื้นที่เอกชน
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์)
บ้านกระสัง ม.9 ต.สะเดา
5 ทม.นางรอง
อ.นางรอง (ส่งก�ำจัดพืน้ ทีเ่ อกชน
กลุ่มเมืองบุรีรัมย์)

ที่สาธารณะประโยชน์
10 ทต.รัตนบุรี
บ้านรัตนบุรี ม.9 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี
ที่ดินกรรมสิทธิ์ ชุมชนร่มเย็น
15 ทต.นิคมปราสาท
ม.5 ต.ปรือ อ.ปราสาท
ม.10 ถ.บุรีรัมย์พุทไธสง
100 ทม.บุรีรัมย์
ต.พระครู อ.เมือง
พื้นที่เอกชน ต.อิสาณ อ.เมือง
ทต.อิสาณ

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
54.40
พื้นที่ข้างวัดป่าดอนแต้ว
ต.โนนสูง อ.โนนสูง
103.30
บ้านน้อย หมู่ 15 ต.ในเมือง
อ.พิมาย
10.00
บ้านไผ่ หมู่ 12 ต.วังน�้ำเขียว
อ.วังน�้ำเขียว
150.33
โคกบ้านจาน ม.7
ถ.สังขะ-สุรินทร์ ต.สังขะ
อ.สังขะ
30.00
บ้านปราสาท ม.1
ถ.บ้านปราสาท-นารุ่ง
ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ
66.09
ถ. สุรินทร์ล�ำชี ต.คอโค อ.เมือง

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

สสภ.

ที่

จังหวัด

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

14

8

11

8

22

14

3

7

4

2

5

2

12

อ.นางรอง อ.ช�ำนิ อ.ปะค�ำ อ.โนนดินแดง อ.หนองกี่
อ.หนองหงส์ และอ.โนนสุวรรณ

ครอบคลุ ม พื้ น ที่ อ.เมื อ ง,อ.คู เ มื อ ง,อ.ห้ ว ยราช,อ.ล� ำ
ปลายมาศ
ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมือง,อ.พุทไธสง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
และอ.นาโพธิ์ อ.นางรอง อ.ช�ำนิ อ.ปะค�ำ อ.โนน
ดินแดง อ.หนองกี่ อ.หนองหงส์ อ.โนนสุวรรณ และ
อ.เฉลิมพระเกียรติ
ทต.สตึก, ทต.ศรีสตึก อบต.นิคม อบต.เมืองแก ทต.กระสัง,
ทต.แคนดง อบต.ดงพลอย ทต.บ้านด่าน
อ�ำเภอประโคนชัย อ�ำเภอบ้านกรวด อ�ำเภอละหานทราย
อ�ำเภอพลับพลาชัย
อ.พุทไธสง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.นาโพธิ์

อ�ำเภอปราสาท กาบเชิง และพนมดงรัก

อ�ำเภอรัตนบุรี ชุมพลบุรี ท่าตูม สนม และโนนนารายณ์

อ�ำเภอเมือง จอมพระ เขวาสินรินทร์

อ�ำเภอศีขรภูมิ ส�ำโรงทาบ และศรีณรงค์

อ�ำเภอสังขะ บัวเชด ล�ำดวน

พิมาย ชุมพวง เมืองยาง ล�ำทะเมนชัย ห้วยแถลง และ
จักราช
อ.วังน�้ำเขียว

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
14
โนนสูง โนนไทย พระทองค�ำ ขามสะแกแสง
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12 อุบลราชธานี

52

S
S

Cluster 8

Cluster 9
L

S

Cluster 7

Cluster 1

S

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
เตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
S
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
S
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
S
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

Cluster 6

Cluster 5

Cluster 4

Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

445.92

28.61

9.95

30.02

20.00

21.95

20.00

5.99

80.00

บ้านสมอ ต�ำบลโพธิ์ชัย
อ.อุทุมพรพิสัย
บ้านดอนผอุง ต.คูเมือง
อ.วารินช�ำราบ

บ่อก�ำจัดขยะบ้านสอาง หมู่ 11
ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ (ที่ดินของ
เทศบาลต�ำบลเมืองขุขนั ธ์ ในเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเมือง
เหนือ มีพื้นที่ 39 ไร่)
ต.เมืองคง อ.ราษีไศล

บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต.รุง
อ.กันทรลักษ์ พื้นที่ 87 ไร่
(ปชช คัดค้าน)
หมู่ที่ 3 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ

บ้านหนองสาด ต.หนองครก
อ.เมือง (พื้นที่ 200 ไร่)
หมู่ที่ 8 ต.ยางชุมน้อย
อ.ยางชุมน้อย
หมู่ที่ 9 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
80.00
ยังไม่มีข้อมูล

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

ศรีสะเกษ

11

51

จังหวัด

สสภ.

ที่

39

11

87

4

28

พื้นที่
(ไร่)

ทม.วารินช�ำราบ

44

9

4

ทต.เมืองคง
ทต.ก�ำแพง

4

4

2

1

1

15

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
(แห่ง)

ทต.เมืองขุขันธ์

ทต.ขุนหาญ

ทม.กันทรลักษ์

อบต.เสียว

ทต.ยางชุมน้อย

ทม.ศรีสะเกษ

อบจ.ศรีสะเกษ

ชื่อ อปท. หลัก

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

อ�ำเภออุทุมพรพิสัย ห้วยทับทัน โพธิ์ศรีสุวรรณ แลมือ
งจันทร์
ทม.วารินช�ำราบ ทน.อุบลราชธานี ทม.แจระแม ทต.ปทุม
ทต.อุบล ทต.ขามใหญ่ อบต.ไร่น้อย อบต.กุดลาด อบต.
หน่องบ่อ อบต.หัวเรือ อบต.หนองขอน อบต.กระโสบ
อบต.ขี้เหล็ก อบ.ปะอาว ทต.ห้วยขะยูง ทต.แสนสุข
ทต.ค�ำน�้ำแซบ ทต.ค�ำขวาง ทต.เมืองศรีไค อบต.สระ
เมิง อบต.ห้วยขะยูง อบต.โพธิ์ใหญ่ อบต.ท่าลาด อบต.
โนนผึ้ง อบต.คูเมือง อบต.ธาตุ อบต.หนองกินเพล อบต.
บุ่งหวาย อบต.บุ่งไหม อบต.โนนโหนน อบต.โคกสว่าง
อบต.โนนกลาง อบต.ส�ำโรง อบต.โคกก่อง อบต.ค้อน้อย
อบต.โนนกาเล็น อบต.ขามป้อม อบต.หนองไฮ อบต.
บอน ทต.ท่าช้าง ทต.นาเยีย อบต.นาเรือง อบต.นาดี
อบต.นาเยีย

อ�ำเภอราศีไศล บึงบูรพ์ ศิลาลาด

อ�ำเภอขุขันธ์ ภูสิงห์ ปรางค์กู่

อ�ำเภอขุนหาญ ไพรบึง

อ�ำเภอกันทรลักษ์ ศรีรัตนะ

อ�ำเภอเบญจลักษ์ โนนคูณ

อ�ำเภอยางชุมน้อย

อ�ำเภอเมือง กันทรารมย์ พยุห์ วังหิน น�้ำเกลี้ยง

ยังไม่มีข้อมูล

ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม

204
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สสภ.

จังหวัด

M

M

Cluster 4

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

Cluster 3

Cluster 2

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

281.15

242.94

บ้านบก หมู่14 ต.กลาง
อ.เดชอุดม

บ้านหนองแปน ต.โพธิ์ไทร
อ.พิบูลมังสาหาร

ทม.เดชอุดม

ทม.พิบูลมังสาหาร

ปริมาณขยะ
พื้นที่
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
ชื่อ อปท. หลัก
(ไร่)
(ตัน/วัน)
134.27
ต�ำบลม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ
อบจ.อุบลราชธานี

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

ที่

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
38
ทต.ม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ อบต.หนองเมือง อบต.
โพนแพง อบต.หนองช้างใหญ่ อบต.หนองฮาง อบต.หนอง
ไข่นก อบต.ดุมใหญ่ อบต.เหล่าบก อบต.เตย อบต.ยางโย
ภาพ อบต.ไผ่ใหญ่ อบต.นาเลิง อบต.ยางสักกะโพหลุ่ม
อบต.หนองเหล่า ทตเขื่องใน ทต.บ้านกอก อบต.ท่าไห
อบต.ศรีสุข อบต.บ้านไทย อบต.หนองเหล่า อบต.สห
ธาตุ อบต.โนนรัง อบต.หัวดอน อบต.ค้อทอง อบต.ยาง
ขี้นก อบต.กลางใหญ่ อบต.ชีทวน อบต.นาค�ำใหญ่ อบต.
ธาตุนอ้ ย อบต.สร้างถ่อ อบต.ก่อเอ้ อบต.แดงกหม้อ อบต.
เขื่องใน ทต.เหล่าเสือโก้ก อบต.โพนเมือง อบต.หนองบก
อบต.แพงใหญ่
40
ทม.พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ทต.โพธิ์ไทร ทต.กุด
ชมพู อบต.โพธิ์ศรี อบต.ไร่ใต้ อบต.โนนกาหลง อบต.
นาโพธิ์ อบต.หนองบัวฮี อบต.ดอนจิก อบต.อ่างศิลา
อบต.ทรายมูล อบต.ระเว อบต.โนนกลาง อบต.บ้านแขม
ทต.นิคมสร้างตนเองโดมน้อย ทต.ช่องเม็ก อบต.ฝาง
ค�ำ ทต.ตาลสุม อบต.ค�ำหว้า อบต.นาคาย อบต.ส�ำโรง
อบต.จิกเทิง อบต.หนองกุง อบต.ตาลสุม ทต.บ้านด่าน
โขงเจียม อบต.ห้วยยาง อบต.โขงเจียม อบต.นาโพธิ์กลาง
อบต.หนองแสงใหญ่ อบต.ห้วยไผ่ อบต.สว่าง อบต.แก่ง
โดม ทต.บุ่งมะแลง อบต.ดอนมดแดง อบต.ค�ำไฮใหญ่
อบต.เหล่าแดง
36
ทม.เดชอุดม ทต.นาส่วง ทต.บัวงาม ทต.กุดประทาย
ทต.โพนงาม อบต.เมืองเดช อบต.นากระแซง อบต.ทุ่ง
เทิง อบต.แก้ง อบต.นาส่วง อบต.กลาง อบต.โนนสมบูรณ์
อบต.บัวงาม อบต.ท่าโพธิ์ศรี อบต.สมสะอาด อบต.ตบหู
อบต.ค�ำครัง่ อบต.นาเจริญ อบต.ป่าโมง ทต.ขีเ้ หล็ก อบต.
โคกสะอาด ทต.ตาเกา อบต.ไพบูลย์ อบต.กุดเรือ อบต.นา
เกษม อบต.นาห่อม อบต.หนองอ้ม อบต.โคกช�ำแระ อบต.
น�ำ้ ยืน อบต.สีวเิ ชียร อบต.โดมประดิษฐ์ ทต.โซง อบต.เก่า
ขาม อบต.ยาง อบต.ยางใหญ่ อบต.บุเปือย
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Cluster 1

Transfer Station 2

M

M

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
Transfer Station 1
L
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

188.23

134.91

ต.ไก่ค�ำ อ.เมืองอ�ำนาจเจริญ

ต.บุณฑริก อ.บุญฑริก
(อยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่)

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
362.31
บ้านดอนใหญ่ ต.ขุหลุ
sอ.ตระการพืชผล

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

12 อ�ำนาจเจริญ

53

จังหวัด

สสภ.

ที่

พื้นที่
(ไร่)

อบจ.อ�ำนาจเจริญ

ทต.บุณฑริก

ทต.ตระการพืชผล

ชื่อ อปท. หลัก

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
63
ทต.ตระการพื ช ผล อบต.ท่ า หลวง อบต.ตระการ
อบต.เซเป็ด อบต.โนนกุง อบต.คอนสาย อบต.เกษม
อบต.ขามเปีย้ อบต.หนองเต่า อบต.ไหล่ทงุ่ อบต.กระเดียน
อบต.บ้านแดง อบต.เป้า อบต.นาสะไม อบต.ถ�้ำแข้
อบต.โคกจาน อบต.สะพือ อบต.ค�ำเจริญ อบต.กุศกร
อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อบต.นาพิน อบต.ตากแดด อบต.
กุดยาลวน ทต.กุดข้าวปุ้น อบต.แก่งเค็ง อบต.โนนสว่าง
อบต.หนองทันน�ำ้ อบต.กาบิน อบต.กุดข้าวปุน้ ทต.เขมราฐ
ทต.ขามป้อม ทต.หนองผือ ทต.เทพวงศา ทต.หัวนา
อบต.หนองสิม อบต.หนองนกทา อบต.นาแวง อบต.เจียด
อบต.แก้งเหนือ ทต.โพธิ์ไทร อบต.ส�ำโรง อบต.เหล่างาม
อบต.สารภี อบต.สองคอน อบต.ม่วงใหญ่ อบต.โพธิ์ไทร
อบต.นาตาล อบต.พังเคน อบต.กองโพน อบต.พะลาน
ทต.ศรเมื อ งใหม่ อบต.หนามแท่ ง อบต.ดอนใหญ่
อบต.เอือดใหญ่ อบต.สงยาง อบต.วาริน อบต.ลาดควาย
อบต.นาเลิน อบต.ตะบ่าย อบต.ค�ำไหล อบต.แก้งกอก
อบต.นาค�ำ อบต.ท่าเมือง
17
ทต.บุณฑริก ทต.คอแลน ทต.นาโพธ์ อบต.โนนค้อ อบต.
บัวงาม อบต.บ้านแมด อบต.โพนงาม อบต.หนองสะโน
อบต.ห้ ว ยข่ า ทต.นาจะหลวย อบต.บ้ า นตู ม อบต.
นาจะหลวย อบต.โนนสวรรค์ อบต.พรสวรรค์ อบต.
โนนสมบูรณ์ อบต.โสกแสง อบต.โนนก่อ
33
ทม.อ� ำ นาจเจริ ญ ทต.นายม ทต.น�้ ำ ปลี ก ทต.ไก่ ค� ำ
ทต.นาหมอม้า อบต.กุดปลาดุก อบต.คึมใหญ่ อบต.ดอนเมย
อบต.นาจิก อบต.นาแต้ อบต.น�้ำปลีก อบต.โนนโพธิ์
อบต.โนนหนามแท่ง อบต.บุ่ง อบต.สร้างนกทา อบต.
หนองมะแซว อบต.ห้วยไร่ อบต.เหล่าพรวน ทต.อ�ำนาจ
อต.ดงมะยาง ทต.เปือย ทต.สามหนอง ทต.โคกกลาง
อบต.ดงบัง อบต.แมด อบต.หัวตะพาน ทต.รัตนวารีศรีเจริญ
อบต.ค�ำพระ อบต.เค็งใหญ่ อบต.จิกดู่ อบต.โพนเมืองน้อย
อบต.สร้างถ่อน้อย อบต.หนองแก้ว
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M

M

M

S
M

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Cluster 5

S

Transfer Station 3

Cluster 1

S

Transfer Station 2

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
Transfer Station 1
M
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

111.12

20.00

135.74

84.49

156.01

48.37

34.47

ม.4 ต.เลิงนกทา อ.เลิงนกทา

ยังไม่มีข้อมูล

ต.ลุมพุก อ.ค�ำเขื่อนแก้ว

ม.1 ต.กุดชุมพัฒนา
อ.กุดชุมพัฒนา

บ้านหนองแสง ม.6 ต.สิงห์
อ.เมือง

บ้านหนองทับม้า ม.3
ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม

ต.พนา อ.พนา

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
76.42
ต.ปทุมราชวงศา
อ.ปทุมราชวงศา

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

12 ยโสธร

54

จังหวัด

สสภ.

ที่

พื้นที่
(ไร่)

อบต.สามแยก

ทต.ค้อวัง

อบต.ลุมพุก

ทต.กุดชุมพัฒนา

ทม.ยโสธร

ทต.สิริเสนางค์

ทต.พนา

ทต.ปทุมราชวงศา

ชื่อ อปท. หลัก

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

17

อบต.สามแยก ทต.เลิงนกทา ทต.สามแยก ทต.ห้องแซง
ทต.บุง่ ค้า ทต.กุดเชียงหมี ทต.สามมัคคี ทต.สวาท ทต.กุดแก่
ทต.ศรีแก้ว อบต.โคกส�ำราญ อบต.สร้างมิ่ง ทต.ค�ำเตย
อบต.ไทยเจริญ อบต.ค�ำไผ่ อบต.น�้ำค�ำ อบต.ส้มผ่อ

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
14
ทต.ชานุมา ทต.โคกก่ง อบต.ค�ำเขื่อนแก้ว อบต.โคกสาร
อบต.ชานุ ม าน อบต.ป่ า ก่ อ ทต.ปทุ ม ราชวงศา
ทต.นาป่ า แซง ทต.หนองข่ า ทต.ห้ ว ย อบต.ค� ำ โพน
อบต.นาหว้า อบต.โพนงาม อบต.ลือ
7
ทต.พนา ทต.พระเหลา อบต.จานลาน อบต.พนา
อบต.ไม้กลอน อบต.ไร่ขี อบต.ปลาค้าว
9
ทต.เสนางคนิคม ทต.สิริเสนางค์ ทต.นาวัง อบต.นาเวียง
อบต.โพนทอง อบต.ร่สีสุก อบต.หนองสามสี อบต.
หนองไฮ ทต.นาวัง อบต.นาผือ
26
ทม.ยโสธร ทต.ตาดทอง ทต.เดิด ทต.น�ำ้ ค�ำใหญ่ ทต.ทุง่ แต้
ทต.ส�ำราญ อบต.ค้อเหนือ อบต.นาสะไมย์ อบต.เขื่องค�ำ
อบต.ดู่ทุ่ง อบต.ขั้นไดใหญ่ อบต.ทุ่งนางโอก อบต.สิงห์
อบต.หนองเรือ อบต.หนองหิน อบต.ขุมเงิน อบต.หนองคู
อบต.หนองเป็ด อบต.ย่อ อบต.ทุ่งมน ทต.ป่าติ้ว อบต.
โพธิ์ไทร อบต.โคกนาโก อบต.ศรีฐาน อบต.เชียงเพ็ง
อบต.กระจาย
16
ทต.กุดชุมพัฒนา อบต.กุดชุม อบต.ค�ำน�ำ้ สร้าง อบต.ห้วยแก้ง
อบต.โนนเปีย อบต.หนองแหน อบต.นาโส่ อบต.ก�ำแมด
อบต.หนองหมี อบต.โพนงาม ทต.ทรายมูล ทต.นาเวียง
อบต.ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ อบต.ดู่ลาด อบต.ไผ่
28
อบต.ลุกพุก ทต.ค�ำเขื่อนแก้ว ทต.ดงแคนใหญ่ อบต.
แคนน้อย อบต.นาแก อบต.เหล่าไฮ อบต.กุดกุง อบต.
ดงเจริญ อบต.กู่จาน อบต.สงเปีอย อบต.โพนทัน อบต.
นาค�ำ อบต.หบาดฟ้า อบต.บากเรือ อบต.พระเสาร์ อบต.
หัวเมือง อบต.โนนทราย อบต.ผือฮี อบต.คูเมือง อบต.
บึคงแก อบต.ม่วง อบต.สงยาง อบต.ค้อวัง อบต.กุดน�้ำใส
ทต.ค้อวัง อบต.น�้ำอ้อม อบต.ฟ้าห่วน
ยังไม่มีข้อมูล

ภาคผนวก ฉ
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12 ร้อยเอ็ด

56

S
S

Transfer Station 3

Transfer Station 4
M

S

Transfer Station 2

Cluster 1

M

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

Transfer Station 1

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

100.00

31.70

47.79

37.18

70.85

บ้านดงหลวง ม.10 ต.ดงหลวง
อ.ดงหลวง
บ้านหนองนาสร้าง
(ริมถนนสายร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์)
หมู่ 10 ต�ำบลเหนือเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ต�ำบลนิคมค�ำสร้อย
อ.น�ำคมค�ำสร้อย

บ้านตาลใหม่ ม.11 ต.ดอนตาล
อ.ดอนตาล

บ้านดอนสวรรค์ ม.1 ต.น�้ำเที่ยง
อ.ค�ำชะอี

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
126.10
บ้านชุมศรีพัฒนา เลขที่ 818
ม.17 ต.มุกดาหาร อ.เมือง

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

12 มุกดาหาร

55

จังหวัด

สสภ.

ที่

พื้นที่
(ไร่)

ทม.ร้อยเอ็ด

ทต.ดงหลวง

ทต.นิคมค�ำสร้อย

ทต.ดอนตาล

ทต.ค�ำชะอี

ทม.มุกดาหาร

ชื่อ อปท. หลัก

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
15
“ทม.มุกดาหาร ทต.ค�ำป่าหลาย ทต.ค�ำอาฮวน ทต.ดงเย็น
ทต.บางทรายใหญ่ ทต.ผึ่ ง แดด ทต.โพนทราย ทต.
มุกดาหาร อบต.กุดแข้ ทต.นาสีนวล อบต.บ้านโคก ทต.ชะโนด
อบต.บางทรายน้อย อบต.ป่งขาม ทต.หว้านใหญ่”
16
ทต.ค�ำชะอี อบต.ค�ำชะอี อบต.ค�ำบก อบต.น�ำ้ เทีย่ ง อบต.
บ้านค้อ อบต.บ้านซ่ง อบต.บ้านเหล่า อบต.โพนงาม อบต.
หนองเอี่ยน อบต.เหล่าสร้างถ่อ ทต.บ้านเป้า ทต.ภูวง
ทต.หนองสูงเหนือ อบต.โนนยาง ทต.นาโสก ทต.ดงมอน
8
ทต.ดอนตาล ทต.ดอนตาลผาสุ ก ทต.บ้ า นแก้ ง
อบต.นาสะเม็ง อบต.บ้านบาก อบต.ป่าไร่ อบต.โพธิ์ไทร
อบต.เหล่าหมี
9
ทต.ร่มเกล้า ทต.นิคมค�ำสร้อย อบต.กกแดง อบต.โชคชัย
อบต.นากอก อบต.นาอุ ด ม อบต.นิ ค มค� ำ สร้ อ ย
อบต.หนองแวง อบต.หนองสูงใต้
6
ทต.กกตูม ทต.ดงหลวง ทต.หนองแคน อบต.ชะโนดน้อย
อบต.พังแดง อบต.หนองบัว
60
อ�ำเภอเมือง จ�ำนวน 15 อปท. ได้แก่ ทม.ร้อยเอ็ด ทต.โนนตาล
ทต.ปอภาร ทต.สีแก้ว อบต.เหนือเมือง อบต.หนองแก้ว
อบต.โนนรัง อบต.ขอนแก่น อบต.รอบเมือง อบต.สะอาด
สมบูรณ์ อบต.แคนใหญ่ อบต.เมืองทอง อบต.นาโพธิ์
อบต.หนองแวง อบต.ดงลาน อ�ำเภอศรีสมเด็จ จ�ำนวน
8 อปท. ได้แก่ ทต.ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก อบต.โพธิ์สัย
อบต.หนองใหญ่ อบต.เมืองเปลือย อบต.โพธิ์ทอง อบต.
หนองแวงควง อบต.บ้านบาก อ�ำเภอธวัชบุรี จ�ำนวน 12
อปท. ได้แก่ ทต.บ้านนิเวศน์ ทต.ธงธานี ทต.นิเวศน์
ทต.มะอึ ทต.อุ่มเม้า อบต.หนองไผ่ อบต.เมืองน้อย
อบต.เขวาทุ่ง อบต.ธวัชบุรี อบต.ราชธานี อบต.ไพศาล
อบต.หนองพอก อ�ำเภอจังหาร จ�ำนวน 8 อปท. ได้แก่
ทต.จังหาร ทต.ดงสิงห์ ทต.ดินด�ำ ทต.ผักแว่น อบต.ม่วงลาด
อบต.แสนชาติ อบต.ปาฝา อบต.ยางใหญ่ อ�ำเภอเชียงขวัญ
จ�ำนวน 6 อปท. ได้แก่ อบต.พลับพลา อบต.พระเจ้า
อบต.พระธาตุ อบต.หมูมน้ อบต.เชียงขวัญ อบต.บ้านเขือง
อ� ำ เภออาจสามารถ จ� ำ นวน 11 อปท. ได้ แ ก่ ทต.
อาจสามารถ ทต.โพนเมือง อบต.หนองขาม อบต.หนอง
หมื่นถ่าน อบต.อาจสามารถ อบต.โหรา อบต.หน่อม
อบต.ขี้เหล็ก อบต.บ้านดู่ อบต.หนองบัว อบต.บ้านแจ้ง
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สสภ.

จังหวัด

M1

M

Transfer Station 2

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
L2 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

Transfer Station 1

Cluster 2

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

243.11

221.12

บริเวณต�ำบลโพนทอง
อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ต�ำบลเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
484.19
ต�ำบลสระคู อ�ำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

ที่

พื้นที่
(ไร่)

ทต.โพนทอง

ทต.เกษตรวิสัย

ทต.สุวรรณภูมิ

ชื่อ อปท. หลัก

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
43
“อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จ�ำนวน 16 อปท. ได้แก่ ทต.สุวรรณภูมิ
ทต.จ� ำ ปาขั น ทต.หิ น กอง ทต.ทุ ่ ง กุ ล า ทต.ทุ ่ ง หลวง
อบต.ดอกไม้ อบต.สระคู อบต.ทุ่งศรีเมือง อบต.นาใหญ่
อบต.บ่อพันขัน อบต.เมืองทุง่ อบต.หัวช้าง อบต.ช้างเผือก
อบต.ห้วยหินลาด อบต.หัวโทน อบต.น�ำ้ ค�ำ อ�ำเภอพนมไพร
จ�ำนวน 14 อปท. ได้แก่ ทต.พนมไพร ทต.โพธิ์ชัย อบต.
พนมไพร อบต.กุดน�้ำใส อบต.ค�ำไฮ อบต.โคกสว่าง
อบต.ค้อใหญ่ อบต.ชานุวรรณ อบต.นานวล อบต.โพธิใ์ หญ่
อบต.วารี ส วั ส ดิ์ อบต.สระแก้ ว อบต.แสนสุ ข อบต.
หนองทัพไทย อ�ำเภอโพนทราย จ�ำนวน 5 อปท. ได้แก่
ทต.โพนทราย อบต.ศรีสว่าง อบต.ยางค�ำ อบต.ท่าหาดยาว
อบต.สามขา อ�ำเภอหนองฮี จ�ำนวน 4 อปท. ได้แก่
ทต.หนองฮี อบต.ดูกอึ่ง อบต.เด่นราษฎร์ อบต.สาวแห
อ�ำเภอเมืองสรวง จ�ำนวน 4 อปท. ได้แก่ ทต.เมืองสรวง
ทต.หนองหิน ทต.กกกุง ทต.คูเมือง”
37
อ�ำเภอเกษตรวิสยั จ�ำนวน 15 อปท. ได้แก่ ทต.เกษตรวิสยั
ทต.กูก่ าสิงห์ ทต.เมืองบัว อบต.เกษตรวิสยั อบต.กูก่ าสิงห์
อบต.สิงห์โคก อบต.หนองแวง อบต.น�ำ้ อ้อม อบต.โนนสว่าง
อบต.เหล่าหลวง อบต.ทุ่งทอง อบต.ดงครั่งน้อย อบต.
ดงครั่งใหญ่ อบต.ก�ำแพง อบต.บ้านฝาง อ�ำเภอจตุร
พักตรพิมาน จ�ำนวน 13 อปท. ได้แก่ ทต.จตุรพักตร
พิมาน ทต.หนองผือ ทต.โคกล่าม ทต.หัวช้าง ทต.ดงแดง
ทต.เมืองหงส์ ทต.ลิ้นฟ้า อบต.น�้ำใส อบต.อีง่อง อบต.
ป่าสังข์ อบต.ศรีโคตร อบต.ดงกลาง อบต.ดู่น้อย อ�ำเภอ
ปทุมรัตต์ จ�ำนวน 9 อปท. ได้แก่ ทต.ปทุมรัตต์ ทต.โพนสูง
อบต.โนนสง่าอบต.สระบัว อบต.โนนสวรรค์ อบต.บัวแดง
อบต.ขี้เหล็ก อบต.หนองแคน อบต.ดอกล�้ำ
39
อ�ำเภอโพนทอง จ�ำนวน 15 อปท. ได้แก่ ทต.โพนทอง
ทต.โคกสูง ทต.โคกกกม่วง ทต.โนนชัยศรี ทต.โพธิ์ทอง
อบต.พรมสวรรค์ อบต.สว่าง อบต.วังสามัคคี อบต.
หนองใหญ่ อบต.นาค�ำดี อบต.สระนกแก้ว อบต.นาอุดม
อบต.อุ่มเม่า อบต.โพธิ์ศรีสว่าง อบต.แวง อ�ำเภอโพธิ์ชัย
จ�ำนวน 10 อปท. ได้แก่ ทต.เชียงใหม่ ทต.ชัยวารี ทต.ค�ำพอุง
ทต.อัคคะค�ำ อบต.โพธิ์ศรี อบต.ดอนโอง อบต.บัวค�ำ
อบต.ขามเปีย้ อบต.หนองตาไก้ อบต.สะอาดอ�ำเภอเมยวดี
จ�ำนวน 4 อปท. ได้แก่ ทต.เมยวดี ทต.ชุมพร ทต.ชมสะอาด
ทต.บุ่งเลิศ อ�ำเภอหนองพอก จ�ำนวน 10 อปท. ได้แก่
ทต.หนองพอก ทต.ท่าสีดา อบต.กกโพธิ์ อบต.ภูเขาทอง
อบต.ผาน�้ำย้อย อบต.หนองขุ่นใหญ่ อบต.บึงงาม อบต.
รอบเมือง อบต.โคกสว่าง อบต.หนองพอก
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L2
M

L
M
S
S
M
M
L
M
M

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Standalone 1

Standalone 2

Transfer Station 1

Transfer Station 2

Transfer Station 3

Transfer Station 4

Transfer Station 5

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
เตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
Transfer Station 3
M1 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

50.22

165.00

510.00

116.00

122.00

30.00

10.00

299.78

635.00

149.00

537.00

อ.พนัสนิคม (ส่งไปก�ำจัดท�ำ
RDF ที่ ทม.บ้านบึง)
อ.พานทอง (ส่งไปก�ำจัดท�ำ
RDF ที่ ทม.บ้านบึง)
อ.ศรีราชา (ส่งไปก�ำจัดท�ำ RDF
ที่ อบจ.ชลบุรี)
อ.สัตหีบ (ส่งไปก�ำจัดท�ำ RDF
ที่ พัทยา)
ทต.บ่อทอง (ส่งไปก�ำจัด
ที่โรงไฟฟ้าเอกชนอ�ำเภอ
หนองใหญ่)

เกาะล้าน

อบจ.ชลบุรี
(อ.เมือง อ.ศรีราชา)
ทม.บ้านบึง (อ.บ้านบึง
อ.พนัสนิคม อ.พานทอง)
(ส่งไปก�ำจัดที่โรงไฟฟ้า
หนองอิรุณ)
พัทยา (อ.บางละมุง อ.สัตหีบ)
(ส่งไปก�ำจัดโรงไฟฟ้าบ่อวิน)
อ.บ่อทอง อ.หนองใหญ่ อ.เกาะ
จันทร์ (เอกชนลงทุนท�ำ RDF)
เกาะสีชัง

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
145.46
ต�ำบลนาเมือง อ�ำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

13 ชลบุรี

57

จังหวัด

สสภ.

ที่

พื้นที่
(ไร่)

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

อ.สัตหีบ
ทต.บ่อทอง

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
23
อ�ำเภอเสลภูมิ จ�ำนวน 17 อปท. ได้แก่ ทต.เสลภูมิ
ทต.ขวาว ทต.เมืองไพร ทต.นาแซง ทต.หนองหลวง
ทต.วังหลวง ทต.เกาะแก้ว ทต.นาเมือง ทต.พรสวรรค์
อบต.บึงเกลือ อบต.เหล่าน้อย อบต.ศรีวิลัย อบต.นางาม
อบต.ภูเงิน อบต.ท่าม่วง อบต.โพธิ์ทอง อบต.นาเลิง
อ�ำเภอทุง่ เขาหลวง จ�ำนวน 5 อปท. ได้แก่ อบต.ทุง่ เขาหลวง
อบต.บึงงาม อบต.เหล่า อบต.มะบ้า อบต.เทอดไทย
บางส่วนของอ�ำเภอธวัชบุรี จ�ำนวน 1 อปท. ได้แก่ อบต.
บึงนคร
ยังไม่มีข้อมูล

อ.ศรีราชา

อ.พานทอง

อ.พนัสนิคม

เกาะล้าน

อ.บ่อทอง อ.หนองใหญ่
อ.เกาะจันทร์
เกาะสีชัง

พัทยา

ทม.บ้านบึง

อบจ.ชลบุรี

ทต.นาเมือง

ชื่อ อปท. หลัก

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
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13 ตราด

59

M

M

S
S
S
S
S

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Standalone 1

Standalone 2

Standalone 3

ระบบเตาเผาขนาดเล็ก

ระบบก�ำจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบก�ำจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร
ระบบเตาเผาขนาดเล็ก

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
Cluster 1
L
ศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร
Cluster 2
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
Transfer Station 1
M
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
(งบ กพอ. ก่อสร้างแล้วเสร็จ)
Transfer Station 2
L
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

2.00

5.00

28.00

25.00

34.00

53.00

107.00

ทต.เกาะหมาก

ทต.เกาะกูด

ทต.เกาะช้าง

อบต.ไม้รูด

ทต.บ่อพลอย (เอกชนลงทุน)

อ.เขาสมิง

ทม.มาบตาพุด
(ส่งไปก�ำจัด อบจ.ระยอง)
อบจ.ระยอง (ทต.ห้วยยาง)
(ส่งไปก�ำจัด อบจ.ระยอง)
ทม.ตราด

100.00
515.00

ทต.เมืองแกลง

50.00

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
325.00
อบจ.ระยอง

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

13 ระยอง

58

จังหวัด

สสภ.

ที่

พื้นที่
(ไร่)

ทต.เกาะหมาก

ทต.เกาะกูด

ทต.เกาะช้าง

อบต.ไม้รูด

ทต.บ่อพลอย

อ.เขาสมิง

ทม.ตราด

อบจ.ระยอง (ทต.ห้วยยาง)

ทม.มาบตาพุด

ทต.เมืองแกลง

อบจ.ระยอง

ชื่อ อปท. หลัก

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

1

1

2

4

6

10

19

1. อบต.เกาะหมาก

1. อบต.เกาะกูด

1. ทม.ตราด 2. ทต.ช�ำราก 3.ทต.หนองเสม็ด 4. ทต.
ท่าพริกเนินทราย 5. อบต.วังกระแจะ 6. อบต.หนองคันทรง
7. อบต.หนองโสน 8. อบต.แหลมกลัด 9. อบต.คลองใหญ่
10. อบต.ห้วงน�ำ้ ขาว 11. อบต.ท่ากุม่ 12. อบต.เนินทราย
13. อบต.ห้วยแร้ง 14. ทต.ตะกาง 15. อบต.อ่าวใหญ่
16. ทต.แหลมงอบ 17. อบต.แหลมงอบ 18. อบต.บางปิด
19. ทต.น�้ำเชี่ยว
1. ทต.เขาสมิ ง 2. อบต.ทุ ่ ง นนทรี 3. ทต.แสนตุ ้ ง
4. อบต.แสนตุ ้ ง 5. อบตเขาสมิ ง 6 .อบต.ท่ า โสม
7. อบต.เทพนิมิต 8. อบต.วังตะเคียน 9. อบต.ประณีต
10. อบต.สะตอ
1. ทต.บ่อพลอย 2. ทต.หนองบอน 3. อบต.นนทรี
4. อบต.บ่อพลอย 5. อบต.ช้างทูน 6. อบต.ด่านชุมพล
1. อบต.ไม้รูด 2. อบต.คลองใหญ่ 3. ทต.คลองใหญ่
4. ทต.หาดเล็ก
1. ทต.เกาะช้าง 2. อบต.เกาะช้างใต้

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
21
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ อ.เมื อ ง อ.บ้ า นค่ า ย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง และ อ.นิคมพัฒนา
10
อ.แกลง 7 อปท. และ อ.เขาชะเมา 3 อปท.

ภาคผนวก ฉ
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13 ฉะเชิงเทรา

61

L

Cluster 3

S

Standalone 2

M

S

Standalone 1

Cluster 2

M

Cluster 4

M

S

Cluster 3

Cluster 1

M

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
เตาเผาขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

470.10

83.50

235.10

11.00

15.00

50.00

ทม.ฉะเชิงเทรา
(จ้างเอกชนท�ำ RDF)

ทต.บางคล้า
(จ้างเอกชนด�ำเนินการ)

อบจ.ฉะเชิงเทรา

ทต.ท่าใหม่

ทม.ขลุง

ทต.ปากน�้ำแหลมสิงห์

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
240.00
ทม.จันทบุรี (เอกชนลงทุน
ท�ำ RDF ส่งไปก�ำจัดโรงไฟฟ้า
เอกชน)
127.00
ทต.โป่งน�้ำร้อน
(เอกชนลงทุนท�ำ RDF)
40.00
อบต.แก่งหางแมว

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

13 จันทบุรี

60

จังหวัด

สสภ.

ที่

พื้นที่
(ไร่)

ทม.ฉะเชิงเทรา

ทต.บางคล้า

อบจ.ฉะเชิงเทรา

ทต.ท่าใหม่

ทม.ขลุง

ทต.ปากน�้ำแหลมสิงห์

อบต.แก่งหางแมว

ทต.โป่งน�้ำร้อน

ทม.จันทบุรี

ชื่อ อปท. หลัก

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

22

37

18

0

1

11

4

6

ทต.แปลงยาว ทต.ปากน�้ำ อบต.หัวไทร อบต.สาวชะโงก
อบต.เสม็ดใต้ อบต.บางสวน อบต.เสม็ดเหนือ อบต.
ก้อนแก้ว อบต.คลองเขื่อน อบต.บางเล่า อบต.บางโรง
อบต.บางตลาด อบต.แปลงยาว ทต.ทุ่งสะเดา ทต.วังเย็น
อบต.หนองไม้แก่น อบต.สนามจันทร์ และ อบต.บางกรูด
อบต.บางขวัญ ทต.ศาลาแดง ทต.บ้านโพธิ์ อบต.เขาดิน
ทต.เทพราช ทต.บางผึ้ ง อบต.วั ง ตะเคี ย น ทต.นคร
เนื่องเขต อบต.คลองจุกกระเฌอ อบต.คลองหลวงแพ่ง
อบต.คลองเปรง อบต.คลองนา อบต.นครเนื่ อ งเขต
อบต.หนามแดง อบต.โสธร อบต.บางตีนเป็ด อบต.ท่าไข่
อบต.คลองอุดมชลจร อบต.บ้านใหม่ อบต.บางแก้ว
อบต.บางไผ่ อบต.บางเตย อบต.บางพระ อบต.บางกะไห
ทต.บางน�้ำเปรี้ยว อบต.สิงโตทอง อบต.โยธะกา อบต.
บึงน�้ำรักษ์ อบต.ดอนฉิมพลี ทต.ดอนเกาะกา อบต.
หมอนทอง ทต.ท่าข้าม อบต.โพรงอากาศ ทต.บางปะกง
ทต.บางวัว ทต.หอมศีล ทต.ท่าสะอ้าน
ทต.บางปะกง-พรหมเทพรังสรรค์ ทต.พิมพา ทต.บางสมัคร
อบต.สองคลอง อบต.บางเกลือ อบต.หอมศีล ทต.บางวัว
คณารักษ์ อบต.ท่าสะอ้าน อบต.เกาะไร่ อบต.หนองจอก
อบต.คลองขุด อบต.คลองบ้านโพธิ์ อบต.คลองประเวศ
อบต.ดอนทราย อบต.เทพราช อบต.หนองตีนนก ทต.ลาด
ขวาง อบต.หนองบัว ทต.แสนภูดาษ อบต.แหลมประดู่
อบต.สิบเอ็ดศอก และ ทต.คลองแสนแสบ

ไม่มี อปท. ทิ้งร่วม

ทต.บ่อ

อ�ำเภอท่าใหม่ อ�ำเภอนายายอาม

อ�ำเภอแหลมสิงห์

อ�ำเภอสอยดาวและอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
4
อ�ำเภอเมืองจันทบุรี อ�ำเภอมะขาม และอ�ำเภอเขาคิชฌกูฎ

212
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14 สุราษฎร์ธานี

63

Cluster 5

Cluster 4

Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

Standalone

Cluster 8

Cluster 7

Cluster 6

Cluster 5

Cluster 4

Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

ขนาด
ปริมาณขยะ
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
มูลฝอยเข้าระบบ
Cluster
(ตัน/วัน)
M
ระบบก�ำจัดขยะมูลฝอย
177.00
แบบครบวงจร
M
ระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
143.00
วงจร
S
ระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
25.00
วงจร
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
10.00
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
10.00
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
10.00
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
5.00
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
5.00
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 300
5.50
เมกะวัตต์ (เป็นขยะเกษตรกรรม)
M
เตาเผาขยะมูลฝอย
231.44
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
114.39
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
33.11
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
35.84
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
18.00
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

13 สระแก้ว

62

จังหวัด

สสภ.

ที่

บ้านตาขุน ม.4 ต.เขาวง
อ.บ้านตาขุน
บ้านเขานูด ม.6 ต.ดอนสัก
อ.ดอนสัก

อบต.หนองหมากฝ้าย
(ได้งบยุทธศาสตร์จังหวัด)
บ้านท่าโรงช้าง ม.3
ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน
บ้านนาเหนง ม.5
ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ
ม.6 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ

อบต.หนองหว้า

อบต.หนองแวง

ทต.คลองหาด

อบต.วังใหม่

ทต.วัฒนานคร
(เอกชนลงทุนท�ำโรงไฟฟ้า)
ทม.สระแก้ว
(จ้างเอกชนด�ำเนินการ)
ทม.วังน�้ำเย็น
(ได้รับงบแล้ว)
อบต.ตาพระยา

ที่ตั้ง

พื้นที่
(ไร่)

17
4

ทม.ดอนสัก

13

22

42

1

1

3

6

1

5

3

12

ครอบคลุมพื้นที่ อ.วิภาวดี อ.คีรีรัฐนิคม อ.บ้านตาขุน
อ.พนม
ครอบคลุมพื้นที่ อ.ดอนสัก

ครอบคลุ ม พื้ น ที่ อ.เมื อ ง อ.กาญจนดิ ษ ฐ์ อ.พุ น พิ น
อ.ท่าฉาง อ.เคียนซา
ครอบคลุมพื้นที่ อ.บ้านนาเดิม อ.บ้านนาสาร อ.เวียงสระ
อ.พระแสง อ.ชัยบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ อ.ท่าชนะ อ.ไชยา

อบต.หนองหมากฝ้าย

อบต.หนองหว้า

อ.โคกสูง

อ.คลองหาด

อ.วังสมบรูณ์

อ.ตาพระยา

อ.วังน�้ำเย็น

อ.เมือง อ.เขาฉกรรจ์

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
19
อ.วัฒนานคร อ.อรัญประเทศ

ทต.บ้านตาขุน

ทต.ท่าชนะ

บริษัทเอกชน ตั้งในพื้นที่
อบต.ท่าโรงช้าง
ทต.เวียงสระ

อบต.หนองหมากฝ้าย

อบต.หนองหว้า

อบต.หนองแวง

ทต.คลองหาด

อบต.วังใหม่

อบต.ตาพระยา

ทม.วังน�้ำเย็น

ทม.สระแก้ว

ทต.วัฒนานคร

ชื่อ อปท. หลัก

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
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Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

Cluster 6

Cluster 5

Cluster 4

Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

Cluster 3

Cluster 2

Cluster 1

Standalone 3

Standalone 2

Standalone 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

ขนาด
ปริมาณขยะ
พื้นที่
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
ชื่อ อปท. หลัก
(ไร่)
Cluster
(ตัน/วัน)
M
เทคโนโลยีแปรรูปเป็นพลังงาน
150.00
103 บ้านพังหว้า ม.5
ทน.เกาะสมุย
ไฟฟ้า (RDF, AD)
ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย
S
เตาเผาขยะมูลฝอย (Incinerator)
29.00
ม.1 ต.เกาะพะงัน
ทต.เกาะพะงัน
อ.เกาะพะงัน
S
เตาเผาขยะมูลฝอย (Incinerator)
10.00
บ้านโฉลกบ้านเก่า ม.3
ทต.เกาะเต่า
ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
107.57
บ้านเขากล้วย ม.10
ทม.ชุมพร
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ต.หาดพันไกร อ.เมือง
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
53.20
ปากคลองราง ม.14 ต.นาพญา
ทม.หลังสวน
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
อ.หลังสวน
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
19.45
บ้านม่วงแถว ม.7 ต.ดอนยาง
ทต.มาบอ�ำมฤต
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
อ.ปะทิว
M
เตาเผาขยะมูลฝอย
222.00
บ้านทุ่งท่าลาด หมู่ที่ 2
ทน.นครศรีธรรมราช
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
ต.นาเคียน อ.เมือง พืน้ ที่ 160 ไร่
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
84.14
บ้านเนินส�ำโรง หมู่ที่ 3
ทม.ปากพนัง
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ต.ปากพนังตะวันออก
อ.ปากพนัง
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
85.80
ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง
ทม.ทุ่งสง
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
25.70
บ้านป่าตาล หมู่ที่ 14
ทต.อ่าวขนอม
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ต.ขนอม อ.ขนอม
ทต.ปากน�้ำฉวาง
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
80.34
บ้านทุ่งคาด หมู่ที่ 8
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ต.ฉวาง อ.ฉวาง
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
18.50
บ้านบนเนิน หมู่ที่
ทต.ชะอวด
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ต.ชะอวด อ.ชะอวด
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
12.05
บ้ า นบกกราย ม.8 ต.น�้ ำ จื ด
ทต.น�้ำจืด
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
อ.กระบุรี
M
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
102.96
บ้านห้วยค้างคาว ม.1
ทต.บางนอน
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ต.บางนอน อ.เมือง
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
14.00
บ้านบางล�ำพู ม.3 ต.กะเปอร์
ทต.กะเปอร์
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
อ.กะเปอร์

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

ระนอง

14 นครศรีธรรมราช

65

66 14

14 ชุมพร

64

จังหวัด

สสภ.

ที่

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

5

4

9

ครอบคลุมพื้นที่ อ.กะเปอร์ อ.สุขส�ำราญ

ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมือง

ครอบคลุมพื้นที่ อ.กระบุรี อ.ละอุ่น

ครอบคลุมพืน้ ที่ อ.ฉวาง อ.พิปนู อ.ช้างกลาง อ.ถ�ำ้ พรรณรา
อ.ทุ่งใหญ่
ครอบคลุมพื้นที่ อ.ชะอวด

20
10

ครอบคลุมพื้นที่ อ.ขนอม

ครอบคลุมพื้นที่ อ.ทุ่งสง อ.นาบอน อ.บางขัน

ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมือง อ.ท่าศาลา อ.สิชล อ.นบพิต�ำ
อ.พรหมคีรี อ.ลานสกา อ.พระพรหม
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ อ.ปากพนั ง อ.เชี ย รใหญ่ อ.หั ว ไทร
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ร่อนพิบูลย์ อ.จุฬาภรณ์

ครอบคลุมพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน อ.ละแม และ
อ.พะโต๊ะ
ครอบคลุมพื้นที่ อ.ปะทิว

ครอบคลุมพื้นที่ อ.ท่าแซะ อ.เมือง อ.สวี

ครอบคลุมพื้นที่ ทต.เกาะพะงัน ทต.เพชรพะงัน
ทต.บ้านใต้
ครอบคลุมพื้นที่ ทต.เกาะเต่า

1

15

42

34

4

19

28

1

3

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
1
ครอบคลุมพื้นที่ อ.เกาะสมุย
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15 ตรัง

68

Cluster 2

Cluster 1

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

M

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

220.60

ขนาด
ปริมาณขยะ
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
มูลฝอยเข้าระบบ
Cluster
(ตัน/วัน)
L
เตาเผาขยะมูลฝอย
694.00
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
L
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
434.09
แบบผสมผสาน คัดแยก ท�ำปุ๋ย
และฝังกลบ (sanitary Landfill)

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

15 ภูเก็ต

67

จังหวัด

สสภ.

ที่

หมู่ 4 ต 3. คลองชีล้อม
อ.กันตัง

ถ.รัตนโกสินทร์ 200ปี ม. 1
ต.วิชิต อ.เมือง
บ้านทุ่งแจ้ง ถ.วิเศษกุล
ต.ทับเที่ยง อ.เมือง

ที่ตั้ง

พื้นที่
(ไร่)

ทม.กันตัง

ทน.ตรัง

ทน.ภูเก็ต

ชื่อ อปท. หลัก

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

38

61

อ.เมือง ทน.ตรัง ทต.คลองเต็ง ทต.โคกหล่อ อบต.นาพละ
อบต.บ้านควน อบต.นาบินหลา อบต.ควนปริง อบต.
นาโยงใต้ อบต.บางรัก อบต.นาโต๊ะหมิง อบต.หนองตรุด
อบต.น�้ำผุด อบต.นาตาล่วง อบต.บ้านโพธิ์ อบต.นาท่า
เหนือ อบต.นาท่ามใต้ อ.สิเกา ทต.สิเกา ทต.ควนกุน
อบต.บ่อหิน อบต.เขาไม้แก้ว อบต.กะลาเส อบต.ไม้ฝาด
ทต.นาเมืองเพชร อ.นาโยง ทต.นาโยงเหนือ อบต.นาโยง
เหนือ อบต.ช่อง อบต.ละมอ อบต.โคกสะบ้า อบต.นาหมืน่ ศรี
อบต.นาข้าวเสีย อ.วังวิเศษ ทต.วังวิเศษ อบต.เขาวิเศษ
อบต.อ่าวตง อบต.ท่าสะบ้า อบต.วังมะปราง อบต.วัง
มะปรางเหนือ อ.รัษฎา ทต.คลองปาง อบต.ควนเมา
อบต.คลองปาง อบต.หนองบัว อบต.หนองปรือ อบต.เขาไพร
อ.ห้วยยอด ทต.ห้วยยอด ทต.ล�ำภูรา ทต.นาวง ทต.ห้วยนาง
อบต.ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น อบต.บางดี อบต.บางกุง้
อบต.เขากอบ อบต.เขาขาว อบต.เขาปูน อบต.ปากแจ่ม
อบต.ปากคม อบต.ท่ า งิ้ ว อบต.ล� ำ ภู ร า อบต.นาวง
อบต.ในเตา อบต.ทุ่งต่อ อบต.วังคีรี
อ.กันตัง ทม.กันตัง อบต.ควนธานี อบต.บางหมาก
อบต.บางเป้า อบต.วังวน อบต.กันตังใต้ อบต.โคกยาง
อบต.คลองลุ อบต.ย่านซื่อ อบต.บ่อน�้ำร้อน อบต.บางสัก
อบต.นาเกลื อ อบต.คลองชี ล ้ อ ม อบต.เกาะลิ บ ง
อ.ย่านตาขาว ทต.ย่านตาขาว ทต.ทุง่ กระบือ ทต.ควนโพธิ์
อบต.หนองบ่อ อบต.นาชุมเห็ด อบต.ในควน อบต.โพรง
จระเข้ อบต.ทุ ่ ง ค่ า ย อบต.เกาะเปี ย ะ อ.ปะเหลี ย น
ทต.ท่าข้าม ทต.ทุ่งยาว อบต.ท่าข้าม อบต.ทุ่งยาว อบต.
ปะเหลียน อบต.บางด้วน อบต.บ้า นนา อบต.สุโสะ
อบต.ลิพัง อบต.เกาะสุกร อบต.ท่าพญา อบต.แหลมสอม
อ.หาดส�ำราญ อบต.หาดส�ำราญ อบต.บ้าหวี อบต.ตะเสะ

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
6
อปท. ในจังหวัดภูเก็ต

ภาคผนวก ฉ
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15 พังงา

15 สตูล

69

70

จังหวัด

S

Transfer Station 2

M

M

Transfer Station 1

Cluster 2

S

Cluster 4

M

S

Cluster 3

Cluster 1

M

ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน คัดแยก ท�ำปุ๋ย และฝัง
กลบ(sanitary Landfill)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบแบบผสมผสาน (MBT)

ระบบแบบผสมผสาน (MBT)

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
M
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

Cluster 2

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

120.74

61.13

17.18

74.96

10.00

12.78

63.93

บ้านนาพญา หมู่ที่ 8 ถ.ละงู-ฉลุ
ง ต.ละงู อ.ละงู

หมู่ 8 ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี
(ส่งศูนย์ ทม.ตะกั่วป่า)
บ้านกาลันยีตัน หมู่ที่ 5
ถ.วิเศษมยุรา ต.เจ๊ะบิลัง
sอ.เมืองสตูล

หมู่ที่1 ต.ท้ายเหมือง
อ.ท้ายเหมือง (ส่งศูนย์ ทม.พังงา)

ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว

หมู่ที่ 2 ต.พรุใน อ.เกาะยาว

125/52 หมู่7 ต.บางนายสี
อ.ตะกั่วป่า

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
61.54
หมู่ที่3 ต.ตากแดด อ.เมือง

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

สสภ.

ที่

พื้นที่
(ไร่)

20

21

ทต.ก�ำแพง

5

9

2

ทต.ท้ายเหมือง ทต.ล�ำแก่น อบต.ท้ายเหมือง อบต.นาเตย
อบต.บางทอง อบต.ทุ่งมะพร้าว อบต.ล�ำภี และอ�ำเภอ
ตะกั่วทุ่งบางส่วน ประกอบด้วย ทต.โคกกลอย และ
อบต.โคกกลอย
ทต.คุระบุรี อบต.คุระ อบต.แม่นางขาว อบต.บางวัน
และ อบต.เกาะพระทอง
อ.เมือง ทม.สตูล ทต.เจ๊ะบิลัง ทต.คลองขุด ทต.ฉลุง
อบต.ควนขัน อบต.บ้านควน อบต.ฉลุง อบต.ตันหยงโป
อบต.เจ๊ะบิลัง อบต.ต�ำมะลัง อบต.ปูยู อบต.ควนโพธิ์
อบต.เกตรี อบต.เกาะสาหร่าย อ.ควนโดน ทต.ควนโดน
อบต.ควนโดน อบต.ย่านซือ่ อบต.ควนสตอ อบต.วังประจัน
อ.ควนกาหลง อบต.ทุ่งนุ้ย
อ.ละงู ทต.ก�ำแพง อบต.ก�ำแพง อบต.ละงู อบต.เขาขาว
อบต.ปากน�้ำ อบต.น�้ำผุด อบต.แหลมสน อ.ทุ่งหว้า
ทต.ทุ่งหว้า อบต.ทุ่งหว้า อบต.นาทอน อบต.ขอนคลาน
อบต.ทุ่งบุหลัง อบต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ท่าแพ อบต.ท่าแพ
อบต.แป-ระ อบต.สาคร อบต.ท่าเรือ อ.ควนกาหลง อบต.
ควนกาหลง อบต.อุใดเจริญ อ.มะนัง อบต.ปล์มพัฒนา
อบต.นิคมพัฒนา

อบต.เกาะยาวน้อย และ ทต.เกาะยาว

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
21
ทม.พังงา อบต.นบปริง อบต.ถ�้ำน�้ำผุด ทต.บางเตย อบต.
ตากแดด อบต.ทุง่ คาโงก อบต.เกาะปันหยี อบต.ป่ากอ อ�ำ
ทต.ทั บ ปุ ด อบต.ทั บ ปุ ด อบต.มะรุ ่ ย อบต.บ่ อ แสน
อบต.โคกเจริญ อบต.บางเหรียง ทต.กระโสม อบต.กระโสม
อบต.ถ�้ำ อบต.กะไหล อบต.ท่าอยู่ อบต.หล่อยูง และ
อบต.คลองเคียน
12
ทม.ตะกั่วป่า ทต.บางนายสี ทต.คึกคัก อบต.บางไทร
อบต.บางม่วง อบต.โคกเคียน อบต.เกาะคอเขา ทต.ท่านา
อบต.ท่านา อบต.เหมาะ อบต.เหล และ อบต.รมณีย์
2
ทต.พรุใน และ ทต.เกาะยาวใหญ่

ทม.สตูล

ทต.คุระบุรี

ทต.ท้ายเหมือง

อบต.เกาะยาวน้อย

ทต.พรุใน

ทม.ตะกั่วป่า

ทม.พังงา

ชื่อ อปท. หลัก

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

216
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15 กระบี่

16 สงขลา

71

72
M
M

M

Cluster 3

Cluster 4

S

Transfer Station 4

Cluster 2

S

Transfer Station 3

M

M

Transfer Station 2

Cluster 1

M1

เตาเผาขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landf ill)
และจะพั ฒ นาเป็ น เตาเผาขยะ
มูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landf ill)
และจะพั ฒ นาเป็ น เตาเผาขยะ
มูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
(Transfer Station)
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
(Transfer Station)
เตาเผาขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
(Transfer Station)

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
(Transfer Station)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
M
เทคโนโลยีแปรรูปเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า (เตาเผา)

Transfer Station 1

Cluster 1

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

72.00

228.00

75.00

281.00

41.36

46.82

63.45

110.49

10

พื้นที่
(ไร่)

ทน.หาดใหญ่

อบต.ศาลาด่าน

ทต.เขาพนม

อบต.อ่าวลึกใต้

ทต.คลองท่อมใต้

ทม.กระบี่

ชื่อ อปท. หลัก

บ้านหน�่ำฮั้ว ถ.เลี่ยงเมือง
ต.สะเดา อ.สะเดา

96

ทม.สะเดา

หมู่ 10 ถนนฮกเต๊ก ต.บ้านพรุ 107 ทม.บ้านพรุ
อ.หาดใหญ่
บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง 200 ทน.สงขลา

หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน
อ.เกาะลันตา
หมู่ 3 ถนนหาดใหญ่ ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่

หมู่ที่ 5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม

หมู่ 4 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึกใต้
(ส่งไปก�ำจัดยังศูนย์ ทม.กระบี่)

หมู่ที่ 2 ต�ำบลคลองท่อมใต้
อ�ำเภอคลองท่อม
(ส่งไปก�ำจัดยังศูนย์ ทม.กระบี่)

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
161.18
หมู่ 1 บ้านทับไม้
ต.ไสไทย อ.เมือง

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

สสภ.

ที่

จังหวัด

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

14

14

ทน.สงขลา ทม.เขารูปช้าง ทต.เกาะแต้ว ทต.พะวง
อบต.เกาะยอ อบต.ทุ่งหวัง อบต.ทุ่งใหญ่ อบต.ตลิ่งชัน
ทม.สิ ง หนคร ทม.ม่ ว งงาม ทต.น�้ ำ น้ อ ย อบต.วั ด ขุ น
อบต.ท่าข้าม อบต.วัดจันทร์
ทม.สะเดา ทม.ปาดังเบซาร์ ทต.ส�ำนักขาม ทต.คลองแงะ
อบต.เขามี เ กี ย รติ อบต.ท่ า โพธิ์ อบต.ปริ ก ทต.ปริ ก
อบต.พังลา อบต.ส�ำนักขาม อบต.ส�ำนักแต้ว

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
18
“อ.เมือง ทม.กระบี่ ทต.กระบีน่ อ้ ย อบต.เขาคราม อบต.
เขาทอง อบต.คลองประสงค์ อบต.ทับปริก อบต.ไสไทย
อบต.หนองทะเล อบต.อ่าวนาง อ.เหนือคลอง ทต.เหนือ
คลอง อบต.เกาะศรีบอยา อบต.คลองขนาน อบต.คลอง
เขม้า อบต.โคกยาง อบต.ตลิง่ ชัน อบต.ปกาสัย อบต.ห้วยยูง
อบต.เหนือคลอง”
16
อ.คลองท่อม ทต.คลองท่อมใต้ ทต.คลองพน ทต.คลองพน
พัฒนา ทต.ทรายขาว อบต.คลองท่อมใต้ อบต.คลองท่อม
เหนือ อบต.พรุดินนา อบต.เพหลา อบต.ห้วยน�้ำขาว
อ.ล�ำทับ ทต.ล�ำทับ อบต.ดินแดง อบต.ดินอุดม อบต.
ทุ่งไทรทอง อบต.ล�ำทับ อ.เกาะลันตา อบต.เกาะกลาง
อบต.คลองยาง
16
อ.อ่าวลึก ทต.อ่าวลึกใต้ ทต.แหลมสัก อบต.เขาใหญ่
อบต.คลองยา อบต.คลองหิน อบต.นาเหนือ อบต.บ้านกลาง
อบต.แหลมสัก อบต.อ่าวลึกใต้ อบต.อ่าวลึกน้อย อบต.
อ่าวลึกเหนือ อ.ปลายพระยา ทต.ปลายพระยา อบต.เขาเขน
อบต.เขาต่อ อบต.คีรีวง อบต.ปลายพระยา
7
อ.เขาพนม ทต.เขาพนม อบต.เขาดิน อบต.เขาพนม
อบต.โคกหาร อบต.พรุเตียว อบต.สินปุน อบต.หน้าเขา
4
อ.เกาะลันตา อบต.ศาลาด่าน อบต.เกาะลันตาน้อย
ทต.เกาะลันตาใหญ่ อบต.เกาะลันตาใหญ่
10
ทน.หาดใหญ่ อบต.ฉลุง อบต.ทุ่งขมิ้น อบต.นาหม่อม
ทต.ท่าช้าง ทต.บ้านหาร ทม.คลองแห ทต.คูเต่า ทม.ควนลัง
ทม.ทุ่งต�ำเสา
5
ทม.บ้านพรุ ทม.คอหงส์ ทต.พะตง ทต.บ้านไร่ อบต.พะตง

ภาคผนวก ฉ
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16 นราธิวาส

74
S
S
S

Transfer Station 1

Transfer Station 2

S

Transfer Station 3

Cluster 2

S

Transfer Station 2

M

S

Transfer Station 1

Cluster 1

M

S

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

เตาเผาขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

37.50

8.20

11.00

160.00

27.90

23.10

35.70

72.40

30.00

ม.7 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ
(ส่งไปก�ำจัดยังศูนย์ ทม.นราธิวาส)
ต.ตากใบ อ.ตากใบ (ส่งไปก�ำจัด
ยังศูนย์ ทม.นราธิวาส)
ม.6 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ (ส่งไปก�ำจัด
ยังศูนย์ ทม.นราธิวาส)

ทม.ก�ำแพงเพชร

10

10

40

ทต.ยี่งอ

ทม.ตากใบ

ทต.รือเสาะ

ทม.นราธิวาส

ทต.มายอ

ทต.ปะนาเระ

ทต.บ่อทอง

183 ทม.ปัตตานี

17

ม.7 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก
30
(ส่งไปก�ำจัดยังศูนย์ ทม.ปัตตานี)
บ้านท่าม่วง ม.2 ต.ปะนาเระ
35
อ.ปะนาเระ (ส่งไปก�ำจัดยังศูนย์
ทม.ปัตตานี)
ม.2 ต.มายอ อ.มายอ
5
(ส่งไปก�ำจัดยังศูนย์ ทม.ปัตตานี)
บ้านโพธิ์ทอง ม.9
143
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง

บ้านห้วยโอน หมู่ 9
ต.ก�ำแพงเพชร อ.รัตภูมิ
ม.3 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง

ขนาด
ปริมาณขยะ
พื้นที่
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
ชื่อ อปท. หลัก
(ไร่)
Cluster
(ตัน/วัน)
S
ระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
17.00
หมู่ 4 ถ.สงขลา-ระโนด ต.บ่อตรุ 34 ทต.บ่อตรุ
วงจร ประกอบด้วยระบบคัดแยก
อ.ระโนด จ.สงขลา
หมักปุ๋ย และฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
S
ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
30.00
หมู่ 10 ต.บ้านนา อ.จะนะ
166 ทต.จะนะ
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

Cluster 1

Transfer Station

Cluster 6

Cluster 5

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

16 ปัตตานี

73

จังหวัด

สสภ.

ที่

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)

12

2

3

6

13

11

10

17

8

16

อปท. 12 แห่ง ทต.ต้นไทร ทต.บาเจาะ ทต.ยี่งอ อบต.
ตาปอเยาะ อบต.ยี่งอ ทต.ตันหยงมัส ทต.มะรือโบตก
อบต.กาลิชา อบต.ตันหยงมัส อบต.จวบ อบต.จะอนะ
อบต.ดุซงญอ

อปท. 2 แห่ง ทม.ตากใบ อบต.ศาลาใหม่

อปท. 6 แห่ ง ได้ แ ก่ ทม.นราธิ ว าส อบต.กะลุ ว อ
อบต.ล� ำ ภู ทต.กะลุ ว อเหนื อ อบต.โคกเคี ย น
อบต.มะนังตายอ
อปท. 3 แห่ง ได้แก่ ทต.รือเสาะ อบต.ลาโล๊ะ ทต.ศรีสาคร

อปท. 13 แห่ง ใน อ.ทุ่งยางแดง อ.กะเพ้อ

อปท. 11 แห่ง ใน อ.ปะนาเระ อ.สายบุรี

อปท. 10 แห่ง ใน อ.หนองจิก อ.ยะรัง และ อ.โคกโพธิ์

ทต.จะนะ ทต.นาทับ อบต.คลองเปียะ อบต.สะกอม
(อ.จะนะ) อบต.สะพานไม้แก่น ทต.เทพา ทต.ล�ำไพล อบต.
ท่าม่วง อบต.เทพา อบต.วังใหญ่ อบต.สะกอม (อ.เทพา)
ทต.นาทวี อบต.นาหมอศรี อบต.ปลักหนู ทต.สะบ้าย้อย
อบต.ท่าพญา
ทม.ก�ำแพงเพชร ทต.ก�ำแพงเพชร ทต.นาสีทอง ทต.คูหาใต้
อบต.เขาพระ อบต.ควนรู อบต.ท่าชะมวง ทต.ควนเนียง
อปท. 17 แห่ง ใน อ.เมือง อ.ยะหริ่ง และ อ.มายอ

จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
5
ทต.บ่ อ ตรุ ทต.ระโนด ทต.ปากแตระ ทต.สทิ ง พระ
อบต.คูขุด

218
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16 พัทลุง

76

M
S

M

Cluster 2

Transfer Station 1

Transfer Station 2

S

Transfer Station
M

M

Cluster 2

Cluster 1

M

Cluster 1

รวมทั้งสิ้น

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landf ill)
และจะพัฒนาเป็นเตาเผาขยะ
มูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
ระบบคัดแยกและหมักปุ๋ย
เพื่อแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF)
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ขนาด
กลุ่ม
เทคโนโลยีที่ใช้
Cluster
Transfer Station 3
M
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

จ�ำนวนกลุ่ม
Cluster

46,918.18

54.00

36.50

61.90

94.00

16.00

60.00

132.00

หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม-หาดไข่เต่า
ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว

หมู่ 9 ต.ควนขนุน
อ.ควนขนุน

หมู่ 8 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด

335 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง
อ.เบตง
ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา
(ส่งไปก�ำจัดยังศูนย์ ทน.ยะลา)
หมู่ 6 ต�ำบลล�ำป�ำ
อ�ำเภอเมืองพัทลุง

บ้านปรามะ ม.13
ต.สะเตงนอก อ.เมือง

ปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ
ที่ตั้ง
(ตัน/วัน)
69.80
บ้านโต๊ะลือเบ ต.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก (ส่งไปก�ำจัดยัง
ศูนย์ ทม.นราธิวาส)

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลจากแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และข้อมูลของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

16 ยะลา

75

จังหวัด

สสภ.

ที่
ทม.สุไหงโก-ลก

ชื่อ อปท. หลัก

ทต.แม่ขรี

ทม.พัทลุง

ทต.ยะหา

10,448

13

ทต.ท่ามะเดื่อ

8 ไร่ ทต.ควนขนุน
92
ตรว.

5

95

12

201 ทม.เบตง

113 ทน.ยะลา

55

พื้นที่
(ไร่)

ตารางแสดงรายละเอียดการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)
จ�ำนวน อปท.
ทิ้งร่วม
ชื่อ อปท. ทิ้งร่วม
(แห่ง)
13
ทม.สุไหงโก-ลก ทต.ปาเสมัส อบต.มูโนะ อบต.เกาะ
สะท้ อ น อบต.สุ ไ หงปาดี ทต.ปะลุ รู อบต.โต๊ ะ เด็ ง
ทต.บูเกะตา ทต.แว้ง อบต.โล๊ะจูด อบต.แม่ดง อบต.แว้ง
ทต.สุคิริน
33
ทน.ยะลา ทต.ล�ำใหม่ ทม.สะเตงนอก อบต.กรงปินัง
อบต.บันนังสาเรง อบต.นาโงยซิแน อบต.ลิดล อบต.
วังพญา อบต.ล�ำใหม่ อบต.ล�ำพะยา ทต.บุดี ทต.ท่าสาป
อบต.ธารโต อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ อบต.กายูบอเกาะ
อบต.หน้าถ�้ำ ทต.คอกช้าง อบต.ถ�้ำทะลุ อบต.ละแอ
อบต.สะเอะ อบต.พร่อน อบต.พิเทน อบต.เนินงาม
อบต.ตาชี ทต.โกตาบารู ทต.เมืองรามันห์ อบต.เกะรอ
อบต.จะกว๊ ะ อบต.ท่ า ธง อบต.บาลอ อบต.อาซ่ อ ง
ทต.บันนังสตา อบต.บันนังสตา
5
ทม.เบตง อบต.ยะรม อบต.ตาเนาะแมเราะ ทต.ธารน�้ำ
ทิพย์ อบต.อัยเยอร์เวง
7
ทต.ยะหา อบต.กาบั ง อบต.บาละ อบต.บ้ า นแหร
ทต.เขื่อนบางลาง อบต.ตลิ่งชัน อบต.ยะหา
11
อปท. รวบรวมไปก�ำจัด ณ ทม.พัทลุง 11 แห่ง ได้แก่
ทม.พัทลุง, ทต.โคกชะงาย ทต.เขาเจียก ทต.พญาขัน
ทต.ปรางหมู่ ทต.นาโหนด ทต.เขาชัยสน ทต.ล�ำสินธุ์
ทต.ชุมพล อบต.ควนมะพร้าว อบต.ล�ำป�ำ
2
อปท. รวบรวมไปก�ำจัด ณ ทต.แม่ขรี 2 แห่ง ได้แก่
ทต.แม่ขรี ทต.ตะโหมด
15
อปท. รวบรวมขยะไปยังสถานีขนถ่าย ทต.ควนขนุน
จ�ำนวน 15 แห่ง ได้แก่ ทต.ควนขนุน ทต.บ้านสวน
ทต.หนองพ้อ ทต.พนางตุง ทต.นาขยาด ทต.มะกอกเหนือ
ทต.แพรกหา ทต.แหลมโตนด ทต.ทะเลน้อย ทต.ลาน
ข่อย ทต.บ้านพร้าว อบต.ชะมวง อบต.พนมวังก์ อบต.
เขาปู่ อบต.ป่าพะยอม
15
อปท. รวบรวมขยะไปยังสถานีขนถ่าย ทต.ท่ามะเดื่อ
จ� ำ นวน 15 แห่ ง ได้ แ ก่ ทต.ท่ า มะเดื่ อ ทต.อ่ า ว
พะยู น ทต.หารเทา ทต.ดอนทราย ทต.เกาะนาง
ค�ำ ทต.ปากพะยูน ทต.ป่าบอน ทต.สมหวัง ทต.ชะรัด
ทต.คลองทรายขาว อบต.นาปะขอ อบต.ฝาละมี อบต.
เกาะหมาก อบต.ป่าบอน อบต.คลองเฉลิม
5,358

ภาคผนวก ช

มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากเตาเผาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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(ı) §Ë“ “√ª√–°Õ∫‰¥ÕÕ°´‘π ´÷Ëß§”π«≥º≈„π√Ÿª¢ÕßÀπË«¬§«“¡‡¢È¡¢Èπ
‡∑’¬∫‡§’¬ß§«“¡‡ªÁπæ‘…µËÕ¡πÿ…¬Ï (PCDD/Fs as lnternational Toxic Equivalent;
l-TEQ) ‰¡Ë‡°‘π .ı π“‚π°√—¡µËÕ≈Ÿ°∫“»°Ï‡¡µ√
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°“√ “∏“√≥ ÿ¢

ç¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕé À¡“¬§«“¡«Ë“ ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡°ÆÀ¡“¬«Ë“¥È«¬
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ç‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕé À¡“¬§«“¡«Ë“ √–∫∫À√◊ÕÕÿª°√≥Ï„¥Ê ∑’Ë„™È‡æ◊ËÕ

¢ÈÕ Ò „πª√–°“»π’È

(Ò) §Ë“ “√µ–°—Ë« (Pb) ‰¡Ë‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µËÕ≈Ÿ°∫“»°Ï‡¡µ√

(˘) §Ë“ “√·§¥‡¡’¬¡ (Cd) ‰¡Ë‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µËÕ≈Ÿ°∫“»°Ï‡¡µ√

(¯) §Ë“ “√ª√Õ∑ (Hg) ‰¡Ë‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µËÕ≈Ÿ°∫“»°Ï‡¡µ√

(˜) §Ë“§«“¡∑÷∫· ß (Opacity) ‰¡Ë‡°‘π√ÈÕ¬≈– Ò

ÒÚ ¡‘≈≈‘°√—¡µËÕ≈Ÿ°∫“»°Ï‡¡µ√

(ˆ) §Ë“ª√‘¡“≥ΩÿËπ≈–ÕÕß (Total Suspended Particulate) ‰¡Ë‡°‘π

(Ù) §Ë“°Í“´‰Œ‚¥√‡®πø≈ŸÕÕ‰√¥Ï (HF) ‰¡Ë‡°‘π Ú Ë«π„π≈È“π Ë«π

∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–

¢Õß§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡·ÀËß™“µ‘®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«È ¥—ßµËÕ‰ªπ’È

(Û) §Ë“°Í“´‰Œ‚¥√‡®π§≈Õ‰√¥Ï (HCI) ‰¡Ë‡°‘π Úı Ë«π„π≈È“π Ë«π

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß

‰¥ÕÕ°‰´¥Ï (NOxas NO2) ‰¡Ë‡°‘π Ò¯ Ë«π„π≈È“π Ë«π

(Ú) §Ë“°Í“´ÕÕ°‰´¥Ï¢Õß‰π‚µ√‡®π ´÷Ëß§”π«≥º≈„π√Ÿª°Í“´‰π‚µ√‡®π

·°È‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„ÀÈ Õ¥§≈ÈÕß°—∫°“√‚ÕπÕ”π“®ÀπÈ“∑’Ë¢Õß Ë«π√“™°“√„ÀÈ‡ªÁπ‰ªµ“¡

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªÁπ

(Ò) §Ë“°Í“´´—≈‡øÕ√Ï‰¥ÕÕ°‰´¥Ï (SO2) ‰¡Ë‡°‘π Û Ë«π„π≈È“π Ë«π

§«∫§ÿ¡°“√ª≈ËÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë°”Àπ¥‰«È ¥—ßµËÕ‰ªπ’È

¢ÈÕ Ú Õ“°“»‡ ¬’ ∑’ªË ≈ËÕ¬∑‘ßÈ ®“°‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ µÈÕß¡’§“Ë ‰¡Ë‡°‘π¡“µ√∞“π

ç ¿“«–·ÀÈßé À¡“¬§«“¡«Ë“ ¿“«–∑’Ë§«“¡™◊Èπ¢Õßµ—«Õ¬Ë“ßÕ“°“»‡ªÁπ»Ÿπ¬Ï

·≈–‡¥‘π√–∫∫µ—Èß·µË«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ç‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ „À¡Ëé À¡“¬§«“¡«Ë“ ‡µ“‡º“∑’‡Ë √‘¡Ë ¥”‡π‘πß“π°ËÕ √È“ß

°ËÕ √È“ßÀ√◊Õ‡√‘Ë¡‡¥‘π√–∫∫°ËÕπ«—π∑’Ëª√–°“»π’È¡’º≈„™È∫—ß§—∫

ç‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ ‡°Ë“é À¡“¬§«“¡«Ë“ ‡µ“‡º“∑’ÕË ¬Ÿ„Ë π√–À«Ë“ß¥”‡π‘πß“π

‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß

ÀπÈ“ 6
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡·ÀËß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ·°È‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·ÀËßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ıı ·ÀËßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ Ëß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ

‡æ◊ÕË °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈ËÕ¬∑‘ßÈ Õ“°“»‡ ¬’ ®“°‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ

®“°‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ

‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈ËÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡

‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß

ÀπÈ“ 5
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ภาคผนวก ช
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8/17/59 BE 9:36 AM

Úı ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡·ÀËßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«È À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡

Hydrogen Chloride Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§Ï°“√æ‘∑—°…Ï

(Û) °“√µ√«®«—¥§Ë“°Í“´‰Œ‚¥√‡®π§≈Õ‰√¥Ï „ÀÈ„™È«‘∏’ Determination of

¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡·ÀËßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«È À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡

of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§Ï°“√æ‘∑—°…Ï

(Ú) °“√µ√«®«—¥§Ë“°Í“´ÕÕ°‰´¥Ï¢Õß‰π‚µ√‡®π „ÀÈ„™È«‘∏’ Determination

§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

Environmental Protection Agency) °”Àπ¥‰«È À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√

Sources ∑’ËÕß§Ï°“√æ‘∑—°…Ï ‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡·ÀËßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ (United States

of Sulfuric Acid Mist And Sulfur Dioxide Emissions from Stationary

Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources À√◊Õ«‘∏’ Determination

(Ò) °“√µ√«®«—¥§Ë“°Í“´´—≈‡øÕ√Ï‰¥ÕÕ°‰´¥Ï „ÀÈ„™È«‘∏’ Determination of

„ÀÈ‡ªÁπ‰ªµ“¡«‘∏’¥—ßµËÕ‰ªπ’È

¢ÈÕ Ù °“√µ√«®«—¥Õ“°“»‡ ’¬∑’Ëª≈ËÕ¬∑‘Èß®“°ª≈ËÕß‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ

„π°“√‡º“‰À¡È (Excess Air) √ÈÕ¬≈– ı À√◊Õ∑’Ëª√‘¡“µ√ÕÕ°´‘‡®π√ÈÕ¬≈– ˜

Úı Õß»“‡´≈‡´’¬ ∑’Ë ¿“«–·ÀÈß (Dry Basis) ‚¥¬¡’ª√‘¡“µ√Õ“°“» Ë«π‡°‘π

µ‘¥‡™◊ÕËÈ „ÀÈ§”π«≥º≈∑’§Ë «“¡¥—π Ò ∫√√¬“°“» À√◊Õ∑’Ë ˜ˆ ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘

¢ÈÕ Û °“√µ√«®«—¥§Ë“Õ“°“»‡ ¬’ ·µË≈–™π‘¥∑’ªË ≈ËÕ¬∑‘ßÈ ®“°ª≈ËÕß‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬

‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß

ÀπÈ“ 7
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
Úı ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

(Ù) §Ë“°Í“´‰Œ‚¥√‡®πø≈ŸÕÕ‰√¥Ï „ÀÈ„™È«‘∏’ Determination of Hydrogen
Chloride Emissions from Stationary Sources À√◊Õ«‘∏’ Determination of
Hydrogen Halide and Halogen Emissions from Stationary Sources lsokinetic Method ∑’ÕË ß§Ï°“√æ‘∑°— …Ï ßË‘ ·«¥≈ÈÕ¡·ÀËßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«È
À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(ı) °“√µ√«®«—¥§Ë“ “√ª√–°Õ∫‰¥ÕÕ°´‘π „ÀÈ„™È«‘∏’ Determination of
Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans
from Stationary Sources ∑’ËÕß§Ï°“√æ‘∑—°…Ï ‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡·ÀËßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“
°”Àπ¥‰«È À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(ˆ) °“√µ√«®«—¥§Ë“ª√‘¡“≥ΩÿπË ≈–ÕÕß „ÀÈ„™È«∏‘ ’ Determination of Particulate
Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§Ï°“√æ‘∑—°…Ï ‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡·ÀËßª√–‡∑»
À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«È À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(˜) °“√µ√«®«—¥§Ë“§«“¡∑÷∫· ß „ÀÈ„™È«‘∏’ Visual Determination of
the Opacity of Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§Ï°“√æ‘∑—°…Ï
‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡·ÀËßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«È À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(¯) °“√µ√«®«—¥§Ë“ “√ª√Õ∑·≈–§Ë“ “√·§¥‡¡’¬¡ „ÀÈ„™È«∏‘ ’ Determination
of Metals Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§Ï°“√æ‘∑—°…Ï ‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡
·ÀËßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«È À√◊Õ«‘∏Õ’ πË◊ ∑’§Ë ≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(˘) °“√µ√«®«—¥§Ë“ “√µ–°—Ë« „ÀÈ„™È«‘∏’ Determination of lnorganic
Lead Emissions from Stationary Sources ∑’ËÕß§Ï°“√æ‘∑—°…Ï ‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡
·ÀËßª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“°”Àπ¥‰«È À√◊Õ«‘∏Õ’ πË◊ ∑’§Ë ≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫

‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß

ÀπÈ“ 8
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

222

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
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8/17/59 BE 9:36 AM

Úı ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

‡ªÁπµÈπ‰ª

·≈– ‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡

√—∞¡πµ√’«Ë“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘

ª√–æ—≤πÏ ª—≠≠“™“µ‘√—°…Ï

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Òı ∏—π«“§¡ æ.».‹ ÚıÙˆ

¢ÈÕ ı ª√–°“»π’„È ÀÈ„™È∫ß— §—∫µ—ßÈ ·µË«π— ∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß

ÀπÈ“ 9
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ภาคผนวก ช
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Úı ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

°“√ “∏“√≥ ÿ¢

ç¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕé À¡“¬§«“¡«Ë“ ¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕµ“¡°ÆÀ¡“¬«Ë“¥È«¬

°”®—¥¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‚¥¬«‘∏’°“√‡º“‰À¡È

ç‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕé À¡“¬§«“¡«Ë“ √–∫∫À√◊ÕÕÿª°√≥Ï„¥Ê ∑’Ë„™È‡æ◊ËÕ

¢ÈÕ Ò „πª√–°“»π’È

§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«È ¥—ßµËÕ‰ªπ’È

√—∞¡πµ√’«Ë“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡ ‚¥¬§”·π–π”¢Õß

√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„ÀÈ°√–∑”‰¥È‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·ÀËß°ÆÀ¡“¬

¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ıÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·ÀËß

∫“ßª√–°“√‡°’¬Ë «°—∫°“√®”°—¥ ∑‘ ∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷ßË ¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫

∑∫«ß °√¡ æ.». ÚıÙı æ.». ÚıÙı Õ—π‡ªÁπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘

°“√‚ÕπÕ”π“®ÀπÈ“∑’Ë¢Õß «Ë π√“™°“√„ÀÈ‡ªÁπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µª‘ √—∫ª√ÿß °√–∑√«ß

·°È‰¢‚¥¬¡“µ√“ ÒÒÙ ·ÀËßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“·°È‰¢∫∑∫—≠≠—µ‘„ÀÈ Õ¥§≈ÈÕß°—∫

·ÀËßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ Ëß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡·ÀËß™“µ‘ æ.». ÚıÛı

°“√ª≈ËÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° ËŸ∫√√¬“°“» Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ¯

‡æ◊ËÕ°”Àπ¥„ÀÈ‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ ‡ªÁπ·À≈Ëß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µÈÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡

∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈ËÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° ŸË∫√√¬“°“»

‡√◊ËÕß °”Àπ¥„ÀÈ‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‡ªÁπ·À≈Ëß°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µÈÕß

ª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡

‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß

ÀπÈ“ 10
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
Úı ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Òı ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙˆ
ª√–æ—≤πÏ ª—≠≠“™“µ‘√—°…Ï
√—∞¡πµ√’«Ë“°“√°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡

ç‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ ‡°Ë“é À¡“¬§«“¡«Ë“ ‡µ“‡º“∑’ÕË ¬Ÿ„Ë π√–À«Ë“ß¥”‡π‘πß“π
°ËÕ √È“ßÀ√◊Õ‡√‘Ë¡‡¥‘π√–∫∫°ËÕπ«—π∑’Ëª√–°“»π’È¡’º≈„™È∫—ß§—∫
ç‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ„À¡Ëé À¡“¬§«“¡«Ë“ ‡µ“‡º“∑’Ë‡√‘Ë¡¥”‡π‘πß“π°ËÕ √È“ß
·≈–‡¥‘π√–∫∫µ—Èß·µË«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
¢ÈÕ Ú „ÀÈ‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ ‡°Ë“ ·≈–‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ „À¡Ë ‡ªÁπ·À≈Ëß
°”‡π‘¥¡≈æ‘…∑’Ë®–µÈÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡°“√ª≈ËÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬ÕÕ° ŸË∫√√¬“°“»
¢ÈÕ Û ÀÈ“¡¡‘„ÀÈ‡®È“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ§È √Õ∫§√Õß‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ ‡°Ë“ ·≈–‡µ“‡º“
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ„À¡Ë ª≈ËÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ¬’ ÕÕ° ËŸ∫√√¬“°“» ‡«Èπ·µË®–‰¥È∑”°“√∫”∫—¥
Õ“°“»‡ ’¬„ÀÈ‡ªÁπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈ËÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘¥‡™◊ÈÕ∑’Ë°”Àπ¥‰«È„πª√–°“»°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡ ‡√◊ËÕß
°”Àπ¥¡“µ√∞“π§«∫§ÿ¡°“√ª≈ËÕ¬∑‘ÈßÕ“°“»‡ ’¬®“°‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ ·µË∑—Èßπ’È
µÈÕß‰¡Ë„™È«‘∏’∑”„ÀÈ‡®◊Õ®“ß (Dilution)
¢ÈÕ Ù ª√–°“»π’„È ÀÈ„™È∫ß— §—∫°—∫‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÕÈ ‡°Ë“ ·≈–‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬
µ‘¥‡™◊ÈÕ„À¡Ë¿“¬„π√–¬–‡«≈“ ¥—ßπ’È
(Ò) ‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ‡°Ë“ ‡¡◊ËÕæÈπ°”Àπ¥ ˆ ª’ π—∫µ—Èß·µË
«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªÁπµÈπ‰ª
(Ú) ‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ„À¡Ë ‡¡◊ËÕæÈπ°”Àπ¥ Ò ª’ π—∫µ—Èß·µË
«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªÁπµÈπ‰ª

‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙ˜ ß

ÀπÈ“ 11
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

224

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)

_16-0692(219-230).indd 224

8/17/59 BE 9:36 AM

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

โดยที่เ ปน การสมควรปรับ ปรุ งการกํา หนดมาตรฐานควบคุม การปลอยทิ้ง อากาศเสีย จาก
เตาเผามูลฝอย
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอ มแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปน พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล อ มแหงชาติ
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะใส อาหาร เถา มู ลสั ตว ซากสั ตว หรื อสิ่ง อื่น ใดที่เ ก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่ เลี้ ยงสัต ว
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เตาเผามูลฝอย” หมายความถึง
(๑) “เตาเผามูลฝอยเกา” หมายความวา เตาเผามูลฝอยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน หรือเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่น
ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือเตาเผามูลฝอย
ที่ดําเนินการมากอนหรือในวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
(๒) “เตาเผามูลฝอยใหม” หมายความวา เตาเผามูลฝอยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน หรือเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่น
ที่ไดรับอนุมัติใ หกอสรางภายหลังวัน ที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือเตาเผามูลฝอย
ที่ดําเนินการหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
“สภาวะแหง” หมายความวา สภาวะที่ความชื้นของตัวอยางอากาศเปนศูนย

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๙. คาความทึบแสง
(Opacity)

ไมเกิน ๒๕๐

ไมเกิน ๑๓๖
ไมเกิน ๐.๐๕
ไมเกิน ๐.๕
ไมเกิน ๑.๕
ไมเกิน ๐.๕

สวนในลานสวน

สวนในลานสวน
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
นาโนกรัมตอลูกบาศก
เมตรคํานวณผลในรูปของ
หนวยความเขมขน
เทียบเคียงความเปนพิษตอ
มนุษย
(PCDD/Fs as Toxic
Equivalent ; I-TEQ)
รอยละ

ไมเกิน ๒๐

ไมเกิน ๓๐

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

๑. ปริมาณฝุนละออง
(TSP)
๒. กาซซัลเฟอร
ไดออกไซด
(SO2)
๓. กาซออกไซด
ของไนโตรเจน
(NOx as NO2)
๔. กาซไฮโดรเจน
คลอไรด (HCl)
๕. สารปรอท (Hg)
๖. สารแคดเมี่ยม
(Cd)
๗. สารตะกั่ว (Pb)
๘. สารประกอบ
ไดออกซิน
(PCDD/PCDFs)

เตาเผามูลฝอยที่มีกําลังการเผาไหม
ในการกําจัดมูลฝอยตั้งแต ๑ ตัน
แตไมเกิน ๕๐ ตันตอวัน
ไมเกิน ๔๐๐

สวนในลานสวน

หนวย

สารมลพิษ

ไมเกิน ๑๐

ไมเกิน ๐.๕
ไมเกิน ๐.๕

ไมเกิน ๐.๐๕
ไมเกิน ๐.๐๕

ไมเกิน ๒๕

ไมเกิน ๑๘๐

ไมเกิน ๓๐

เตาเผามูลฝอยที่มีกําลังการเผาไหม
ในการกําจัดมูลฝอยเกินกวา
๕๐ ตันตอวัน
ไมเกิน ๑๒๐

ขอ ๔ กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยเกาไว ดังตอไปนี้

วาดวยโรงงาน

วาดวยการสาธารณสุข หรือมูลฝอยที่เปน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายตามกฎหมาย

ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมาย

ขอ ๓ ประกาศนี้ ไมใ ชบังคั บกับเตาเผามูลฝอยที่ใ ชเพื่อกํ าจัดมูลฝอยที่เปน วัต ถุอัน ตราย

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง
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หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ไมเกิน ๘๐
ไมเกิน ๐.๐๕
ไมเกิน ๐.๕
ไมเกิน ๑.๕
ไมเกิน ๐.๕

สวนในลานสวน

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร
คํานวณผลในรูปของหนวย
ความเขมขนเทียบเคียง
ความเปนพิษตอมนุษย
(PCDD/Fs as Toxic
Equivalent ; I-TEQ)
รอยละ
ไมเกิน ๑๐

ไมเกิน ๒๕๐

สวนในลานสวน

ไมเกิน ๑๐

ไมเกิน ๐.๕
ไมเกิน ๐.๑

ไมเกิน ๐.๐๕
ไมเกิน ๐.๐๕

ไมเกิน ๒๕

ไมเกิน ๑๘๐

ไมเกิน ๓๐

เตาเผามูลฝอยที่มีกําลังการเผา
ไหมในการกําจัดมูลฝอยเกินกวา
๕๐ ตันตอวัน
ไมเกิน ๗๐

ขอ ๖ การคํานวณคาอากาศเสียแตละชนิดที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผามูลฝอย ใหคํานวณผล
ที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง
(Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน (O2) รอยละ ๗
ขอ ๗ การตรวจวัดอากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากปลองเตาเผามูลฝอย ใหใชวิธีดังตอไปนี้
(๑) การตรวจวัดปริมาณฝุนละออง ใหใชวิธี Determination of Particulate Matter Emissions from
Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีตรวจวัดอื่น
ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ

๙. คาความทึบแสง
(Opacity)

ไมเกิน ๓๐

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

๑. ปริมาณฝุนละออง
(TSP)
๒. กาซซัลเฟอร
ไดออกไซด
(SO2)
๓. กาซออกไซด
ของไนโตรเจน
(NOx as NO2)
๔. กาซไฮโดรเจน
คลอไรด (HCl)
๕. สารปรอท (Hg)
๖. สารแคดเมี่ยม
(Cd)
๗. สารตะกั่ว (Pb)
๘. สารประกอบ
ไดออกซิน
(PCDD/PCDFs)

เตาเผามูลฝอยที่มีกําลังการเผาไหม
ในการกําจัดมูลฝอยตั้งแต ๑ ตัน
แตไมเกิน ๕๐ ตันตอวัน
ไมเกิน ๓๒๐

สวนในลานสวน

หนวย

สารมลพิษ

ขอ ๕ กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยใหม และเตาเผา
มูลฝอยเกาเฉพาะสวนที่มีการขยายกิจการหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับไว ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(๒) การตรวจวั ด ก าซซั ล เฟอร ไ ดออกไซด ให ใ ชวิ ธี Determination of Sulfur Dioxide
Emissions from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfur Acid Mist and Sulfur Dioxide
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว
หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๓) การตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจน ใหใชวิธี Determination of Nitrogen Oxide
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว
หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๔) การตรวจวัดกาซไฮโดรเจนคลอไรด ใหใชวิธี Determination of Hydrogen Chloride
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว
หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๕) การตรวจวัดสารปรอท สารแคดเมี่ยม และ สารตะกั่ว ใหใ ชวิธี Determination of
Metals Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว หรือวิธีตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๖) การตรวจวัดสารประกอบไดออกซิน ใหใชวิธี Determination of Polychlorinated Dibenzofurans
from Stationary Sources ที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธี
ตรวจวัดอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ
(๗) การตรวจวัดคาความทึบแสง ใหใชวิธี ตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน
ทั้งนี้แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลอง
ปลอยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย รวมทั้ง ลักษณะและหนวยวัดคาความทึบแสงของแผนภูมิ
เขมาควันของริงเกิลมานนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๗ ง
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๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

โดยที่เปน การสมควรปรับปรุงการกําหนดใหเตาเผามูลฝอยเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง
ถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอ มแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปน พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหง กฎหมาย รัฐ มนตรี วาการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดลอม โดยคํา แนะนํา ของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ให ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง
กําหนดใหเตาเผามูลฝอยเปน แหลงกําเนิดมลพิษ ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้ง อากาศเสียออกสู
บรรยากาศ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะใส อาหาร เถา มู ลสั ตว ซากสั ตว หรื อสิ่ง อื่น ใดที่เ ก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่ เลี้ ยงสัต ว
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“เตาเผามูลฝอย” หมายความถึง
(๑) “เตาเผามูลฝอยเกา” หมายความวา เตาเผามูลฝอยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน หรือเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่น
ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือเตาเผามูลฝอย
ที่ดําเนินการมากอนหรือในวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
(๒) “เตาเผามูลฝอยใหม” หมายความวา เตาเผามูลฝอยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน หรือเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่น
ที่ไดรับอนุมัติใ หกอสรางภายหลังวัน ที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือเตาเผามูลฝอย
ที่ดําเนินการหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ

เรื่อง กําหนดใหเตาเผามูลฝอยเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
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หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ขอ ๓ ใหเตาเผามูลฝอยตามขอ ๒ เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียออกสูบรรยากาศ
ขอ ๔ ประกาศนี้ ไมใ ชบังคั บกับเตาเผามูลฝอยที่ใ ชเพื่อกํ าจัดมูลฝอยที่เปน วัต ถุอัน ตราย
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข หรือมูลฝอยที่เปน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
ขอ ๕ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองเตาเผามูลฝอยปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ
เวนแตอากาศเสียจะมีลักษณะเปน ไปตามมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย แตทั้งนี้ ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง (Dilution)
ขอ ๖ เมื่อพนกําหนดสามป นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหเตาเผามูลฝอยเกาปลอยทิ้ง
อากาศเสียตามมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยใหม แตใหเวลาหาปสําหรับ
เตาเผามูลฝอยเกาขนาดมากกวา ๕๐ ตันตอวัน ในการควบคุมสารประกอบไดออกซิน ตามมาตรฐาน
ควบคุ มการปล อยทิ้ งอากาศเสีย จากเตาเผามูลฝอยใหมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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