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บทที ่1 
การจัดการขยะมูลฝอย 

พื้นที่เชิงเขาทอง ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยพื้นท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรีในครั้งนี้ เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์สรุปความเหมาะสมด้านการจัดการขยะมูลฝอยต่อไปนั้น 
การศึกษารายละเอียด รวบรวมและส ารวจข้อมูล จากข้อมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลภาคสนาม  ซึ่งรวมถึง
การส ารวจพื้นท่ีโครงการและบริเวณโดยรอบโครงการ ขอน าเสนอตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดกาญจนบุรี 
2. คุณสมบัติของขยะมูลฝอยและการจัดเก็บขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
3. นโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 
4. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
5. การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยใน 15 ปีข้างหน้า 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี  
 

จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 129 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร        
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีท้ังป่าโปร่ง และป่าดงดิบ มีแม่น้ าส าคัญสองสายคือ แม่น้ าแควใหญ่ และแม่น้ า
แควน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้ าแม่กลองท่ีบริเวณอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

กาญจนบุรีแบ่งการปกครอง ออกเป็น 13 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอเลาขวัญ 
อ าเภอพนมทวน อ าเภอไทรโยค อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสด์ิ อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง 
อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอด่านมะขามเต้ีย อ าเภอหนองปรือ และอ าเภอห้วยกระเจา มีพื้นท่ีท้ังหมด 
19,483.148 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12 ล้านไร่ มีขนาดพื้นท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจาก
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใหม่ 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งออกได้ 3 ลักษณะดังนี้  

1) เขตภูเขาและท่ีสูง พื้นท่ีทางด้านทิศเหนือของจังหวัด ได้แก่บริเวณ อ าเภอสังขละบุรี 
อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอศรีสวัสด์ิและอ าเภอไทรโยค มีลักษณะเป็นเทือกเขาต่อเนื่องมาจากเทือกเขา
ถนนธงชัยถัดไปทางด้านตะวันตกของจังหวัด เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเมียนมาร์ทอดยาวลงไปทางด้านใต้ บริเวณนี้จะเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าท่ีส าคัญของจังหวัด คือ
แม่น้ าแควใหญ่ และแควน้อย  

2) เขตท่ีราบลูกฟูก ได้แก่พื้นท่ีตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีลักษณะเป็นท่ีราบเชิง
เขาสลับกับเนินเขาเต้ีย  ๆอยู่บริเวณอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอบ่อพลอยและบางส่วนของอ าเภอพนมทวน 

3) เขตท่ีราบลุ่มน้ า ได้แก่พื้นท่ีทางด้านใต้ของจังหวัด ลักษณะเป็นท่ีราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
อยู่บริเวณอ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วงและบางส่วนของอ าเภอพนมทวน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
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1.2 ประชากร 
จังหวัดกาญจนบุรี มีประชากรท้ังส้ิน 883,585คน เป็นชาย 444,622 คน เป็นหญิง 438,923 คน 

(ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558)  ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 45 คน/ตารางกิโลเมตร 
1.3 สภาพเศรษฐกิจ 
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2537 พบว่าประชากรมีรายได้เฉล่ียต่อหัว 

48,740 บาทต่อปี เป็นอันดับท่ี 19 ของประเทศ โดยท้ังจังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 32,558,273 ล้านบาท 
รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรร้อยละ 35.56 คิดเป็นมูลค่า 11,576,268 ล้านบาท รองลงมา
เป็นการค้าส่งและการค้าปลีกร้อยละ 20.30 คิดเป็นมูลค่า 6,609,087 ล้านบาท และสาขาอุตสาหกรรม
ร้อยละ 16.30 คิดเป็นมูลค่า 5,306,130 ล้านบาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 4.40 ในปี 2540 
ประชากรมีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี 64,938 บาท 

1.4 อาณาเขต 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตากและสหภาพเมียนม่าร์  
ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ สหภาพเมียนม่าร์ 

ระยะทางจากอ าเภอเมืองไปยังอ าเภอต่างๆ 
อ าเภอเมอืง -- กิโลเมตร    
อ าเภอท่าม่วง 12 กิโลเมตร  
อ าเภอพนมทวน 24 กิโลเมตร   
อ าเภอท่ามะกา 30 กิโลเมตร  
อ าเภอด่านมะขามเต้ีย 30 กิโลเมตร  
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อ าเภอบ่อพลอย 40 กิโลเมตร  
อ าเภอไทรโยค 50 กิโลเมตร  
อ าเภอห้วยกระเจา 64 กิโลเมตร  
อ าเภอหนองปรือ 75 กิโลเมตร  
อ าเภอเลาขวัญ 98 กิโลเมตร  
อ าเภอศรีสวัสด์ิ 102 กิโลเมตร  
อ าเภอทองผาภูมิ 145 กิโลเมตร  
อ าเภอสังขละบุรี 230 กิโลเมตร 

1.4.1 ต าบลแก่งเสี้ยน  เป็นต าบลท่ีต้ังอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองกาญจนบุรี           
มีจ านวนหมู่บ้านท้ังส้ิน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านท่าน้ าต้ืน, หมู่ท่ี 2 บ้านลาดทอง, หมู่ท่ี 3 บ้านท่าพะเนียด, 
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสองตอน, หมู่ท่ี 5 บ้านบ้านหนองจอก, หมู่ท่ี 6 บ้านตรอกมะตูม, หมู่ท่ี 7 บ้านท่าดินสอพอง, 
หมู่ท่ี 8 บ้านท่าคอกวัว, หมู่ท่ี 9 บ้านหนองผักบุ้ง 

1.4.2 เขตพื้นที่  ทิศเหนือ ติดกับต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  ทิศใต้ติดกับ 
ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทิศตะวันออกติดกับ ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทิศตะวันตกติดกับ ต าบลตลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
(ท่ีมา:http://www.thaitambon.com/tambon/710105) 

1.4.3 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้ังอยู่เลขท่ี 225 
หมู่ท่ี 5 ต าบลแก่งเส้ียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ  20  
กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 87.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 54,700 ไร่  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ได้รับ 
การยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติสภา-ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี   
2 มีนาคม 2538  โดยมีนายธัญญา  ดารา-พิสัยสุข  เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยต าแหน่ง)  คนแรก และ     
ได้เปล่ียนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีนายสังวรณ์  เขาถ้ าทอง เป็นนายกฯ คนแรก 

1.4.4 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต้     ติดต่อกับ  ต าบลท่ามะขาม  อ าเภอเมือง 
     จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ต าบลปากแพรก  อ าเภอเมือง 
    จังหวัดกาญจนบุรี และอ าเภอท่าม่วง 
    จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ          ต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง 
     จังหวัดกาญจนบุรี 
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1.4.5 ภูมิประเทศ 
สภาพโดยท่ัวไป  ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง  เป็นดินลูกรังและดินปนทราย 
 

 
 
ตารางที่ 1   จ านวนครัวเรือนและประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

 

ครัวเรือน 
 

ชาย 
 

หญิง 
 

รวม (คน) 

หมู่ 4 บ้านหนองสองตอน 786 760 763 1,523 
หมู่ 5 บ้านหนองจอก 459 563 565 1,128 
หมู่ 6 บ้านตรอกมะตูม 726 1,013 1,055 2,068 
หมู่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 556 580 640 1,220 

ข้อมูลรวม 2,527 2,916 3,023 5,939 
วันท่ีปรับปรุงข้อมูลล่าสุด  25  เมษายน 2561 
 
2.  คุณสมบัติของขยะมูลฝอยและการจัดเก็บขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 

 
1. คุณสมบัติทางกายภาพ ความแตกต่างกันในด้านลักษณะภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ ลักษณะกิจกรรม

ทางสังคมและ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อลักษณะ 
การบริโภคของประชาชน ส่งผลให้ลักษณะองค์ประกอบของขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคอาจมีความ
หลากหลายและแตกต่างกันไปท้ังปริมาณและลักษณะทางกายภาพบ้าง พบว่า ได้มีการศึกษาลักษณะคุณสมบัติ
ทางกายภาพของขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ(2547) กระทรวงพลังงาน (2551) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (2553)  ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากขึ้น ผลการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบขยะมูลฝอย
ดังกล่าวแสดงในรูปตางรางท่ี 2 ดังนี้ 
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ตารางที่  2   องค์ประกอบขยะมูลฝอยโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงพลังงานและมหาวิทยาลัย           
เทคโนโลยีสุรนารี 

 
 

องคป์ระกอบขยะมูลฝอย ร้อยละ (%) 
กรมควบคุมมลพิษ1 กระทรวงพลังงาน2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี3 

เศษอาหาร 63.8 51.93 49.6 
กระดาษ 7.68 8.70 15.9 
พลาสติก 17.65 13.67 18.7 

ยาง 0.31 2.97 0.7 
หนัง 0.2 1.96 - 

เศษผ้า, ส่ิงทอ 1.37 1.60 1.1 
ใบไม้, กิ่งไม ้ 0.72 5.65 6.9 

แก้ว 3 4.34 3.2 
หิน - 1.31 1.2 

อลูมิเนียม 1.04 - - 
โลหะ 0.9 3.68 0.5 

ขยะอันตราย 0.18 - - 
อื่นๆ (ฝุ่น ขี้เถ้า เศษอิฐ) 3.17 4.19 6.6 

รวม 100 100 104.40 

หมายเหตุ 
      1 โครงการส ารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลท่ัวประเทศ, กรมควบคุมมลพิษ, 2547  
      2 กระทรวงพลังงาน, 2551 (ค่าเฉล่ียท้ังประเทศ) 
           3 วีระชัย  อาจหาญ และคณะ,  2553 
 

จากข้อมูลข้างต้น ผลการส ารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นของเทศบาล
ท่ัวประเทศ โดยกรมควบคุมมลพิษ (2547) ซึ่งสามารถสะท้อนคุณสมบัติทางกายภาพของขยะได้นั้น พบว่า 
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารและอินทรีย์สาร จะมีปริมาณสูงคือ มีค่าเฉล่ียเป็นร้อยละ 63.57 
ส่วนท่ีเหลือเป็นประเภทพลาสติกมีปริมาณค่าเฉล่ียเป็นร้อยละ 16.83 ประเภทกระดาษมีค่าเฉล่ียเป็นร้อยละ 8.19 
ประเภทแก้วมีค่าเฉล่ียเป็นร้อยละ 3.47 ประเภทโลหะมีค่าเฉล่ียเป็นร้อยละ 2.10 ประเภทไม้มีค่าเฉล่ียเป็นร้อยละ 
0.74 ประเภทยาง/ หนังมีค่าเฉล่ียเป็นร้อยละ 0.50 ประเภทผ้ามีค่าเฉล่ียเป็นร้อยละ 1.37 และ ประเภทอื่น  ๆอาทิ 
เช่น ผ้าอ้อมส าเร็จรูป/กระดาษทิชชู/ผ้าอนามัย/ของเสียอันตรายมีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 3.23 

ส าหรับจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นท่ีจังหวัดภาคกลางจากการวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยของ
พื้นท่ีศึกษาในภาคกลาง ครั้งท่ี 1 พบว่า ปริมาณขององค์ประกอบท่ีเป็นประเภทเศษอาหารและอินทรีย์สาร มี
ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 66.42 ประเภทกระดาษมีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 6.77 ประเภทพลาสติกมีค่าเฉล่ียคิดเป็น
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ร้อยละ 15.22 ประเภทแก้วมีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 2.39 ประเภทโลหะมีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 1.60 ประเภทไม้ 
ยาง/หนัง และผ้ามีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 2.00 0.40 และ 1.64 ตามล าดับ และประเภทอื่นๆ อาทิเช่น ผ้าอ้อม
ส าเร็จรูป/กระดาษทิชชู/ผ้าอนามัย/ของเสียอันตรายมีค่าเฉล่ียคิดเป็น ร้อยละ 3.56  

ในการส ารวจครั้งท่ี 2 พบว่า ปริมาณขององค์ประกอบท่ีเป็นประเภท เศษอาหารและอินทรีย์สารมี
ค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 62.56 ประเภทกระดาษมีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 7.85 ประเภทพลาสติกมีค่าเฉล่ียคิดเป็น
ร้อยละ 20.01 ประเภทแก้วมีค่าเฉล่ียคิดเป็น ร้อยละ 1.41 ประเภทโลหะมีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 1.48 ประเภทไม้ 
ยาง/หนัง และผ้ามีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 0.60, 0.32 และ 1.37 ตามล าดับ และประเภทอื่น  ๆอาทิเช่น ผ้าอ้อม 
ส าเร็จรูป/กระดาษทิชชู/ผ้าอนามัย/ของเสียอันตรายมีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 4.41 สามารถแสดงองค์ประกอบ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลท่ัวประเทศ องค์ประกอบขยะมูลฝอยของพื้นท่ีศึกษาในภาคกลาง 2 ครั้ง ในรูปตารางท่ี 3
ดังนี้ 

 

ตารางที่  3   องค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลทั่วประเทศและจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง 
 

องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
ร้อยละ (%) 

เทศบาลทั่วประเทศ ส ารวจคร้ังที่ 1 ส ารวจคร้ังที่ 2 ค่าเฉลี่ย 
เศษอาหารและอินทรีย์สาร 63.57 66.42 62.56 64.49 
กระดาษ 8.19 6.77 7.85 7.31 
พลาสติก 16.83 15.22 20.01 17.61 
แก้ว 3.47 2.39 1.41 1.90 
โลหะ 2.10 1.60 1.48 1.54 
ไม้  0.74 2.00 0.60 1.30 
ยาง/หนัง  0.50 0.40 0.32 0.36 
ผ้า 1.37 1.64 1.37 1.50 
อื่นๆ 3.23 3.56 4.41 3.98 

 

โดยสรุป จากข้อมูลองค์ประกอบขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสามารถสะท้อนคุณสมบัติทาง
กายภาพของขยะได้นั้น พบว่า องค์ประกอบของขยะมลูฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย เศษอาหารมาก
ท่ีสุด ประมาณร้อยละ 64.49 รองลงมาเป็นพลาสติก แก้ว โลหะตามล าดับ ประมาณร้อยละ 7.31 17.61 และ 
14.08 ตามล าดับ ส่วนท่ีเหลือประเภทไม้ ยาง/หนัง ผ้า และอื่น  ๆประมาณร้อยละ 1.30 0.36 1.50 และ 3.98  
ตามล าดับ 

2. คุณสมบัติทางเคมี พบว่าได้มีการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมือง
เพชรบุรี  ซึ่งเป็นตัวแทนพื้นท่ีส านักงานส่ิงแวดล้อมท่ี 8 จังหวัดราชบุรี ครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรี 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ดังนั้น จึงสรุปคุณสมบัติทางเคมี  

ครั้งแรกพบว่า ปริมาณความช้ืน ( MC%) เท่ากับร้อยละ 52.74  
ปริมาณของแข็งรวมท้ังหมด (TS%) เท่ากับร้อยละ 47.26  
ปริมาณของของแข็งระเหยท้ังหมด ( VS%) เท่ากับร้อยละ 92.88  
ปริมาณคาร์บอนท้ังหมด ( C%) เท่ากับร้อยละ 51.60  



7 
 

ปริมาณไฮโดรเจนท้ังหมด ( H%) เท่ากับร้อยละ 5.81  
ปริมาณออกซิเจนท้ังหมด ( O%) เท่ากับร้อยละ 34.20  
ปริมาณไนโตรเจน ท้ังหมด (N%) เท่ากับร้อยละ 0.73  
ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด ( P%) เท่ากับร้อยละ 0.54  
ปริมาณซัลเฟอร์ (S%) เท่ากับร้อยละ 0.001  
และปริมาณความร้อน ( Heat of combustion ) มีค่าเท่ากับ 4,318.96 cal./g.  

ส่วนครั้งท่ี 2 พบว่า มีปริมาณความช้ืน เท่ากับร้อยละ 52.32  
ปริมาณของแข็งรวม ท้ังหมด เท่ากับร้อยละ 47.68  
ปริมาณของของแข็งระเหยท้ังหมด เท่ากับเป็นร้อยละ 92.29  
ปริมาณคาร์บอนท้ังหมด เท่ากับเป็นร้อยละ 51.27  
ปริมาณไฮโดรเจนท้ังหมด เท่ากับเป็นร้อยละ 5.77  
ปริมาณออกซิเจนท้ังหมด เท่ากับร้อยละ 34.31  
ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด เท่ากับร้อยละ 0.73  
ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด เท่ากับร้อยละ 0.12  
ปริมาณซัลเฟอร์ เท่ากับร้อยละ 0.087  
และปริมาณความร้อนมีค่าเท่ากับ 10,682.67 cal./g. (ท่ีมา รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส ารวจ

และวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลท่ัวประเทศ, กรมควบคุมมลพิษ)    
เมื่อพิจารณาข้อมูล ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี    

ท่ีเป็นตัวแทนพื้นท่ีส านักงานส่ิงแวดล้อมท่ี 8 จังหวัดราชบุรี ซึ่งครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรีท้ัง 2 ครั้งนั้น สรุป   
ได้ว่าคุณสมบัติทางเคมีของขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรีมีรายละเอียดแสดงในรูปตารางท่ี 4 ดังนี้  

 

ตารางที่  4   คุณสมบัติทางเคมีของขยะมูลฝอยในจงัหวัดกาญจนบุรี 
 

คุณสมบัติทางเคมี 
ร้อยละ (%) 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เฉล่ีย 
ปริมาณความช้ืน ( MC%) 52.74 52.32 52.53 
ปริมาณของแข็งรวมท้ังหมด (TS%) 47.26 47.68 47.47 
ปริมาณของของแข็งระเหยท้ังหมด ( VS%) 92.88 92.29 92.58 
ปริมาณคาร์บอนท้ังหมด ( C%) 51.60 51.27 51.43 
ปริมาณไฮโดรเจนท้ังหมด ( H%) 5.81 5.77 5.79 
ปริมาณออกซิเจนท้ังหมด ( O%) 34.20 34.31 32.25 
ปริมาณไนโตรเจน ท้ังหมด (N%) 0.73 0.73 0.73 
ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด ( P%) 0.54 0.12 0.33 
ปริมาณซัลเฟอร์ (S%) 0.001 0.087 0.044 

ปริมาณความร้อน ( Heat of combustion) 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ค่าเฉล่ีย 

4,318.96 10,682.67 7,500.86 
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3. ปริมาณขยะของจังหวัดกาญจนบุรี  
กาญจนบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีด าเนินการ        

ไม่ถูกต้องล าดับท่ี 12 ของประเทศ จ านวนขยะตกค้างปริมาณ 222 ,948 ตัน เป็นจังหวัดท่ีมีวิกฤต
ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย อันดับท่ี 6 จากคะแนนประเมิน 51 คะแนน เต็ม100 คะแนน 
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 308,516.62 ตันต่อปี สามารถเก็บขนไปก าจัด 148 ,741.15 ตันต่อปี ปริมาณ
ขยะท่ีน าไปก าจัดอย่างไม่ถูกต้อง 139 ,908.15 ตันต่อปี ปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัดอย่างถูกต้องเพียง 
8,833 ตันต่อปี (ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559) 

จากการค านวณปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษกับฐาน
ประชากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งตามเขตการปกครองในระดับท้องถิ่น คือ 
เทศบาลเมือง อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.15 กก./คน/วัน เทศบาลต าบล อัตราการผลิตขยะ
มูลฝอยเท่ากับ 1.02 กก./คน/วัน และองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 
0.91 กก./คน/วัน พบว่า ในจังหวัด กาญจนบุรี ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้ังส้ิน 121 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยเท่ากับ 809.38 ตัน/วัน แบ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมือง เท่ากับ 47.71 ตัน/ วัน เทศบาลต าบล 294.49 ตัน/วัน และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 467.18 ตัน/วัน  

โดยสรุปจากการค านวณปริมาณขยะมูลฝอยจากฐานประชากรปี 2558 สรุปได้ว่า จังหวัด
กาญจนบุรีมีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 809.38 ตัน/วัน 
 
3. นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 

1.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 34/1 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  

สรุปสาระส าคัญ ในส่วนท่ี 3 การก าจัดมูลฝอย ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอย ให้
คัดแยกมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอย ท่ีย่อยสลายง่าย มูลฝอยท่ีย่อยสลายยาก และมูลฝอยท่ีไม่
ย่อยสลาย ก่อนน าไปก าจัด ท้ังนี้ การก าจัดให้ท าตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและ
คุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ชุมชน และส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย 
ณ แหล่งก าเนิด และข้อ 12 การก าจัดมูลฝอยให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้  

(1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  
(2) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ  
(3) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน  
(4) การแปรสภาพเป็นเช้ือเพลิงหรือพลังงาน  
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(5) วิธีอื่นตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน าการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้ค าแนะน าราชการส่วนท้องถิ่น ตามท่ีเห็นสมควร 

2. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจึงได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดท้ัง 77 
จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) และจัดท าเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ. 2559 – 2564) เมื่อแผนแม่บทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 แล้ว จะได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายท่ีเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไปมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของประเทศ 

เพื่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ
และบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา และสามารถด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกรอบแนวคิดท่ี
ส าคัญ 3 ประการคือ 

1. หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้เกิดการใช้น้อย การใช้ซ้ า และการน า
กลับมาใช้ใหม่ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ณ แหล่งก าเนิด 

2. การก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม และการแปรรูปผลิตพลังงาน 
3. ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของ

เสียอันตรายเพื่อให้ไปสู่ เป้าหมายการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ประกอบด้วย 

3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ภายในปี 2564 

3.2 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้าง ของปี 2558 ภายในปี 2562 

3.3 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนท่ีเกิดขึ้น ภายในปี 2564 

3.4 มูลฝอยติดเช้ือได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณมูล
ฝอยติดเช้ือท่ีเกิดขึ้น ภายในปี 2563 

3.5 กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการท่ีถูกต้อง ร้อยละ 100 ของปริมาณกาก
อุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายท่ีเกิดขึ้น ภายในปี 2563 

3.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนท่ีต้นทาง    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ ภายในปี2564 ซึ่งปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานส าคัญในการน ามาตรการและการปฏิบัติใน
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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2) มีกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพ รวมถึงพระราชบัญญัติ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดได้ รวมท้ังการสร้างระบบ และกลไกท่ีสนับสนุนให้เอกชนลงทุนการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

3) กระทรวงสาธารณสุขผลักดันการด าเนินการแบบศูนย์รวมในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
และก ากับดูแลการจัดการมูลฝอยติดเช้ือในภาพรวมของประเทศ 

4) กระทรวงอุตสาหกรรมต้องผลักดันให้ให้โรงงานผู้ก่อก าเนิดกากอุตสาหกรรมในประเทศ 
เข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตราย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลัก
วิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

5) การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ ให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย โดยมีแหล่งงบประมาณหลัก ประกอบด้วย งบประมาณจากภาครัฐ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน       
เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้เอกชนลงทุน หรือร่วมลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติ      
ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  เพื่อใช้ในการก่อสร้างและเดินระบบจัดการขยะมูลฝอย
แบบผสมผสาน 

6) ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตาม และก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัด ท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ในการด าเนินงาน
ตามแผนแม่บทฯ ได้ก าหนดเป็นมาตรการในการจัดการ 3 มาตรการ ประกอบไปด้วย 

(1) มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีแหล่งก าเนิด 
(2) มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ 
(3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยสอดคล้องกับ

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สามารถด าเนินการได้ตามมาตรการจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรง
ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน ท่ีส าคัญให้มีการ
จัดล าดับความส าคัญของกลุ่มพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อรองรับการจัดต้ังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 
(Cluster) ซึ่งมีรูปแบบเป็นกลุ่มพื้นท่ีขนาดใหญ่ (Model L) กลุ่มพื้นท่ีขนาดกลาง (Model M) และกลุ่มพื้นท่ี
ขนาดเล็ก (Model S) โดยพิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง  ๆซึ่งจะท าให้การด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศเป็นไปอย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

 
4. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
 

1. การก าจัดมูลฝอยในปัจจุบัน    
1) ปี 2559 จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น (ค านวณจากจ านวนประชากร) จ านวน 

809.38 ตัน/วัน รวมปริมาณขยะเข้าสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยจ านวน 405.84 ตัน/วัน   
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2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยไปก าจัดจ านวน 72 แห่ง มีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยจ านวน 48 แห่ง แบ่งเป็นก าจัดโดย     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 41 แห่ง และก าจัดโดยเอกชน (รวมถึงอปท.ร่วมกับเอกชน) จ านวน 7 แห่ง 
อปท. ร่วมท้ิงจ านวน 24 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลักวิชาการ คือ การเทกอง
กลางแจ้ง (Open Dump) โดยมีการใช้ดินปิดทับเป็นครั้งคราวจ านวน 46 แห่ง มีการก าจัดแบบท่ียอมรับได้เพียง 
2 แห่ง 

3) ในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะการก าจัดขยะมูลฝอยคล้าย  ๆกัน สามารถแยกได้ 3 รูปแบบ
ดังนี้ 

3.1) การฝังกลบแบบแบบควบคุม (Controlled Dump) มีจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบล
เอราวัณ 

3.2) การเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) มีจ านวน 46 แห่ง ประกอบด้วย 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40 แห่ง ได้แก่ เทศบาล 24 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 

16 แห่ง  
- เอกชน 6 แห่ง ได้แก่ เอกชนพื้นท่ีต าบลแก่งเส้ียน เอกชนพื้นท่ีต าบลท่าขนุน ท่ีท้ิงเอกชน  

อ.ไทรโยค เอกชนร่วมกับ ทต.ท่าม่วง เอกชนร่วมกับ ทม.ท่าเรือพระแท่น และ หจก.ทรัพย์ตะวันกาญจน์         
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการระงับใบอนุญาต 

3.3) การคัดแยกและเตาเผาจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท กาญจน์ไมนิ่ง จ ากัด  
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการให้บริการเก็บขน 72 แห่ง รวมปริมาณขยะจ านวน 407.51 ตัน/วัน 
5) สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยจ านวน 48 แห่ง ได้แก่ อปท.จ านวน 41 แห่ง และเอกชน จ านวน 7 แห่ง 

มีการปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย สามารถลดปริมาณขยะสะสมลงได้ 76.29 % เหลือขยะสะสม          
รวม 221,594.38 ตัน (ข้อมูลปี 2557 พบว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีขยะสะสมจ านวน 934,598 ตัน) 

6) สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย ท่ีมีการจัดการแบบท่ียอมรับได้ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบล
เอราวัณ (ระบบฝังกลบ) และ บ.กาญจน์ไมนิ่ง จก. (ระบบคัดแยกและเตาเผา)  

7) อปท. ท่ีมีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย โดยไม่มีการเก็บขน (ให้ประชาชนน าขยะมาท้ิงเอง) จ านวน     
5 แห่ง ได้แก่ 1) ทต.ดอนเจดีย์ 2) ทต.สหกรณ์นิคม 4) อบต.วังไผ่ 5) ทต.หนองลาน  

8) อปท. ท่ีเริ่มมีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย ปี 2559 (ใหม่) จ านวน 2 แห่ง ได้แก่   
8.1) อบต.บ้านเก่า ระบบฝังกลบ  
8.2) อบต.ดอนแสลบ ระบบเตาเผา 

2. เทคโนโลยีในการก าจัดมูลฝอย 
1) การฝังกลบ (Sanitary Landfill) 

การก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหมายถึง การน ามูลฝอยท่ีรวบรวมได้มาเท
กองในพื้นท่ีท่ีได้จัดเตรียมไว้ จากนั้นใช้เครื่องจักรกลเกล่ีย และบทอัดให้ยุบตัวลง และมีเนื้อของมูลฝอยท่ีแน่น 
ท าการบดอัดจนได้ความสูงท่ีออกแบบไว้หรือเต็มในหลุมท่ีได้จัดเตรียมไว้ แล้วน าดินมากลบปิดหน้ากองมูลฝอย 
ท้ังนี้เพื่อป้องกันด้านกล่ินรบกวน แมลงวัน สัตว์พาหะน าโรคต่างๆ จากนั้นจะมีฝังกลบเป็นช้ัน  ๆไปจนได้ความสูง 
หรือความลึกท่ีออกแบบไว้ และเมื่อมูลฝอยเต็มหลุมหรือพื้นท่ี  ท่ีเตรียมไว้ก็จะท าการกลบด้วยดินอีกครั้ง พร้อม
ท้ังปรับพื้นท่ีให้สวยงาม มูลฝอยท่ีอยู่ในพื้นท่ีฝังกลบ จะเกิดการย่อยสลายไปตามกาลเวลาโดยจุลินทรีย์ มูลฝอย
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ท่ีถูกย่อยจะยุบตัวและเกิดก๊าซมีเทนและน้ าเสียช้ันในช้ันของมูลฝอย ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมการระบายก๊าซ
มีเทนท่ีมีคุณสมบัติติดไฟ และการรวบรวมน้ าชะมูลฝอย (Leachate) ไปบ าบัดก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ ขณะด าเนินการฝังกลบจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ท้ังคุณภาพผิวดิน-ใต้ดิน และ
คุณภาพอากาศ เพื่อป้อง กันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เมื่อฝังกลบเรียบร้อยแล้วท่ีดินบริเวณนี้สามารถใช้
ประโยชน์หลายด้าน  แต่ต้องมีการควบคุมความปลอดภัย กล่าวคือจะต้องมีก๊าซมีเทนอยู่ในปริมาณท่ีไม่ท าให้
เกิดการระเบิด หรือการปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม เป็นต้น ท่ีมากับมูลฝอยสะสมในพืช
ท่ีปลูกบริเวณหลุมฝังกลบนั้น ดังนั้น จะเห็นว่า พืชพันธุ์ท่ีเจริญเติบโตบริเวณหลุมฝังกลบมูลฝอยจะห้ามเก็บ
เกี่ยวไปกินหรือไปเล้ียงสัตว์อย่างเด็ดขาด พื้นท่ีส่วนใหญ่จะใช้เป็นสวนสาธารณะหรือคลังเก็บสินค้า หรือวัสดุ
เครื่องจักรกลท่ีหมดอายุแล้ว 

1.1) วิธีและรูปแบบของการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล มี 3 แบบ คือ  
(1) วิธีฝังกลบแบบพื้นราบ (Area method) 

เป็นวิธีฝังกลบท่ีเริ่มจากระดับดินเดิม  โดยไม่มีการขุดดินท าการบดอัดขยะมูลฝอย ตามแนวราบก่อน  
แล้วค่อยบดอัดทับในช้ันถัดขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆ จนได้ระดับตามท่ีก าหนด การฝังกลบขยะมูลฝอยโดยใช้วิธีนี้
จ าเป็นต้องท าคันดินตามแนวขอบพื้นท่ี เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผนัง หรือขอบยัน  การบดอัดขยะมูลฝอยและท า
หน้าท่ีป้องกันน้ าเสียท่ีเกิดจากการย่อยสลายของขยะไม่ให้ซึมออกด้านนอก ลักษณะของพื้นท่ีท่ีจ าเป็นต้องใช้วิธีนี้ 
คือท่ีราบลุ่มหรือท่ีท่ีมีระดับน้ าใต้ดินอยู่ต่ ากว่าผิวดิน เล็กน้อย (ไม่เกิน 1 เมตร)  ซึ่งไม่สามารถขุดดินเพื่อก าจัด
ด้วยวิธีแบบขุดร่องได้ เพราะจะท าให้เกิดการปนเปื้อนของน้ าเสียจากขยะมูลฝอยลงสู่น้ าใต้ดินได้ การก าจัดด้วย
วิธีนี้จ าเป็นต้องจัดหาท่ีดินมาจากท่ีอื่นเพื่อน ามาท าคันดิน ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขึ้น 

(2) วิธีฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench method)           
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เป็นวิธีฝังกลบท่ีเริ่มจากระดับท่ีต่ ากว่าระดับดินเดิม  โดยท าการขุดดินลงไปให้ได้ระดับตาม             
ท่ีก าหนดแล้ว จึงเริ่มบดอัดมูลฝอยให้เป็นช้ันบางๆทับกันหนาขึ้นเรื่อยๆ จนได้ระดับตามท่ีก าหนดของขยะมูล
ฝอยบดอัดแต่ละช้ันและปิดทับด้วย daily cover โดยท่ัวไปความลึกของการขุดร่องจะถูกก าหนดด้วยระดับน้ าใต้
ดินอย่างน้อยระดับก้นร่อง หรือพื้นล่างควรจะอยู่สูงกว่าระดับน้ าใต้ดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยยึดระดับน้ าใน
ฤดูฝนเป็นเกณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนต่อน้ าใต้ดิน การฝังกลบแบบขุดร่องไม่จ าเป็นต้องท าคันดิน
เพราะสามารถใช้ผนังร่องเป็นก าแพงยังขยะมูลฝอย ท่ีจะบดอัดได้ท าให้ไม่ต้องขนดินจากข้างนอกและยังสามารถ
ใช้ดินท่ีขุดออกแล้วนั้น กลับมาใช้กลบขยะมูลฝอยได้อีก 

(3)  วิธีฝังกลบแบบหุบเขา (Canyon Method) 
 
 
 
                                                                                                               
 
 

เ
ป็นวิธีฝังกลบบทพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดจาก   การขุด เช่น หุบ
เขา ห้วย บ่อ เหมือง ฯลฯ วิธีการในการฝังกลบและอัดมูลฝอยในบ่อแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีนั้น  ๆเช่น ถ้าพื้นของบ่อมีสภาพค่อนข้างราบ  อาจใช้วิธีการฝังกลบแบบขุดร่องหรือ
แบบท่ีราบแล้วแต่กรณี ในการฝังกลบนั้นจะต้องมีการปรับพื้นท่ีให้เสมอกับ เพื่อให้สามารถ     ปูช้ันกันซึมได้
สะดวก การฝังกลบมูลฝอยโดยวิธีนี้จะต้องจัดหาวัสดุกลบทับมาเตรียมไว้ เนื่องจากเป็นบ่อโล่ง   ไม่มีวัสดุใช้กลบทับ 

1.2) การเลือกสถานท่ีฝังกลบ 
สถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมท้ังหมดในการฝังกลบขยะ  โดยจะต้องพิจารณาถงึความเหมาะสม

ของสถานท่ีต้ังและสภาพแวดล้อมของสถานท่ีฝังกลบ ปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาการเลือกสถานท่ี คือ 
(1) ระยะทางท่ีใช้ในการขนขยะ 

- ควรส้ันท่ีสุดและหลีกเล่ียงการขนผ่านแหล่งชุมชนเท่าท่ีจะเป็นไปได้คือ ควรห่างจากบ้านพัก
อาศัย โรงเรียน สวนสาธารณะอย่างน้อย 65 เมตร  

(2) ข้อจ ากัดของพื้นท่ีต้ัง โดยพิจารณาจาก 
- ระดับน้ าใต้ดิน ดังนี้ ระดับน้ าใต้ดินต่ า ควรใช้วิธีการฝังกลบแบบขุดร่อง โดยพื้นท่ีร่องควร

อยู่สูงกว่าระดับน้ าใต้ดินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 เมตร ระดับน้ าใต้ดินสูง ควรใช้วิธีการฝังกลบแบบพื้นราบ
โดยพื้นท่ีควรอยู่สูงกว่าระดับน้ าใต้ดินมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เมตร  

- ไม่ต้ังอยู่พื้นท่ีลุ่มน้ า 
- ต้องอยู่ห่างจากสถานท่ีต่างๆดังนี้ 

อยู่ห่างจากแนวโบราณสถานมากกว่า 1 กิโลเมตร 
อยู่ห่างจากสนามบินมากกว่า 5 กิโลเมตร 
อยู่ห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือพื้นท่ีชุ่มน้ ามากกว่า 300 เมตร 
อยู่ห่างจากบ่อน้ าด่ืม หรือโรงผลิตน้ าประปา มากกว่า 700 เมตร 
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- สภาพธรณีวิทยามีความมั่นคงแข็งแรงพอท่ีจะรองรับขยะมูลฝอย 
(3) จ านวนพื้นท่ีท่ีต้องการใช้ในการฝังกลบมูลฝอย  

สถานท่ีท่ีจะใช้ในการฝังกลบมูลฝอย  ควรจะมีขนาดพื้นท่ีมากเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับมูลฝอยท่ีน าเข้ามา
ก าจัดได้นานไม่น้อยกว่า  15-20 ปี จ านวนพื้นท่ีท่ีต้องการดังกล่าวสามารถหาได้หลายวิธี เช่น 

วิธีท่ี 1 ใช้ตัวเลขมาตรฐานขนาดพื้นท่ีในการก าจัดมูลฝอย เช่น กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดขึ้น 
ดังแสดงในตารางท่ี 5 ดังนี้ 

 
ตารางที่  5   ขนาดของพื้นที่ก าจัดมูลฝอย (ตามมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย) 
 

 

จ านวนประชากร 
 

 

พื้นที่ดินส าหรับก าจัดมูลฝอย 

ต่ ากว่า  5,000  คน 
5,000  -  10,000  คน 
10,000  -  50,000  คน 
50,000  - 100,000  คน 
100,000  - 1,000,000  คน 
1,000,000  คนขึ้นไป 

15  ไร่ 
30    ไร่ 
70  ไร่ 
100  ไร่ 

ไม่ต่ ากว่า  150  ไร่ 
ไม่ต่ ากว่า  200  ไร่ 

 
วิธีท่ี 2 ค านวณจากสูตร 

        A      =   0.23P  C  D  XY  (1 + X100)……… 
 
   เมื่อ A = พื้นท่ีท่ีต้องการท าการฝังกลบ (ไร่) 
    P = จ านวนประชากร (คน) 
    G = อัตราการเกิดมูลฝอย (กก./คน/วัน) 
    C = การบดอัดมูลฝอย (กก./ลบ.ม) 
    D = ความลึกท้ังหมดของการฝังกลบ (เมตร) 
    0.23  = ค่าเปล่ียนแปลง (Conversion Factor) 
    Y = เวลาท่ีเผ่ือไว้ในอนาคต (ปี) 
    X = อัตราการเพิ่มของมูลฝอย จนถึงปีท่ี Y (%) 

ข้อดี 
1. เป็นระบบท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
2. ระบบมีความยืดหยุ่นดี สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มโดยฉับพลันได้ และกรณีท่ี

เกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ไม่เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง 
3. ไม่มีเศษเหลือตกค้างท่ีจะต้องน าไปก าจัดต่ออีก 
4. สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ทุกประเภท ทุกขนาด ยกเว้นของเสียอันตรายและของเสียติดเช้ือ 
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5. เมื่อท าการฝังกลบเต็มพื้นท่ีแล้ว สามารถปรับปรุงพื้นท่ีเดิมเพื่อท าเป็นสวนสาธารณะ สนามกีฬา 
หรือทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ได้ 

6. ก๊าซท่ีเกิดจากการฝังกลบสามารถพัฒนาน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่น  ๆได้ 
ข้อเสีย 

1. ต้องการพื้นท่ีฝังกลบขนาดใหญ่ ท าให้ประสบปัญหาในการจัดหาพื้นท่ี 
2. อยู่ห่างไกลชุมชน ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง 
3. จ าเป็นต้องใช้ดินกลบทับขยะมูลฝอยรายวันจ านวนมาก 
4. ในช่วงฤดูฝนอาจมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และไม่สามารถท าการฝังกลบได้         

อย่างต่อเนื่อง อาจก่อให้เกิดปัญหาแมลงวัน และกล่ินเหม็น หากด าเนินการฝังกลบไม่เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้ 
บทสรุปส าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยส าหรับพื้นท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี จากปริมาณขยะจ านวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีพื้นท่ีในการฝังกลบมีจ ากัดและหายาก
ขึ้นทุกวัน วิธีนี้อาจจะไม่เหมาะกับการก าจัดขยะของจังหวัดกาญจนบุรี อีกท้ังพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของทหาร 

2)  การหมัก 
การหมักท าปุ๋ยเป็นกิจกรรมท่ีช่วยลดการฝังกลบขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษกิ่งไม้ ใบไม้หรือ

ขยะผสมมาหมักในสภาวะท่ีมีอากาศ  อาจเป็นการกองท้ิงไว้ หรือมีการพลิกกลับกองด้วยแรงคนหรือเครื่องจักร
ขึ้นอยู่กับปริมาณและวิธีการจัดการ  โดยอาจมีกระบวนการอื่น  ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ จากการหมักมี
ความเหมาะสม กรณีท่ีเป็นขยะผสมจะต้องมีกระบวนการเพื่อคัดแยกส่ิงเจือปนออกในภายหลัง การท าปุ๋ยหมักมี
หลากหลายรูปแบบและขนาด กระบวนการหมัก แหล่งท่ีมาของขยะอินทรีย์อาจได้จากเศษผัก ผลไม้ เศษกิ่งไม้ 
ใบไม้ภายใน ครัวเรือน เศษผัก ผลไม้จากตลาดสด เศษกิ่งไม้ ใบไม้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนสาธารณะหรือ 
เกาะกลางถนน หรือได้จากการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลหรือสถานท่ีก าจัดมูลฝอย 

 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการหมักจะจัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์  หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกรม
วิชาการเกษตร เรื่องก าหนดเกณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ คุณสมบัติตามประกาศปี พ.ศ. 2557 ซึ่งก าหนดว่าปริมาณ
ไนโตรเจนท้ังหมด ฟอสฟอรัสท้ังหมด และโพแทสเซียสท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 0.5 และ 0.5 โดยน้ าหนัก 
ตามล าดับ อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ไม่เกิน 20:1 และความช้ืนไม่เกินร้อยละ 30 โดยน้ าหนัก 
ท้ังนี้ ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากขยะผสมอาจมีโลหะหนักหรือสารพิษปนเปื้อนได้  

ตัวอย่างของเมืองท่ีมีกิจกรรมหมักท าปุ๋ย เช่น เทศบาลนครพิษณุโลกรวบรวมขยะเศษผัก ผลไม้จาก 
ตลาดมาผลิตปุ๋ยหมัก ท่ีศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานครให้เอกชนผลิตปุ๋ยจากขยะผสมปริมาณ 
1,000 ตัน/วัน และมีการน าเศษกิ่งไม้ ใบไม้จากการปรับปรุงตกแต่งต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะ หรือเกาะกลาง
ถนนจากเขตพื้นท่ีต่าง  ๆในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครมาหมักร่วมกับกากตะกอนท่ีได้จากกระบวนการ
ก าจัดส่ิงปฏิกูล เป็นระยะเวลา 45-60 วัน จากนั้นน าไปอบเพื่อฆ่าเช้ือโรค คัดแยก และลดขนาดปุ๋ยก่อนบรรจุถุง 
เพื่อใช้ในกิจการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  (ส านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร,  2559)  

จากข้อมูลค่าเฉล่ียองค์ประกอบขยะมูลฝอยของประเทศไทย ในปี 2546 (องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก, 2558) การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะผสมสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.38 ตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตัน ขยะมูลฝอยและการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ สามารถลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้0.53 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตัน ตามล าดับ 
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1) การหมักขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศ (Anaerobic digestion) และการรวบรวมก๊าซชีวภาพมาใช้
ประโยชน์ การหมักแบบไร้อากาศเป็นการน าขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษวัสดุทางการเกษตรมาหมัก        
ในสภาวะท่ีไร้อากาศ และน าก๊าซชีวภาพท่ีเกิดขึ้นไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานความร้อน หรือพลังงาน
ไฟฟ้า ส่วนกากตะกอนจากระบบหมักแบบไร้อากาศสามารถน าไปหมักท าปุ๋ย หรือตากแห้งเพื่อใช้เป็นสาร     
ปรับปรุงสภาพดิน กรณีท่ีเป็นระบบขนาดใหญ่จะต้องมีระบบเผาท าลายก๊าซชีวภาพด้วยเพื่อความปลอดภัย       
ขยะอินทรีย์ท่ีจะเข้าระบบหมักแบบไร้อากาศต้องไม่มีสารพิษปนเปื้อน เนื่องจากสารพิษจะท าให้จุลินทรีย์       
ในระบบหมักตายและระบบล้มเหลวได้ ตัวอย่างระบบหมักแบบไร้อากาศ เช่น เทศบาลนครนครราชสีมา อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา น าขยะอินทรีย์มาหมักรวมกับส่ิงปฏิกูล เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและใช้เป็น    
เช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาด ก าลังการผลิตติดต้ัง 0.8 เมกะวัตต์ เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้รวบรวมเศษอาหารจากถังท่ีใช้จัดเก็บเศษอาหารโดยเฉพาะท่ีต้ังไว้     
ท่ีร้านค้าและบ้านเรือนมาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้กับเครื่องบดย่อยเศษอาหาร 

 

 
 

2) การท าปุ๋ยหมักแบบใช้อากาศ(Aerobic Compost) การท าปุ๋ยหมักเป็นการเลียนแบบระบบ
ย่อยสลายท่ีเกิดขึ้นช้า  ๆตามธรรมชาติในผืนป่าซึ่งมีอินทรีย์สารแตกต่างกันหลายร้อยชนิดรวมท้ังจุลินทรีย์ รา 
หนอน และแมลง แต่เราสามารถเร่งการย่อยสลายนี้ให้เร็วขึ้นได้ด้วยการควบคุมสภาวะแวดล้อม  ให้เหมาะสม
ท่ีสุด ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการท าปุ๋ยหมักคือ อุณหภูมิ ความช้ืน อากาศ และวัตถุอินทรีย์ วัตถุอินทรีย์เกือบ
ท้ังหมดใช้ท าปุ๋ยหมักได้ ส่วนผสมของวัตถุอินทรีย์ที่ดีส าหรับการท าปุ๋ยหมักจะต้องประกอบด้วยอัตราส่วนผสม
ท่ีถูกต้องระหว่างวัตถุอินทรีย์ท่ีมีคาร์บอนมาก (carbon-rich materials) หรือเรียกว่า วัตถุสีน้ าตาม ได้แก่ 
(browns) และวัตถุอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนมาก (nitrogen-rich materials) ท่ีเรียกว่า วัตถุสีเขียว (greens) วัตถุสี
น้ าตาล ได้แก่ ใบไม้แห้ง ฟางข้าว เศษไม้ เป็นต้น ส่วนวัตถุสีเขียวได้แก่ เศษหญ้า เศษพืชผักจากครัว เป็นต้น 
อัตราส่วนผสมท่ีดีจะท าให้การท าปุ๋ยหมักเสร็จเร็วและไม่มีกล่ินเหม็น ถ้ามีส่วนของคาร์บอนมากเกินไปจะท าให้
ย่อยสลายช้ามาก  และถ้ามีไนโตรเจนมากปะท าให้เกิดกล่ินเหม็น คาร์บอนจะเป็นตัวให้พลังงานแก่จุลินทรีย์   
ส่วนไนโตรเจนจะช่วยสังเคราะห์โปรตีน การผสมวัตถุอินทรีย์ท่ีแตกต่างกันหรือใช้อัตราส่วนผสมท่ีแตกต่างกัน
จะท าให้อัตราย่อยสลายแตกต่างกันไปด้วย 
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ข้อดี  
- ได้ปุ๋ยไปใช้  
- ต้ังโรงงานก าจัดในเขตชุมชนได้ ถ้าหากมีมาตรการป้องกันความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม 

และเหตุร าคาญ ประหยัดค่าขนส่ง  
- การแยกขยะมูลฝอย ก่อนหมักท าปุ๋ย จะได้เศษโลหะแก้ว กลับไปท าประโยชน์ได้อีก 
- ใช้เทคโนโลยีไม่สูง ไม่ต้องใช้ความรู้มาก  
- ใช้เงินลงทุนต่ า 

ข้อเสีย 
- ถ้าด าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะเกิดปัญหากล่ินเหม็น เนื่องจากการย่อยสลายไม่

สมบูรณ์  
- ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการแยกขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายไม่ได้ เพื่อน าไปก าจัดโดยวิธีอื่น  

บทสรุปส าหรับการหมักขยะมูลฝอยส าหรับพื้นท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี จากปริมาณขยะจ านวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีพื้นท่ีในการหมักมีจ ากัดและหายาก
ขึ้นทุกวัน วิธีนี้อาจจะไม่เหมาะกับการก าจัดขยะของจังหวัดกาญจนบุรี อีกท้ังพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของทหาร 

3) การเผา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ท าการศึกษาความเป็น 

ไปได้ของการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะด้วยเทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย (Incineration) การก าจัดขยะ
มูลฝอยโดยใช้เตาเผา เป็นกระบวนการเผาไหม้ขยะมูลฝอยท่ีใช้อากาศมากกว่าความต้องการอากาศในการเผาไหม้
ทางทฤษฎี (Stoichiometric Condition) เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ท่ีได้คือ ความร้อน (Heat) 
ซึ่งสามารถใช้งานกับหม้อต้มไอน้ าเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ และสามารถก าจัดปริมาณขยะ มูลฝอยได้ประมาณร้อยละ 
80-90 โดยต้องมีการออกแบบเตาเผาให้เหมาะสมกับปริมาณ และองค์ประกอบของขยะมูลฝอยและปัจจัยส าคัญ 
2 ประการ คือ ค่าความช้ืนและค่าความร้อนของขยะมูลฝอยซึ่งมีการผันแปรตามฤดูกาล และลักษณะองค์ 
ประกอบของขยะมูลฝอย นอกจากนี้ปัญหามลภาวะเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีต้องให้ความส าคัญ โดยเฉพาะมลภาวะ
ทางอากาศ การปนเปื้อนของขยะอันตรายจากครัวเรือนไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดการปลดปล่อยสารพิษดังกล่าว
ออกสู่บรรยากาศแต่ยังคงมีสารพิษค้างในขี้เถ้าท่ีเหลือจากการไหม้ ซึ่งต้องน าไปก าจัดด้วยการฝังกลบในขั้นตอน
สุดท้าย 

(1) หลักการท างานของเตาเผาขยะมูลฝอย 
(1.1) ระบบรองรับขยะมูลฝอยประกอบด้วย การลดขนาด การคัดแยก และการตรวจสอบขยะมูลฝอย 

โดยระบบนี้อาจมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดและแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
(1.2) หลุมรองรับขยะมูลฝอย (Unloading and Hopper for Waste) เพื่อให้มีการผสมขยะมูลฝอย

ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวและลดความช้ืนก่อนท่ีจะป้อนเข้าสู่เตาเผา 
(1.3) ระบบป้อนขยะมูลฝอย (Feeding System) ขยะมูลฝอยท่ีถูกผสมเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน

แล้วจะถูกป้อนเข้าสู่เตาเผาทางช่องป้อน 
(2) ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย มีหลายแบบแต่ท่ีนิยมใช้แพร่หลายในการเผาขยะมูลฝอย มี 3 แบบ คือ 



18 
 

(2.1) เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker-Fired or grate-Fired Incinerator) เป็นเตาเผาท่ีนิยมใช้กัน
มากในปัจจุบัน ขยะมูลฝอยจะถูกป้อนเข้าไปในเตาเผาแล้วเคล่ือนตัวไปตามการเคล่ือนท่ีของแผงตะกรับโดยมี
อากาศท่ีใช้ในการเผาไหม้เป่าเข้าทางด้านล่างของตะกรับ ก๊าซร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหม้จะไหลขึ้นด้านบนแล้ว
ไปแลกเปล่ียนความร้อนในเครื่องก าเนิดไอน้ าเพื่อผลิตไฟฟ้า (รูปท่ี 1) ขยะมูลฝอยส่วนท่ีเผาไหม้แล้วจะเคล่ือนตัว
ตามตะกรับแล้วตกออกมาจากเตาเผาเป็นขี้เถ้าซึ่งสามารถน าไปฝังกลบได้  วิธีการเผาใช้อากาศมากเกินพอ 
(Excess Air) และอาจใช้น้ ามันเช้ือเพลิงเสริมในการเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิในเตาเผาประมาณ  850-1,200 องศา
เซลเซียส เตาเผาประเภทนี้เป็นเตาเผาท่ีเหมาะสมกับขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณมากคือ 6 ตันต่อช่ัวโมงขึ้นไป หรือ 
150 ตันต่อวันการน าเตาเผาชนิดมีแผงตะกรับมาใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยควรค านึงถึงข้อดี และข้อจ ากัด
ของเตาเผาชนิดนี้ 

 
(2.2) เตาเผาฟลูอิดไดส์เบด (Fluidized Bed Incinerator) เป็นการเพิ่มความเร็วให้กับอากาศท่ีใช้

ในการเผาไหม้ให้สูงพอ ท่ีจะท าให้ตัวขยะเกิดการลอยตัวบนวัสดุตัวกลางมีสภาพเหมือนของไหล การเผาไหม้ท่ี
เกิดขึ้นในขณะท่ีขยะมีสภาพเป็นของไหลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ การถ่ายเทความร้อน และการ
ถ่ายเทมวลได้ ในทางปฏิบัติจะมีการใส่ตัวกลางท่ีใช้ในเตาเผาเป็นแร่ควอทซ์ หรือทรายแม่น้ าขนาดประมาณ 1 
มิลลิเมตร ขยะมูลฝอยจะต้องถูกย่อยให้มีขนาดเล็ก  ตัวกลางและขยะมูลฝอยจะถูกกวนผสมกัน ในเตาและเผา
ไหม้โดยใช้อากาศมากเกินพอ (excess air) ใช้อุณหภูมิประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซียส เตาเผาประเภทนี้
เหมาะกับปริมาณขยะมูลฝอยขนาด  1-5  ตันต่อช่ัวโมง หรือ 25-100 ตันต่อวัน(รูปท่ี 2) ท้ังนี้เตาเผาชนิดใช้
ตัวกลางน าความร้อนมีข้อดีและข้อจ ากัด 

 

http://webkc.dede.go.th/testmax/file/1523
http://webkc.dede.go.th/testmax/file/1524
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(2.3) เตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้ (Controlled-Air Incinerator) เป็นเตาเผาท่ีแบ่งการเผาไหม้
เป็น 2 ขั้นตอน ในขั้นแรกซึ่งเกิดขึ้นในห้องเผาไหม้แรก (primary combustion chamber) จะควบคุมการเผา
ไหม้ขยะมูลฝอยในสภาวะไร้อากาศหรือใช้อากาศค่อนข้างน้อย (Starved air) ท่ีอุณหภูมิประมาณ 450 
องศาเซลเซียส ซึ่งจะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์การเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์แต่จะเป็นก๊าซเช้ือเพลิงและไหลเข้าไป
เผาไหม้ในห้องเผาไหม้ท่ีสอง (secondary combustion chamber) ในสภาวะอากาศมากเกินพอ 
(excess air) และอาจใช้น้ ามันเช้ือเพลิงด้วย อุณหภูมิในเตาเผาประมาณ 1,000-1,200 องศาเซลเซียส 
เตาเผาประเภทนี้ใช้กับขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณน้อย คือ ไม่เกิน 1 ตันต่อช่ัวโมงหรือ 10 ตันต่อวัน (รูปท่ี 3)  ท้ังนี้
เตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้มีข้อดีและข้อด้อยซึ่งควรน ามาพิจารณาประกอบการเลือกใช้งาน   

 

 
 

(3) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control System) จะขึ้นอยู่กับระดับสารมลพิษท่ี
เกิดจากการก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งมีหลากหลายชนิดท้ังท่ีมีพิษเล็กน้อยจนถึงมีพิษหรืออันตรายสูงสุด และท่ี
ส าคัญได้แก่ กล่ินฝุ่นละออง คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ (กรณีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ไฮโดรคาร์บอนไดออกซิน โลหะหนัก เถ้าหนัก เถ้าเบา และน้ าเสีย เป็นต้น    
การแบ่งกลุ่มเตาเผาตามเทคโนโลยีก าจัดสารมลพิษอาจแบ่งได้เป็นกลุ่ม  ๆดังนี้ 

(3.1) เตาเผาท่ีไม่มีระบบก าจัดสารพิษ ได้แก่ เตาเผาขนาดเล็กขนาดต่ ากว่า 10 ตันต่อวัน 
(3.2) เตาท่ีมีกระบวนการก าจัดสารมลพิษบางประเภท/ชนิด ได้แก่ เตาเผาท่ีมี 2 ห้อง โดยใช้

เตาเผาห้องท่ี 2 ในการก าจัดสารมลพิษ หรือมีระบบบ าบัดฝุ่นละอองโดยใช้ไซโคลน Wet scrubber หรือ      
การกรอง เช่น Bag Filter เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นเตาเผาขนาดมากกว่า 10 -20 ตันต่อวัน  

(3.3) เตาเผาท่ีมีระบบก าจัดสารมลพิษท่ีส าคัญหลายตัว หรือทุกตัวส่วนใหญ่เป็นเตาเผาขนาด
มากกว่า 20 ตันต่อวัน อาจใช้เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) หรือเครื่องกรองแบบ  
ถุงกรอง (Bughouse Filter) ส าหรับดักอนุภาคฝุ่น และโลหะหนักบางชนิด อาจมีการเพิ่มระบบท าความสะอาด
ก๊าซด้วยวิธีทางเคมี เช่นDry/Semi-dry Scrubberตามด้วยเครื่องกรองแบบถุงกรองหรือ Wet Scrubber และ
ติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับควบคุมNOXหรือไดออกซิน ด้วยการใช้เครื่องกรองแบบถุงกรองชนิดพิเศษ 

(3.4) ปล่องระบายไอเสีย (Stack) ไอเสียท่ีผ่านการบ าบัดจะถูกระบายออกทางปล่องระบายไอเสีย
ความสูงของปล่อง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นท่ีและลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาของท่ีต้ังเตาเผาขยะมูลฝอยจากรูปแบบ 
 

http://webkc.dede.go.th/testmax/file/1525
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และลักษณะของเตาเผาขยะมูลฝอยชนิดต่าง  ๆสามารถเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยในการใช้งานเตาเผาขยะมูลฝอย 
ชนิดต่าง  ๆได้ดังตารางท่ี 6 
 

ตารางที่  6   เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยในการใช้งานของเตาเผาขยะมูลฝอยชนิดต่างๆ 
 

 
ข้อเปรียบเทียบ 

ข้อดีข้อจ ากัดของเตาเผาแต่ละชนิด 
Stoker-Fired Fluidized Bed Controlled-Air 

-ขนาดการใช้งาน 
-การป้อนขยะมูลฝอย 
 
-ความสามารถในการ
เดินเครื่อง 
-การเกิดอากาศเสีย 
-การใช้ประโยชน์ 
 
 
-ความประหยัด 

150 ตัน/วัน 
ป้อนได้โดยตรงและทุกขนาด 

 
ต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง 

 
มาก 

ความร้อนท่ีได้น าไปผลิตไอ
น้ าและไฟฟ้าได้ 
 
เนื่องจากระบบควบคุมการ
เผาไหม้ท่ีดี จึงมีความ
ประหยัดมาก 

25-100 ตัน/วัน 
ต้องย่อยให้มีขนาดเล็ก
ก่อนป้อนเข้าเตา 
ต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

มาก 
สามารถผลิตน้ าร้อนและไอ
น้ าน าไปใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการอุตสาหกรรมได้ 
ค่าด าเนินการสูง เนื่องจาก
ต้องย่อยมูลฝอยและเป่า
ลมเข้าเตา 

10 ตัน/วัน 
ป้อนได้โดยตรง 

 
8 ช่ัวโมงต่อวัน 

 
น้อย 

(ขนาดเล็กเกินไป)  
อาจผลิตน้ าร้อนได้ 

 
ประหยัดเช้ือเพลิง 

 
(4) หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า 

จากรายงาน Municipal Solid Waste Incineration, A Decision Maker’s Guide ของ
ธนาคารโลก (World Bank, 2000) สามารถสรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการเตาเผา
ขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า ส าหรับเป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นของผู้ท าการตัดสินใจได้ดังตารางท่ี 7 

 
ตารางที่  7   หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า 
 

 

เกณฑก์ารพิจารณาความเปน็ไปได้ของโครงการ 
 

 

ระดบัความส าคัญ 

1. ขยะมูลฝอย 
  1.1 ขยะมีค่าความร้อนต่ า (LHV) เฉลี่ยแต่ละช่วงฤดูกาลไม่ต่ ากว่า 6 MJ/Kg และเฉลี่ย
ตลอดทั้งปีไม่ต่ ากว่า 7 MJ/Kg 
  1.2 ข้อมูลปัจจุบันและคาดการณ์ปริมาณขยะ องค์ประกอบขยะ (ที่มาจากการส ารวจศึกษา
ในพ้ืนที่ซึ่งจะจัดส่งขยะเข้าสู่โรงงานเตาเผาและมีการพิจารณาถึงผลของกิจกรรมต่างๆ เช่น
การคัดแยกขยะในข้ันตอนต่างๆ ซึ่งมีผลต่อปริมาณและองค์ประกอบของขยะที่จะเข้าสู่
โรงงานเผาขยะแล้ว  
  1.3 ปริมาณและองค์ประกอบขยะที่มาจากแหล่งอื่นๆ เช่น แหล่งอุตสาหกรรม การค้า ซึ่งจะ
ส่งเข้ามาก าจัดในโรงงานเผาขยะ 
  1.4 ปริมาณขยะที่เผาก าจัดในโรงงานเผาขยะไม่ต่ ากว่า 50,000 ตันต่อปี 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 
 

เกณฑก์ารพิจารณาความเปน็ไปได้ของโครงการ 
 

 

ระดบัความส าคัญ 

2. กรอบการด าเนินงาน 
  2.1 มีระบบจัดการขยะที่ดี มีประสิทธิภาพมีการด าเนินงานระบบฝังกลบขยะที่ดีเหมาะสม  
  2.2 มีการจัดเก็บและขนส่งขยะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถก าหนดและควบคุมได้  
  2.3 มีสัญญาส่งมอบขยะ และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 
  2.4 ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพร้อมจ่ายค่าก าจัดขยะที่สูงข้ึน 
  2.5 มีหน่วยงานรับผิดชอบและมีความพร้อมในการควบคุมดูแลและติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ 
  2.6 บุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ในการด าเนินการโรงเผาขยะหรือมีสัญญาด าเนินการ
โรงเผาขยะที่เชื่อถือได้   
  2.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเจ้าของโรงเตาเผาขยะ 
  2.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการรับประกันปริมาณขยะข้ันต่ าท่ีจะเข้าสู่โรงเผาขยะ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

3. ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการ 
  3.1 มีการวางแผนอย่างเสถียรภาพ (15-20ปี) สามารถประมาณการค่าลงทุน ค่าด าเนินการ 
ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง รวมทั้งค่าไฟที่ขายได้ ล่วงหน้าได้ 
  3.2 ค่าก าจัดขยะสุทธิ ครอบคลุมกระบวนการก าจัดขยะครบถ้วนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีความเต็มใจและพร้อมจ่ายค่าก าจัดขยะ 
  3.3 มีความพร้อมในการจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่ที่ส าคัญจากต่างประเทศ 
  3.4 โรงเผาขยะควรมีขนาดไม่ต่ ากว่า 240 ตันต่อวันต่อเตา (10 ตันต่อชั่วโมง) และควรมี
อย่างน้อย 2 เตา เพ่ือให้มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ 
  3.5 โรงเผาและผลิตไฟฟ้าจากขยะควรต้ังอยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า เพ่ือลดต้นทุนค่าระบบ
สายส่งไฟฟ้าท่ีมีราคาสูง 
  3.6 หากโรงเตาเผาขยะต้ังอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีความต้องการพลังงานความร้อน เช่น น้ าร้อนหรือ 
ไอน้ าการผลิตพลังงานจากโรงเผาขยะ ก็ควรพิจารณาการผลิตความร้อนแทนการผลิตไฟฟ้า 
เน่ืองจากมีความยุ่งยากในทางเทคนิคน้อยกว่า และมีความเป็นไปได้ทางการเงินมากกว่า 
4.วงจรโครงการ 
4.1 มีที่ปรึกษาโครงการที่มีทักษะ เป็นอิสระและมีประสบการณ์ในโครงการลักษณะเดียวกัน
ต้ังแต่เริ่มต้นโครงการ 
4.2 ประชาชนให้การยอมรับและมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลในทุกข้ันตอนการด าเนินโครงการ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

หมายเหตุ     ระดับความส าคัญ 
       หมายถึง  จ าเป็น 
        หมายถึง  แนะน าให้มี 

       หมายถึง  ถ้ามีก็จะดีกว่า 
ท่ีมา : World Bank,  1999. และ World Bank,  2000. 
 

(5) ข้อพิจารณาทางด้านเทคนิคในการวางแผนด าเนินโครงการเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า 
จากรายงาน World Bank Technical Guidance Report, Municipal Solid Waste 

Incineration, ของธนาคารโลก (World Bank, 1999) สามารถสรุปข้อพิจารณาทางด้านเทคนิคในการ
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วางแผนด าเนินโครงการเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า เช่น การคัดเลือกพื้นท่ีต้ังโครงการ การคัดเลือก
เทคโนโลยี และแนวทางการจัดการโรงเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า ได้ดังตารางท่ี 8 

 

ตารางที่  8 ข้อพิจารณาทางด้านเทคนิคในการวางแผนด าเนินโครงการเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟา้ 
 

 

เกณฑก์ารพิจารณาความเปน็ไปได้ของโครงการ 
 

 

ระดบัความส าคัญ 

1. ที่ต้ังโครงการ 
  1.1 มีพ้ืนที่ฝังกลบที่มีการควบคุมและด าเนินการอย่างดีส าหรับการก าจัดเถ้าจากโรงงานเผาขยะ 
  1.2 ไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่เกิดหมอกควันยาวนานและบ่อยครั้ง 
  1.3 ต้ังอยู่ในเขตอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือหนัก 
  1.4 ใช้เวลาในการขนส่งขยะมายังโรงงานเผาขยะไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
  1.5 ห่างจากเขตที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 300-500 เมตร 
  1.6 อยู่ใกล้กับผู้ใช้พลังงานหรือแนวสายส่งไฟฟ้า  

 
 
 
 
 
 
 

2. เทคโนโลยีเตาเผาขยะ 
  2.1 ขยะมีค่าความร้อนต่ า (LHV) เฉลี่ยแต่ละช่วงฤดูกาลไม่ต่ ากว่า 6 MJ/Kg และเฉลี่ยตลอด
ทั้งปีไม่ต่ ากว่า 7 MJ/Kg 
  2.2 เป็นเทคโนโลยีการเผาไหม้รวม แบบตะกรับเคลื่อนที่และผู้ผลิตมีผลงานโรงเผาขยะ
อ้างอิงที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานและน่าเชื่อถือ 
  2.3 ห้องเผาไหม้ให้มีการออกแบบให้มีการเผาไหม้ขยะและไอเสียได้เสถียรต่อเน่ืองและ
สมบูรณ(์CO<50 mg/Nm³,TOC<10 mg/Nm³) 
  2.4 ปริมาณขยะที่เผาก าจัดในโรงงานเผาขยะต้องไม่ต่ ากว่า 50,000 ตันต่อปี และค่าความ
แปรปรวนของปริมาณขยะที่เผาก าจัดรายสัปดาห์ไม่เกิน 20%   

 
 

 
 

 
 

 
 

3. การน าพลังงานกลับมาใช้ 
  3.1 ไอเสียจากเตาเผาจะต้องถูกท าให้เย็นลงในหม้อไอน้ าถึง 200 0C หรือต่ ากว่าเพ่ือเข้าสู่
ระบบบ าบัดก๊าซมลพิษ 
  3.2 การน าพลังงานกลับมาใช้และการขายพลังงาน (ไฟฟ้า) มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
  3.3 มีสัญญาการซื้อขายพลังงานที่มั่นคงก่อนตัดสินใจออกแบบติดต้ังระบบกู้คืนพลังงาน 
  3.4 โรงงานเผาขยะเพ่ือผลิตพลังงานอยู่ใกล้กับผู้ใช้พลังงานหรือแนวสายส่งไฟฟ้า เพ่ือ
หลีกเลี่ยงค่าระบบสายส่งซึง่มีราคาสูง 
  3.5 หากโรงเผาขยะต้ังอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีความต้องการพลังงานความร้อน เช่น น้ าร้อนหรือไอ
น้ าการผลิตพลังงานจากโรงงานเผาขยะก็ควรพิจารณาการผลิตความร้อนแทนการผลิตไฟฟ้า 
เน่ืองจากมีความยุ่งยากในทางเทคนิคน้อยกว่า และมีความเป็นไปได้ทางการเงินมากกว่า 

 
 

 
 
 
 

 
 

4. การบ าบัดมลพิษทางอากาศ 
  4.1 มีการออกแบบห้องเผาไหม้ ให้มีการเผาไหม้ขยะและไอเสียที่เสถียรต่อเน่ืองและสมบูรณ์
(CO<50 mg/Nm³,TOC<10 mg/Nm³) 
  4.2 ไอเสียจากเตาเผาจะต้องถูกท าให้เย็นลงในหม้อไอน้ าถึง 200 0C หรือต่ ากว่าเพ่ือเข้าสู่
ระบบบ าบัดก๊าซมลพิษ 
  4.3 ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศที่ติดต้ังต้องมีประสิทธิภาพในการก าจัดฝุ่นได้อย่างน้อย
เท่ากับการใช้ Electrostatic Precipitator แบบ 2 ข้ันตอน(ฝุ่น<30 mg/Nm³) 
  4.4 มีระบบฝังกลบเถ้าท่ีมีการควบคุมและด าเนินการเป็นอย่างดี 
  4.5 การก าจัด Hydrogen chloride (HCL) เป็นสิ่งหน่ึงที่ควรน ามาพิจารณา 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 
 

เกณฑก์ารพิจารณาความเปน็ไปได้ของโครงการ 
 

 

ระดบัความส าคัญ 

5. การก าจัดเถ้า 
  5.1 มีบ่อฝังกลบที่มีการควบคุมและด าเนินการอย่างดีรวมทั้งมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับรองรับ
เถ้าและกากจากโรงงานเผาขยะได้ทั้งหมด 
  5.2 บ่อฝังกลบมีการออกแบบและด าเนินการในการป้องกันการปนเปื้อนน้ าซะขยะ ลงสู่
แหล่งน้ าผิวดินได้เป็นอย่างดี 
  5.3 มีการกู้คืนเศษโลหะจากเถ้าหนักเพ่ือน ากลับไปใช้ใหม่ 
  5.4 มีการน า”กรวดสังเคราะห์” ที่เกิดเถ้าหลอมไปใช้ประโยชน์ 
  5.5 มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของเถ้า 

 
 

 
 

 
 
 
 

6. การเดินระบบและการบ ารุงรักษา 
  6.1 มีความพร้อมทางการเงินในการจัดซื้ออะไหล่ที่ส าคญัจากต่างประเทศ 
  6.2 มีบุคลากรที่มีทักษะในการเดินระบบหรือสัญญาบริการเดินระบบและ/หรือบ ารุงรักษาที่เชื่อถือได้ 

 
 
 

7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
  7.1 ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศที่ติดต้ังต้องมีประสิทธิภาพในการก าจัดฝุ่นได้อย่างน้อย
เท่ากับการใช้ Electrostatic Precipitator แบบ 2 ข้ันตอน(ฝุ่น<30 mg/Nm³) 
  7.2 มีระบบฝังกลบเถ้าท่ีมีการควบคุมและด าเนินการเป็นอย่างดี 
  7.3 เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาเสียงดัง ฝุ่น และกลิ่นรบกวน เขตที่อยู่อาศัยโรงเผาขยะควรต้ังอยู่
ในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมขนาดกลางหรือหนัก 
  7.4 ปล่องควันควรมีความสูงเป็น 2 เท่าของตึกที่สูงสุดในพ้ืนที่รัศมี 1 กม.หรือไม่น้อยกว่า 70 เมตร 

 
 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ     ระดับความส าคัญ 
       หมายถึง  จ าเป็น 
        หมายถึง  แนะน าให้มี 

       หมายถึง  ถ้ามีก็จะดีกว่า 
ท่ีมา : World Bank,  1999.  
 

บทสรุปส าหรับการเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า ส าหรับพื้นท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน       
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากปริมาณขยะจ านวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีพื้นท่ีในการ    
ฝังกลบมีจ ากัดและหายากขึ้นทุกวัน วิธีนี้อาจจะเหมาะกับการก าจัดขยะของจังหวัดกาญจนบุรีมากท่ีสุด       
โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง  

แนวทางแรก น าขยะสดท่ีเก็บมาได้ท้ังหมดป้อนเข้าเตาเผาเลย เตาเผาท่ีเหมาะกับวิธีนี้เป็นแบบ
ตะกรับ (Stoker-Fired or grate-Fired Incinerator) ข้อควรระมัดระวังของการเผาวิธีนี้ คือ ปัญหาความช้ืนของ
ขยะมูลฝอยจากขยะอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่  

แนวทางท่ีสอง เป็นการน าขยะเช้ือเพลิง (RDF) ท่ีมีรูปแบบการผลิตของเอกชนในพื้นท่ีผลิตอยู่แล้ว มา
เป็นเช้ือเพลิงในเตาเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า เตาเผาท่ีเหมาะกับวิธีนี้เป็นแบบแก๊สซิฟิเคช่ัน 

4) เชื้อเพลิงขยะ 
การพัฒนาการส่งเสริมรูปแบบการน าเช้ือเพลิงขยะไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยศึกษา

คุณภาพของขยะมูลฝอยเพื่อน ามาพัฒนาเป็นเช้ือเพลิง RDF ในพื้นท่ีศึกษา 7 แหล่ง คือ 1) ขยะมูลฝอยจากการ
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บ าบัดขยะโดยวิธีทางกลและชีวภาพ (MBT) แบบ composting pile ของ เทศบาลนครพิษณุโลก 2) ขยะมูลฝอย
จากการบ าบัดขยะโดยวิธีทางกลและชีวภาพ (MBT) แบบ composting plant ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3) ขยะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองลพบุรี 4) ระบบก าจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองทุ่งสง 5) ขยะมูล
ฝอยท่ีเหลือท้ิงจากการคัดแยกจากระบบก าจัดขยะมูลฝอยด้วยระบบหมักไร้อากาศ เทศบาลเมืองนครราชสีมา 6) 
โรงงานคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าโขลง (บ.รักษ์บ้านเรา จก.) 7) โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน 
เทศบาลนครระยอง 

การพัฒนาด้านเทคนิคและเทคโนโลยีระบบผลิตเช้ือเพลิงขยะให้ได้มาตรฐาน โดยใช้หลักการทางกล 
ซึ่งระบบประกอบด้วย 4 หน่วยปฏิบัติการหลัก คือ 1) การร่อนคัดแยกดินด้วยเครื่องร่อนแบบตะแกรงหมุน      
2) การสะบัดดินและย่อยหยาบขั้นต้น  3) การคัดแยกขนาดด้วยลม (ได้เช้ือเพลิงขยะประเภท 3, RDF-3 ) และ   
4, RDF-4) การผลิตเช้ือเพลิงขยะประเภทท่ี 4, RDF-4 และ 5, RDF-5ด้วยเครื่องจักรแบบต่างๆ โดยได้เช้ือเพลิง
ขยะท่ีมีค่าความร้อนสูงกว่า 4,500 Kcal/kg  เป็นไปตามข้อก าหนดและเกณฑ์มาตรฐานเช้ือเพลิงขยะประเภทท่ี 
3 (RDF-3) ตามเกณฑ์ของ บริษัท SCIeco Services Co.,Ltd และ บริษัท Geocycle จ ากัด 

(1)  กระบวนการผลิต RDF 
(1.1) การคัดแยกด้วยแรงงานคน 
ขยะประเภทเครื่องใช้ภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และขยะอันตรายบางชนิดท่ีผสมกันมาสามารถท า

ได้เบื้องต้น โดยอาศัยแรงงานคนก่อนท่ีจะส่งต่อให้เครื่องจักร ท าให้สามารถ แยกขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ 
เช่น กระดาษ แก้ว/พลาสติก ภาชนะ กระป๋องอลูมิเนียม ช่วงของการคัดแยกโดยอาศัยแรงงานคนแสดงดังตารางท่ี 9 
 
ตารางที่  9  อัตราการและประสิทธิภาพการคัดแยกโดยใช้แรงงานคน 
 

 
วัสดุ 

 
อัตราการคัดแยก (kg/ชั่วโมง/คน) ประสิทธิภาพการคัดแยก(%) 

 กระดาษหนังสือพิมพ ์ 700-4,500 60-95 
 ลังกระดาษ 700-4,500 60-95 
 ภาชนะท่ีเป็นแก้ว 400-800 70-95 
 ภาชนะท่ีเป็นพลาสติก 140-280 80-95 
 กระป๋องอลูมิเนียม 45-55 80-95 
ท่ีมา :UNEP (2005) 

 
(1.2) การลดขนาด (Size Reduction) 
ค าว่า การลดขนาด (Size Reduction) ในการจัดการขยะแข็ง มีความหมายคล้ายกับ Shredding 

และ Grinding แต่ค าว่า Shreddingโดยท่ัวไปจะหมายถึงการลดขนาดของขยะผสม ในขณะท่ีGrinding             
จะหมายถึงการลดขนาดของวัสดุประเภทแก้ว การลดขนาดเป็นกระบวนการท่ีส าคัญอันหนึ่งในกระบวนการ   
ทางกล เนื่องจากมันจะท าให้ขยะมีขนาดสม่ าเสมอ ในบางครั้งอาจต้องมีการลดขนาดถึง 2-3 ครั้ง เพื่อให้ได้ขนาด
ท่ีต้องการส าหรับท า RDF เครื่อง Shredder สามารถแบ่งออกเป็นหลายชนิดดังนี้ 
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- Hammer mills มีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ แบบแนวนอนและแบบแนวต้ัง เครื่อง Hammer mills 
แบบแนวนอนเป็นท่ีนิยมส าหรับขยะผสม โดยท่ีส่วนประกอบหลักจะประกอบไปด้วย ตัวหมุน (Rotor) ตัวใบมีด 
(Hammer) ตะแกรง (Grate) กรอบหุ้ม (Frame) และ ล้อช่วยแรง (Fly Wheel) หลักการท างานก็คือ ใบมีดจะตี
ขยะจนกระท่ังได้ขนาดเล็กกว่าตะแกรง 

- Shear Shredder เครื่องลดขนาดชนิดนี้จะมีแรงบิดสูงและรอบต่ า เครื่องจะประกอบไปด้วย
เพลาท่ีติดใบมีดวางในแนวนอน 2 เพลาซึ่งหมุนในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจากเครื่องมีแรงบิดท่ีสูงและมีการ
กระท าเป็นแรงเฉือน เครื่องจักรชนิดนี้จึงนิยมใช้ในการลดขนาดของวัสดุท่ีเฉือนยาก เช่น ยางรถยนต์ อลูมิเนียม 
และ พลาสติก 

การใช้พลังงานเป็นตัวแปรท่ีส าคัญท่ีใช้ในการออกแบบอุปกรณ์ลดขนาด จากการศึกษาของ Diaz 
and Savage (2006) แสดงให้เป็นว่า พลังงานท่ีใช้ในการลดขนาดขึ้นอยู่กับขนาดท่ีต้องการ ยิ่งต้องการขนาด
ขยะเล็กเท่าไร ก็ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเท่านั้น 
 

 
 

(1.3) การร่อน (Screening) 
วัตถุประสงค์ของการร่อนก็เพื่อท่ีจะท าการคัดแยกขนาด การร่อนนี้จะแบ่งวัตถุดิบออกเป็นอย่าง

น้อย 2 ส่วน คือส่วนท่ีอยู่บนตะแกรงและส่วนท่ีผ่านตะแกรง การร่อนสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้ 
- Trammel Screen เครื่องร่อนแบบนี้จะมีลักษณะเป็น โรตารี่และมีตะแกรงล้อมรอบ       

ตัวตะแกรงอาจจะเป็นลวดถักหรือแผ่นเจาะรู เครื่องนี้อาจจะใช้ส าหรับผสมขยะชุมชนก่อนท่ีจะส่งต่อไปเครื่อง
ลดขนาด หรือท่ีเรียกว่า Pre-trammeling เป็นเครื่องท่ีได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
ในการท างานสูง 

- Disc Screen เครื่องร่อนแบบนี้เหมาะส าหรับใช้แยกส่วนท่ีเป็นอนินทรีย์ออกจาก RDF จาก
กระดาษ หรือจากของเสียท่ีเป็นไม้ เครื่องแบบนี้จะประกอบด้วยเพลาท่ีติดแผ่น Disc หลายๆ แผ่นซึ่งมีช่องว่าง
เท่ากัน เพลานี้จะวางตัวในแนวนอน ขยะท่ีมีขนาดเล็กกว่าช่องว่างนี้จะหล่นลงสู่ด้านล่าง เพลาทุกอันจะหมุน  
ในแนวเดียวกัน ท าให้วัตถุดิบเคล่ือนท่ีจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง 
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(1.4) การคัดแยกโดยใช้อากาศ (Air Separation) 
การคัดแยกโดยใช้อากาศจะอาศัยคุณลักษณะด้านอากาศพลศาสตร์ของของเสีย โดยท่ี

คุณลักษณะเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับ ขนาด รูปร่าง และ ความหนาแน่น กระบวนการแยกจะอาศัยความสัมพันธ์
ระหว่างการเคล่ือนท่ีของอากาศ ขยะท่ีผ่านการย่อย และแรงโน้มถ่วง ส่วนของขยะท่ีลอยอยู่ในอากาศจะเรียกว่า 
ส่วนเบา (Light Fraction) ขณะท่ีขยะท่ีตกลงสู่ด้านล่างเรียกว่า ส่วนหนัก (Heavy Fraction) ในการคัดแยกของ
ขยะชุมชน วัสดุท่ีเป็นกระดาษและพลาสติก จะเป็นส่วนท่ีเบา ส่วนโลหะและแก้วจะเป็นส่วนท่ีหนัก เครื่องคัดแยก 

(1.5) การแยกโดยใช้แม่เหล็ก (Magnetic Separation) 
เครื่องแยกโดยใช้แม่เหล็กจะแยกวัสดุท่ีเป็นเหล็กออกจากขยะชุมชน โดยลักษณะของเครื่องจะ

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ Magnetic Head Pulley, drum และ Magnetic Belt ในเรื่องของ
ความสามารถในการคัดแยก เหล็กท่ีสามารถคัดแยกได้ต่อน้ าหนักท้ังหมดของโลหะ ในขยะชุมชนจะอยู่ ท่ี
ประมาณ 80% ส าหรับการคัดแยกหนึ่งครั้ง ถ้าต้องการจะแยกให้ได้มากขึ้นจะต้องผ่านเครื่องคัดแยกอีก 
เปอร์เซ็นต์การแยกสามารถเพิ่มขึ้นถึง 85-90% เมื่อใช้เครื่องคัดแยกนี้หลังเครื่องคัดแยก โดยใช้อากาศท่ีเป็น
เช่นนี้เพราะเศษกระดาษ และเศษพลาสติกท่ีเป็นตัวขัดขวางการคัดแยกถูกก าจัดออกไปแล้ว 

(1.6) การอบแห้งและท าให้แน่น 
การอบและการท าให้แน่นนี้จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์จ าเพาะเช่น การผลิต RDF และเป็นการลด

ปริมาตรก่อนท่ีจะน าไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบ วัตถุประสงค์ของการอบแห้งก็เพื่อท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของ 
RDF การท าให้แน่นจะกระท าเมื่อต้องการผลิต dandified-RDF ซึ่งสามารถท าได้โดย การอัดแท่ง (Briquetting) 
การอัดเม็ด (Pelletizing) และการท าให้อยู่ในรูปลูกเต๋า (Cube Formation)   

(1.7) การใช้ประโยชน์ RDF ไปใช้งานและการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
การใช้ประโยชน์จาก RDF  สามารถใช้ได้ท้ังเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อน โดยท่ีอาจจะมี

การใช้ RDF เป็นเช้ือเพลิงภายในสถานท่ีผลิต RDF หรือมีการขนส่งในกรณีท่ีต้ังของโรงงานไม่ได้อยู่ในท่ี           
ท่ีต้องการใช้ประโยชน์ ทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือ น าไปใช้เผาร่วมกับถ่านหิน เพื่อลดปริมาณการใช้ถ่านหินลง 
วิธีการใช้ประโยชน์จากเช้ือเพลิงขยะในรูปของพลังงานมีดังต่อไปนี้ 

• ใช้ในสถานท่ีแปรรูปขยะเป็นเช้ือเพลิงขยะ (on-site) โดยร่วมกับอุปกรณ์ท่ีใช้เปล่ียนเป็น
พลังงาน เช่น เตาเผาแบบตะกรับ หรือ เตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด หรือ gasification หรือ pyrolysis 

• ใช้ในสถานท่ีอื่นท่ีต้องมีการขนส่ง (off-site) โดยมีอุปกรณ์ท่ีใช้เปล่ียนเป็นพลังงาน เช่น 
เตาเผาแบบตะกรับ หรือ เตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบิด หรือ gasification หรือ pyrolysis 

• เผาไหม้ร่วมกับเช้ือเพลิงอื่น เซ่น ถ่านหินหรือชีวมวล  
• เผาไหม้ในเตาผลิตปูนซีเมนต์ 
• ใช้ร่วมกับถ่านหินหรือชีวมวลในกระบวนการ gasification 

(1.8) การควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เนื่องจาก RDF ถูกพิจารณาให้เป็นเช้ือเพลิงเพื่อใช้ในการเผาไหม้ ดังนั้นผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

ท่ีเกิดจากการใช้งาน RDF จึงเกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการเผาไหม้ ท้ังนี้อาจเกิดขึ้นท้ังผลกระทบต่อมลพิษอากาศ 
มลพิษน้ าเสีย และมลพิษจากขี้เถ้า อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้งาน 
RDF จะต้องพิจารณาเป็นกรณีเฉพาะไป เพราะมีปัจจัยท่ีต้องน ามาพิจารณาหลากหลายประการ เช่น คุณภาพ
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ของ RDF องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของ RDF เทคโนโลยีท่ีใช้ในการเผาไหม้และการควบคุมมลพิษ 
สัดส่วนของการใช้ RDF ในการเผาไหม้ (เผาไหม้โดยตรง หรือเผาไหม้ร่วมกับเช้ือเพลิงอื่น เป็นต้น 

4. ทรัพยากรในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
การส ารวจพื้นท่ีภาคสนาม พบว่า พื้นท่ีบ่อขยะบริเวณเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันมีเนื้อท่ีประมาณ 53 ไร่ เป็นเขตพื้นท่ีทหารกองพลท่ี 1 รักษาพระองค์ซึ่งทางเทศบาล
กาญจนบุรีและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ๆอีก 16 แห่งได้น าขยะมูลฝอยมาเทกองกลางแจ้งต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2529 ข้อมูลขยะมูลฝอยตกค้าง (กรมควบคุมมลพิษ,  2559, แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ 2559 - 2564) ระบุว่า ปีพ.ศ. 2558 จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในกลุ่มจังหวัดท่ีมีขยะตกค้างต้ังแต่ 
500,000–1,000,000 ตัน จากข้อมูลล่าสุด (ปี 2559) พบวา่มีปรมิาณขยะสะสมจ านวน 222,948 ตัน 

บริเวณพื้นท่ีเชิงเขาทองปัจจุบัน เป็นบ่อขยะท่ีมีการซึ่งใช้วิธีการเทกอง และฝังกลบขยะแบบไม่ถูก
สุขาภิบาล ก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะหมู่ท่ี 5 ท้ังกล่ินเหม็น   
น้ าเน่าเสียจากน้ าชะขยะจากกองขยะและรถเก็บขนขยะ เช้ือโรค นก หนู แมลง เป็นต้น จากการส ารวจพบว่า มี
เอกชน 3 รายเข้ามาด าเนินการคัดแยกขยะท าเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) ประกอบด้วย 1) บริษัท 
สมาร์ท โกลด์ เพาเวอร์ จ ากัด ก าลังผลิต 300 ตันต่อวัน 2) บริษัท พลังงานทิพย์รีไซเคิล จ ากัด ก าลังผลิต 200 
ตันต่อวัน และ 3) บริษัท สยามวัฒนกิจ จ ากัด ก าลังผลิต 100 ตันต่อวัน ส่งขายท่ีโรงปูนซิเมนต์แห่งหนึ่งท่ี 
จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นเช้ือเพลิงในราคา 800 – 1,200 บาท/ตัน ขึ้นอยู่กับค่าความช้ืนและค่าความร้อนของ
เช้ือเพลิง (ชัยยุทธ วัฒโน, พฤษภาคม 2561) 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน และผู้ประกอบการในบริเวณ
เชิงเขาทอง สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันได้ดังนี้  

4.1 ปริมาณขยะมูลฝอย  
พบว่า มี อปท.ท่ีน าขยะมาท้ิงท่ีบ่อขยะเชิงเขาทอง จ านวน 24 แห่ง ปริมาณรวมประมาณ 250-

300 ตันต่อวัน (ข้อมูล มิถุนายน 2561) โดยใช้เครื่องช่ังน้ าหนักรถเก็บขนขยะจ านวน 1 เครื่อง ส าหรับเก็บ
รวบรวมปริมาณขยะ 
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4.2 เทคโนโลยีในการจัดการขยะ 
ในบริเวณพื้นท่ีบ่อขยะเชิงเขาทอง ปัจจุบัน พบว่ามีเอกชนเข้าไปด าเนินการจัดการขยะ 

โดยมีรูปแบบการจัดการขยะดังนี้ 
1. การหมักแบบใช้อากาศ 
จากการสัมภาษณ์ นายฐานันดร ชินะเมธา บริษัท สมาร์ท โกลด์ เพาเวอร์ จ ากัด 

(พฤษภาคม 2561) ซึ่งเป็นหนึง่ในผู้ประกอบการท่ีด าเนินการในบ่อขยะเชิงเขาทอง ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์
ไว้ว่า “...วิธีการหมักแบบใช้อากาศ เป็นกระบวนการบ าบัดขยะด้วยระบบธรรมชาติ (Natural 
Biological Treatment : NBT) โดยวิธีการเติมอากาศ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ ซึ่ง
ระบบนี้จะมีข้ันตอนการด าเนินการใน 7 ระยะ หลังจากมีการขนถ่ายขยะมาสู่ท่ีท้ิง ได้แก่ 1) การคัด
แยก 2) การตั้งกองขยะ 3) การเซตกองขยะ 4) การวัดอุณหภูมิ 5) การพลิกกองขยะ 6) การก าจัดน้ า
เสีย และ 7) การร่อนแยกเพื่อจัดท า RDF หลักการคือ การใช้ธรรมชาติเป็นส่วนส าคัญ โดยการเติม
อากาศตามความช้ืน และอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ซึ่งจะอยู่ท่ีค่าประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส โดยจะ
กองไว้ประมาณ 6-9 เดือนตามสภาพบ่อท้ิงขยะของแต่ละพื้นท่ี จากนั้นจะมีการพลิกกองขยะเพื่อ
ระบายก๊าซมีเทน และการเติมอากาศ เพื่อปล่อยให้อินทรีย์สารย่อยสลายกันเองกระท่ังมีความสมบูรณ์
พร้อม จึงจะน ามาคัดร่อนเพื่อแยกวัสดุท่ีจะน าไป Recycle ท าปุ๋ยอินทรีย์ และน าไปท าเช้ือเพลิงแบบ 
RDF ซึ่งจะน าไปป้อนจ าหน่ายให้กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีจะสร้างมูลค่าได้กว่าตันละ 800 บาท โดยระบบนี้
จะสามารถจัดการปัญหาขยะได้ถึงวันละ 200-300 ตันต่อวัน การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยนั้นหากจะมี
การก าจัดแบบ 100% คงจะ ต้องใช้ระบบเตาเผา แต่เป็นระบบท่ีมีต้นทุนสูง ท้ังการก่อสร้าง ก าลังคน  
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และการบ ารุงรักษา แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องของมลพิษ ขณะท่ีระบบ NBT นั้นจะมีค่าใช้จ่าย
ท่ีต่ ากว่าประมาณ 40-45% ใช้ก าลังคนน้อย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษแต่อย่างใด...”                                    

 
2. การผลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) 
จากการสัมภาษณ์ นายชัยยุทธ วัฒโน ผู้บริหารบริษัท สยามวัฒนกิจ ก าจัด อีกหนึ่ง

ผู้ประกอบการเอกชน ท่ีด าเนินการจัดการขยะในบริเวณบ่อขยะเชิงเขาทอง โดยน าขยะมูลฝอยมาผลิต
เป็นเช้ือเพลิงขยะ   
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โดยพบว่า บริษัทใช้การคัดแยกด้วยแรงงานคนร่วมกับเครื่องคัดแยกขยะ ในการร่อน 
(Screening) ขยะมีการใช้เครื่องประเภท Trammel Screen ซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่าเครื่องร่อนแบบนี้ 
ะมีลักษณะเป็นโรตารี่และมีตะแกรงล้อมรอบ ตัวตะแกรงอาจจะเป็นลวดถักหรือแผ่นเจาะรู เครื่องนี้ใช้
ส าหรับร่อนขยะก่อนส่งต่อไปยังเครื่องลดขนาด 

 

 
ในส่วนของการท าให้ขยะแห้งยังไม่มีการอบแห้ง เพราะต้องใช้เงินลงทุนซึง่ปัจจุบันบ่อ

ขยะเชิงเขาทองยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานท่ี จึงชะลอการลงทุนในส่วนนี้ ปัจจุบันต้องใช้แสงแดด
ตามธรรมชาติ ในกรณีฝนตกก็จะมีปัญหาเรื่องความช้ืน คุณภาพของ RDF จึงค่อนข้างต่ า ขยะจะถูก
น าไปท าการอัดแท่ง (Briquetting) ให้อยู่ในรูปลูกเต๋า (Cube Formation)   

 

   
 
3. การจัดการเรื่องกล่ิน 
พบว่า บริเวณบ่อขยะเชิงเขาทอง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นบ่อขยะท่ีไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จึงมี

ปัญหาเรื่องกล่ิน แมลงวัน ฯลฯ ส่งผลกระทบประชาชนใกล้เคียง ปัจจุบัน มีการใช้น้ าชีวภาพ (EM) เพื่อลดกล่ิน
เหม็นของขยะ 
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ภาพท่ี 1 เครื่องคัดแยกขยะท าเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) ของเอกชนท้ัง 3 ราย 
 

โดยสรุป เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของเครื่องคัดแยกขยะท าเช้ือเพลิงขยะ (Refuse 
Derived Fuel, RDF) ของเอกชนท้ัง 3 รายมีลักษณะใกล้เคียงกันคือประกอบด้วยเครื่อง Shredder ท าหน้าท่ี
ย่อยลดขนาดแบบ Horizontal Hammer Mill ท่ีประกอบด้วยตัวหมุน (Rotor) ตัวใบมีด (Hammer) ตะแกรง 
(Grate) โครง (Frame) และล้อช่วยแรง (Fly Wheel) ส่วนท่ีสองเป็น Trammel Screening ท าหน้าท่ีร่อนคัด
แยกขนาด ส่วนท่ีสามเป็นเครื่องอัดก้อนๆ ละ1,000 กิโลกรัม นอกจากนั้นยังมีรถตักขนาดต่างๆ อีกเป็นต้น    
ชุดเครื่องจักรดังกล่าวยังขาดชุดแยกโลหะโดยใช้แม่เหล็ก (Magnetic Separator) และชุดอบแห้ง เป็นต้น 

บทสรุปส าหรับทรัพยากรในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ในพื้นท่ีบริเวณบ่อขยะเชิงเขาทอง
ใช้วิธีการหมักแบบธรรมชาติ การรื้อร่อนขยะเก่าน ามาผสมกับขยะใหม่ ก่อนน าไปผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) จาก
ปริมาณขยะจ านวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิธีนี้อาจจะเหมาะกับการก าจัดขยะของจังหวัดกาญจนบุรี   
ดังตัวอย่างผู้ประกอบการเอกชนในพื้นท่ีท้ัง 4 ราย แต่ประเด็นปัญหาอยู่ท่ีผลิตแล้วต้องขนส่งไปขายท่ีโรงปูนซิเมนต์
แห่งหนึ่งท่ีจังหวัดสระบุรี 
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ตารางที่  10  สรุปข้อดี-ข้อเสียของเทคนิคการก าจัดขยะมูลฝอย 
 

Technology Sustainable Impact on the 
environment 

Energy 
recovery 

Fertilizer 
output 

Water 
recovery 

Heavy metal 
recovery 

Landfill X 
Unsustainable 

Waste of 
resources 

X 
Some CH4 to 
Atmosphere, 

Leachate 
problems 

 
Partial if 

Landfill gas 
extracted 

X 
No fertilizer 

outputs 

X 
Lost in 

leachate 

X 
Not possible 

composting X 
Energy 
required 

X 
Damage to 
Ozone layer, 
also leachate 
problems 

X 
None 

 
Incomplete 

Pathogen kill 

X 
Lost to 

atmosphere 

X 
Not possible 

Incineration X 
Fertilizer loss 
Negates any 
Energy gain 

X 
Toxic ash 

 
Some but 
Energy 
wasted 

 
Some P&K 

Output, but N 
destroyed 

X 
Burnt off 

X 
Secondary 

waste 

Pyrolysis X 
Fertilizer loss 
Negates any 
Energy gain 
 

X 
Toxic ash, 
Emissions 
regulated 
 

 
Some but 
Energy  
wasted 
 

 
Some P&K 

Output, but N 
destroyed  

X 
Burnt off  

X 
Secondary 

waste  

Gasification X 
Fertilizer loss 

Reduces 
energy gain 

 
Pollutants 

Locked in slag 

 
Some but 
Energy 
wanted 

 
Some P&K 

Output, but N 
destroyed 

X 
Burnt off 

X 
Controlled 

Not recovered 

Anaerobic 
digestion 

 
Carbon 
neutral 

 
Total recovery 
Of energy as 
CH4 CO2 & 
fertilizer 

 
Maximum 

overall energy 

 
Clean NPK 

fertilizer trace 
elements 

 
100 % 

 
Heavy metals 

can be 
recovered 
from dig 
estate 
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ตารางที่ 11  สรุปข้อเปรียบเทียบวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 
 

 

ข้อพิจารณา 
 

การเผา การหมักปุ๋ย การฝังกลบ RDF 

1. ลักษณะของขยะมูลฝอย -เผาได้ท้ังหมด    -
ข้อจ ากัด อินทรีย์สาร
จะมีความช้ืน ค่า
ความร้อนต่ า 

-ได้เฉพาะอินทรีย์สาร 
-ต้องมีการคัดแยก
ก่อน 

ได้ท้ังหมด ได้เกือบ
ท้ังหมด 

2. ความยืดหยุ่นต่อการ
เปล่ียนแปลง องค์ประกอบ
ของขยะมูลฝอย 

ดี น้อย ดีมาก ปานกลาง 

3. เงินลงทุนสร้างติดต้ังระบบ สูงมาก ปานกลาง ต่ า สูง 
4. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ระบบและบ ารุงรักษา 

สูงมาก ปานกลาง ต่ า สูง 

5. ขนาดของพื้นท่ีท่ีต้องการ น้อย ปานกลาง มาก ปานกลาง 
6. พลังงานท่ีผลิตได้ สูง น้อย น้อยมาก ปานกลาง 
7. ความซับซ้อนและยุ่งยาก
ในการควบคุมระบบ 

สูงมาก ปานกลาง น้อย สูง 

8. ผลกระทบทางมลพิษ
อากาศ 

สูง ขึ้นอยู่กับการ
ลงทุนระบบป้องกัน 

น้อย น้อย ปานกลาง 

9.  ผลกระทบทางมลพิษทางน้ า น้อย ข้ึนอยู่กับการ
ลงทุนระบบป้องกัน 

น้อย ข้ึนอยู่กับการ
ลงทุนระบบป้องกัน 

ปานกลาง
ขึ้น อยู่กับ
การลงทุน
ระบบ
ป้องกัน 

น้อย ข้ึนอยู่
กับการลงทุน
ระบบป้องกัน 

10. ผลกระทบทางมลพิษ
ทางเสียง 

ปานกลาง น้อย น้อยมาก ปานกลาง 

11. ผลกระทบทางมลพิษ
ทางสายตา 

ปานกลาง ปานกลาง สูงมาก สูง 

12. ความช านาญของ
บุคลากร 

สูงมาก ปานกลาง น้อย สูง 

ดัดแปลงจาก : กรมควบคุมมลพิษ (2536) "การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย" 
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5. การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอีก 15 ปีข้างหน้า 
 

ใช้วิธีการคาดการณ์จ านวนประชากร ซึ่งมีอยู่หลายวิธี เช่น 
5.1 วิธีแบบเลขคณิต (Arithmetic  growth  method) 

วิธีนี้ต้ังสมมติฐานว่าจ านวนประชากรเปล่ียนแปลงด้วยอัตราคงท่ี เหมาะส าหรับการคาดการณ์
จ านวนประชากรในระยะส้ัน  ๆประมาณ 1-5 ปี ส่วนอัตราการเปล่ียนแปลงจ านวนประชากรสามารถค านวณได้
จากข้อมูลประชากรในอดีต การคาดการณ์จ านวนประชากรด้วยวิธีนี้สามารถค านวณได้ดังสมการ 

 

         Y1    =   Y2 + Ka(T1 – T2) 
          เมื่อ Ka  =   อัตราการเปล่ียนแปลงประชากรแบบเลขคณิต , คน/ปี 

    =  
     

     
 

 Y1 , Y2  และ Yt =  จ านวนประชากรในปีอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต  ตามล าดับคน 
 T1 , T2 และ Tt  =  ปี พ.ศ. ในปีอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตามล าดับ 
 

5.2 วิธีแบบเรขาคณิต (geometric  growth  method) 
วิธีนี้ต้ังสมมติฐานว่าจ านวนประชากรเปล่ียนแปลงเป็นสัดส่วนกับจ านวนประชากรในขณะนั้น 

เหมาะกับชุมชนท่ีมีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะบริเวณท่ีไม่มีการควบคุมการก่อสร้าง เช่น 
แหล่งชุมชนแออัด แหล่งท่องเท่ียวเปิดใหม่ เป็นต้น ซึ่งใช้ส าหรับการคาดการณ์ในระยะส้ันๆ ประมาณ 1-5 ปี
การคาดการณ์จ านวนประชากรด้วยวิธีนี้แสดงดังสมการ 

 

                            In  Yt =        In Y2 + Kg (Tt – T2) 
                                 Kg      =        อัตราการเปล่ียนแปลงประชากรแบบเรขาคณิต 
                                           =       (In Y2 – In Y1) / (T2 – T1) 
 

5.3 วิธีเทียบสัดส่วน (ratio  method) 
วิธีนี้เป็นการตั้งสมมติฐานว่าอัตราการเปล่ียนแปลงประชากรในพื้นท่ีมีความใกล้เคียงกัน

ในแต่ละปีท่ีผ่านมา เช่น 5 ปี, 10 ปี เป็นต้น 
 

                                 Yn      =        YNR 
                 เมื่อ   Yn  = จ านวนประชากรท่ีปีท่ีคาดการณ์ 
                                Y  = จ านวนประชากรปีฐาน 
                                R  = อัตราการเพิ่มของประชากรต่อปี 
                                N  = จ านวนป ี
 

จากสถิติกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี มีจ านวนประชากร887,979 คน ในป ี
2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 และ 2550  จ านวน 838,269 คน และ 835,282 คนตามล าดับ โดยพบว่า เพิ่มขึ้น
เฉล่ียร้อยละ 0.60 ซึ่งเป็นอันตราการเพิ่มของประชากรท่ีต่ ามาก จึงเลือกใช้วิธีการคาดการณ์จ านวนประชากร
แบบสัดส่วน 
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 ปี พ.ศ. 2560 (ปีฐาน) ปี พ.ศ. 2575 ปี พ.ศ. 2585 
จ านวนประชากร 

(คน) 

 

887,979 
 

971,574 
 

1,078,436 

**หมายเหตุ จ านวนประชากรดังกล่าวไม่ได้รวมจ านวนประชากรแฝงและนักท่องเท่ียว 
 

ดังนั้นการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยส าหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นท่ีเชิงเขาทอง 
ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษท่ีก าหนดให้เขตการปกครองใน
ระดับท้องถิ่นเทศบาลเมือง มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.15 กก./คน/วัน เทศบาลต าบลมีอัตราการผลิต
ขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.02 กก./คน/วัน  และนอกเขตเขตเทศบาลมีอัตราการการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.91 กก./
คน/วัน เฉล่ีย 1.02 กก./คน/วัน ดังนั้นการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดกาญจนบุรี ดังตารางท่ี 12 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 12   การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยส าหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่เชิงเขาทอง 
 

 ปี พ.ศ. 2560 (ปีฐาน) ปี พ.ศ. 2575 ปี พ.ศ. 2585 
จ านวนขยะมูลฝอย 

(ตันต่อวัน) 
       912 991 1,100 
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บทที่ 2 
พื้นที่ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่เชิงเขาทอง 

ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

การศึกษาข้อมูลเชิงพื้นท่ีด้านการจัดการขยะมูลฝอยพื้นท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์สรุปความเหมาะสมด้านพื้นท่ีเป้าหมายตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
พื้นท่ี ผลการศึกษารายละเอียด รวบรวมและส ารวจข้อมูลประเภททุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลภาคสนามซึ่งรวมถึง
การส ารวจพื้นท่ีโครงการ และบริเวณโดยรอบโครงการ ขอน าเสนอตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. กรณีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีมีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ถึง 10 เมกะวัตต์ 
2. กรณีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ท่ีมีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าต้ังแต่      

10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป 
3. กรณีสถานท่ีฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกสุขาภิบาล 
4. กรณีสถานท่ีก าจัดมูลฝอยโดยเตาเผา 

 
1. กรณีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ถึง 10 เมกะวัตต์ 
 

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีก าลังการผลิตติดต้ังต่ ากว่า    
10 เมกะวัตต์ ให้ปฏิบัติตามประมวลหลักปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) วัตถุประสงค์เพื่อให้การก ากับดูแล
การประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงาน            
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม    
ให้มีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าท่ีมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและชุมชนในพื้นท่ีใกล้เคียง อย่างไรก็ตามการด าเนินโครงการดังกล่าวยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.1 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่องมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ท่ีมีก าลังผลิตติดต้ัง   
ต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์ พ.ศ. 2559 

1.1.1 กลไกการบังคับใช้ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าท่ีมีก าลังผลิตติดต้ังต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์    
ท่ีมีกระบวนการผลิตไฟฟ้าจาก การเผาขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ท้ังนี้ไม่รวมถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจาก     
มูลสัตว์และก๊าซชีวภาพ โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีก าลังผลิตติดต้ังต่ ากว่า   
10 เมกะวัตต์จะต้องด าเนินการตาม CoP โดย CoP เป็นเกณฑ์ขั้นต่ า หากในระหว่างการก่อสร้างหรือด าเนินการ
โครงการ มีข้อก าหนด แนวทางปฏิบัติข้อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงไปให้โครงการพิจารณา
เพิ่มเติมมาตรการให้สอดคล้อง และเหมาะสมด้วย พร้อมท้ังแสดงเอกสารและหลักฐาน (ถ้ามี) ประกอบการยื่น 
ค าขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ท้ังนี้ CoP ประกอบการยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดังกล่าวจะถือเป็น  
ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กรณีผู้    
ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้างและด าเนินการ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้อง   
น ามาตรการท่ีก าหนดไว้ใน CoP ไปก าหนดในเงื่อนไขสัญญาจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ส าหรับ        
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การจัดท ารายงาน CoP ให้ด าเนินการโดยหน่วยงานกลาง (Third Party) ซึ่งต้องเป็นนิติบุคคลท่ีมีประสบการณ์
ด้านส่ิงแวดล้อมและขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม กับ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.1.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ประกอบการโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ขยะมูลฝอย
เป็นเช้ือเพลิงท่ีใช้ CoP ฉบับนี้ จะต้องด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับฟังความเห็น และท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วน   
ได้เสีย ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพ.ศ. 2559 หรือตามท่ีคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงานประกาศก าหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนหน่วยงานท่ีเป็นกลาง 
เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินโครงการ ต้ังแต่เริ่มต้นโครงการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และลดความวิตกกังวลรวมท้ังจะต้อง
รวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น และข้อห่วงใยท่ีได้จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาก าหนดมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพิ่มเติม          
ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการและสภาพท่ีต้ังโครงการ พร้อมท้ังน าเสนอข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็น    
ของประชาชนท่ีได้ด าเนินการมาท้ังหมดไว้ในรายงานด้วย 

1.1.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้ประกอบการโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงท่ีใช้ CoP จะต้องน ามาตรการด้านต่างๆ ท่ีระบุใน CoP มาก าหนดเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีท่ีด าเนินโครงการ 

1.1.4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

1)  แสดงต าแหน่งสถานีตรวจวัด หรือจุดตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมพร้อมระบุพิกัดลงในแผนท่ี 
ท่ีมีมาตราส่วนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ให้พิจารณาก าหนดจุดตรวจวัดในพื้นท่ีอ่อนไหวเป็นล าดับแรก 

2) แสดงหลักฐานรูปถ่ายการเก็บตัวอย่างช่วงเวลาท่ีเก็บตัวอย่าง และเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องใน
การเก็บตัวอย่างให้ครบถ้วน ซึ่งการเก็บตัวอย่างส่ิงแวดล้อม (Environmental Sampling) การวิเคราะห์ผล 
จะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ และเกณฑ์มาตรฐานท่ีประกาศบังคับใช้  

3) แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม ซึ่งการด าเนินการวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อมนั้น 
จะต้องด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ท้ังนี้   
การวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อมในบรรยากาศให้ใช้การวิเคราะห์ตามกฎหมายท่ีก าหนด โดยเป็นไป            
หลักวิชาการและมาตรฐานสากล นอกจากนั้นในใบแสดงผลการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ก าหนด หากพบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (Not Detectable : ND) ให้ระบุค่าต่ าสุดท่ีสามารถตรวจวัดได้ 
(Detection Limit) ของวิธีวิเคราะห์ท่ีใช้ นอกจากนี้จะต้องแสดงผลเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย ในกรณีท่ีค่าตรวจวัดดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือเกิน
เกณฑ์ท่ีก าหนดจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุระบุการแก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอแนวทางในการบรรเทา หรือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้เหมาะสม นอกจากนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีการจัดท ารายงาน และน าส่งผลการปฏิบัติตาม
มาตรการในระยะต่างๆ มายังส านักงาน กกพ. และจังหวัดตามท่ีก าหนด เช่น การจัดท า/น าส่งรายงานผล      
การปฏิบัติตามมาตรการระยะก่อสร้างทุก 6 เดือน เป็นต้น โดยการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม CoP        
ให้ด าเนินการโดย หน่วยงานกลาง (Third Party) ซึ่งต้องเป็นนิติบุคคลท่ีมีประสบการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมและ   
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ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมกับส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.1.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ 
1) ติดต้ังปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) ให้มีความสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good 

Engineering Practice เพื่อลดปัญหาการเกิด Building Downwash Effect  
2) ควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศ ท่ีปล่อยออกจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ

ของโครงการ ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสีย จากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วย  
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 หรือมาตรฐานล่าสุด
ท่ีกฎหมายบังคับใช้ โดยมีพารามิเตอร์ท่ีก าหนด ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์       
ของไนโตรเจน ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์สารปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxin/Furan) และ      
ค่าความทึบแสง (Opacity) การรายงานผลให้อ้างอิงท่ีสภาวะมาตรฐาน คืออุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 
1 บรรยากาศท่ีสภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% excess air) ร้อยละ 50 หรือ          
มีปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม้ (% Oxygen) ร้อยละ 7  

3) ติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMs) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง    
การระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่อง  โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัดประกอบด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์         
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์  ฝุ่นละอองรวมหรือ ค่าความทึบแสง (Opacity)               
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกซิเจน และอุณหภูมิโดยให้รายงานผลท่ีสภาวะมาตรฐาน  

4) ต าแหน่งและวิธีการติดต้ัง CEMs ให้เป็นไปตามข้อก าหนดท่ี US.EPA. เสนอแนะ รวมท้ังให้มี
การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMs โดยหน่วยงานกลาง (Third Party) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5) ก าหนดค่าสัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMs 2 ระดับ ดังนี้  
 - ระดับ Alarm ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 85 ของค่ามาตรฐานฯ เมื่อมีสัญญาณ Alarm จาก CEMs 

โครงการสามารถตรวจสอบ และแก้ไขความผิดปกติรวมท้ังปรับสภาวะการเผาไหม้ให้ค่าอัตราการ ระบายอยู่ท่ี
ระดับค่ากว่าร้อยละ 85 ตลอดระยะเวลาท่ีเดินระบบ  

 - ระดับ High-Alarm ก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานฯ เมื่อมีสัญญาณ High Alarm 
จาก CEMs โครงการจะเริ่มด าเนินการหยุดเดินระบบ (Shutdown) ทันที  

6) จัดท าแผนงานและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีค่าสัญญาณเตือนจาก CEMs เพื่อควบคุมมิให้ค่า    
การระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่าค่าท่ีควบคุม ตลอดระยะเวลาด าเนินงาน 

7) บันทึกสถิติท่ี CEMs มีค่าสูงกว่าระดับ High Alarm ทุกครั้ง โดยบันทึกสาเหตุการแก้ไขและ
ระยะเวลาท่ีด าเนินการแต่ละครั้ง  

8) ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์บ าบัดสารมลพิษ ให้สามารถใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยท าการ
ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงตามแผน Preventive Maintenance  

9) จัดเตรียมอุปกรณ์ และอะไหล่ส ารองของระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศให้เพียงพออย่างน้อย  
1 ชุด (ร้อยละ 100) เพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซมเมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที  
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10) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศท่ีมีความรู้ความสามารถ และมี ประสบการณ์
ในการควบคุม ดูแลและตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศและ
เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  

11) ก าหนดแผนตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง  ๆให้ท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

12) บันทึกสถิติการช ารุดเสียหาย และการซ่อมบ ารุงระบบบ าบัดมลพิษทุกหน่วยอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 

1.1.6 ด้านเช้ือเพลิงขยะมูลฝอย  
1) ใช้ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเช้ือเพลิงเท่านั้น โดยไม่รับขยะอันตราย ขยะติดเช้ือ สารกัมมันตรังสี

หรือวัตถุอื่น  ๆ(เช่น ขยะจากงานก่อสร้าง รื้อท าลาย อิฐ หิน คอนกรีต และมีขนาดใหญ่เกินกว่า ช่องรับมูลฝอย 
ท่ีจะป้อนเข้าสู่เตาเผา) น ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงของโครงการ  

2) เตรียมลักษณะเช้ือเพลิงมูลฝอยให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการเผาไหม้ท่ีเลือกใช้ เช่น ขนาดและ
ความช้ืน เป็นต้น เพื่อควบคุมสภาวะการเผาไหม้ให้เกิดการเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์ และลดการระบายสารมลพิษ       
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

3) ให้มีการปรับสภาพขยะมูลฝอย (Mechanical treatment) เพื่อให้ขยะมูลฝอยมีการผสมผสาน
สม่ าเสมอ และความช้ืนลดลง โดยมีพนักงานควบคุมการใช้เครื่องจักร เช่น รถเครน เป็นต้น  

4) กรณีมีการใช้เช้ือเพลิงอื่นในช่วงเริ่มเดินระบบ (Start up) จะต้องใช้เช้ือเพลิงท่ีมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับท่ีกฎหมายก าหนด และควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศเป็นไปตามค่าควบคุมของโครงการ 

1.1.7 ด้านกล่ินรบกวน  
1) ออกแบบให้ห้องรับขยะมูลฝอยเป็นห้องปิด โดยมีประตูปิดกั้นระหว่างบ่อรับขยะมูลฝอยกับ

ลานท่ีรถวิ่งเข้าเทขยะลงบ่อ ซึ่งจะเปิดให้เฉพาะรถขนขยะมูลฝอยวิ่งเข้าเพื่อเทขยะมูลฝอยลงสู่บ่อขยะท่ีอยู่
ภายในห้องและวิ่งกลับออกไปเท่านั้น  

2) ติดต้ังพัดลมเพื่อดูดอากาศจากภายในห้องรับขยะ บริเวณเหนือบ่อรับขยะและเหนือกรวย 
ป้อนขยะเข้าสู่เตา เพื่อใช้เป็นอากาศส าหรับการเผาไหม้ในเตาเผาขยะ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะท าให้ความดัน
อากาศในและเหนือบริเวณดังกล่าวน้อยกว่าความดันบรรยากาศ และส่งผลให้กล่ินและฝุ่นละอองไม่แพร่กระจาย
ออกสู่ภายนอกเพื่อช่วยลดปัญหากล่ินเหม็นภายในห้องรับขยะมูลฝอยและท่ีจะเล็ดลอดจากห้องรับขยะมูลฝอย
ออกสู่ภายนอก  

3) บ่อรบขยะมูลฝอยจะต้องมีขนาดท่ีสามารถรองรับ และเก็บกักขยะมลฝอยได้อย่างน้อย         
3-5 เท่าของขีดความสามารถสงสูดในการด าเนินการของเตาในแต่ละวัน  

4) ก าจัดน้ าเสียจากขยะท่ีไหลลงสู่ก้นบ่อรับขยะ ซึ่งมีความเข้มข้นสูงแต่ปริมาณไม่มากด้วยการ
ติดต้ังระบบสูบออก และฉีดพ่นเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของเตาเผาขยะมูลฝอยหรือส่งเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีออกแบบ
ไว้ให้สามารถรองรับน้ าชะขยะได้ 

5) รถขนขยะมูลฝอยเข้าสู่พื้นท่ีโครงการต้องออกแบบให้ไม่มีน้ าชะขยะรั่วไหลลงสู่พื้น ในกรณีท่ีมี
น้ าชะขยะรั่วไหลจากรถขนขยะลงบนถนน หรือบริเวณต่าง  ๆภายในพื้นท่ีโครงการต้องท าความสะอาด/ล้าง พื้นท่ี
ดังกล่าวโดยทันทีเพื่อป้องกันกล่ินเหม็นรบกวน  
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1.1.8 การควบคุมสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) และฝุ่นละออง  
1) การควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้มูลฝอยไม่ต่ ากว่า 850–1,000 องศาเซลเซียส และก๊าซท่ี

เกิดจากการเผาไหม้มีเวลาอยู่ในห้องเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 1 วินาที กรณีอุณหภูมิเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 1,000 องศา
เซลเซียส และไม่น้อยกว่า 2 วินาที กรณีอุณหภูมิเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส เพื่อลดการเกิด
สารประกอบไดออกซิน (Dioxin) และสารอินทรีย์อันตรายต่าง  ๆท่ีเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง  

2) ติดต้ังระบบหรืออุปกรณ์ในการลดการระบายสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) เช่น ฉีดถ่าน  
กัมมันต์ (Activated Carbon) เพื่อดูดซับไดออกซิน (Dioxin) เป็นต้น หรือใช้วิธีอื่นท่ีเทียบเท่า  

3) ติดต้ังระบบดักจับฝุ่นละออง เช่น ระบบถุงกรอง เป็นต้น เพื่อดักจับฝุ่นละออง และ ฝุ่นละออง
ท่ีมีองค์ประกอบของไดออกซิน (Dioxin) จากอากาศก่อนท่ีจะระบายออกทางปล่องหรือใช้วิธีอื่นท่ีเทียบเท่า  

1.1.9 การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซท่ีมีฤทธิ์เป็นกรด  
1) ติดต้ังระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศในการดักจับ ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl), ก๊าซ ไฮโดรเจน

ฟลูออไรด์ (HF) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เช่น ระบบการฉีดหรือพ่นปูนขาว เป็นต้น หรือใช้วิธีอื่นท่ี
เทียบเท่า  

2) จัดท าบันทึกและรายงานปริมาณสารเคมีท่ีใช้ในระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ  
1.1.10 การควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
1) ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ไม่ให้เกิน 1,300 องศาเซลเซียส เพื่อลดการเกิด 

Thermal NOx  
2) ควบคุมการเผาไหม้หรือติดต้ังระบบดักจับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เพื่อควบคุมการ ระบาย 

NOx ให้เป็นไปตามค่าควบคุม  
3) ติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดสภาวะการเผาไหม้แบบอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและปรับ

สภาวะการเผาไหม้ให้เหมาะสมตามค่าออกแบบ  
1.1.11 มาตรการอื่น  ๆ
1) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก และดูแลเรื่องการจราจรและจัดระบบคิวรถขนขยะมูลฝอย 

และแก้ไขปัญหาในช่วงท่ีมีรถบรรทุกเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ  
2) ก าหนดให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นท่ีโครงการ โดยกระบะ

หรือส่วนบรรทุกต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีการหกรั่วไหลระหว่างเส้นทางขนส่ง  
3) ก าหนดให้มีการฉีดพรมน้ าบริเวณลานจอดรถ (กรณีเป็นลานดินหรือมีฝุ่นละออง) ในช่วงฤดูแล้ง

อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  
4) ก าหนดให้การล าเลียงเถ้าเป็นระบบปิด หรือแบบเถ้าเปียกโดยให้มีการฉีดพรมน้ าขณะท าการ

ขนถ่ายเถ้าลงรถบรรทุก (Loading and Unloading) เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองระหว่างการขนถ่าย  
5) เมื่อเสร็จส้ินการขนถ่ายเถ้าลงรถบรรทุกให้ท าการเก็บกวาดเศษวัสดุ และฝุ่นละอองท่ีหกหล่น

อยู่ในบริเวณพื้นท่ีโครงการให้เรียบร้อยโดยเร็ว 
6) จัดให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบล าเลียงต่าง  ๆในการขนถ่ายเช้ือเพลิง รวมท้ังระบบ

ล าเลียงเถ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยรั่วโดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นข้อต่อ หรือจุดเปล่ียนผ่านต่าง  ๆ
1.1.12 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
1) ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ปีละ 2 ครั้ง โดยพารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด ได้แก่  
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 - ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
 - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
 - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) 
 - สารประกอบไดออกซิน (Dioxin) 
- ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)  

2) ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติโดยติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบต่อเนื่อง (CEMs) โดยสรุปในรายงานผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัดได้แก่  
  - ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
  - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
  - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
  - ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)  
  - ก๊าซออกซิเจน (O2)  
  - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)  
  - อุณหภูมิ (Temperature)  

3) ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ (CEMs Audit) พร้อมบันทึกการท างานและ 
ตรวจสอบความถูกต้อง (Audit) ระบบ CEMs โดย Third party อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4) ให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยก าหนด      
จุดตรวจวัดท่ีเหมาะสมครอบคลุมพื้นท่ี ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยพิจารณาจากพื้นท่ีอ่อนไหวและ
ทิศทางลม หลักในบริเวณพื้นท่ีต้ังโครงการอย่างน้อยจ านวน 2 สถานีและท าการตรวจวัดปีละ 2 ครั้งๆ ละ 5 วัน 
ต่อเนื่องครอบคลุมวันท าการและวันหยุดตลอดระยะเวลาด าเนินการ ซึ่งมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดอย่างน้อย ได้แก่ 
(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) (3) ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง (4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง (5) ทิศทางและความเร็วลม 
(อย่างน้อยจ านวน 1 สถานี)  

1.1.13 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ า 
(1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

1) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปท่ีมีประสิทธิภาพในการบ าบัดเพียงพอ ในการบ าบัด
น้ าเสีย จากการอุปโภคและบริโภคของพนักงานท้ังหมดของโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบาย
ออกนอกพื้นท่ีโครงการ หรือน ามาใช้ประโยชน์ภายในพื้นท่ีโครงการ  

2) บ่อรองรับขยะมูลฝอยต้องท าเป็นพื้นคอนกรีต และให้มีการป้องกันการรั่วไหลของน้ าชะ
ขยะมูลฝอยในกรณีพื้นแตกร้าว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน  

3) ออกแบบระบบแยกน้ าฝนปนเปื้อนและน้ าฝนไม่ปนเปื้อนออกจากกัน พร้อมท้ังตรวจสอบ
ระบบระบายน้ าฝนปนเปื้อนและน้ าฝนไม่ปนเปื้อนเป็นประจ า ท้ังนี้น้ าฝนท่ีอาจมีการปนเปื้อนให้มีการบ าบัด   
ให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยออกจากโครงการ  

4) จัดให้มีรางรวบรวมและบ่อพักน้ าชะมูลฝอยแยกจากน้ าเสียส่วนอื่น  ๆและตรวจสอบคุณภาพ
น้ าเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า จะต้องมีการบ าบัดเบื้องต้นท่ีถังปรับสภาพน้ าเสีย (Neutralizing pit) ให้ค่า
ความเป็นกรด-ด่างเป็นไปตามค่ามาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดน้ าชะมูลฝอยท่ีไม่สามารถน าไปฉีดพ่นในห้องเผาไหม้
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ของเตาเผาขยะมูลฝอยได้ จะต้องผ่าน การบ าบัดเบื้องต้น และผ่านการบ าบัดให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า
ท้ิงท่ีกฎหมายก าหนด ก่อนระบายออกนอกพื้นท่ีโครงการหรือน ามาใช้ประโยชน์ภายในพื้นท่ีโครงการ  

5) จัดให้มีระบบแยกน้ าและน้ ามัน (Oil Separation) โดยน้ ามันท่ีรวบรวมได้ให้ส่งให้หน่วยงาน
รับจัดการของเสียอุตสาหกรรมท่ีได้รับอนุญาต จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไปก าจัด ส่วนน้ าท่ีผ่านการแยก
น้ ามันแล้วส่งไปยังระบบบ าบัด เพื่อให้คุณภาพน้ าท้ิงเป็นไปมาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงตามท่ีกฎหมายก าหนด  

6) จัดให้มีบ่อพักน้ าท้ิงภายในโครงการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิง ก่อนระบายออกนอก
พื้นท่ี โครงการหรือน ามาใช้ประโยชน์ภายในพื้นท่ีโครงการ  

7) พิจารณาน าน้ าจากบ่อพักน้ าท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด เช่น รดน้ าต้นไม้และพื้นท่ี
สีเขียวภายในพื้นท่ีโครงการ เป็นต้น โดยกรณีท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการท้ังหมดหรือไม่มีการ
ระบายน้ าท้ิง (Zero Discharge) จะต้องแสดงรายละเอียด พร้อมแผนผังสมดุลการใช้น้ า (Water Balance 
Diagram) ของโครงการ  

8) จัดให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ในการควบคุมดูแลการจัดการน้ าเสียของโครงการ  
9) การระบายน้ าท้ิงออกจากพื้นท่ีโครงการ ให้พิจารณาเลือกต าแหน่งจุดปล่อยน้ าท้ิง โดย

ค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และการใช้น้ าของชุมชนท่ีมีอยู่เดิม ท้ังนี้กรณีท้ิงน้ าลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ
จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบแหล่งน้ าในพื้นท่ี  

(2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
1) ตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงตามจุดตรวจวัด เช่น บ่อรวบรวมน้ าท้ิงก่อนและหลังผ่านระบบบ าบัด 

และจุดปล่อยน้ าท้ิงท่ีระบายออกนอกบริเวณโครงการ เป็นต้น โดยมีความถี่ในการตรวจวัดอย่างน้อยทุก 3 เดือน 
และมีพารามิเตอร์ ท่ีต้องท าการตรวจวัดอย่างน้อย ได้แก่ (1) อุณหภูมิ (2) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)                
(3) สารแขวนลอย (SS) (4) สารละลายท้ังหมด (TDS) (5) บีโอดี (BOD) (6) น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease)      
(7) โลหะหนักเช่น แมงกานสี (Mn) แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) และปรอทท้ังหมด (Total Hg) เป็นต้น  

2) ในกรณีมี่การระบายน้ าท้ิงลงแหล่งน้ าผิวดิน ให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
โดยมีจ านวนสถานีอย่างน้อย 3 สถานีได้แก่ (1) เหนือจุดระบายน้ าท้ิงของโครงการ (2) บริเวณจุดระบายน้ าท้ิง
ของโครงการ (3) ใต้จุดระบายน้ าท้ิงของโครงการ ท้ังนี้ให้มีความถี่ในการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ      
มีพารามิเตอร์ท่ีต้องตรวจวัดอย่างน้อย ได้แก่ (1) อัตราการไหล (2) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) (3) อุณหภูมิ        
(4) สารแขวนลอย (SS) (5) สารละลายท้ังหมด (TDS) (6) ค่าบีโอดี (BOD) (7) ค่าซีโอดี (COD) (8) โคลิฟอร์ม
ท้ังหมดและฟีคัลโคลิฟอร์ม (9) โลหะหนักเช่น แมงกานสี (Mn) แคดเมียม (Cd) ก่อนส่งเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย  

1.1.14 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง  
(1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

1) ติดต้ังอุปกรณ์ลดระดับเสียงส าหรับเครื่องจักรท่ีมีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ และจัดให้
มีแนวป้องกันเสียงบริเวณพื้นท่ีท างานท่ีมีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ซึ่งมีบุคลากรปฏิบัติงานประจ าในพื้นท่ี  

2) ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดเสียงดัง อาทิกังหันไอน้ าเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า พัดลมดูดอากาศจากห้องเผาไหม้ และการระบายไอน้ า เป็นต้น โดยตรวจสอบแรงส่ันสะเทือน/    
ต้ังศูนย์เพลาเครื่องจักรและตรวจสอบแท่นยึดจับเครื่องจักรเป็นประจ า 

3) จัดท าแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นท่ีอาคารส่วนผลิต และบริเวณ
พื้นท่ีท่ีมีเสียงดัง ภายใน 1 ปีหลังเปิดด าเนินงานและจัดท าซ้ าทุก 3 ปีเพื่อใช้ก าหนดบริเวณพื้นท่ีท่ีมีเสียงดัง  
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4) จัดท าสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณท่ีมีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ  
5) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ท่ีครอบหู/ท่ีอุดหูส าหรับพนักงานท่ี

ปฏิบัติงาน หรือผู้ท่ีเข้าไปในบริเวณท่ีมีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ เป็นต้น และมีอุปกรณ์ดังกล่าว
ส ารองไว้อย่างเพียงพอ โดยพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงระหว่างท่ีปฏิบัติงานในบริเวณนั้น  ๆ 

6) จัดให้มีการด าเนินการตามแผน Preventive Maintenance ของโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
หากพบว่าอุปกรณ์และเครื่องจักรใดช ารุด หรืออาจได้รับความเสียหายให้เปล่ียนหรือซ่อมแซมทันที  

7) จัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservative Program) ในการบริหารจัดการ
ป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานาน เช่น ก าหนดระยะเวลาการท างาน เพื่อลดเวลาท่ีพนักงาน
สัมผัสเสียงดัง การสลับพนักงาน/การสลับวันท างานในพื้นท่ีมีเสียงดัง เป็นต้น และปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อย         
ปีละ 1 ครั้ง  

8) ในกรณีท่ีพบปัญหาผลกระทบด้านเสียง ให้พิจารณาการลดค่าระดับเสียงโดยจัดให้มี
ก าแพงกั้นเสียง หรือปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกันกั้นแหล่งก าเนิดเสียงและผู้รับเสียง หรือสร้างผนังห้องและ
หลังคาของ อาคารท่ีต้ังแหล่งก าเนิดเสียงให้สามารถกั้นระดับเสียงได้  

9) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการลงพื้นท่ีเพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียง
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการเป็นระยะ  ๆเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว  

(2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
1) ท าการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียง

พื้นฐาน (L90) ระดับเสียงเฉล่ียกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน
ต่อเนื่องครอบคลุมวันท าการและวันหยุด ตลอดระยะเวลาด าเนินการโดยก าหนดจุดตรวจวัดท่ีเหมาะสม และเป็น
ตัวแทนพื้นท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจากโครงการอย่างน้อย 2 จุด เช่น ริมรั้วโรงงาน (ต้องมีระดับเสียง เฉล่ีย          
24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ)  ชุมชนท่ีต้ังอยู่ใกล้พื้นท่ีโครงการมากท่ีสุดอย่างน้อย 1 จุด  

2) แนบแผนผังแสดงต าแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง 
1.1.15 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

1) การจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต ให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นท่ีต้ังสถานท่ีฝังกลบ
กากของเสีย หรือกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้ฉบับล่าสุด  

2) กากของเสียท่ีต้องอาศัยผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของ
สารอันตรายในน้ าชะ เพื่อจ าแนกว่าเป็นประเภทอันตรายหรือไม่ก่อนก าหนดวิธีการบ าบัดก าจัดท่ีเหมาะสมตาม
กฎหมายต่อไป ได้แก่ (1) เถ้าหนักและเถ้าเบา (bottom ash และ fly ash) (2) กากตะกอนจากบ่อปรับสภาพน้ าเสีย 
(3) กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า  

3) ส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตท่ีเป็นของเสียอันตรายเก็บรวบรวมไว้ใน 
พื้นท่ีเก็บของเสีย จากนั้นส่งก าจัดโดยหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปก าจัด ได้แก่ (1) ขวด
พลาสติกบรรจุสารเคมี เศษสีกระป๋องสเปรย์ เศษผ้า/ถุงมือ/วัสดุและขยะอันตราย จากอาคารส านักงาน เช่น หลอด
ไฟฟ้า แบตเตอรี่เส่ือมสภาพ และถ่านไฟฉายใช้งานแล้ว เป็นต้น (2) น้ ามันเครื่องใช้แล้ว/สารเคมีเส่ือมสภาพ  
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4) จัดให้มีสถานท่ีจัดเก็บกากของเสีย โดยเป็นท่ีท่ีมีหลังคาปิดคลุมและพื้นคอนกรีต แยก
ประเภทของเสียและติดป้ายชัดเจน  

5) คัดแยกขยะและน าส่วนท่ีสามารถใช้ใหม่กลับไปใช้ประโยชน์  
6) การจัดการเถ้า ด าเนินการให้สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

2.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างโครงการและการออกแบบการก่อสร้าง 
ประมวลหลักการปฏิบัติ ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีก าลังผลิตติดต้ังต่ ากว่า 
10 เมกะวัตต์ ได้ก าหนดเกี่ยวกับการคัดเลือกพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ และการออกแบบการก่อสร้างไว้ว่า ให้
พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเลือกสถานท่ีต้ังโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ตามท่ี
ระบุไว้ใน CoP ฉบับนี้  

2.2.1 ด้านส่ิงแวดล้อม  
1) ต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีน้ าท่วม มีข้อจ ากัดทางด้านภูมิศาสตร์ชลศาสตร์และพื้นดิน (พื้นท่ีน้ าท่วม 

หมายถึงลักษณะพื้นท่ีน้ าท่วมท่ีเป็นปกติวิสัยเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นทางไหลของน้ าและไม่เป็นพื้นท่ีท่ีกีดขวางทางน้ า)  
2) ต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว และ/หรือสันทนาการ  
3) ต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์ทางด้านนิเวศ/ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์  
4) ต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีเขตอนุรักษ์แหล่งน้ าดิบเพื่อการประปา 

 

 
 

จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิประกอบกับรูปถ่ายทางอากาศ พบว่า พื้นท่ีโครงการบริเวณเชิงเขาทอง 
ต าบลแก่งเส้ียน ไม่อยู่ในพื้นท่ีน้ าท่วม ไม่มีข้อจ ากัดทางด้านภูมิศาสตร์ ชลศาสตร์และพื้นดิน (พื้นท่ีน้ าท่วม 
หมายถึง ลักษณะพื้นท่ีน้ าท่วมท่ีเป็นปกติวิสัยเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นทางไหลของน้ าและไม่เป็นพื้นท่ีท่ีกีดขวางทางน้ า)  

จากการส ารวจพื้นท่ี ณ ปัจจุบัน พบว่าพื้นท่ีโครงการบริเวณเชิงเขาทองไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีเพื่อการ
ท่องเท่ียวและ/หรือสันทนาการ ตลอดจนไม่อยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์ทางด้านนิเวศ/ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 
และไม่อยู่ในพื้นท่ีเขตอนุรักษ์แหล่งน้ าดิบเพื่อการประปา 
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2.2.2 ด้านการวางแผน  
1) ขนาดท่ีดินพอเพียงต่อการด าเนินงานปัจจุบันและการขยายตัวในอนาคต  
2) ระบบสนับสนุนพื้นฐาน (infrastructure) ท่ีดีพอ  
3) ต้องมีปริมาณน้ าใช้เพียงพอ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบหล่อเย็น) ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนกับผู้ใช้น้ ารายอื่น  ๆในพื้นท่ี  
4) ระยะห่างจากพื้นท่ีอยู่อาศัย (residential areas) เพียงพอท่ีจะไม่เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ

จากเสียงรบกวนและกล่ิน โดยระยะห่างไม่น้อยกว่า 300 เมตร  
5) ระยะทางจากถนนหลักถึงโรงไฟฟ้า  
6) ระยะทางการขนส่งขยะมูลฝอยจากพื้นท่ีเก็บขน (collection area) หรือสถานีพักขยะมูลฝอย 

(transfer station) มาถึงโรงไฟฟ้า  
7) ระยะทางจากโรงไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า หรือเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงาน  

2.2.3 ขนาดท่ีดินพอเพียงต่อการด าเนินงานปัจจุบันและการขยายตัวในอนาคต  
การส ารวจพื้นท่ีภาคสนาม พบว่าพื้นท่ีบ่อขยะบริเวณเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบัน มีเนื้อท่ีประมาณ 53 ไร่ เป็นเขตพื้นท่ีทหารกองพลท่ี 1 รักษาพระองค์ ซึ่งทาง
เทศบาลกาญจนบุรีและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ อีก 16 แห่งได้น าขยะมูลฝอยมาเทกองกลางแจ้ง     
ท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างมากกว่า 700,000 ตัน เป็นการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิด
ปัญหาเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะหมู่ท่ี 5 ท้ังกล่ินเหม็น น้ าเน่าเสียจากน้ าชะขยะ
จากกองขยะและรถเก็บขนขยะ เช้ือโรค นก หนู แมลง เป็นต้น  

พื้นท่ีด าเนินการดังกล่าวเป็นท่ีราชพัสดุ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองพลท่ี 1 รักษาพระองค์
กองทัพบก ส่วนใหญ่เป็นบ่อขยะสะสมเดิม ซึ่งถ้าจะพัฒนาเป็นศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นแบบพื้นท่ีเชิงเขา
ทอง ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จะต้องขอใช้พื้นท่ีข้างเคียงเพิ่มเติมอีก 147 ไร่ รวมเป็นเนื้อท่ี
ประมาณ 200 ไร่ ส าหรับการก่อสร้างและติดต้ังเตาเผาขยะพร้อมระบบก าจัดมลพิษ ดังแผนผังโดยสังเขปภาพท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 2  แผนผังโดยสังเขปโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นแบบพื้นท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน 
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โดยสรุป เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การปฏิบัติด้านการคัดเลือกพื้นท่ีก่อสร้างโครงการและการออกแบบ
การก่อสร้าง ส าหรับการก่อสร้างและติดต้ังเตาเผาขยะพร้อมระบบก าจัดมลพิษ ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์  
พื้นท่ีบ่อขยะบริเวณเชิงเขาทอง ซึ่งปัจจุบันมีเนื้อท่ี 53 ไร่ จะต้องขอใช้พื้นท่ีข้างเคียงเพิ่มเติมอีก 147 ไร่      
รวมเป็นเนื้อท่ีประมาณ 200 ไร่ ขนาดท่ีดินจึงจะพอเพียงต่อการด าเนินงานปัจจุบันและการขยายตัวในอนาคต 

2.2.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal Issues)  
1) ต้องไม่ขัดกับกฎหมายใด ๆ ท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  
2) จะต้องด าเนินการให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลกระทบและมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ ต้ังแต่เริ่มต้นโครงการเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และลดความวิตกกังวล รวมท้ังจะต้องรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น และข้อห่วงใยท่ีได้จากกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นมาพิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมเพิ่มเติม และน าเสนอข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีได้
ด าเนินการมาท้ังหมดไว้ในแนบท้ายของรายงานฯ  

นอกจากนี้ พบว่าในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าไม่สร้างท่ีฝังกลบเถ้าของตนเอง โดยมีหลักเกณฑ์ขั้นต่ าในการ
คัดเลือกพื้นท่ีก่อสร้างโครงการและการออกแบบการก่อสร้างโครงการท่ีเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้  

1. พิจารณาเลือกพื้นท่ีซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายใด  ๆท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น  
1.1 กฎหมายผังเมือง ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518  
1.2 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

รวมถึงประกาศกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน เป็นต้น  
1.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เช่น กฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) เป็นต้น  
1.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่น ประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมและพื้นท่ี 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเช่น พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ (โซน C) และพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระหว่างประเทศเป็นต้น 
กรณีพื้นท่ีก่อสร้างโครงการท่ีมีการฝังกลบขยะ ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกพื้นท่ีต้ังสถานท่ีฝังกลบกากของเสีย  

2. พิจารณาออกแบบและวางผังโครงการโดยค านึงถึงความเหมาะสมของลักษณะและขนาดพื้นท่ี
โครงการ และพิจารณาเลือกพื้นท่ีส าหรับกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย ด้านส่ิงแวดล้อม หรือ
เหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น อาคารผลิตพลังงานไฟฟ้า บ่อบ าบัดน้ าเสียหรือกักเก็บน้ าเสีย และบ่อเถ้า เป็นต้น   
ให้อยู่ห่างจากพื้นท่ีอ่อนไหว (Sensitive Area) เช่น แหล่งชุมชนท่ีอยู่ใกล้พื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีเกษตรกรรม 
เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงน้อยท่ีสุด  

3. พิจารณาเลือกเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย และการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง มี
มาตรฐานวิศวกรรม และมีระบบการป้องกันมลพิษท่ีเหมาะสม โดยให้มีขีดความสามารถท่ีจะรองรับปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีส่งเข้าเผาได้ถึง 10 ปีในอนาคต ท้ังนี้การเลือกเทคโนโลยีเตาเผาจะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบของ
ขยะ ความช้ืน ปริมาณเถ้า และค่าความร้อนของขยะมูลฝอยท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง โดยใช้ หลักการเทคโนโลยีควบคุม
ท่ีดีท่ีสุด (Best Available Control Technology : BACT) และท่ัวโลกยอมรับ โดยเลือกวัสดุท าเตาเผาท่ี
เหมาะสมกับคุณลักษณะขยะมูลฝอยท่ีน ามาใช้เป็นเช้ือเพลิง เนื่องจากขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นท่ีมีคุณลักษณะท่ี
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แตกต่างกัน และควรเปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ออกแบบสามารถให้ความเห็นประกอบในการตัดสินใจ
เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมได้  

4. พิจารณาจัดท าแผนการจัดหาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเดินระบบและบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีเมื่อมีการก่อสร้างและทดสอบระบบรวมท้ังส่ง 
มอบงานเสร็จส้ินแล้ว  

5. พิจารณาออกแบบอาคารติดต้ังเครื่องจักร อุปกรณ์ให้มีระดับเสียงจากโครงการไม่เกิน 70 เดซิเบล 
เอ ท่ีริมรั้วโรงงานและก าหนดระดับเสียงจากแหล่งก าเนิดท่ีอุปกรณ์แต่ละประเภท สูงสุดไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ท่ี
ระยะห่างจากเครื่องจักรอุปกรณ์ 1 เมตร และติดต้ังอุปกรณ์ดูดซับเสียง (Silencer) บริเวณพื้นท่ีท่ีอาจ ก่อให้เกิด
เสียงดัง เพื่อลดเสียงจากแหล่งก าเนิดภายใน หรือก่อสร้างแนวป้องกันเสียงโดยการจัดท ารั้ว หรือปลูก ต้นไม้รอบ
พื้นท่ีโรงไฟฟ้า  

6. พิจารณาเลือกพื้นท่ีท่ีไม่กีดขวางทางน้ าในฤดูน้ าหลาก รุกล้ าล าน้ าสาธารณะ และแม่น้ าล าคลอง  
7. กรณีโครงการมีหลุมฝังกลบเถ้าภายในพื้นท่ีโครงการ จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบเถ้า และ

ออกแบบหลุมฝังกลบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเถ้าดังกล่าว  
8. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวส าหรับปลูกต้นไม้อย่างน้อยร้อยละ 5 ของพื้นท่ีโครงการท้ังหมด โดยพิจารณา

ปลูกต้นไม้ริมรั้วของโครงการในระยะ 3-5 เมตร ตามความเหมาะสม และให้มีการปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกัน 
(Protection Strip) ตามแนวทางของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในด้านท่ีอยู่ใกล้กับพื้นท่ีอ่อนไหว (ราชกิจจานุเบกษา 
หน้า 4 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 210 ง. 20 กันยายน 2559)  

2.2.5) กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ           
การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ภายในแนวเขตตามแผนท่ี               
ท้ายกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่พื้นท่ีท่ีอยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้ ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของท่ีดินนั้นๆ ตามท่ี
มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องก าหนดไว้ โดยไม่อยู่ในบังคับ การใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงนี้  

(1) เขตพระราชฐาน  
(2) พื้นท่ีท่ีได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร  
(3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย  
(4) ท้องท่ีท่ีมีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมือง  

รวมชุมชน  
(5) ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน เฉพาะท่ีดินท่ีเป็นของรัฐหรือท่ีรัฐจัดซื้อ หรือเวนคืนจากเจ้าของ

ท่ีดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปท่ีดิน 
โดยสรุป พื้นท่ีบริเวณเชิงเขาทอง เป็นพื้นท่ีท่ีได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหารตามข้อ (2)  
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2. กรณีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าต้ังแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป 
 

ในการศึกษาพื้นท่ีโครงการว่าเข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมหรือไม่ครั้งนี้ มีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องดังนี้   

2.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ ปฏิบัติและ
แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2558 รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนทุกประเภทท่ีมีก าลังผลิตติดต้ัง ต้ังแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ยกเว้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ขยะ
มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)  

2.2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 
2558 ได้มีมติเห็นชอบประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ส าหรับโครงการท่ีเข้าข่ายได้รับการ
ยกเว้น ไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ขยะมูล
ฝอยเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีก าลังผลิตติดต้ัง ต้ังแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขั้นต่ าส าหรับ
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตและควบคุม ก ากับดูแล โครงการดังกล่าว
ต่อไป  

2.3 พื้นที่ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก าหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้น 1 และ 2 จาก
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า การก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ า ต้ังแต่ปีพ.ศ.2528- 2538 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ าของประเทศไทย รวม 6 ครั้ง ได้แก่ 

1.1 ลุ่มน้ าปิง-วัง (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  28 พฤษภาคม 2528) 
1.2 ลุ่มน้ ายม-น่าน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2529)  
1.3 ลุ่มน้ ามูล-ชี (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2531) 
1.4 ลุ่มน้ าภาคใต้ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2532)  
1.5 ลุ่มน้ าภาคตะวันออก (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2534) 
1.6 ลุ่มน้ าภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ าป่าสัก และการก าหนดช้ันคุณภาพ ลุ่มน้ าภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอื่น  ๆ(ลุ่มน้ าชายแดน) (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2538) 
การจ าแนกช้ันคุณภาพลุ่มน้ า ได้จ าแนกตามล าดับความส าคัญในการควบคุมระบบนิเวศของลุ่มน้ า

พร้อมก าหนดนิยาม ของแต่ละช้ันคุณภาพลุ่มน้ าไว้ ดังนี้ 
ลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 หมายถึง พื้นท่ีภายในลุ่มน้ าท่ีควรจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นท่ีต้นน้ า ล าธาร

โดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะและสมบัติท่ีอาจมีผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม จากการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน   
ได้ง่ายและรุนแรง ในพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับช้ันย่อย คือ 

- ลุ่มน้ าช้ัน 1 เอ หมายถึง พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 ท่ียังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ ซึ่งจ าเป็นจะต้องสงวน
รักษาไว้เป็นพื้นท่ีต้นน้ าล าธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ 

- ลุ่มน้ าช้ัน 1 บี หมายถึง พื้นท่ีในลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 ซึ่งสภาพป่าส่วนใหญ่ในพื้นท่ีถูกท าลายหรือ
เปล่ียนแปลงไปและการท าประโยชน์ในท่ีดินจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ 
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ลุ่มน้ าช้ันท่ี 2 โดยลักษณะท่ัวไป มีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้ าล าธารในระดับรอง และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการท่ีส าคัญได้ เช่น การท าเหมืองแร่ เป็นต้น แม้จะมีต้นไม้น้อยเพียงใดก็ตาม ก็มิให้
ก าหนดเป็นป่าเส่ือมโทรม (เป็นความหมายในทางวิชาการและการบริหารลุ่มน้ า มิใช่ความหมายตามกฎหมาย)   

ด้านสถานะของพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 และ 2 พบว่าได้ถูกก าหนดเป็นป่าอนุรักษ์ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 นอกจากนี้ยังพบว่ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2532 
เห็นชอบท่ีมิให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานใช้พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 เอ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเด็ดขาด แต่ต่อมามีมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 เรื่องขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้กองทัพอากาศใช้พื้นท่ี
ลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 เอ โดยเห็นชอบผ่อนผันให้ใช้พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 เอ ได้ แต่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเสนอคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติด้วย (เชลง รอบคอบ, เจ้าหน้าท่ีบริหารงานป่าไม้ 
7 กองนิติการ, 1 พ.ย.  2548 ) 

โดยสรุป ผลการศึกษาข้อมูลท้ังด้านทุติยภูมิและภาคสนามไม่พบว่า พื้นท่ีบ่อขยะเชิงเขาทอง เป็น
พื้นท่ีซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก าหนดให้เป็นพื้นท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ าช้ัน 1 และ 2  

2.4 พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นท่ี
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม หมายถึง พื้นท่ีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามในมาตรา 43-45 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกลไกทางกฎหมายท่ีสามารถ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน หรือยับยั้งการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังส่งเสริมการด าเนินใด  ๆซึ่งเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี
ท่ีมีคุณค่าควรแก่การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ท้ังทางด้านธรรมชาติและศิลปกรรมให้ด ารงอยู่และใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน 
              การประกาศดังกล่าวเพื่อป้องกัน อนุรักษ์ บ ารุง รักษา คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้อยู่ได้อย่างสมดุลตามระบบนิเวศธรรมชาติ และคงความสมบูรณ์เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ใช้ต่อไปในอนาคต 
รวมท้ังแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี และเป็นมาตรการเสริมให้กฎหมายอื่น
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

หลักเกณฑ์ในการก าหนดเขตพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43 และมาตรา 45 ได้ก าหนดลักษณะพื้นท่ีท่ีเข้าข่ายเป็นเขต
พื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1) มาตรา 43 พื้นท่ีท่ีมีลักษณะตาม มาตรา 43  
- พื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นพื้นท่ีต้นน้ าล าธาร 
- พื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีอื่นโดยท่ัวไป 
- พื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติท่ีอาจถูกท าลาย หรืออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรม

ต่าง  ๆของมนุษย์ได้โดยง่าย 
 - พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และพื้นท่ีนั้นยังมิได้ถูก

ประกาศก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์* 
โดยก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจออก

กฎกระทรวงก าหนดให้พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
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2) มาตรา 45 พื้นท่ีท่ีมีลักษณะ ตามมาตรา 45 
- พื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะเขตควบคุมอาคาร    

เขตนิคมอุตสาหกรรม เขตควบคุมมลพิษ 
โดยท่ีเขตพื้นท่ีเหล่านั้นต้องมีสภาพปัญหาคุณภาพส่ิงแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งจ าเป็นจะต้อง

ได้รับการแก้ไขโดยทันที และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถท่ีจะท าการแก้ไข
ปัญหาได้ โดยก าหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด าเนินการ เพื่อใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามมาตรา 44 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีลักษณะพื้นท่ีท่ีเข้าข่ายตามมาตรา 45 
(ส านักงานนโยบายและแผน, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560) 

นอกจากนี้ ในกรณีเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการ พบว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ได้ก าหนดเกี่ยวกับพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อมไว้โดยเฉพาะ ดังนี้ 

1. ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการท่ีออกตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

2. ประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการตามประกาศพื้นท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามมาตรา 
44(3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

3. โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ส าหรับประเด็นสถานท่ีท่ี    
จะใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณในการก าจัดไม่เกิน 50 ตันต่อวัน พบว่ามีประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเรื่องก าหนดเขตพื้นท่ี และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ. 2553) จังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2553) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (2557) 

โดยสรุป ผลการส ารวจข้อมูลท้ังด้านทุติยภูมิและภาคสนาม ไม่พบว่าพื้นท่ีบ่อขยะเชิงเขาทอง อยู่ใน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเรื่องก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 

2.5 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) พบว่าตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 10 มีนาคม 2535 เรื่องการจ าแนกเขต
การใช้ประโยชน์ทรัพยากร และท่ีดินป่าไม้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 17 มีนาคม 
2535 เรื่องผลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และท่ีดินป่าไม้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม ในการ
ก าหนดพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติโดยการจ าแนกเปน็เขตต่าง  ๆตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และท่ีดินป่าไม้  

เขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ หมายถึง พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีก าหนดไว้ เพื่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ท่ีมีคุณค่าหายาก เพื่อการป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ าท่วม
และการพังทลายของดิน ตลอดท้ังเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา การวิจัย นันทนาการของประชาชนและ    
ความมั่นคงของชาติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1) พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้ประกาศ
เป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปแล้ว 
พื้นท่ีลักษณะนี้ ได้แก่ 

• พื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ท่ีได้ประกาศโดยพระราช-กฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

• พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ท่ีได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 
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• พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 ตามผลการก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ า โดยส านักงานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

• พื้นท่ีเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน ตามผลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าชายเลน
ประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี 

2) พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม หมายถึง พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีสภาพป่าสมบูรณ์หรือมีศักยภาพ
เหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีลักษณะนี้ได้แก่ 

• พื้นท่ีป่าท่ีมีลักษณะสมบูรณ์ตลอดจนพื้นท่ีป่าท่ีสมควรสงวนไว้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศ 

• พื้นท่ีป่าท่ีมีความเหมาะสมต่อการสงวนไว้เพื่อเป็นสถานท่ีศึกษาวิจัย 
• พื้นท่ีป่าท่ีห้ามมิให้บุคคลเข้าไปหรืออยู่อาศัยตามแนวชายแดน 
• พื้นท่ีป่าท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น 
• พื้นท่ีป่าซึ่งเป็นเขตท่ีต้ังแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
• พื้นท่ีป่าซึ่งก าหนดเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504(http://www.dnp.go.th/watershed/gov2.htm) 
โดยสรุป ผลการส ารวจข้อมูลท้ังด้านทุติยภูมิและภาคสนามไม่พบว่า พื้นท่ีบ่อขยะเชิงเขาทอง       

เป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีก าหนดไว้ เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ท่ีมีคุณค่า  
หายาก เพื่อการป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดท้ังเพื่อประโยชน์ใน    
ด้านการศึกษา การวิจัย นันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ ดังนั้นพื้นท่ีเชิงเขาทอง ไม่เป็น       
พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ (โซน C)  

2.6 พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี ประเทศไทยได้ตกลงเข้าร่วม
เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มน้ า หรืออนุสัญญาแรมซาร์และปฏิบัติตามพันธกรณีเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 
พ.ศ. 2541 เป็นล าดับท่ี 110 โดยเสนอพื้นท่ีชุ่มน้ าควนขี้เส้ียน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง    
เป็นพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระดับนานาชาติ ซึ่งจะได้ใช้ช่ือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "Ramsar Site" ได้และ
ถือได้ว่าเป็นพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีจัดไว้ในทะเบียนพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระหว่างประเทศ (List of Wetland of 
International Impotance) 

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) 10 แห่งได้แก่: 
1. พื้นท่ีชุ่มน้ าพรุควนขี้เส้ียนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดสงขลา-พัทลุง ล าดับท่ี 948 

ประกาศเมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เนื้อท่ี 281,625 ไร่ ต าแหน่งท่ีต้ัง 07º50’N 100º08’E 
2. พื้นท่ีชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ล าดับท่ี 1098 ประกาศเมื่อวันท่ี 5 

กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เนื้อท่ี 8,062 ไร่ ต าแหน่งท่ีต้ัง 17°59’N 103°59’E 
3. พื้นท่ีชุ่มน้ าดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ล าดับท่ี 1099 ประกาศเมื่อวันท่ี 5 

กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เนื้อท่ี 15,056.25 ไร่ ต าแหน่งท่ีต้ัง 13°21’N 099°59’E 
4. พื้นท่ีชุ่มน้ าปากแม่น้ ากระบี่ จังหวัดกระบี่ ล าดับท่ี 1100 ประกาศเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 

2544 เนื้อท่ี 133,118 ไร่ ต าแหน่งท่ีต้ัง 07°58’N 098°55’E 
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5. พื้นท่ีชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย ล าดับท่ี 1101 ประกาศเมื่อวันท่ี 
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อท่ี 39,000 ไร่ ต าแหน่งท่ีต้ัง 20°14’N 100°02’E 

6. พื้นท่ีชุ่มน้ าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง) 
จังหวัดนราธิวาส ล าดับท่ี 1102 ประกาศเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เนื้อท่ี 15,056.25 ไร่ ต าแหน่งท่ีต้ัง 
06°12’N 101°57’E 

7. พื้นท่ีชุ่มน้ าหาดเจ้าไหม (144,330 ไร่) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง (279,687 ไร่)  ปากแม่น้ า
ตรัง (100,000 ไร่) จังหวัดตรัง ล าดับท่ี 1182 ประกาศเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เนื้อท่ีรวมท้ังส้ิน 524,017 
ไร่ ต าแหน่งท่ีต้ัง 07°22’N 099°24’E 

8. พื้นท่ีชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ล าดับท่ี 1183 
จังหวัดระนอง ประกาศเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เนื้อท่ี 120,675ไร่ ต าแหน่งท่ีต้ัง 09°36’N 098°39’E 

9. พื้นท่ีชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ล าดับท่ี 1184 ประกาศเมื่อ
วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เนื้อท่ี 15,056.25 ไร่ ต าแหน่งท่ีต้ัง 09°37’N 099°41’E 

10. พื้นท่ีชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ล าดับท่ี 1185 ประกาศเมื่อวันท่ี 14 
สิงหาคม 61พ.ศ. 2545 เนื้อท่ี 40,250 ไร่ ต าแหน่งท่ีต้ัง 08°17’N 098°36’E  (https://th.wikipedia.org/wiki/%)  

จากพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) 10 แห่งดังกล่าว พบว่า ประเทศไทย
แบ่งพื้นท่ีชุมน้ าไว้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 

1) พื้นท่ีชุ่มน้ าทางทะเลและชายฝ่ังทะเล (Marine and Coastal Wetlands) ได้แก่ แนวปะการัง
ชายฝ่ัง หาดทราย แหล่งน้ ากร่อย หาดโคลน หาดเลน ป่าชายเลน ฯลฯ 

2) พื้นท่ีชุ่มน้ าภายในแผ่นดินใหญ่ (Inland Wetlands) ได้แก่ ทะเลสาบ หนอง บึง ห้วย ป่าพรุ ฯลฯ 
3)พื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (Human-made Wetlands) ได้แก่ อ่างเก็บน้ า 

สระน้ า บ่อเล้ียง สัตว์น้ า พื้นท่ีเกษตรกรรม ฯลฯ 
http://www.wwf.or.th/what_we_do/wetlands_and_production_landscape/wetland/ 

โดยสรุป จากข้อมูลข้างต้นซึ่งมีการระบุพืน้ท่ีอย่างชัดเจน พบว่าพื้นท่ีบ่อขยะเชิงเขาทอง ไม่
อยู่ในพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระหว่างประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีท้ัง 10 แห่ง แต่อย่างใด 

2.7 พื้นที่ที่มีระดับความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เก่ียวข้องสูงเกินกว่าร้อยละ 80 ของ     
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ก าหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดัชนี
คุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนท่ัวไป      
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นท่ีว่าอยู่ใน
ระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูปแบบสากลท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย เป็นต้น 

ดัชนีคุณภาพอากาศท่ีใช้อยู่ในประเทศไทย ค านวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไปของสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน (O3) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 8 ช่ัวโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ท้ังนี้ดัชนีคุณภาพอากาศท่ี
ค านวณได้ของสารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น 



53 
 

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ต้ังแต่ 0 ถึง มากกว่า 300 ซึ่งแต่ละระดับ
จะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่า
เทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่า
ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

ส าหรับพื้นท่ีท่ีมีระดับความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศท่ีเกี่ยวข้อง สูงเกินกว่าร้อยละ 80 ของ
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีก าหนดไว้เพื่อความปลอดภัยโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ พบว่า   
กรีนพีชได้รายงานเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า 7 จังหวัดในประเทศไทย มีค่าเฉล่ีย PM2.5 รายปีเกิน
กว่าค่ามาตรฐานและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในประเทศได้    
พร้อมผลักดันกรมควบคุมมลพิษปรับค่ามาตรฐานให้ใกล้เคียงWHO เพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทย ซึ่งค่าเฉล่ีย
มาตรฐานของฝุ่นละออง PM2.5 ใน 1 ปี ของประเทศไทย คือ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งปี 2560    
สถานีวัดค่า PM2.5 และรายงานค่ามีท้ังหมด 14 จังหวัดท่ัวประเทศ โดยมี 7 จังหวัด 9 พื้นท่ีในประเทศไทย         
ท่ีเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ 

1.สระบุรีมีค่าเฉล่ีย 1 ปีอยู่ท่ี 36 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดรายเดือน 125 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีจ านวนวันท่ีเกินค่ามาตรฐาน 56 วัน 

2.กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี มี 31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดรายเดือนอยู่ท่ี 130 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐาน 44 วัน 

3.สมุทรสาคร มี 29 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดรายเดือนอยู่ท่ี 195 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร วันท่ีเกินค่ามาตรฐาน 41 วัน 

4.ราชบุรี มี 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดรายเดือนอยู่ท่ี 985 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร วันท่ีเกินค่ามาตรฐาน 31 วัน 

5.เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก มี 29 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดรายเดือนอยู่ ท่ี 115 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร วันท่ีเกินค่ามาตรฐาน 57 วัน 

6.ขอนแก่น มี 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดรายเดือนอยู่ ท่ี 124 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร จ านวนวันท่ีเกินมาตรฐาน 28 วัน 

7.สมุทรปราการ มี 26 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดรายเดือนอยู่ท่ี 117 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร จ านวนงันท่ีเกินค่ามาตรฐาน 32 วัน 

8.กรุงเทพฯ บริเวณโรงเรียนบดินทรเดชา มี 26 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดรายเดือนอยู่
ท่ี 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จ านวนวันท่ีเกินค่ามาตรฐาน 28 วัน 

9.กรุงเทพฯ บริเวณกรมประชาสัมพันธ์ มี 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดรายเดือน 
109 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จ านวนวันท่ีเกินค่ามาตรฐาน 17 วัน 

ส าหรับค่าฝุ่นละออง PM2.5 ท่ีเกินมาตรฐานนี้เป็นผลมาจากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาในท่ีโล่ง 
สภาพภูมิประเทศด้วย เนื่องจากในบางพื้นท่ีอากาศไม่ถ่ายเท ฝุ่น PM2.5 ก็จะสะสมอยู่มาก รวมถึงผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศข้ามดินแดน https://news.thaipbs.or.th/content/269409 
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(http://www.tnamcot.com/view/5a5859d3e3f8e420a5434a4f) 
 

โดยสรุป จากการศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับพื้นท่ีท่ีมีระดับความเข้มข้นของสารมลพิษ
ทางอากาศท่ีเกี่ยวข้องสูงเกินกว่าร้อยละ 80 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีก าหนดไว้เพื่อความ
ปลอดภัยโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ไม่พบรายงานของพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด 

2.8 การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ประกอบการโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอย
เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ CoP ฉบับนี้ จะต้องด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วย การรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ กิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 หรือตามท่ีคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานประกาศก าหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนหน่วยงานท่ีเป็นกลาง เช่น 
หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินโครงการ ต้ังแต่เริ่มต้นโครงการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และลดความวิตกกังวล รวมท้ังจะต้อง
รวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น และข้อห่วงใยท่ีได้จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาก าหนดมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
ลักษณะโครงการและสภาพท่ีต้ังโครงการ พร้อมท้ังน าเสนอข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีได้
ด าเนินการมาท้ังหมดไว้ในรายงานด้วย 

2.9 มาตรการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงจะต้องน ามาตรการด้านต่างๆ ท่ีระบุในประมวลหลักการ
ปฏิบัติ CoP ส าหรับโครงการท่ีเข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ฉบับนี้มาก าหนดเป็นมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะ
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โครงการและสภาพพื้นท่ีด าเนินโครงการ การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการก่อสร้างและด าเนิน
โครงการ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

1) แสดงต าแหน่งสถานีตรวจวัด หรือจุดตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมพร้อมระบุพิกัดลงในแผนท่ีท่ีมี
มาตราส่วนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ให้พิจารณาก าหนดจุดตรวจวัดในพื้นท่ีอ่อนไหวท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการเป็นล าดับแรก  

2) การเก็บตัวอย่างคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้ระบุช่วงเวลา วัน เดือน ปี สถานท่ีท่ีเก็บตัวอย่างคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ช่ือผู้รับผิดชอบในการเก็บตัวอย่าง (Simple Collection) ช่ือห้องปฏิบัติการ และช่ือผู้รับผิดชอบใน
การวิเคราะห์ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีการจัดท ารายงานและน าส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ในระยะต่าง  ๆมายังส านักงาน กกพ. และจังหวัดตามท่ีก าหนดทุก 6 เดือน การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม 
CoP ให้ด าเนินการโดยหน่วยงานกลาง (Third Party) ซึ่งต้องเป็นนิติบุคคลท่ีมีประสบการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม 
และขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม กับส านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2.10 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษาปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยที่จะใช้เป็น
เชื้อเพลิง โครงการจะต้องมีการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอยของพื้นท่ี ซึ่งจะพิจารณาเป็น
ทางเลือกในด้านท่ีต้ังโรงไฟฟ้าอย่างละเอียดรอบคอบและแม่นย า ท้ังนี้เพื่อให้ได้พื้นท่ีต้ังโครงการท่ีเหมาะสม 
สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า 
(ประมาณ 25 ปี) ได้แก่  

1) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพียงพอ ต่อการใช้เป็นเช้ือเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าท่ีมีขนาดเหมาะสมต่อ     
การลงทุน (อย่างต่ าไม่ควรน้อยกว่า 50,000 เมตริกตัน/ปีหรือ 137 ตัน/วัน) และมีความผันแปรของปริมาณ   
ขยะมูลฝอยท่ีส่งเข้าเผาไม่เกินกว่าร้อยละ 20   

2) ค่าความร้อนต่ า (Lower Calorific Value : LCV) เฉล่ียตลอดปีของขยะมูลฝอยไม่ควรต่ า          
จนจ าเป็นต้องใช้เช้ือเพลิงชนิดอื่นช่วยในการเผาไหม้   

3) ค่าความช้ืน ความหนาแน่น และปริมาณเถ้าท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของขยะมูลฝอยเฉล่ียตลอดปี   
4) ความผันแปรของปริมาณ และลักษณะสมบัติในรอบปีตามฤดูกาลตามผลผลิตทางการเกษตร และ

การบริโภคของประชาชนในพื้นท่ี   
5) ประมาณการเกี่ยวกับปริมาณ และลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยในพื้นท่ีในอนาคต ซึ่งสัมพันธ์กับ

เรื่องประชากร สังคม เศรษฐกิจ และกิจกรรมการน ากลับ (recycle) เป็นต้น   
6) ปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะจะต้องเป็นของมูลฝอย ณ จุดท่ีถูกส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้า   
7) จะต้องไม่รับขยะมูลฝอยจากพื้นท่ีอื่นนอกขอบเขตการศึกษาปริมาณ และลักษณะสมบัติของ   

ขยะมูลฝอย (ขอบเขตพื้นท่ีให้บริการ) มาใช้เป็นเช้ือเพลิงโรงไฟฟ้า นอกจากจะแสดงได้ว่ามีลักษณะสมบัติของ
ขยะมูลฝอยท่ีใกล้เคียงกัน   

8) การศึกษาปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยจะต้องท าในขั้นของการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการ และด าเนินการโดยคณะผู้ศึกษาอิสระ (third party) ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เป็นท่ีเช่ือถือได้ 
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2.11 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างโครงการและการออกแบบการก่อสร้าง ให้
พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเลือกสถานท่ีต้ังโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงตามท่ี
ระบุไว้ใน CoP ฉบับนี้  

1) ด้านส่ิงแวดล้อม  
1.1) ต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีน้ าท่วม มีข้อจ ากัดทางด้านภูมิศาสตร์ชลศาสตร์และพื้นดิน  
1.2) ต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว และ/หรือสันทนาการ  
1.3) ต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์ทางด้านนิเวศ/ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์   
1.4) ต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีเขตอนุรักษ์แหล่งน้ าดิบเพื่อการประปา  

  2) ด้านการวางแผน  
2.1) ขนาดท่ีดินพอเพียงต่อการด าเนินงานปัจจุบันและการขยายตัวในอนาคต   
2.2) ระบบสนับสนุนพื้นฐาน (infrastructure) ท่ีดีพอ   
2.3) ต้องมีปริมาณน้ าใช้เพียงพอ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบหล่อเย็น) ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนกับผู้ใช้น้ ารายอื่น  ๆในพื้นท่ี   
2.4) ระยะห่างจากพื้นท่ีอยู่อาศัย (residential areas) เพียงพอท่ีจะไม่เกิดความเดือดร้อนร าคาญ

จากเสียงรบกวนและกล่ิน โดยมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 300 เมตร    
2.5) ระยะทางจากถนนหลักถึงโรงไฟฟ้า   
2.6) ระยะทางการขนส่งขยะมูลฝอยจากพื้นท่ีเก็บขน (collection area) หรือสถานีพักขยะมูลฝอย 

(transfer station) มาถึงโรงไฟฟ้า  
2.7) ระยะทางจากโรงไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า หรือเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงาน 

 3) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal Issues)  
3.1) ต้องไม่ขัดกับกฎหมายใด  ๆท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน   
3.2) จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการเข้ามา               

มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ ต้ังแต่เริ่มต้นโครงการเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและ        
ลดความวิตกกังวล  

4) ด้านการเงิน (Financial and Economic Issues)  
4.1) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังโรงไฟฟ้า  
4.2) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเถ้าจากการเผาขยะของโรงไฟฟ้าไปยังสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย 

(Landfill site)  
2.12 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐานก่อนมีโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการเปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายหลังมีโครงการ ดังนี้  
1) ด้านคุณภาพอากาศ น าเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระหว่างการศึกษา 

รอบพื้นท่ีโครงการอย่างน้อย 4 จุด ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยให้พิจารณาต าแหน่ง
ของจุดตรวจวัดตามข้อมูลลม และสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีศึกษา และท าการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย     
7 วัน ครบรอบสัปดาห์อย่างน้อย 2 ช่วงทิศทางลมหลัก คือ ช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน และช่วงเดือนตุลาคม-
กุมภาพันธ์ก่อนเปิดด าเนินโครงการ โดยช่วงเวลาท่ีตรวจวัดจะต้องห่างกัน 5-7 เดือน พร้อมท้ังให้บันทึกกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นโดยรอบขณะท าการตรวจวัด ท้ังนี้ให้แนบแผนผังแสดงต าแหน่งจุดตรวจวัด คุณภาพอากาศ               
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ในบรรยากาศไว้ด้วยโดยมีพารามิเตอร์ท่ีก าหนด เช่น ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)         
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นต้น และรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศจากหน่วยงานราชการท่ีมีการตรวจวัดในพื้นท่ี (ถ้ามี) 

2) ด้านเสียง น าเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพื้นท่ีศึกษา และบริเวณใกล้เคียงพื้น
ท่ีต้ังโครงการอย่างน้อยจ านวน 2 สถานี  โดยพิจารณาแหล่งก าเนิดท่ีส าคัญในปัจจุบันของพื้นท่ีศึกษา               
และมีพารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด ได้แก่ Leq 8 hr,  Leq 24 hr,  Ldn, L90 และ Lmax ไม่น้อยกว่า 3 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลุมวันท าการ  และวันหยุดอย่างน้อย 1 ครั้ง พร้อมแสดงแผนผังต าแหน่งสถานีตรวจวัดระดับเสียงด้วย     
ท้ังนี้ต าแหน่งสถานีตรวจวัดระดับเสียงควรเป็นพื้นท่ีอ่อนไหวท่ีอาจได้รับผลกระทบด้านเสียง จากกิจกรรมของ
โครงการ  

3) ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ า  
ก. น้ าผิวดิน  

1) จัดท าข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ าผิวดินในพื้นท่ีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น้ า และการระบายน้ า
ของโครงการ โดยระบุช่ือแหล่งน้ า ระยะห่างจากพื้นท่ีโครงการ ทิศทางการไหลและอัตราการไหลของน้ า ลักษณะ
ทางกายภาพของแหล่งน้ า และการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ านั้น  

2) แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินในแหล่งน้ าท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ  
อย่างน้อย 1 ครั้ง พร้อมท้ังเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินท่ีเกี่ยวข้องโดยมีพารามิเตอร์ท่ีก าหนด 
ได้แก่ อุณหภูมิ (T) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) สารแขวนลอย (SS) สารละลายท้ังหมด (TDS) บีโอดี (BOD) ค่า ซี โอ ดี 
(COD) โคลิฟอร์มท้ังหมด และฟีคัลโคลิฟอร์ม (TCB,  FCB) และโลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd) 
สังกะสี (Zn)  ตะกั่ว (Pb) และปรอทท้ังหมด (Total Hg)  เป็นต้น  ท้ังนี้แสดงแผนผังต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพ
น้ าผิวดินด้วย  
 ข. น้ าใต้ดิน จัดท าข้อมูลพื้นฐาน (Baseline information) ของน้ าใต้ดิน เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้าน
คุณภาพ น้ าใต้ดินและลักษณะอุทกวิทยาของน้ าใต้ดินในบริเวณพื้นท่ีต้ังโครงการ เช่น ทิศทางการไหล และ
ระดับความลึก เป็นต้น รวมท้ังน าเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินในบริเวณพื้นท่ีต้ังโครงการ โดยมี
การตรวจวัด อย่างน้อย 1 ครั้ง และให้มีพารามิเตอร์การตรวจวัดโลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd) 
สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) และปรอท (Hg) เป็นต้น ท้ังนี้ให้มีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดินท่ี
หน่วยงาน ราชการก าหนดด้วย 

โดยสรุป จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นท่ีส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีก าลังการผลิตติดต้ัง ต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์และมากกว่า 10       
เมกะวัตต์ขึ้นไป และกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า มีเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นท่ีเหมือนกัน สามารถสรุปแสดง
ในตารางท่ี 13 ดังนี้  
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ตารางที่ 13  สรุปเกณฑ์พื้นที่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่เชิงเขาทอง ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลัง  
                 ความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลงิที่มีก าลังการผลิตติดต้ังต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์และ     
                 มากกว่า 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป 
 

 

เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที ่
 

พื้นที่เชิงเขาทอง  
 

หมายเหตุ 
1.ไม่อยู่ในพื้นท่ีน้ าท่วม ไม่เป็นลักษณะพื้นท่ีน้ าท่วม

ท่ีเป็นปกติวิสัย 
ไม่พบลักษณะพื้นท่ีน้ าท่วมที่
เป็นปกติวิสัย ขวางทางน้ า 

2.ไม่อยู่ในพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว 
และ/หรือสันทนาการ 

รัศมีแหล่งท่องเท่ียว ห่าง
มากกว่า 5 กิโลเมตร 

รัศมีแหล่งท่องเท่ียว ห่าง
มากกว่า 5 กิโลเมตร 

3. ไม่อยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์ทางด้าน
นิเวศ/ศิลปวัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ 

ไม่อยู่ในพื้นท่ีอนุรกัษ์ฯ รัศมี ห่างมากกว่า 10 กิโลเมตร 

4. ไม่อยู่ในพื้นท่ีเขตอนุรักษ์แหล่งน้ า
ดิบเพื่อการประปา 

ไม่อยู ่ แหล่งน้ าดิบของกาญจนบุรีคือ
แม่น้ าแควใหญ่ ลุ่มน้ าแม่กลอง 

5.ไม่เป็นพื้นท่ีชุ่มน้ า และลุ่มน้ าช้ันท่ี 
1 และช้ันท่ี 2ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ไม่เป็น อนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มน้ า 
หรืออนุสัญญาแรมซาร ์

6.ขนาดท่ีดินพอเพียงต่อการด าเนิน งาน
ปัจจุบันและการขยายตัวในอนาคต 

ไม่เพียงพอ ต้องขอใช้พื้นท่ีจากกรมธนารักษ์
เพิ่ม  

7.ระบบสนับสนุนพื้นฐานท่ีดีพอ สามารถด าเนินการได้ ปัจจุบันเป็นถนนลูกรัง 
8. มีปริมาณน้ าใช้เพียงพอ (ระบบ
หล่อเย็น) 

สามารถด าเนินการได้ สร้างถัง หรืออ่างเก็บน้ า 

9.ระยะห่างจากพื้นท่ีอยู่อาศัย 
(residential areas) ไม่น้อยกว่า 
300 เมตร 

อยู่ห่างจากชุมชนท่ีอยู่ใกล้
สุด 500 เมตร 

จากการส ารวจภาคสนาม
ประกอบภาพถ่ายทางอากาศ  

10.ระยะทางการขนส่งขยะมูลฝอย
จากพื้นท่ีเก็บขน 

ไม่เกิน 50 กิโลเมตร เกณฑ์การเลือกขนาดกลุ่มพื้นท่ี
ท่ีจะจัดเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอยรวม ของส านักจัดการกาก
ของเสียและสารอันตราย, กรม
ควบคุมมลพิษ พ.ศ.2557 

11.ระยะทางจากโรงไฟฟ้าไป
เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงาน 

น้อยกว่า 1 กิโลเมตร จากการส ารวจภาคสนาม 

12.ต้องไม่ขัดกับกฎหมายผังเมือง เป็นพื้นท่ีท่ีได้ใช้หรือสงวนไว้
เพื่อประโยชน์ในราชการ

ทหาร 

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 
2560 ข้อ 1  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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3. กรณีสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกสุขาภิบาล 
 

3.1 การฝังกลบ (Sanitary Landfill) 
การก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หมายถึง การน ามูลฝอยท่ีรวบรวมได้มาเทกอง

ในพื้นท่ีท่ีได้จัดเตรียมไว้ จากนั้นใช้เครื่องจักรกลเกล่ียและบทอัดให้ยุบตัวลงและมีเนื้อของมูลฝอยท่ีแน่น ท าการ
บดอัดจนได้ความสูงท่ีออกแบบไว้ หรือเต็มในหลุมท่ีได้จัดเตรียมไว้ แล้วน าดินมากลบปิดหน้ากองมูลฝอย ท้ังนี้
เพื่อป้องกันด้านกล่ินรบกวน แมลงวัน สัตว์พาหะน าโรคต่างๆ จากนั้นจะมีฝังกลบเป็นช้ันๆ ไปจนได้ความสูง 
หรือความลึกท่ีออกแบบไว้ และเมื่อมูลฝอยเต็มหลุมหรือพื้นท่ีท่ีเตรียมไว้ก็จะท าการกลบด้วยดินอีกครั้ง พร้อม
ท้ังปรับพื้นท่ีให้สวยงาม มูลฝอยท่ีอยู่ในพื้นท่ีฝังกลบจะเกิดการย่อยสลายไปตามกาลเวลาโดยจุลินทรีย์ มูลฝอย 
ท่ีถูกย่อยจะยุบตัวและเกิดก๊าซมีเทนและน้ าเสียช้ันในช้ันของมูลฝอย ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมการระบายก๊าซ
มีเทนท่ีมีคุณสมบัติติดไฟ และการรวบรวมน้ าชะมูลฝอย (Leachate) ไปบ าบัดก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ ขณะด าเนินการฝังกลบจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ท้ังคุณภาพผิวดิน-ใต้ดิน และ
คุณภาพอากาศ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เมื่อฝังกลบเรียบร้อยแล้วท่ีดินบริเวณนี้สามารถใช้
ประโยชน์หลายด้าน แต่ต้องมีการควบคุมความปลอดภัย กล่าวคือจะต้องมีก๊าซมีเทนอยู่ในปริมาณท่ีไม่ท าให้
เกิดการระเบิด หรือการปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม เป็นต้น ท่ีมากับมูลฝอยสะสมในพืช
ท่ีปลูกบริเวณหลุมฝังกลบนั้น ดังนั้นจะเห็นว่าพืชพันธุ์ที่เจริญเติบโตบริเวณหลุมฝังกลบมูลฝอยจะห้ามเก็บเกี่ยว
ไปกิน หรือไปเล้ียงสัตว์อย่างเด็ดขาด พื้นท่ีส่วนใหญ่จะใช้เป็นสวนสาธารณะหรือคลังเก็บสินค้า หรือวัสดุ
เครื่องจักรกลท่ีหมดอายุแล้ว  

วิธีและรูปแบบของการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล มี 3 แบบ คือ  
1) วิธีฝังกลบแบบพื้นราบ (Area method) 

 
 
 
 
 

เป็นวิธีฝังกลบท่ีเริ่มจากระดับดินเดิม โดยไม่มีการขุดดินท าการบดอัดขยะมูลฝอยตามแนวราบ
ก่อน แล้วค่อยบดอัดทับในช้ันถัดขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อย  ๆจนได้ระดับตามท่ีก าหนด การฝังกลบขยะมูลฝอย โดยใช้วิธี
นี้จ าเป็นต้องท าคันดินตามแนวขอบพื้นท่ีเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผนัง หรือขอบยันการบดอัดขยะมูลฝอย และท า
หน้าท่ีป้องกันน้ าเสียท่ีเกิดจากการย่อยสลายของขยะไม่ให้ซึมออกด้านนอก ลักษณะของพื้นท่ีท่ีจ าเป็นต้องใช้วิธี
นี้คือ ท่ีราบลุ่มหรือท่ีท่ีมีระดับน้ าใต้ดินอยู่ต่ ากว่าผิวดินเล็กน้อย (ไม่เกิน 1 เมตร) ซึ่งไม่สามารถขุดดินเพื่อก าจัด
ด้วยวิธีแบบขุดร่องได้ เพราะจะท าให้เกิดการปนเปื้อนของน้ าเสียจากขยะมูลฝอยลงสู่น้ าใต้ดินได้ การก าจัดด้วย
วิธีนี้จ าเป็นต้องจัดหาท่ีดินมาจากท่ีอื่นเพื่อน ามาท าคันดิน ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขึ้น 
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2) วิธีฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench method)                                                        
 
 
 
 
 

 
 
เป็นวิธีฝังกลบท่ีเริ่มจากระดับท่ีต่ ากว่าระดับดินเดิม โดยท าการขุดดินลงไปให้ได้ระดับตามท่ี

ก าหนดแล้ว จึงเริ่มบดอัดมูลฝอยให้เป็นช้ันบางๆ ทับกันหนาขึ้นเรื่อย  ๆจนได้ระดับตามท่ีก าหนดของขยะมูล
ฝอยบดอัดแต่ละช้ัน และปิดทับด้วย daily cover โดยท่ัวไปความลึกของการขุดร่องจะถูกก าหนดด้วยระดับน้ า
ใต้ดิน อย่างน้อยระดับก้นร่อง หรือพืน้ล่างควรจะอยู่สูงกว่าระดับน้ าใต้ดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยยึดระดับน้ า
ในฤดูฝนเป็นเกณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนต่อน้ าใต้ดิน การฝังกลบแบบขุดร่องไม่จ าเป็นต้องท าคัน
ดิน เพราะสามารถใช้ผนังร่องเป็นก าแพงยังขยะมูลฝอยท่ีจะบดอัดได้  ท าให้ไม่ต้องขนดินจากข้างนอก และยัง
สามารถใช้ดินท่ีขุดออกแล้วนั้นกลับมาใช้กลบขยะมูลฝอยได้อีก 

3) วิธีฝังกลบแบบหุบเขา (Canyon Method)    
           
 
 
 
 
 

 
เป็นวิธีฝังกลบบทพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดจาก

การขุด เช่น หุบเขา ห้วย บ่อ เหมือง ฯลฯ วิธีการในการฝังกลบและอัดมูลฝอยในบ่อแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน
ไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีนั้น  ๆเช่น ถ้าพื้นของบ่อมีสภาพค่อนข้างราบอาจใช้วิธีการฝังกลบ
แบบขุดร่องหรือแบบท่ีราบแล้วแต่กรณี ในการฝังกลบนั้นจะต้องมีการปรับพื้นท่ีให้เสมอกับเพื่อให้สามารถปูช้ัน
กันซึมได้สะดวก การฝังกลบมูลฝอยโดยวิธีนี้จะต้องจัดหาวัสดุกลบทับมาเตรียมไว้ เนื่องจากเป็นบ่อโล่งไม่มีวัสดุ
ใช้กลบทับ 

3.2 การเลือกสถานที่ฝังกลบ 
สถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมท้ังหมดในการฝังกลบขยะ โดยจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของ

สถานท่ีต้ัง และสภาพแวดล้อมของสถานท่ีฝังกลบ 
ปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาการเลือกสถานท่ี 

1) ระยะทางท่ีใช้ในการขนขยะ    
 - ควรส้ันท่ีสุดและหลีกเล่ียงการขนผ่านแหล่งชุมชนเท่าท่ีจะเป็นไปได้ คือ ควรห่างจากบ้านพัก

อาศัย โรงเรียน สวนสาธารณะอย่างน้อย 65 เมตร  
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2) ข้อจ ากัดของพื้นท่ีต้ัง โดยพิจารณาจาก 
- ระดับน้ าใต้ดินดังนี้ ระดับน้ าใต้ดินต่ าควรใช้วิธีการฝังกลบแบบขุดร่อง โดยพื้นท่ีร่องควรอยู่สูง

กว่าระดับน้ าใต้ดินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 เมตร ระดับน้ าใต้ดินสูง ควรใช้วิธีการฝังกลบแบบพื้นราบโดย
พื้นท่ีควรอยู่สูงกว่าระดับน้ าใต้ดินมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เมตร  

- ไม่ต้ังอยู่พืน้ท่ีลุ่มน้ า 
- ต้องอยู่ห่างจากสถานท่ีต่างๆดังนี้ 

1. อยู่ห่างจากแนวโบราณสถานมากกว่า 1 กิโลเมตร 
2. อยู่ห่างจากสนามบินมากกว่า 5 กิโลเมตร 
3. อยู่ห่างจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือพื้นท่ีชุ่มน้ ามากกว่า 300 เมตร 
4. อยู่ห่างจากบ่อน้ าด่ืม หรือโรงผลิตน้ าประปา มากกว่า 700 เมตร 

- สภาพธรณีวิทยามีความมั่นคงแข็งแรงพอท่ีจะรองรับขยะมูลฝอย 
3.3 จ านวนพื้นที่ที่ต้องการใช้ในการฝังกลบมูลฝอย  

สถานท่ีท่ีจะใช้ในการฝังกลบมูลฝอยควรจะมีขนาดพื้นท่ีมากเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับมูลฝอยท่ี
น าเข้ามาก าจัดได้นานไม่น้อยกว่า 15-20 ปี จ านวนพื้นท่ีท่ีต้องการดังกล่าวสามารถหาได้หลายวิธี เช่น 

วิธีท่ี 1 ใช้ตัวเลขมาตรฐานขนาดพื้นท่ีในการก าจัดมูลฝอย เช่น กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดขึ้น ดัง
แสดงในตารางท่ี 14 

 
ตารางที่ 14  ขนาดของพื้นที่ก าจัดมูลฝอย (ตามมาตรฐานกระทรวงมหาดไทย) 
 

 

จ านวนประชากร 
 

 

พื้นท่ีดินส าหรับก าจัดมูลฝอย 

  ต่ ากว่า       5,000  คน 
  5,000  -  10,000  คน 
10,000  -  50,000  คน 
50,000  - 100,000  คน 
100,000  - 1,000,000  คน 
   1,000,000  คนขึ้นไป 

15 ไร ่
30  ไร่ 
70 ไร ่

100 ไร ่
ไม่ต่ ากว่า  150  ไร ่
ไม่ต่ ากว่า  200  ไร ่

 
วิธีท่ี  2 ค านวณจากสูตร 

  A       =   0.23P  C  D XY (1 + X100)……… 
 
 เมื่อ A = พื้นท่ีท่ีต้องการท าการฝังกลบ (ไร่) 
  P = จ านวนประชากร (คน) 
  G = อัตราการเกิดมูลฝอย (กก./คน/วัน) 
  C = การบดอัดมูลฝอย (กก./ลบ.ม) 
  D = ความลึกท้ังหมดของการฝังกลบ (เมตร) 
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  0.23  = ค่าเปล่ียนแปลง (Conversion Factor) 
  Y = เวลาท่ีเผ่ือไว้ในอนาคต (ปี) 
  X = อัตราการเพิ่มของมูลฝอย จนถึงปีท่ี Y (%)  

 ข้อดี 
1. เป็นระบบท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
2. ระบบมีความยืดหยุ่นดี สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มโดยฉับพลันได้ และกรณีท่ี

เกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ไม่เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง 
3. ไม่มีเศษเหลือตกค้างท่ีจะต้องน าไปก าจัดต่ออีก 
4. สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ทุกประเภท ทุกขนาด ยกเว้นของเสียอันตรายและของเสียติดเช้ือ 
5. เมื่อท าการฝังกลบเต็มพื้นท่ีแล้ว สามารถปรับปรุงพื้นท่ีเดิมเพื่อท าเป็นสวนสาธารณะ สนาม

กีฬาหรือทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ได้ 
6. ก๊าซท่ีเกิดจากการฝังกลบสามารถพัฒนาน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและ

อื่น  ๆได้ 
ข้อเสีย 

1. ต้องการพื้นท่ีฝังกลบขนาดใหญ่ ท าให้ประสบปัญหาในการจัดหาพื้นท่ี 
2. อยู่ห่างไกลชุมชน ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง 
3. จ าเป็นต้องใช้ดินกลบทับขยะมูลฝอยรายวันจ านวนมาก 
4. ในช่วงฤดูฝนอาจมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและไม่สามารถท าการฝังกลบได้อย่าง

ต่อเนื่อง อาจก่อให้เกิดปัญหาแมลงวัน และกล่ินเหม็น หากด าเนินการฝังกลบไม่เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้ 
โดยสรุป ส าหรับการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ในพื้นท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน จังหวัด

กาญจนบุรี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ และเอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย และของเสีย
อันตราย กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังแสดงในตารางท่ี 15 
 

ตารางที่ 15  สรุปความเหมาะสมเชิงพื้นที่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่เชิงเขาทอง ต าบลแก่งเสี้ยน   
                 ส าหรับการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
 

 

เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที ่
พื้นที่เชิงเขาทอง 
ต าบลแก่งเสี้ยน 

 

หมายเหตุ 

1.พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 และช้ันท่ี 2 
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เขตอนุรักษ์ 
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร 

ไม่อยู ่ พื้นท่ีซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบก าหนดให้เป็นพื้นท่ี
ช้ันคุณภาพลุ่มน้ าช้ัน 1 และ 2  

2.พื้นท่ีราบน้ าท่วมถึง และกีด
ขวางทางน้ า 

น้ าไม่ท่วม ไม่กีดขวางทางน้ า จากการส ารวจภาคสนามและ
สอบถามชาวบ้านในพื้นท่ี 

3.อยู่ห่างจากแนวเขตขอบลาน
บินในบริเวณสนามบินไม่น้อยกว่า 
5,000 เมตร 

ไม่มีสนามบิน จังหวัดกาญจนบุรีไม่มี
สนามบิน 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 
 

เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที ่
พื้นที่เชิงเขาทอง 
ต าบลแก่งเสี้ยน 

 

หมายเหตุ 

4.ห่างแนวเขตท่ีดินของโบราณ 
สถาน ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร 

โบราณสถานท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุดคือ
วัดทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน ซึ่ง
อยู่ห่าง 5 กิโลเมตร  

รายช่ือโบราณสถานจังหวัด
กาญจนบุรี 
(https://th.wikipedia.org/wiki) 

5.อยู่ห่างจากบ่อน้ าด่ืมของ
ประชาชน และโรงผลิตน้ าประปาไม่
น้อยกว่า 700 เมตร 

มีบ่อน้ าด่ืมของประชาชนใกล้
ท่ีสุด คือบ้านหนองบัว หมู่ 5 
อยู่ห่าง 4 กิโลเมตร และบ่อพัก
น้ าประปา ของการประปาส่วน
ภูมิภาค ท่ีบ้านหัวนา ต.ปาก
แพรก อยู่ห่าง 7 กิโลเมตร 

จากการส ารวจภาคสนาม
และสอบถามชาวบ้านใน
พื้นท่ี 

6.อยู่ห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะ 
แหล่งน้ าท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะหรือแหล่งน้ า
ธรรมชาติไม่น้อยกว่า 100 เมตร 

ห้วยพุเหม็นอยู่ห่าง 500 เมตร 
และฝายห้วยยายโกยอยู่ห่าง 
1,000 เมตร 

จากการส ารวจภาคสนาม
และสอบถามชาวบ้านใน
พื้นท่ี 

7.ระดับก้นบ่อฝังกลบให้อยู่สูงกว่า
ระดับน้ าใต้ดินสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 
เมตร ยกเว้นในกรณีท่ีมีการ
ออกแบบพิเศษ 

การส ารวจหน้าหมู่บ้าน
คุณธรรม หมู่ 5 หนองจอก 
พบว่า ระดับน้ าใต้ดินสูงสุดคือ 
2 เมตร 

การส ารวจธรณีฟิสิกส์จังหวัด
กาญจนบุรี โดยกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล 
(กรกฎาคม 2549) 

8.ต้องไม่ขัดกับกฎหมายผังเมือง เป็นพื้นท่ีท่ีได้ใช้หรือสงวนไว้
เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 
2560 ข้อ 1 

 
บทสรุปส าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยส าหรับพื้นท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี จากปริมาณขยะจ านวนมากและเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีพื้นท่ีในการฝังกลบมี
จ ากัดและหายากขึ้นทุกวัน วิธีนี้อาจจะไม่เหมาะกับการก าจัดขยะของจังหวัดกาญจนบุรี อีกท้ังมีสภาพ
บ่อขยะเดิมท่ีเป็นบ่อฝังกลบแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล มาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี โอกาสท่ีน้ าขยะปนเป้ือน
สู่น้ าช้ันใต้ดินมีสูงมาก  

 
4. กรณีสถานที่ก าจัดมูลฝอยโดยเตาเผา 
 

ในการศึกษาความเหมาะพื้นท่ีบ่อขยะเชิงเขาทอง กรณีสถานท่ีก าจัดมูลฝอยโดยเตาเผา เกณฑ์
การเลือกพื้นท่ี พบว่า กรมควบคุมมลพิษ โดยส านักจัดการกากของเสียและอันตราย (ธันวาคม 2557) 
ได้ก าหนดเกี่ยวกับการคัดเลือกพื้นท่ีส าหรับใช้เป็นสถานท่ีก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา ไว้ว่าให้ใช้ 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
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4.1 พื้นท่ีซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ควรใช้เป็นสถานท่ีก าจัดมูลฝอยชุมชนโดย เตาเผา  
(1) พื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติตามท่ีหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนด  
(2) พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 และช้ันท่ี 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
(3) พื้นท่ีห้ามก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
(4) พื้นท่ีห้ามก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
(5) พื้นท่ีซึ่งมีลักษณะกีดขวางการไหลของทางน้ าและพื้นท่ีท่ีมีโอกาสถูกน้ ากัดเซาะ  
(6) พื้นท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม และน้ าป่าไหลหลากตามท่ีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมประกาศก าหนด  
4.2 สถานท่ีก าจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผาควรต้ังอยู่ในพื้นท่ีโล่ง ไม่อับลม และอยู่ ห่างจาก

สถานท่ีหรือพื้นท่ีต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร จาก  
(1) แนวเขตท่ีดินของโบราณสถาน  
(2) พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 และช้ันท่ี 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
(3) เขตอนุรักษ์  
เมื่อพิจารณาเกณฑ์คัดเลือกพื้นท่ีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นท่ีเชิงเขาทอง กรณีสถานท่ีก าจัด

มูลฝอยโดยเตาเผา ในพื้นท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน จังหวัดกาญจนบุรี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ของกรม
ควบคุมมลพิษ โดยส านักจัดการกากของเสียและอันตราย (ธันวาคม 2557) สรุปความเหมาะสมแสดงในตารางท่ี 
16 ได้ดังนี้  

 
ตารางที่ 16  สรุปความเหมาะสมเชิงพื้นที่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่เชิงเขาทอง ต าบลแก่งเสี้ยน   
                 ส าหรับการเผา 
 

เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที ่
พื้นที่เชิงเขาทอง 
ต าบลแก่งเสี้ยน 

หมายเหตุ 

1.พื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระดับ
นานาชาติและระดับชาติตามท่ี
หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนด  

ไม่อยู ่ พื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระหว่าง
ประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี  

2. พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 และช้ันท่ี 2 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เขตอนุรักษ์ 
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร 

ไม่อยู ่ พื้นท่ีซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ก าหนดให้เป็นพื้นท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ า
ช้ัน 1 และ 2  

3. พื้นท่ีห้ามก่อสร้างโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ก่อสร้างได้ หลักในการพิจารณาอนุญาตตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ต้องไม่
ขัดกับกฎหมายผังเมือง และอยู่ห่างจาก
ชุมชน โบราณสถาน   โบราณวัตถ ุอาคาร
สาธารณะไม่น้อยกว่า 100 ม. 
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ตารางที่ 16  (ต่อ) 

เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที ่
พื้นที่เชิงเขาทอง 
ต าบลแก่งเสี้ยน 

หมายเหตุ 

4. พื้นท่ีห้ามก่อสร้างอาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร 

ก่อสร้างได้ หลักในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง
อาคารตาม พรบ.อาคาร 2522 ต้องไม่
ขัดกฎหมายผังเมือง และกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 55 ก าหนดเรื่องระยะเว้น
ระหว่างอาคารกับแนวเขตท่ีดิน ต้องไม่
น้อยกว่า 10 เมตร  

5. พื้นท่ีซึ่งมีลักษณะกีดขวางการ
ไหลของทางน้ าและพื้นท่ีท่ีมี
โอกาสถูกน้ ากัดเซาะ  

ไม่ท่วม ไม่กีด
ขวางทางน้ า 

เป็นบ่อฝังกลบขยะเดิมนาน 30 ปี จาก
การส ารวจไม่พบเส้นทางน้ า จึงไม่มี
โอกาสถูกน้ ากัดเซาะ 

6. พื้นท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม และ
น้ าป่าไหลหลาก 

ไม่เป็นพื้นท่ีเส่ียงภัย จากข้อมูลภัยพิบัติและสอบถาม
ประชาชนในพื้นท่ี 

7. สถานท่ีก าจัดมูลฝอยชุมชนโดย
เตาเผาควรต้ังอยู่ในพื้นท่ีโล่ง 
ไม่อับลม 

พื้นท่ีโล่ง ไม่อับลม จากการส ารวจภาคสนาม 

8.ห่างแนวเขตท่ีดินของโบราณ 
สถาน ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร 

โบราณสถานท่ีอยู่ใกล้
ท่ีสุดคือวัดทุ่งสมอ 
อ าเภอพนมทวน ซึ่ง
อยู่ห่าง 5 กิโลเมตร   

รายช่ือโบราณสถานจังหวัดกาญจนบุรี 
(https://th.wikipedia.org/wiki) 

9.ต้องไม่ขัดกับกฎหมายผังเมือง เป็นพื้นท่ีท่ีได้ใช้หรือ
สงวนไว้เพื่อประโยชน์
ในราชการทหาร 

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2560 ข้อ 1  

 
โดยสรุปส าหรับพื้นท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน ในกรณีเป็นสถานท่ีก าจัดมูลฝอยโดย

เตาเผา พบว่ามีความเหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎหมายและด้านกายภาพ เป็นพื้นท่ีโล่ง ไม่อับลม ไม่กีดขวาง
การไหลของน้ า ไม่อยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม และน้ าป่าไหลหลาก  
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 
1. หลักการของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือท่ีมักเรียกว่า EIA ย่อมาจากค าว่า Environmental Impact 
Assessment หมายถึง การใช้หลักวิชาการในการท านายหรือคาดการณ์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท้ังทางบวกและ
ทางลบของการด าเนินโครงการพัฒนาท่ีจะมีผลต่อส่ิงแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ท้ังทางทรัพยากรธรรมชาติ ทาง
เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อจะได้หาทางป้องกันผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นน้อยท่ีสุด            ใน
ขณะเดียวกันก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้อย่างมีประโยชน์ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าท่ีสุด นอกจากนี้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมยังใช้เป็นแนวทางใน
การตัดสินใจของนักบริหารว่า สมควรด าเนินการหรือไม่ การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจะเป็นประโยชน์
อย่างมาก หากได้รับการน ามาในการวางแผนป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่ขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลังด าเนินโครงการไปแล้ว และเป็นวิสัยทัศน์
ของนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข 
 
2. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) 

 
เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นถึงผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นจากโครงการท่ีเสนอ มักใช้ข้อมูล

เบื้องต้นท่ีมีอยู่หรือข้อมูลท่ีสามารถหาได้ทันที IEE เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบว่าจะต้องท า EIA ต่อหรือไม่
ส าหรับประเทศไทยได้น ามาใช้ในการก าหนดให้โครงการท่ีคาดว่ามีผลกระทบส่ิงแวดล้อมบางประเภทท่ีมี    
ขนาดเล็กหรือไม่มาก จัดท าเป็นรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น 

2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 
1. การกล่ันกรองโครงการท่ีต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
2. การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
3. การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
4. การติดตามตรวจสอบ 
ประโยชน์สามารถใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยในการมอง

ปัญหาต่าง  ๆได้กว้างขวางมากขั้นกว่าเดิมท่ีมองเพียงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลัก อันก่อให้เกิด
ความเส่ือมโทรมแก่ทรัพยากรธรรมชาติตามมา ช่วยพิจารณาผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความรุนแรง
จากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นนั้นอย่างเหมาะสมก่อนด าเนินการ สามารถแน่ใจว่าได้คาดการณ์ประเด็นปัญหาส าคัญอันเกิดขึ้นอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยเลือกมาตรการท่ีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและค่าใช้จ่ายน้อย ช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงินในการจัดการส่ิงแวดล้อม และ
สามารถใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลท่ีจะให้ความกระจ่างต่อสาธารณชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน
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ความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรได้ แนวทางก าหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ท้ังท่ีเกิดขึ้น
ภายหลังได้เป็นหลักประกันในการใช้ทรัพยากรท่ียาวนาน 

 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 องค์ประกอบการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การจัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นวิธีการอย่างหนึ่งท่ีใช้เพื่อจ าแนกและคาดคะเนผลกระทบ
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนเสนอแนะมาตรการในการแก้ไขผลกระทบและแผนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ท้ังในระหว่างการก่อสร้างและด าเนินโครงการโดยการจัดท า EIA 
ประกอบด้วยการศึกษาครอบคลุมระบบส่ิงแวดล้อม 4 ด้าน คือ 

1. ทรัพยากรกายภาพ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบ เช่น ดิน น้ า อากาศ เสียง ว่าจะมีการเปล่ียนแปลง
ไปอย่างไร 

2. ทรัพยากรชีวภาพ การศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ท่ีมีต่อระบบนิเวศน์ เช่น ป่าไม้    
สัตว์ป่า สัตว์น้ า ปะการัง เป็นต้น 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เป็นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้ังกายภาพ  
และชีวภาพของมนุษย์ เช่น การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

รวบรวมข้อมูลปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมท่ีใช้พิจารณาทางเลือก
ในการพัฒนาโครงการเบ้ืองต้น 

แนวทางเลือกการพัฒนาโครงการท้ังหมด (3 แนวทางเลือก) 

ศึกษารายละเอียดของ  
แต่ละแนวทางเลือก 

ศึกษาสภาพส่ิงแวดล้อม
ปัจจุบัน 

พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 
- สถานพยาบาล 
- สถานศึกษา 
- ศาสนสถาน 
- สถานที่ส าคัญชุมชน 
- พื้นที่ชุ่มน้ า 
- โบราณสถาน 

คัดกรองปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ 
โดยวิธี IEE Impact Matrix 

สรุปประเด็นส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญและ
ก าหนดเกณฑ์ด้านส่ิงแวดล้อม 

คัดเลือกแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด
ร่วมกับงานด้านวิศวกรรมและเศรษฐกิจ-สังคม 

แนวทางเลือกท่ีได้รับการคัดเลือก 

จาก 4 
ทรัพยากรหลัก 

36 ปัจจัย 

กิจกรรมของโครงการ      
    ระยะต่างๆ 
น้ าหนักความส าคัญ (1) 
ระดับผลกระทบ (M) 
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4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งจะเป็นการศึกษาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดต่อมนุษย์ ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ 
การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ ค่านิยม รวมถึงทัศนียภาพ คุณค่า ความสวยงาม 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี(2556) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ 
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ซึ่งมีขนาดโครงการใกล้เคียงกัน พบว่า การส ารวจศึกษาสถานภาพ
และคุณภาพในปัจจุบันและระยะท่ีผ่านมาของทรัพยากรคุณค่าส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีศึกษา รวมท้ังการศึกษา
รายละเอียดการด าเนินงานของโครงการ ในการประเมินผลกระทบได้แบ่งระยะเวลาออกเป็น 2 ช่วง คือ ในระยะ
การก่อสร้างและในระยะเปิดด าเนินโครงการ เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินงานของ
โครงการจะพิจารณาครอบคลุมทิศทางของผลกระทบ ได้แก่ ด้านบวกหรือผลดีและด้านลบหรือผลเสีย พิจารณา
ในด้านระดับความรุนแรงของผลกระทบ ได้แก่ สูง ปานกลาง ต่ าและไม่มีผลกระทบ พิจารณาในด้านขอบเขต
พื้นท่ีได้รับผลกระทบ ได้แก่ จ ากัดเฉพาะพื้นท่ีศึกษา พื้นท่ีวงกว้างภายนอกพื้นท่ีศึกษาหรือผลกระทบระดับ
จังหวัด พิจารณาในด้านระยะเวลาท่ีครอบคลุมของผลกระทบ ได้แก่ ระยะส้ันหรือผลกระทบระยะก่อสร้าง และ
ระยะยาวหรือผลกระทบในระยะด าเนินการ นอกจากนี้ยังพิจารณาว่าเป็นผลกระทบโดยตรงหรือผลกระทบโดย
อ้อม ผลกระทบท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้และผลกระทบท่ีไม่สามารถคืนสภาพเดิม เป็นต้น 

3.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรทางกายภาพ 
3.1.1 คุณภาพอากาศ การก าจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ 

1) ระยะก่อสร้าง ในระยะก่อสร้างโครงการเป็นเพียงการปรับถมท่ีดิน ก่อสร้างอาคารและต้ัง
เครื่องจักรอุปกรณ์ภายในพื้นท่ีถือว่าเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นช่ัวคราวในช่วงเวลาส้ัน  ๆและไม่รุนแรงดังนี้ 

- แหล่งเกิดมลพิษทางอากาศในระหว่างการก่อสร้างอยู่ท่ีระดับพื้นดินหรือใกล้เคียง ดังนั้นหาก
เปรียบเทียบกันแล้ว การแพร่กระจายของมลพิษท่ีถูกปล่อยออกสู่อากาศมีโอกาสจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นท่ี
ด้านใต้ลม ซึ่งอยู่ข้างเคียงติดกับแนวเขตโครงการได้มากกว่าพื้นท่ีซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป 

- ฝุ่นละออง ท่ีเกิดจากกิจกรรมระหว่างการก่อสร้างโดยเฉพาะงานดินนั้น สามารถควบคุมได้ไม่
ยากนัก วิธีการท่ีใช้กันมากท่ีสุดคือ การราดหรือฉีดพรมพื้นท่ีก่อสร้างด้วยน้ า จากข้อมูลของ U.S.EPA 1977 
แสดงให้เห็นว่าการราดพื้นท่ีด้วยน้ าวันละ 2 ครั้ง สามารถจะลดปริมาณฝุ่นท่ีปล่อยเข้าสู่อากาศจากกิจกรรม
ดังกล่าวได้ถึงประมาณร้อยละ 50 

- มลพิษจากเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานก่อสร้างนั้น มีปริมาณไม่มากนักและพื้นท่ี
โครงการมีอาณาบริเวณกว้าง กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่จะอยู่ห่างจากแนวเขตของโครงการ ดังนั้นการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพอากาศและผลกระทบท่ีมีต่อผู้รับในพื้นท่ีข้างเคียง จึงมีน้อยฝุ่นท่ีเกิดขึ้นในช่วงระยะ
ก่อสร้างจะมาจากการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ท้ังนี้หากโครงการก าหนดให้มีการใช้ผ้าใบหรือพลาสติกคลุม
รถบรรทุกในระหว่างการขนส่งเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นรวมท้ังจัดให้มีการท าความสะอาดล้อ
รถบรรทุกท่ีใช้ในการขนส่ง เช่น ใช้ไม้เคาะดินท่ีติดล้อออกให้หมด การใช้น้ าฉีดล้างล้อรถบรรทุกเพื่อป้องกันส่ิง
แปดเปื้อนสกปรกไปตกหล่นนอกโครงการและหากบริษัทผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัดแล้ว จะสามารถจ ากัดการแพร่ของฝุ่นได้อีกทางหนึ่ง จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถกล่าว
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โดยสรุปได้ว่ากิจกรรมต่าง  ๆในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญต่อคุณภาพอากาศ
ต่อพื้นท่ีข้างเคียง 

2) ระยะด าเนินการ การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานด้านอุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์พบว่า สภาพพื้นท่ีในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบท่ีต้ังโครงการเป็นพื้นท่ีป่าไม้เกษตรกรรมและชุมชน  
พักอาศัยเบาบาง จึงพิจารณาเฉพาะข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
เท่านั้น ส าหรับการก าหนดค่าควบคุมการระบายสารมลพิษจากปล่องของโครงการ ซึ่งได้มาจากการน าค่า
มาตรฐานท่ีมีอยู่ภายในประเทศและค่ามาตรฐานต่างประเทศมาวางซ้อนเปรียบเทียบกัน และคัดเลือกค่าระดับ
ความเข้มข้นท่ีต่ าท่ีสุดมาใช้ โดยค่าท่ีเลือกใช้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลเทคโนโลยีของเตาเผาท่ีทางโครงการน ามาใช้
และเป็นค่าท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง (ค่ามาตรฐาน 120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

- อัตราการระบาย SO2 ค่ามาตรฐาน 30 ppm 
- อัตราการระบาย NO2 ค่ามาตรฐาน 180 ppm 
- อัตราการระบาย HO2 ค่ามาตรฐาน 25 ppm 

ส าหรับ PCDD/PCDF (ไดออกซิน) นั้นจากการทบทวนข้อมูลเอกสารพบว่า ไดออกซินจะแตกตัวหมด
ไปต้ังแต่ท่ีอุณหภูมิ 8500C ขณะท่ีอุณหภูมิในการเผาของโครงการจะอยู่ท่ี 1,2000C ซึ่งไม่มีโอกาสก่อให้เกิด     
ไดออกซิน จากการด าเนินกิจกรรมของโครงการแต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทางโครงจะต้องมี
การติดตามตรวจวัดไดออกซิน จากปล่องระบายอากาศของโครงการเป็นประจ า (ส าหรับค่ามาตรฐานโรงเตาเผา
ของประเทศไทยก าหนดไว้ที่ 30 ng/m3) 

3.1.2 ระดับเสียง 
1) ระยะก่อสร้าง ในระยะก่อสร้างท้ังระบบเตาเผา โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยท้ังต่ า

กว่า 10 เมกะวัตต์และมากกว่า 10 เมกะวัตต์ จะมีกิจกรรมการก่อสร้างต่าง  ๆเช่น การปรับถมพื้นท่ี การก่อสร้าง
อาคาร ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการอาจก่อให้เกิดเสียงดังเพิ่มขึ้นจากปกติ และมีระยะเวลาของ
ผลกระทบเป็นไปตามกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ จากการทบทวนเอกสาร Workers’ Compensation 
Board of BC, Engineering Section Report, Construction Noise ; Stuart Eaton ; Vancouver, February 
2000. ระดับเสียงจากการก่อสร้างขึ้นกับประเภทของการก่อสร้าง โดยการก่อสร้างของกลุ่มโรงไฟฟ้าก่อให้เกิด
ระดับเสียงระหว่าง 93-113 เดซิเบล (เอ) และมีระดับเสียงเฉล่ียอยู่ท่ี 107.5 เดซิเบล (เอ) ท่ีระยะ 1.5 เมตร จาก
พื้นท่ีแหล่งก าเนิดเสียง ซึ่งถือเป็นการประเมินในกรณีร้ายแรง เนื่องจากในทางปฏิบัติช่วงเวลาการท างานไม่ได้มี
เสียงดังกล่าวต่อเนื่องตลอด 8 ช่ัวโมงการท างานเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) ก าหนดไว้ท่ี 70 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงท่ี
ชุมชนได้รับยังคงไม่เกินจากค่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

2) ระยะด าเนินการ ระยะด าเนินการของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ระดับเสียง 
ท่ีเกิดขึ้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงในระดับต่ า  เนื่องจากบริเวณพื้นท่ีต้ังของโครงการ
ต้ังอยู่ทางด้านท่ีติดกับพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยเสียงดังท่ีเกิดขึ้นในโรงงานจะเกิดผลกระทบกับพนักงานท่ีท างาน 
อยู่ในพื้นท่ีปฏิบัติงานมากกว่าท่ีจะส่งผลกระทบต่อชุมชน ดังนั้นจึงคาดว่าในระยะด าเนินการของโครงการ      
จะส่งผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนในระดับต่ า เครื่องมือเครื่องจักและอุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการคาดว่าจะเป็น
แหล่งก าเนิดเสียงท่ีส าคัญ จะมีระดับเสียงอยู่ระหว่าง 85-105 เดซิเบล (เอ) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการท างานตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแล้วพบว่า พนักงาน
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ยังคงสามารถท างานได้โดยจ ากัดช่ัวโมงการท างานและต้องใช้อุปกรณ์ปกป้องอันตรายส่วนบุคคลท่ีทางโครงการ
จัดเตรียมไว้ให้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามทางโครงการจะต้องด าเนินการออกแบบในเชิงวิศวกรรมท่ีค านึงถึง
เสียงรบกวน จึงได้พิจารณาให้มีระดับเสียงท่ีห่างจากแหล่งก าเนิดเสียง 1 เมตร มีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ)   
โดยได้ก าหนดวิธีควบคุมระดับเสียงจากเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง  ๆดังนี้ 

2.1) ท าการควบคุมท่ีแหล่งก าเนิดเสียง เริ่มจากการติดต้ังเครื่องให้อยู่ในต าแหน่งท่ีมั่นคง 
ติดต้ังอุปกรณ์ลดระดับเสียงและแรงส่ันสะเทือน เช่น ยางรองเครื่องซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงลงได้ 10-20 เดซิเบล 
(เอ) (จาก Workers’ Compensation Board of BC, Engineering Section Report, Construction Noise ; 
Stuart Eaton ; Vancouver, February 2000. P11)  

2.2) การควบคุมทางผ่านของเสียงโดยจัดให้พนักงานท างานในห้องควบคุม 
3) ก าหนดให้พนักงานท่ีเข้าไปท างานในบริเวณท่ีมีระดับเสียงดัง ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคล ได้แก่ ท่ีครอบหูสามารถลดระดับความดังของเสียงได้ 20-40 เดซิเบล (เอ) ท่ีอุดหูสามารถลดระดับ
ความดังเสียงได้ 10-20 เดซิเบล (เอ) รวมท้ังการลดระยะเวลาในการรับเสียงของผู้ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีเสียงดังเกิน
มาตรฐานโดยจ ากัดให้น้อยลง เมื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อพนักงาน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานระดับ
เสียงท่ียอมให้ลูกจ้างได้รับตลอดเวลาการท างานในแต่ละวัน ตามกฎกระทรวงเรื่องก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน   
แสงสว่างและเสียง พ.ศ.2549 ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ประกาศเมื่อ 6 มีนาคม 2549) ซึ่งหาก
ทางโครงการมีการควบคุมอย่างดีตามท่ีออกแบบไว้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการได้ยินของพนักงาน จะเห็นได้ว่า
ระดับเสียงจากการด าเนินงานของโครงการส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงระดับเสียงปัจจุบันของชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ
น้อยมาก 

3.1.3 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ าผิวดิน 
1) ระยะก่อสร้าง ในช่วงการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินออกนอก

พื้นท่ี เนื่องมาจากมีการถมและปรับระดับดินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าผิวดินบริเวณ
ข้างเคียงได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแต่อย่างไรก็ตามการก่อสร้างคันดินล้อมรอบบริเวณพื้นท่ีโครงการท้ังหมด  
จะช่วยลดปัญหาจาการชะล้างหน้าดินลงสู่แหล่งน้ าได้ และในส่วนของน้ าเสียท่ีเกิดจากคนงานก่อสร้างคาดว่า  
จะเกิดขึ้นประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะรวบรวมเข้าระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย โดยไม่ได้มีการระบายท้ิงออก
สู่พื้นท่ีภายนอกหรือระบายลงแหล่งน้ าแต่อย่างใด ดังนั้นจึงคาดว่าในระยะการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าผิวดินในระดับท่ีต่ า 

2) ระยะด าเนินการ ในระยะด าเนินการจะมีแหล่งก าเนิดน้ าเสียท่ีส าคัญท่ีเกิดในพื้นท่ีโครงการ 
ได้แก่ น้ าชะขยะจากบริเวณบ่อรับมูลฝอยประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าชะขยะจากหลุมฝังกลบเถ้า
ประมาณ 97.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าระบายท้ิงจากหม้อไอน้ าประมาณ 24 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าเสียจากระบบ
ผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุประมาณ 9.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ าเสียท่ีเกิดจากอาคารส านักงานประมาณ 3.2 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ าเสียส่วนนี้จะท าการบ าบัดด้วยระบบบ าบัดน้ าเสียแบบติดกับท่ี จนมีคุณภาพน้ าได้
ตามมาตรฐานน้ าท้ิงก่อนระบายออกภายนอกพื้นท่ีโครงการ ส่วนน้ าเสียจากหลุมฝังกลบเถ้าของเตาเผา น้ าชะ
ขยะจากบริเวณบ่อรับมูลฝอย น้ าระบายท้ิงจากหม้อไอน้ าและน้ าเสียจากการฟื้นฟูระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ 
(ผ่านการปรับสภาพให้เป็นกลางแล้ว) ปริมาณรวมประมาณ 234 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบายลงสู่ระบบบ าบัด
น้ าเสีย ซึ่งประกอบด้วย ระบบบ าบัดน้ าเสียขั้นต้นเป็นระบบตกตะกอนด้วยสารเคมีและระบบบ าบัดขั้นท่ีสอง
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เป็นระบบบ าบัดทางกายภาพ ประกอบด้วยระบบถังกรองทรายแรงดันสูงถังกรองถ่านกัมมันต์แบบแรงดันสูง 
และระบบออสโมชิสผันกลับมีความสามารถในการบ าบัดของระบบท่ีออกแบบไว้ 500 ลูกบาศก์เมตร คุณภาพน้ า
หลังผ่านการบ าบัด จะมีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศของทาง
ราชการ ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบต่อคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าผิวดินคาดว่า จะอยู่ในระดับต่ า 

3.1.4 น้ าชะขยะมูลฝอย 
1) ระยะก่อสร้างน้ าชะขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นน้ าเสียท่ีมีค่าความสกปรกสูงต้องรวบรวมไปบ าบัด

ประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้นจึงคาดว่าอาจมีผลกระทบด้านการจัดการน้ าชะขยะมูลในช่วงก่อนการ
ก่อสร้าง  

2) ระยะด าเนินการน้ าชะมูลฝอย ท่ีเกิดขึ้นในช่วงด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วยน้ าชะขยะจาก
บ่อรับมูลฝอยและน้ าชะขยะจากบ่อฝังกลบเถ้าของเตาเผา จะรวบรวมและระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย และ 
ถูกบ าบัดด้วยระบบบ าบัดน้ าเสียแบบผสมผสานระหว่างระบบบ าบัดทางเคมีและกายภาพ จนมีคุณภาพน้ าท้ิงได้
เกณฑ์มาตรฐานตามท่ีหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องก าหนด ดังนั้นคาดว่าผลกระทบท่ีเกิดจากน้ าชะขยะมูลฝอย
ต่อชุมชนจะอยู่ในระดับต่ า 

3.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพ 
3.2.1 สภาพนิเวศวิทยาบนบก 
- ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจะไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ป่าไม้และสัตว์ป่า 

เนื่องจากคาดว่ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อพืชพรรณ นกและสัตว์แต่อย่างใด 
- ระยะด าเนินการ การด าเนินโครงการในช่วงเปิดด าเนินการคาดว่าไม่มีกิจกรรมใดท่ีส่งผลกระทบท่ี

ส าคัญต่อพืชพรรณ ป่าไม้ นก และสัตว์ป่า 
3.2.2 สภาพนิเวศวิทยาทางน้ า 
- ระยะก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้างย่อยมีการขนย้ายวัสดุ การขุดถมพื้นท่ีซึ่งกิจกรรมเหล่านี้หากอยู่

ใกล้แหล่งน้ า อาจจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ าผิวดินและเมื่อไหลลงสู่แหล่งน้ าก็จะมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรชีวภาพน้ าในล าดับต่อมา กล่าวคือผลท่ีเกิดขึ้นจากความชุ่มของน้ าจะมีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในน้ า 

3.3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.3.1 การคมนาคมขนส่ง ระยะก่อสร้างการประเมินผลกระทบต่อปริมาณการจราจร ในช่วงก่อสร้าง

โครงการประกอบด้วย การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมก่อสร้าง  โดยอาศัยรถบรรทุกในการขนส่งผ่านทางหลวง
แผ่นดิน แต่เป็นช่วงส้ัน  ๆ

3.3.2 การใช้ท่ีดิน 
1) ระยะก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างโครงการท้ังระบบเตาเผา โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูล

ฝอยท้ังต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์และมากกว่า 10 เมกะวัตต์ จากขยะมูลฝอยด าเนินการในบริเวณ พื้นท่ีสถานท่ีก าจัด
ขยะมูลฝอยพื้นท่ีเดิมเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน ดังนั้นการใช้พื้นท่ีเพื่อการก่อสร้างโครงการจึงไม่ขัดต่อการใช้
ประโยชน์ท่ีดินแต่อย่างใด 

2) ระยะด าเนินการ ผลกระทบของโครงการต่อสภาพการใช้ท่ีดินนั้น จะเป็นผลกระทบทางบวกใน
ระยะยาว เนื่องจากการด าเนินงานโครงการท้ังระบบเตาเผา โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยท้ังต่ ากว่า 10 
เมกะวัตต์และมากกว่า 10 เมกะวัตต์ จากขยะมูลฝอยท่ีใช้เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ 
และมีระบบควบคุมป้องกันการเกิดมลพิษด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้าน



72 
 

ต่างๆ ในระดับท่ีต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับการก าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันท่ีใช้วิธีการเทกองกลางแจ้ง ท าให้
เกิดผลกระทบด้านกล่ินเหม็นรบกวน การปนเปื้อนของน้ าเสียจากน้ าชะขยะมูลฝอย เป็นต้น การด าเนินโครงการ
คาดว่าจะส่งผลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้พื้นท่ีบริเวณพื้นท่ีศึกษา เนื่องจากปัญหามลพิษทางส่ิงแวดล้อม
ท่ีเกิดจากการก าจัดขยะมูลฝอยลดน้อยลง เมื่อเทียบกับสภาพในอดีตหรือปัจจุบัน 

3.3.3 การใช้น้ า 
1) ระยะก่อสร้าง แหล่งน้ าใช้ในช่วงการก่อสร้างโครงการท้ิงน้ าใช้จากกิจกรรมการก่อสร้าง และ

น้ าใช้จากกิจกรรมของคนงานน้อยมาก ดังนั้นจึงคาดว่าในช่วงการก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้
น้ าของชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 

2) ระยะด าเนินการ น้ าใช้ในโครงการมีปริมาณรวมประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนใหญ่ใช้
เป็นน้ าหล่อเย็น และน้ าล้าง ล้อรถเก็บขนขยะ ดังนั้นโครงการจะต้องขุดบ่อส าหรับเก็บน้ าไว้ใช้ตลอดท้ังปี 

3.4 ผลกระทบต่อคุณค่า คุณภาพชีวิต 
3.4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

1) ระยะก่อสร้าง ในช่วงก่อสร้างโครงการอาจจะมีการจ้างแรงงานส่วนท้องถิ่นและแรงงานต่างถิ่น 
ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในด้านดีต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง ถึงแม้ว่าจะเป็นผลกระทบในระยะ
ส้ันๆ จะเป็นการสร้างงานท าให้มีรายได้เพิ่มข้ึนและสามารถขายส้ินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคได้มากขึ้น 
นอกจากนี้จะเกิดการขยายตัวในภาคธุรกิจการก่อสร้างภายในท้องถิ่นและจังหวัด ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพ
เศรษฐกิจในท้องถิ่น ส าหรับด้านสังคมจะมีลักษณะการอพยพย้ายถิ่นแบบช่ัวคราวของแรงงานในระยะก่อสร้าง
เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และพฤติกรรมทางสังคมแต่อย่างใด 

2) ระยะด าเนินการ เมื่อเปิดด าเนินโครงการผลกระทบทางบวกโดยตรงคือ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
เพื่อท างานในโครงการ ผลกระทบทางบวกโดยอ้อมได้แก่ การท่ีพื้นท่ีก าจัดขยะเดิมได้รับการปรับปรุงพื้นท่ีสี
เขียว ปัญหาเรื่องกล่ินเหม็น น้ าเสีย แมลง/สัตว์พาหนะน าโรครบกวนลดน้อยลง ท าให้พื้นท่ีท่ีอยู่โดยรอบสถานท่ี
ก าจัดขยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และผลพลอยได้จากพลังงานซึ่งสามารถน ามาใช้ในสถานท่ีก าจัดเองและ/หรือขาย
ให้กับการไฟฟ้าได้เป็นการประหยัดงบประมาณในการน าเข้าเช้ือเพลิงจากต่างประเทศเพื่อผลิตพลังงาน 

3.5 การสาธารณสุข 
การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุข จะพิจารณาประเด็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจาก

กิจกรรมการก่อสร้างและด าเนินการของโครงการเป็นหลัก ตามขั้นตอนและแนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพขององค์การอนามัยโลกได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “สุขภาพ” หมายถึง สภาวะความสมบูรณ์ทาง
ร่างกาย จิตใจและความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคม ไม่ได้หมายความเพียงแต่การไม่มีโรคหรือความเจ็บป่วยทุพพลภาพ
เท่านั้น 

เมื่อพิจารณาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับข้อมูลทุติย
ภูมิในพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียง พบว่า ในการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเชิงเขาทอง การลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อมควรวางแผนต้ังแต่ระยะก่อสร้างไปจนถึงระยะด าเนินการ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อมของแต่ละเทคโนโลยีในระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ ได้ดังนี้ 
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ตารางที่  17 สรุปแนวทางการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละเทคโนโลยี ระยะก่อสร้าง 
 

 

แนวทางการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

 

 

ฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล 

 
การเผาโดยเตาเผา 

 

การเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า  
ต่ ากว่า 10 MWe 

 

การเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า 
มากกว่า 10 MWe 

1.ด้านทรัพยากรสิ่ง 
แวดล้อมทางกายภาพ 
  1.1 ทรัพยากรดิน 
  1.2 คุณภาพน้ าผิวดิน 
 
  1.3 คุณภาพน้ าใต้ดิน 
 
  1.4 คุณภาพอากาศ 
  1.5 เสียง 

 
 
ป้องกันการพังทลาย 
เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
พรมน้ าบริเวณก่อสร้าง 
ห้ามก่อสร้างตอน
กลางคืน 

 
 

- 
เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
พรมน้ าบริเวณก่อสร้าง 
ห้ามก่อสร้างตอน
กลางคืน 

 
 

- 
เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
พรมน้ าบริเวณก่อสร้าง 
ห้ามก่อสร้างตอน
กลางคืน 

 
 
- 

เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
พรมน้ าบริเวณก่อสร้าง 
ห้ามก่อสร้างตอน
กลางคืน 

2.ด้านทรัพยากรสิ่ง 
แวดล้อมทางชีวภาพ 
  2.1นิเวศวิทยาบนบก 
  2.2นิเวศวิทยาในน้ า 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

3.ด้านคุณค่าการใช้
ประโยชน์มนุษย์ 
  3.1การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 
  3.2การคมนาคมขนส่ง 
 
  3.3การระบายน้ าและ
การป้องกันน้ าท่วม 
  3.4 การใช้น้ า 
  3.5การใช้ไฟฟ้า 

 
 

- 
 
ล้างล้อรถขนส่งก่อน
ออกไป 
ไม่กีดขวางทางน้ า 
 

- 
- 

 
 

- 
 
ล้างล้อรถขนส่งก่อน
ออกไป 
ไม่กีดขวางทางน้ า 
 

- 
- 

 
 
มีการเวนคืน/ชดเชย 
 
ล้างล้อรถขนส่งก่อน
ออกไป 
ไม่กีดขวางทางน้ า 
 

- 
- 

 
 
มีการเวนคืน/ชดเชย 
 
ล้างล้อรถขนส่งก่อน
ออกไป 
ไม่กีดขวางทางน้ า 
 

- 
- 

4.ด้านคุณค่าต่อ
คุณภาพชีวิต 
  4.1สภาพเศรษฐกิจ-
สังคม 
  4.2การสาธารณสุข 
  4.3แหล่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ โบราณคดี 
  4.4สุนทรีภาพและการ
ท่องเท่ียว 

 
 
การจ้างงานในชุมชน
เพ่ิม 
ตรวจสุขภาพชุมชน 
แจ้งหน่วยงานเก่ียวข้อง
ตรวจสอบ 
รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 

 
 
การจ้างงานในชุมชน
เพ่ิม 
ตรวจสุขภาพชุมชน 
แจ้งหน่วยงานเก่ียวข้อง
ตรวจสอบ 
รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 

 
 
การจ้างงานในชุมชน
เพ่ิม 
ตรวจสุขภาพชุมชน 
แจ้งหน่วยงานเก่ียวข้อง
ตรวจสอบ 
รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 

 
 
การจ้างงานในชุมชน
เพ่ิม 
ตรวจสุขภาพชุมชน 
แจ้งหน่วยงานเก่ียวข้อง
ตรวจสอบ 
รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 
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ตารางที่  18  สรุปแนวทางการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละเทคโนโลยี ระยะด าเนินการ 
 

 

แนวทางการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

 

 

ฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล 

 
การเผาโดยเตาเผา 

 

การเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า  
ต่ ากว่า 10 MWe 

 

การเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า 
มากกว่า 10 MWe 

1.ด้านทรัพยากรสิ่ง 
แวดล้อมทางกายภาพ 
  1.1 ทรัพยากรดิน 
 
  1.2 คุณภาพน้ าผิวดิน 
 
  1.3 คุณภาพน้ าใต้ดิน 
 
  1.4 คุณภาพอากาศ 
 
  1.5 เสียง 

 
 
ปูด้วยพลาสติก HDPE 
 
เฝ้าระวัง เก็บตัวอย่าง
วิเคราะห์ 
เฝ้าระวัง เก็บตัวอย่าง
วิเคราะห์ 
ฝังกลบทุกวันเป็นประจ า 
 
รถตัก รถบดอัดไม่
ท างานกลางคืน 

 
 
ปูด้วยพลาสติก HDPE 
ฝังเถ้า 
มีบ่อพักเก็บกักน้ าหล่อ
เย็น 
เฝ้าระวัง เก็บตัวอย่าง
วิเคราะห์ 
ใช้low NOx Burner & 
FGD 
ปลูกต้นไม้สลับฟันปลา
กันเสียง 

 
 
ปูด้วยพลาสติก HDPE 
ฝังเถ้า 
มีบ่อพักเก็บกักน้ าหล่อ
เย็น 
เฝ้าระวัง เก็บตัวอย่าง
วิเคราะห์ 
ใช้low NOx Burner & 
FGD 
ปลูกต้นไม้สลับฟันปลา
กันเสียง 

 
 
ปูด้วยพลาสติก HDPE 
ฝังเถ้า 
มีบ่อพักเก็บกักน้ าหล่อ
เย็น 
เฝ้าระวัง เก็บตัวอย่าง
วิเคราะห์ 
ใช้low NOx Burner & 
FGD 
ปลูกต้นไม้สลับฟันปลา
กันเสียง 

2.ด้านทรัพยากรสิ่งแวด 
ล้อมทางชีวภาพ 
  2.1นิเวศวิทยาบนบก 
  2.2นิเวศวิทยาในน้ า 

 
 
- 

บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้ง 

 
 

- 
บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้ง 

 
 

- 
บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้ง 

 
 

- 
บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้ง 

3.ด้านคุณค่าการใช้
ประโยชน์มนุษย์ 
  3.1การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  3.2การคมนาคมขนส่ง 
 
  3.3การระบายน้ าและ
การป้องกันน้ าท่วม 
  3.4 การใช้น้ า 
 
  3.5การใช้ไฟฟ้า 

 
 

- 
ล้างล้อรถ ควบคุม
ความเร็ว 
บ่อเก็บกัก ตรวจสอบ
ก่อนระบายทิ้ง 

- 
 

- 

 
 

- 
ล้างล้อรถ ควบคุม
ความเร็ว 
บ่อเก็บกัก ตรวจสอบ
ก่อนระบายทิ้ง 

- 
 

- 

 
 
เวนคืน/ชดเชย 
ล้างล้อรถ ควบคุม
ความเร็ว 
บ่อเก็บกัก ตรวจสอบ
ก่อนระบายทิ้ง 
มีบ่อพักเก็บกักน้ าหล่อ
เย็น 
ใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตเอง 

 
 
เวนคืน/ชดเชย 
ล้างล้อรถ ควบคุม
ความเร็ว 
บ่อเก็บกัก ตรวจสอบ
ก่อนระบายทิ้ง 
มีบ่อพักเก็บกักน้ าหล่อ
เย็น 
ใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตเอง 

4.ด้านคุณค่าต่อ
คุณภาพชีวิต 
  4.1สภาพเศรษฐกิจ-
สังคม 
  
  4.2การสาธารณสุข 
  4.3แหล่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ โบราณคดี 
  4.4สุนทรีภาพและการ
ท่องเท่ียว 

 
 
มีการจ้างงานและช่วย
ลดปัญหาผลกระทบจาก
บ่อขยะ 
ตรวจสุขภาพชุมชน 

- 
 

รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 

 
 
มีการจ้างงานและช่วย
ลดปัญหาผลกระทบจาก
บ่อขยะ 
ตรวจสุขภาพชุมชน 

- 
 

รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 

 
 
มีการจ้างงานและช่วย
ลดปัญหาผลกระทบจาก
บ่อขยะ 
ตรวจสุขภาพชุมชน 

- 
 

รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 

 
 
มีการจ้างงานและช่วย
ลดปัญหาผลกระทบจาก
บ่อขยะ 
ตรวจสุขภาพชุมชน 

- 
 

รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 
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บทที่ 4 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการขยะมูลฝอยทางเศรษฐศาสตร์ 

 
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เป็นการวิเคราะห์เพื่อ

เปรียบเทียบโครงการ โดยวิเคราะห์เรื่องผลตอบแทนหรือต้นทุนหลักเพื่อเป็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าท่ีสุดในเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีการใช้หลักการดังนี้ 

 
4.1 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)  
 

การพิจารณามูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นการช่วยในการตัดสินใจวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึง
เป็นการทราบถึงต้นทุนท่ีควรจัดหา เตรียมไว้เบื้องต้น โดยท าการวิเคราะห์จากผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดรับสุทธิ ตลอดอายุของโครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนท่ีต้องการหรือต้นทุน
ของเงินทุน ของโครงการด้วยอายุโครงการท่ีเท่ากัน โดย NPV จะต้องมีค่ามากกว่า 0 จึงจะน่าลงทุน  

 
4.2 อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR)  
 

อัตราส่วนลดท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนมีค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน ดังนั้น IRR จึง
ได้แก่ อัตราส่วนลด (r) ท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับศูนย์ (NPV= 0) ในการวิเคราะห์ทาง
การเงินอัตราส่วนลด นี้ก็คืออัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Maximum interest rate) ท่ีโครงการสามารถจ่ายให้กับเงิน
ลงทุนท่ีจ่ายไปหลังจากท่ีคิดค่าลงทุนและค่าด าเนินการท้ังหมดแล้วส าหรับหลักเกณฑ์การตัดสินใจก็คือ ทุก
โครงการท่ีมีค่า IRR สูงกว่าอัตราผลตอบแทนเป้าหมาย ซึ่งก็คือต้นทุนของเงินทุนหรือค่าเสียโอกาส ของทุนก็
สามารถยอมรับได้ แต่ถ้า IRR มีค่าต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ย (r) ก็ไม่สมควรลงทุน 

 
4.3 ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period)  
 

เป็นการค านวณหาจุดคุ้มทุนของโครงการท่ีท าโดยมีหน่วยวัดเป็นระยะเวลา เมื่อมีการลงทุนในโครงการ
นั้นแล้ว จะใช้ระยะเวลาเท่าไรในการคืนทุน โดยใช้วิธีคิดจากกระแสเงินสดสะสม (Cash Flow) ท่ีจะได้รับใน
อนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value Of Cash Flows) เสียก่อน การค านวณหาระยะเวลาคืนทุนคิดลด 
จะต้องมีค่าน้อยกว่าอายุของโครงการ จากผลการศึกษา ก าหนดให้เวลาการเดินเครื่อง 10 ช่ัวโมงต่อวัน 
ก าหนดให้ 1 ปี ท างาน 300 วัน (ท างาน 6 วันต่อสัปดาห์และรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) และมีอายุโครงการ 20 ปี 

(1) สรศักด์ิ  ชุมแวงวาปี (2556) การศึกษาทางเลือกระบบการก าจัดมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 
เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ท่ีมีปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเขตเทศบาลฯ
ประมาณ 7 ตันต่อวัน มีการประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Economic Evaluation) มีวิธีการ
วิเคราะห์ได้หลายวิธี ส าหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการ มูลฝอยเทศบาลต าบล เขื่อนอุบลรัตน์ 
คือการเปรียบเทียบความเหมาะสมในการลงทุนทรัพยากรของสังคมมีอยู่จ ากัดจะก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศชาติเพียงไรและคุ้มค่าต่อต้นทุนของ ทรัพยากรท่ีถูกน ามาพัฒนาโครงการ
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หรือไม่ ส่วนการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการก าจัดมูลฝอยมีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะทราบว่าการท่ีรัฐให้
การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือจะสามารถน ามาก าหนดค่าบริการท่ีคุ้มทุน (Cost Recovery) หรืออัตรา
ค่าจัดเก็บข้อมูลฝอยท่ีคุ้มทุน ส าหรับการด าเนินโครงการ ซึ่งกรอบของการศึกษาความเหมาะสมด้านการเงินและ
เศรษฐศาสตร์ของโครงการ ได้ก าหนดแนวทางไว้โดยวิธีการการวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ ทางเศรษฐศาสตร์
ใช้แนวทางการวิเคราะห์อัตราผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (Benefit-Cost) ของระบบการจัดการมูลฝอยท่ีได้ศึกษา
และออกแบบไว้ ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนของระบบก าจัดมูลฝอย และผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการจะแสดงด้วย ตัวช้ีวัด คืออัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (Benefit-
Cost Ratio : B~C >1) มากกว่า 1 การวิเคราะห์อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุน Benefit-Cost Ratio 
สามารถค านวณได้จากสมการ ดังต่อไปนี้  
                       B-C Ratio = ผลประโยชน์ / มูลค่าการลงทุน           (1)   

โดยในการวิเคราะห์อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุนจะใช้มูลค่าอนาคตเป็นหลักโดยสามารถ
ค านวณได้จากสมการดังต่อไปนี้ 

FV = PV (1 +i)n                (2)       
PV =Present Value                                                                                                                                                                        
FV =Future Value                                                                                                                                                                             
   i=อัตราผลตอบแทน                                                                                                                                                                         
  n=ระยะเวลา (ต้องสอดคล้องกับ i ด้วย) 

ผลการศึกษาวิธีการก าจัดมูลฝอยและเกณฑ์การออกแบบระบบก าจัดมูลฝอย โดยมีเกณฑ์การ
ออกแบบระบบก าจัดแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลใช้ระบบฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench Method)  

- ความหนาแน่นของขยะมูลฝอยหลังการบดอัด (Compacted Density) เท่ากับ 600 กิโลกรัม/
ลูกบาศก์เมตร                                                  

- ความสูงของช้ันขยะมูลฝอย (Lift Height) 2.50 เมตรจ านวน 3 ช้ัน   
- ความหนาของช้ันดินกลบทับรายวัน (Daily Cover) 0.15 เมตร   
- ความหนาของช้ันดินกลบทับสุดท้าย (Final Cover) 0.60 เมตร และมีดิน Top Soil ปูทับอีก

ประมาณ 0.20-0.30 เมตรเพื่อใช้เตรียมปลูกต้นไม้     
- พื้นท่ีฝังกลบจะต้องมีการเตรียมงานปูแผ่น HDPE หนา 1.50 มิลลิเมตร และ Geotextile เพื่อ

ป้องกันการรั่วซึมของน้ าชะขยะมูลฝอย (Leachate) ลงสู่น้ าใต้ดิน                          
- ความลาดชันของช้ันกลบทับสุดท้ายประมาณ 3% เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ า  
- มีรั้วลวดหนาม และปลูกต้นไม้ตามแนวเขตท่ีดินเพื่อเป็นฉนวนและเพิ่มทัศนียภาพของพื้นท่ีโครงการ     
- ระบบระบายน้ าจะพิจารณาผลการค านวณอัตราการไหลสูงสุดของน้ าผิวดินบริเวณนั้นซึ่งเกิดจาก

น้ าฝน รวมท้ังผลการค านวณการไหลของน้ าในท่อ แบบไม่เต็มท่อและการไหลในรางเปิดเนื่องจากสภาพพื้นท่ีของ
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยมีลักษณะค่อนข้างราบ การออกแบบระบบระบายน้ าจึงใช้ลักษณะของการสร้างคูระบาย
น้ า เพื่อรับน้ าท่ีไหลผ่านตามแนวรอบโครงการ                    

- ระบบรวบรวมน้ าเสีย (Leachate Collection) การรวบรวมน้ าเสียไปยังบ่อพักน้ าเสียและน าไป
บ าบัดนั้นจะใช้ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียโดยวางไว้ใต้ช้ันขยะมูลฝอย HDPE Ø 6 นิ้ว อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝังกลบ
ขยะมูลฝอย ได้แก่รถบด อัดตีนเป็ด รถขุดตีนตะขาบ รถบรรทุกเทท้าย เป็นต้น 



77 
 

 

ผลการศึกษามูลค่าผลประโยชน์ในอนาคต ณ ปี พ.ศ.2576 มีค่าเท่ากับ 128,871,610 บาท อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อค่าลงทุนของระบบฝังกลบ โดยค านวณได้จาก  

สมการ (1) B-C Ratio = 128,871,610 / 118,434,328      
                            =1.08 
เมื่อเปรียบเทียบระบบก าจัดมูลฝอยแต่ละผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการจะแสดงด้วย

ตัวช้ีวัด คืออัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (Benefit Cost Ratio : B-C Ratio) ของระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
ซึ่งมีอยู่ 3 ระบบ คือ         

1) ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ พบว่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุน (Benefit-Cost 
Ratio : B-C) มีค่าเท่ากับ 1.08  

2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบคัดแยกและหมักท าปุ๋ย พบว่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการ
ลงทุน (Benefit-Cost Ratio : B-C) มีค่าเท่ากับ 0.69  

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

ผลการเปรียบเทียบระบบก าจัดมูลฝอยแต่ละแบบ ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการท่ี
แสดงตัวช้ีวัดอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (Benefit Cost Ratio : B-C Ratio) ของระบบก าจัดขยะมูลฝอย
แบบฝังกลบ เป็นระบบท่ีเหมาะสมในการลงทุนมากท่ีสุด เพราะมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุน (Benefit-
Cost Ratio : B-C) มากกว่า 1                                                                                                                        

(2) ดวงตา  สราญรมย์ (2560) ได้ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะในพื้นท่ี
เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อน าขยะจากชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดค่าฝังกลบขยะ ซึ่งเทศบาล
นครนนทบุรีมีปริมาณขยะท่ีฝังกลบท้ังส้ิน 137,600 ตันต่อปี และเสียงบประมาณในการฝังกลบขยะประมาณ 
500 บาทต่อตัน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารูปแบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการก าจัด ขยะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าใน
การลงทุน จึงเลือกรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 7.35 MWe ซึ่งมีก าลังการผลิต 31 ตันต่อช่ัวโมง ต้นทุนท่ี
ใช้ในการก่อสร้าง  565,670,612.50 บาท ประกอบด้วยหมวดอาคาร เป็นงานก่อสร้างอาคารและภายนอกอาคาร
146,479,550.00 บาท และเครื่องจักรอุปกรณ์อีก 419,191,062.50 บาท และค่าการด าเนินงานและบุคลากร
ตลอดอายุโครงการท้ังส้ิน 52,166,453 บาท ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝังกลบขยะ  56,550,000 บาทต่อ
ปี และเทศบาลนครนนทบุรีจะมีรายได้หลังหักภาษีจากการจ าหน่ายไฟฟ้าตลอดอายุโครงการท้ังส้ิน 
2,962,297,150.84 บาท ท้ังนี้ได้ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานจากขยะ พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันของโครงการ (NPV) เท่ากับ 680,536,577 บาท มีอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ 25.33 เปอร์เซ็นต์ และมีระยะเวลาคืนทุน (DPB) เท่ากับ 5 ปี 2 เดือน แสดงว่า
โครงการโรงสร้างไฟฟ้าพลังงานจากขยะมีความน่าลงทุนในโครงการ 

(3) ศศิวิมล  ส าเนียงวรรณ และโสมสกาว  เพชรานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556) ได้ศึกษา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และศึกษาระบบเตาเผาขยะมูลฝอย
ชนิดมีแผงตะกรับ รวมถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนโครงการก าจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีการเผาในเตาเผา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และหลักการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ โดยใช้เกณฑ์การวัดความคุ้มค่าของโครงการ 3 เกณฑ์ คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) ผลการวิจัยพบว่าในปัจจุบัน
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เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ท้ังในด้านปริมาณและวิธีการก าจัดขยะมูล
ฝอย โดยในขณะท่ีขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยซึ่งเป็นแบบกองเทบนพื้น
ไม่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้อีกต่อไป จึงท าให้มีขยะตกค้างเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น เกิดการปนเป้ือนของโลหะหนักในน้ าใต้ดิน เป็นต้น  

จึงได้น าโครงการก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาในเตาเผามาแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยใน
การศึกษานี้ก าหนดให้เตาเผาขยะมูลฝอยมีขนาด 250 ตันต่อวัน โครงการมีอายุ 20 ปี เริ่มท าการศึกษาในปี พ.ศ.
2554-2573 พบว่า โครงการไม่มีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 6.15 โดยโครงการมี
มูลค่าปัจจุบันสุทธิในปีท่ีส้ินสุดโครงการเท่ากับ -2,938.16 ล้านบาท มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 
0.51 และไม่สามารถหาค่า IRR ได้ ข้อจ ากัดของงานวิจัยนี้ คือ ต้นทุนของเตาเผาขยะท่ีน ามาศึกษาเป็นข้อมูล
อ้างอิงจากในอดีต จึงอาจท าให้ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนรวมของโครงการมีความคลาดเคล่ือนไปจาก
ผลตอบแทนจริงในปัจจุบัน ดังนั้น ในอนาคตหากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความสนใจท่ีจะน าเตาเผาขยะ
มาใช้ในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย เทศบาลฯควรมีการศึกษารวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันครบถ้วน และท าให้ผลการวิจัยมีความถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจท าให้โครงการมี
ความเป็นไปได้ในการลงทุนมากขึ้น 

(4) กรกมล  สราญรมย์ และวิทยา  ยงเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558) ได้ศึกษารูปแบบการ
จัดต้ังโรงงานแปรรูปขยะเป็นเช้ือเพลิงในพื้นท่ีเทศบาลนครนนทบุรี โดยปัจจุบันปริมาณขยะชุมชนมีแนวโน้มท่ี
สูงขึ้นทุกปีและยังเป็นปัญหาในการก าจัดอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายท่ีจะน าเอาขยะมาท าการศึกษาเพื่อน ามา
แปรรูปเป็นขยะเช้ือเพลิง ในวิธีการศึกษาได้ส ารวจปริมาณขยะและองค์ประกอบของขยะ จากนั้นเลือกประเภท
ขยะท่ีจะน ามาผลิตเป็นเช้ือเพลิงแล้วน ามาหาค่าความร้อน จากนั้นจึงก าหนดรูปแบบขั้นตอนในการแปรรูปขยะ
เป็นเช้ือเพลิง พร้อมวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

ผลการศึกษาพบว่าพื้นท่ีเทศบาลนครนนทบุรี มีขยะท่ีสามารถน ามาเป็นส่วนประกอบของเช้ือเพลิง
ขยะท้ังส้ิน 174 ตันต่อวัน โดยเลือกพลาสติก กระดาษและไม้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเช้ือเพลิงขยะ ซึ่งจะใช้
ปูนขาวเป็นตัวประสานในการอัดแท่งเพื่อให้ยึดเกาะได้ดี ท้ังนี้โดยมีอัตราส่วน 38 : 4 : 1 : 1 ตามล าดับ เมื่อผ่าน
กระบวนการแปรรูปเป็นเช้ือเพลิงขยะแล้ว มีก าลังการผลิต เท่ากับ 71.56 ตันต่อวัน ซึ่งให้ค่าความร้อน เท่ากับ 
23.79 MJ/KG รูปแบบโรงงานแปรรูปขยะเป็นเช้ือเพลิงจะมีขั้นตอน 7 ขั้นตอนในการผลิต ซึ่งวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้วพบว่า ท่ีอัตราคิดลด 10 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่าปัจจุบัน 118,772,598 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายในเท่ากับ 30.91 เปอร์เซ็นต์ และมีระยะเวลาคืนทุน 4.11 ปี อายุโครงการ 15 ปี 

(5) อ านวย  ทองสถิตย์ วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (มปป.)ได้ศึกษาการ
ก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตพลังงานเป็นแนวทางเลือกหนึ่งท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องการ จัดการขยะมูลฝอยท่ี
ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยการน าขยะมาผลิตพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝัง
กลบขยะ (Landfill Gas to Energy) การผลิตความร้อนและกระแสไฟฟ้าจากการเผา (Incineration) การผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic  Digestion) การผลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse-Derived 
Fuel, RDF) และกระบวนการผลิตก๊าซเช้ือเพลิง (Gasification) เป็นต้น ดังนั้นการผลิตพลังงานจากขยะเพื่อใช้
เป็นพลังงานทดแทนจึงนับเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน และเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้แก่ชุมชนและสังคม 
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A. สมมติฐานในการวิเคราะห์ทางการเงิน  
I สมมติฐานทั่วไป 

1. ระยะเวลาก่อสร้างระบบผลิตพลังงาน 2 ปี โดยในปีแรก 40% และในปีท่ีสอง 60%  
2. ระยะเวลาในการเดินระบบและบ ารุงรักษา 20 ปี (ยกเว้นระบบผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพจาก

หลุมฝังกลบจะใช้เวลาเดินระบบและบ ารุงรักษา 38 ปี รวมเป็นระยะเวลาโครงการ 40 ปี)  
3. อัตราส่วนลด หรือค่าเสียโอกาสของเงินทุน ร้อยละ 10  
4. อัตราเงินเฟ้อเฉล่ียร้อยละ 2 ต่อปี  
5. ราคาจ าหน่ายไฟฟ้า/ราคาเช้ือเพลิงใช้ราคาตามผลการศึกษา  

ในการเปรียบเทียบความเหมาะสมทางการเงินของแต่ละเทคโนโลยี จะใช้ดัชนีช้ีวัดราคาค่าไฟฟ้าท่ี
เหมาะสมในเงื่อนไขท่ีมีความเป็นไปได้ของแต่ละเทศบาลท่ีจะท าให้ผลตอบแทนทางการเงินคุ้มค่าในการลงทุน
โดยมีหลักดังนี้  

ก. หาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยท่ีจะท าให้อัตราผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุน (Financial 
Internal Rate of Return : FIRR หรือ Return on Investment : ROI) มีค่าเท่ากับร้อยละ 10 ซึ่งถือเป็นอัตราท่ี
ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าทางการเงิน 

ข. ในการลงทุนของโครงการนั้น แหล่งเงินทุนของโครงการไม่จ าเป็นจะต้องมาจากเจ้าของกิจการ
หรือผู้ลงทุนเท่านั้น ผู้ลงทุนอาจจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้จากสถาบันการเงินด้วยก็ได้ ซึ่งการใช้ท้ังเงินทุนของ
ตนเองร่วมกับการกู้เงิน จะวัดโดยใช้อัตราผลตอบแทนของผู้ลงทุนหรือ Return on Equity : ROE โดยในกรณีท่ี
มีการกู้เงินจะหาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยท่ีจะท าให้ ค่า ROE เท่ากับร้อยละ 10 ท้ังนี้ในการจัด Financing จะใช้
สมมุติฐานในการวิเคราะห์ ดังนี้  

- สัดส่วนของเงินกู้ ร้อยละ 70 ของเงินลงทุนท้ังหมด 
- เงื่อนไขการกู้ ระยะเวลาช าระคืน 10 ปี ระยะปลอดเงินหนี้ 2 ปี  
- อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR-3) เท่ากับ ร้อยละ 3.0 - เงื่อนไขการช าระคืนเท่ากันทุกปี 

(Equal installment)  
II ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

1. ค่าลงทุนก่อสร้างระบบผลิตพลังงาน  
2. ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M) ระบบผลิตพลังงาน 
3. ค่าซ่อมใหญ่ระบบผลิตพลังงาน  
4. ค่าลงทุนก่อสร้างระบบฝังกลบกาก/เถ้า  
5. ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา(O&M) ระบบฝังกลบกาก/เถ้า 
6. ค่าซ่อมใหญ่ระบบฝังกลบกาก/เถ้า  
7. สัดส่วนในการลงทุน  

III รายได้ประกอบด้วย  
1. เงินอุดหนุน โดยจะพิจารณาเงินอุดหนุนจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รวมท้ังการด าเนินการ

และบ ารุงรักษาระบบก าจัดขยะ โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยท่ีไม่มี
ประโยชน์ด้านพลังงาน ซึ่งรัฐบาลได้อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการอยู่แล้ว ท้ังนี้ได้ประเมิน
ราคาจากการก าจัดขยะโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลตามแบบมาตรฐาน 
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2. รายได้จากพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 
3. รายได้จากการจ าหน่ายปุ๋ย ท้ังนี้ได้คิดจากปุ๋ยท่ีได้จากระบบ (ปุ๋ยอินทรีย์เหมาะส าหรับการ

ปรับปรุงคุณภาพดิน) ประมาณราคาท่ีตันละ 1,000 บาท โดยหากมีการจัดการต่อไป เช่น การเพิ่ม แร่ธาตุท่ี
ส าคัญเพิ่มเติมปุ๋ยก็จะมีราคาสูงขึ้น แต่ก็จะมีค่าการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 

4. รายได้จากการจ าหน่ายเช้ือเพลิงขยะ โดยคิดราคาจากค่าความร้อนของเช้ือเพลิงขยะ พิจารณา 
2 กรณี คือ 

4.1 ส าหรับเทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) จะวิเคราะห์หาราคาค่าเช้ือเพลิงขยะ 
(บาท/ตัน) ท่ีมีอัตราส่วนลด หรือ FIRR ร้อยละ 10  

4.2 ส าหรับเทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (AD) ร่วมกับการผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) 
ใช้ราคาเช้ือเพลิงขยะ 0.06 บาท/MJ (ราคาตันละประมาณ 1,132–1,256 บาท) จากการเปรียบเทียบกับราคาจ าหน่าย
และค่าความร้อนของถ่านหิน (Lignite) ในการคิดรายได้เพื่อการวิเคราะห์หาราคาค่าไฟฟ้าจากระบบ AD 

IV ผลการวิเคราะห์ทางการเงิน  
รายละเอียดการวิเคราะห์ทางการเงินรายปีในแต่ละเทคโนโลยีตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดโครงการ 

พบว่าเทคโนโลยีผลิตพลังงานจากขยะชุมชนท่ีมีความเหมาะสมทางการเงินมากเมื่อยังไม่มีการสนับสนุนใด  ๆ
เรียงตามล าดับดังนี้ 1) เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเช้ือเพลิง (Gasification) 2) เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซิเจนและการผลิตเช้ือเพลิงขยะ (AD and RDF) 3) เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic 
Digestion) 4) เทคโนโลยีเตาเผาขยะ (Incineration)  5) เทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel) 
ส าหรับเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Landfill Gas to Energy) นั้น มี
ข้อจ ากัดด้านสถานท่ีมาก คือต้องมีท่ีดินขนาดใหญ่มากพอ และไม่มีปัญหาระดับน้ าใต้ดิน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดท่ี
ส าคัญ ท าให้มีปัญหาในการหาพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม และราคาท่ีดินจะเป็นปัจจัยส าคัญทางการเงินในการ
พิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามเพื่อความเหมาะสม การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ได้พิจารณา
ก าหนด กรณีศึกษาในพื้นท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณวันละ 100 ตันโดยมีข้อมูลด้านเทคนิคของเทคโนโลยี 
ท้ัง 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนข้อมูลค่าใช้จ่ายในการลงทุน การด าเนินงาน การบ ารุงรักษา รายรับ 
รายจ่าย และรายการอื่นๆ 

V ผลการศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเงิน พบว่า  
1. การก าจัดขยะด้วยเทคโนโลยีผลิตพลังงานมีการลงทุนสูงกว่า การก าจัดขยะแบบฝังกลบตามท่ี

นิยมด าเนินการอยู่ แต่จะให้ประสิทธิภาพในการก าจัดท่ีดีกว่า ใช้พื้นท่ีน้อยกว่า มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย
กว่าและป้องกันได้ ได้พลังงานและปุ๋ยเป็นผลพลอยได้ แต่จ าเป็นต้องใช้บุคคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมในการ
ด าเนิน การและบ ารุงรักษาระบบ ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าจากขยะหลังจากหักค่าใช้จ่ายท่ีควรจะเป็นเทียบเท่า
กับการก าจัดขยะแบบฝังกลบแล้ว ยังคงสูงกว่าราคารับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง แต่ไม่สูงไปกว่าการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนชนิดอื่น  ๆเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น  

2. จ าเป็นต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินจากภาครัฐบางส่วน ท้ังในมาตรการภาษีการน าเข้า
เครื่องจักร อุปกรณ์ ภาษีรายได้ การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า การสนับสนุนการรับซื้อค่าไฟฟ้าท่ีแพงกว่า มาตรการ
เหล่านี้มีอยู่แล้ว เพียงแต่ขยายขอบเขตมาท่ีการผลิตพลังงานจากขยะเท่านั้น อย่างไรก็ดี นอกจากการพิจารณา
ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินแล้ว คุณสมบัติของขยะมูลฝอยของประเทศไทยก็เป็นประเด็นท่ีต้องพิจารณาให้
เหมาะสมกับเทคโนโลยีด้วย โดยท่ีขยะมูลฝอยของไทยมีองค์ประกอบเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ท าให้การแยกขยะ
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มูลฝอยในพื้นท่ีกองรวมขยะท าได้ยากและไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเทคโนโลยีท่ีไม่ต้องมีการคัดแยกขยะอย่าง
ละเอียดก่อนการก าจัดจะมีความเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่า แม้ว่าบางกรณีมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง
กว่าก็ตาม เช่น เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเช้ือเพลิง (Gasification) การผลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel) 
และเตาเผาขยะ (Incineration) เป็นต้น 

 

ตารางที่ 19 สรุปผลการวิเคราะห์ทางการเงิน 
 

 
รายการ 

 

 
Incineration 

 
Gasification 

 
RDEF 

 
AD 

 
AD+RDF 

 
LFGTE 

1. ที่ดินส าหรับระบบผลิตพลังงาน (ไร่ : ล้าน
บาท) 

4.5-2.5 5-2.80 4-2.24 5-2.80 7.5-4.20 94-52.47 

2. ค่าก่อสร้างระบบผลิตพลังงานไม่รวมที่ดิน 
(ล้านบาท) 

784.99 304.92 167.90 194.11 216.94 419.52 

3. ที่ดินส าหรับระบบฝังกลบกาก/เถ้า (ไร่ : 
ล้านบาท) 

7-3.92 4.4-2.46 58.6-32.8 39-21.84 25-14.00 - 

4. ค่าก่อสร้างส าหรับฝังกลบกาก/เถ้าไม่รวม
ที่ดิน (ล้านบาท) 

44.62 35.18 145.92 84.14 63.34 - 

5. ค่า O&M ระบบผลิตพลังงาน (ล้านบาท/ปี) 22.65 22.63 8.11 8.18 8.48 10.57 
6. ค่า O&M ระบบผลิตพลังงาน (ล้านบาท/ปี) 5.42 5.07 6.43 5.55 5.47 - 
7. ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (MWh/ปี) 10,438 8,910 - 5,256 5,633 - 
8. มูลค่าขยะเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ (ล้านบาท/ปี, 
0.06 บาท/MJ) 

- - 10.34 - 8.75 - 

9. มูลค่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้  
(ล้านบาท/ปี,ที่ 1,000 บาท/ตัน) 

- - - 4.51 4.89 - 

10. ราคาค่าไฟฟ้า (บาท/kWh)ที่ FIRR = 10% 
 10.1 กรณีไม่มีเงินอุดหนุนใดๆ 
 10.2 กรณีสนับสนุนเงินกู้ 
 10.3 กรณีอุดหนุนเท่ากับการก าจัดขยะ
แบบฝังกลบฯ 
 10.4 กรณีสนับสนุนเงินกู้และให้เงิน
อุดหนุนเท่ากัน 

 
14.06 
11.47 
11.43 

 
9.25 

 
8.87 
7.63 
5.80 

 
5.02 

 
- 
- 
- 
 
- 

 
10.16 
8.27 
4.95 

 
3.85 

 
7.79 
6.05 
2.93 

 
1.94 

 
45.98 
37.63 
28.21 

 
22.35 

 
3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  ได้จัดท าโครงการศึกษาความ

เป็นไปได้จากการผลิตไฟฟ้าจากขยะด้วยเทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย (Incineration) ได้ท าการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบเตาเผาขยะมูลฝอย 500 ตันต่อวัน ไว้ดังนี้ 

1) การประมาณราคาค่าก่อสร้างและค่าด าเนินการบ ารุงรักษา       
1.1) ราคาในการก่อสร้างระบบในการค านวณราคาในการก่อสร้างจะแบ่งเป็นส่วนต่าง  ๆดังนี้  
1. งานโยธาโครงสร้างราคาในส่วนนี้จะค านวณโดยอาศัยแบบเบ้ืองต้นของระบบ 
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2. งานเครื่องจักรกลจะค านวณจากราคาปัจจุบันของเครื่องจักรกลท่ีจ าเป็น ใน
องค์ประกอบหลักของระบบเท่านั้น 

3. งานไฟฟ้าและระบบควบคุมจะค านวณจากราคาปัจจุบันที่ใช้ในระบบ 
4. ค่าเผ่ือเหลือเผ่ือขาด คิดเป็นร้อยละ 10 ของงานในแต่ละส่วน 
5. Factor F ค านวณตามค่าราคาโรงงาน โดยใช้ค่า Factor F ในปีล่าสุด 
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ 7 ของราคางานเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ท้ังหมด 
7. ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบก าจัดขยะมูลฝอย ในการประเมินค่าด าเนินการ

และบ ารุงรักษาระบบ สามารถสรุปได้ดังนี้                                                                       
ค่าจ้างบุคลากรก าหนดค่าจ้างตามมาตรฐานบุคลากร โดยแบ่งตามต าแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบ

ค่าบ ารุงรักษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1) งานอาคาร ได้แก่ ค่าบ ารุงรักษาในส่วนอาคารและองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบ

บ าบัด คิดค่าบ ารุงรักษาร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าการก่อสร้าง          
2) งานทาง ได้แก่ ค่าบ ารุงรักษาในส่วนของถนนงานคันบ่อต่างๆ คิดค่าบ ารุงรักษาร้อยละ 

0.10 ต่อปีของมูลค่าการก่อสร้าง  
3) งานเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ คิดค่าบ ารุงรักษาร้อยละ 3.0 ต่อปีของมูลค่างาน

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์           
8. ค่าไฟฟ้าคิดเป็น 2 ส่วน ได้แก่ อัตราค่าไฟฟ้าคิดในอัตรา 3.7 บาทต่อกิโลวัตต์-

ช่ัวโมง และค่า FiT ระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี 
9. ค่าสารเคมี มีส่วนสารเคมีท่ีใช้ในระบบ ได้แก่ ค่าคลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือโรค (ชนิดผง) 

ราคา 50 บาทต่อกิโลกรัม(คลอรีน 65%) และค่าโพลิเมอร์ 
 

 

ล าดับ 
 

 

รายการ 
 

ปริมาณงาน 
 

หน่วย 
 

อัตรา/หน่วย 
 

จ านวนเงนิ(บาท) 

ส่วนที่ 1 หมวดงานอาคาร 
1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

 

งานภายนอก 
งานถมดินและปรับระดับพื้นท่ี 
ระบบประปาโครงการ 
งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ 
งานระบบไฟฟ้า แสงสว่างและส่ือสาร
บริเวณ 

 
47,000 

1 
37,000 
10,000 

 

 
ลบ.ม. 
รวม 
ตร.ม. 
ตร.ม. 

 

 
220 

2,000,000 
100 
100 

 

 
10,340,000 
2,000,000 
3,700,000 
1,000,000 

 
ส่วนที่ 1 หมวดงานอาคาร 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 

งานถนนคสล. 
งานแท่นเครื่องคสล. 
บ่อเก็บน้ าดิบ 
งานรั้ว(ลวดหนาม)  
งานรั้ว(ตาข่าย)ประตู งานจัดภูมิทัศน์ 

8,000 
1 

4,000 
1,200 
250 

ตร.ม. 
ชุด 

ตร.ม. 
เมตร 
เมตร 

400 
80,000 

200 
250 

1,600 

3,200,0000 
80,000 
800,000 
300,000 
400,000 
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ตาราง (ต่อ) 
 

ล าดับ 
 

 

รายการ 
 

ปริมาณงาน 
 

หน่วย 
 

อัตรา/หน่วย 
 

จ านวนเงนิ(บาท) 

1.10  (สวนหย่อมทางเท้า โรยหิน) 3,000 ตร.ม. 250 750,000 
                                                         รวม  1                                           22,570,000 

2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 

งานก่อสร้างอาคาร 
อาคารป้อมยาม 
อาคารส านักงาน 
อาคารเครื่องช่ัง 
อาคารซ่อมบ ารุง 
อาคารรับขยะและควบคุมเตาเผา 
อาคารพักขยะ 
อาคารเตาเผา 
อาคารเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ า 

 
12 
500 
78 
170 

2,300 
1,200 
3,400 
1,400 

 
ตร.ม. 
ตร.ม. 
ตร.ม. 
ตร.ม. 
ตร.ม. 
ตร.ม. 
ตร.ม. 
ตร.ม. 

 
11,000 
11,000 
16,000 
16,000 
22,300 
32,300 
26,300 
22,300 

 
132,000 

5,500,000 
1,248,000 
2,720,000 
51,290,000 
38,760,000 
89,420,000 
31,220,000 

                                                         รวม  2                                            220,290,000 
3 

3.1 
3.2 

งานก่อสร้างบ่อฝังกลบเถ้า 
บ่อท่ี 1 
บ่อท่ี 2 

 
22 
16 

 
ไร ่
ไร ่

 
1,625,000 
1,625,000 

 
35,750,000 
26,000,000 

                                                         รวม  3                                            61,750,000 
4 งานก่อสร้างบ่อบ าบัดน  าเสีย 3 ไร ่ 1,200,000 3,600,000 
5 งานกอ่สร้างบ่อตรวจตดิตามคณุภาพน  า 3 บ่อ 56,000 168,000 

                                                         รวมหมวดงานอาคาร                           308,378,000 
                                                         ราคารวม Factor F (1.1857)            365,643,794.60 
ส่วนที่ 2 หมวดงานระบบเฉพาะ 

1 ระบบเตาเผาเพื่อผลิตพลังงาน 2 ชุด 881,300,000 1,762,600,000 
2 อุปกรณ์ระบบประปาโครงการ 1 เหมา 300,000 300,000 
3 อุปกรณ์ระบบช่ัง 1 ชุด 907,500 907,500 
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ตารางที่ 20  สรุปค่าด าเนินการและค่าบ ารุงรักษาโรงเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด 500 ตันต่อวัน 
 

 

ล าดับ 
 

 

รายการ 
 

หน่วย 
 

ค่าใช้จ่าย 

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 

ค่าใช้จ่ายคงท่ีส าหรับบุคลากรและการบริหารในปีแรก
ของการเดินระบบประมาณ (1.45% ของมูลค่า
โครงการ) 
ค่าใช้จ่ายผันแปรในปีแรกท่ีเริ่มเดินระบบประมาณ ( 
1.00% ของมูลค่าโครงการ) 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาประจ าปี ในปีแรกท่ี
เริ่มเดินระบบประมาณ (1.00% ของมูลค่าโครงการ) 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเปล่ียนช้ินส่วนของเครื่องจักรทุก 
4 ปี ส าหรับปีท่ี 5 (2.50% ของมูลค่าโครงการ) 

บาท/ปี 
 
 

บาท/ปี 
 

บาท/ปี 
 

บาท/ครั้ง 

32,616,000 
 
 

22,500,000 
 

22,500,000 
 

56,250,000 

 รวม  133,866,000 
 

2) ผลของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน พบว่าการลงทุนในโครงการก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย ช่วยให้ระบบก าจัดขยะมูลฝอยท้ังระบบมีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้ในการลงทุนไม่ว่า 
จะโดยรัฐหรือเอกชน กรณีของการลงทุนโดยเอกชนปัจจัยท่ีช่วยในการตัดสินใจของเอกชนคือ อัตราผลตอบแทน
ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะในสัดส่วนของเงินลงทุนของเอกชน (IRR on Equity) ประมาณ 15% ซึ่งโครงการก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย จะให้ผลตอบแทนตามอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย  

เมื่อก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 500 บาท/ตัน 
(1) อัตราผลตอบแทนในสัดส่วนของการลงทุนก่อนหักภาษีรายได้นิติบุคคล = 19.44% 
(2) อัตราผลตอบแทนในสัดส่วนของการลงทุนหลังหักภาษีรายได้นิติบุคคล = 18.55% 
(3) ระยะเวลาคืนทุน 6 ปี  

เมื่อก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 300 บาท/ตัน 
(1) อัตราผลตอบแทนในสัดส่วนของการลงทุนก่อนหักภาษีรายได้นิติบุคคล = 15.71% 
(2) อัตราผลตอบแทนในสัดส่วนของการลงทุนหลังหักภาษีรายได้นิติบุคคล = 14.81%  
(3) ระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 

 

ตารางที่ 21  การแจกแจงอัตราเฉลี่ยต้นทุนและรายรับของโครงการต่อหน่วยน  าหนักขยะมูลฝอย 
 

 

อายุโครงการ 20 ปี 
อัตราเฉลี่ย/ปี 
(ล้านบาท) 

อัตราเฉลี่ย/น  าหนัก 
(บาท/ตัน 

ต้นทุนการลงทุน/การเงิน (Capital Cost) 138.50 759.15 
ต้นทุนเดินระบบ/บ ารุงรักษา(Operation Cost) 90.11 493.74 
รายรับจากการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า 323.58 1,773.03 

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)   
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ตารางที่ 22  แสดงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และสังคม 
 

ประเด็นความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ 

การฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะ การเผาเพื่อผลิตไฟฟา้ต่ ากว่า 
10MW 

1.การใช้ท่ีดิน ต้องมีการใช้ท่ีดินเพิ่มข้ึนทุกปี ใช้เท่าเดิม ท่ีมีอยู่ 
2. การใช้แรงงานในพื้นท่ี จ านวนน้อย (ไม่เกิน20คน) จ านวนมาก (ไม่น้อยกว่า50คน) 
3.ระยะเวลาคืนทุน  5ปี2เดือน (กรณีโรงไฟฟ้า

เทศบาลนนทบุรี) 
4.อัตราผลตอบแทนในสัดส่วนของ
การลงทุนหลังหักภาษีรายได้นิติ
บุคคล (IRR) 

 18.55% (อ านวย ทองสถิตย์) 

5.อัตราส่วน ผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุน (B/C) 

1.08 (สรศักด์ิ ชุมแวงวาปี, 
2556) 

0.51 (ศศิวิมล และโสมสกาว , 
2556) 
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บทที่ 5 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที ่

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการท่ีน าเอาความห่วงกังวลของสาธารณชน ความต้องการและ

ค่านิยมผนวกเข้าไปกับการด าเนินการตัดสินใจของรัฐ กระบวนการมีส่วนร่วมของสาธารณชนจึงเป็นส่ือกลางสอง
ทาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจท่ีดีกว่าโดยสาธารณชน และส่วนราชการสนับสนุน (ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส านักวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม, 2553 : 8) ซึ่งเป็น
กระบวนการท่ีความสนใจ ความต้องการและคุณค่าของประชาชนได้รับการพิจารณารวมเข้าไปในขั้นตอนการ
ตัดสินใจของรัฐบาลและหน่วยงานภาคเอกชน โดยต้ังบนพื้นฐานของการส่ือสารแบบสองทาง (Creighton, 2005 : 
7) โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็นประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการท่ี
สนับสนุนคุณภาพของกระบวนการในการตัดสินใจและอนุญาตให้ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้อาศัยในพื้นท่ี 
แสดงบทบาทในเรื่องท่ีมีความสนใจได้อย่างเต็มท่ี (Gunes and Coskun, 2005)  
 ส าหรับกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี้  
 
5.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 

เพื่อช้ีให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการ และแนวทางปฏิบัติราชการของทุกส่วน
ราชการในการกระท าภารกิจว่าจะต้องมีเป้าหมายดังนี้ 

1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ซึ่งได้แก่ การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ  

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จส้ินท่ีจุดบริการ
ใกล้ตัวกับประชาชน รวมท้ังการปฏิบัติงานในรูป one–stop service 

5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งได้แก่ การทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการ และขั้นตอนท างานใหม่อยู่เสมอ ทบทวนล าดับความส าคัญ และความจ าเป็นทางแผนงานและ
โครงการทุกระยะ การยุบเลิกส่วนราชการท่ีไม่จ าเป็น และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์อยู่เสมอ 

6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ซึ่งได้แก่ การปฏิบัติ
ราชการท่ีมุ่งเน้นกับความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก โดยมีการส ารวจความ
ต้องการของประชาชนและความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเองเพื่อเป็นการก าหนดวิธีการท างานของส่วนราชการ ท้ังในกรณีท่ีให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานและสามารถวัดความคุ้มค่า ในการปฏิบัติแต่ละภารกิจ โดยก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้ 
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(7.1) หลักความโปร่งใส ส่วนราชการต้องประกาศก าหนดเป้าหมาย และแผนการท างาน ระยะเวลา
แล้วเสร็จ และงบประมาณท่ีต้องใช้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทราบ สามารถตรวจสอบแผนการท างานได้ 

(7.2) หลักความคุ้มค่า      
(7.2.1) ส่วนราชการต้องจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และรายจ่าย

ต่อหน่วยของบริการสาธารณะ เพื่อการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งหาก
รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการใด สูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ
ประเภทเดียวกันของส่วนราชการอื่น ส่วนราชการนั้นต้องจัดท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงการท างานต่อไป ซึ่งรายละเอียดในการจัดท าบัญชีต้นทุนกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ก าหนดขึ้น 

(7.2.2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเป็นผู้ตรวจสอบ
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีประเมินว่าภารกิจใดสมควร ท าต่อไปหรือ
ยุบเลิก โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีรัฐและประชาชนจะพึงได้รับจากภารกิจนั้น และในการประเมินความคุ้มค่า
จะต้องค านึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปได้ ประโยชน์ท่ีรัฐและประชาชนจะได้รับ โดย
เทียบกับรายจ่ายของรัฐ ท้ังนี้ มิใช่ค านวณเป็นตัวเงินเท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงประโยชน์ได้เสียของสังคมด้วย 

(7.2.3) การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระท าโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยจะต้องช่ังน้ าหนักถึง
ประโยชน์และผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาว
ของส่วนราชการ ซึ่งมิใช่ถือราคาต่ าสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาว
ท่ีจะท าให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต่ าลงได้ โดยจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพัสดุเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการดังกล่าว 

(7.3) หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 
(7.3.1) ในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ถ้าการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการ

หนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ หรืออนุญาตจากอีกส่วนราชการหนึ่ง ส่วนราชการผู้เห็นชอบหรืออนุญาตต้อง
ด าเนินการภายใน 15 วัน เว้นแต่จะได้ประกาศก าหนดเวลาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าต้องเกินกว่า 15 วัน เพราะต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ถ้ามีการเห็นชอบหรืออนุมัติเกินเวลา ข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ 

(7.3.2) การวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาใด ๆ ส่วนราชการต้องเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว และ
หลีกเล่ียงการแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดหลักท่ีชัดเจนในการรับผิดชอบของส่วนราชการ 
และมิให้ใช้เวลานานในการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ 

(7.3.3) ในกรณีท่ีเป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการให้มีผลผูกพันผู้แทน ส่วนราชการ
แม้จะมิได้เข้าร่วมประชุม และจะต้องมีการบันทึกฝ่ายข้างน้อยไว้ด้วย ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดหลักท่ีชัดเจนในความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนส่วนราชการในคณะกรรมการ อันจะก่อให้เกิดผลสรุปของงานท่ีแน่นอนไม่
เปล่ียนแปลงโดยส่วนราชการนั้นในภายหลัง 

(7.3.4) การส่ังราชการต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้ามีการส่ังการด้วยวาจาต้องบันทึกค าส่ังนั้น
ไว้ ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการส่ังเพื่อปฏิบัติราชการท่ีต้องมีหลักฐานยืนยันค าส่ังท่ีแน่นอน มีความ
รับผิดชอบท้ังผู้ส่ังและผู้ปฏิบัติงาน   

8) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ก าหนดหน้าท่ีให้ส่วนราชการปฏิบัติเพื่อเป็น การลดระยะเวลาใน
การพิจารณา การส่ัง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการท่ีมีผลโดยตรงต่อประชาชนให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังนี้การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
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(8.1) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจลงไปสู่ผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง โดยมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 

(8.2) ส่วนราชการต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และก ากับดูแลการใช้อ านาจและ
ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและเป็นกรอบการปฏิบัติ
หน้าท่ี แต่ต้องไม่เพิ่มขั้นตอนเกินจ าเป็น และให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดการลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย และเมื่อมีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจเป็นประการใดแล้ว ให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วย 

(8.3) ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางใน
การกระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และการลดขั้นตอน เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้ 

(8.4) ส่วนราชการแต่ละแห่งต้องจัดท าแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินการ รวมท้ัง
รายละเอียดอื่นโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนการติดต่อสอบถามหรือการท า
ความเข้าใจเรื่องส าหรับประชาชนท่ีจะมาขอรับบริการจากรัฐได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

9) การจัดต้ังศูนย์การบริการร่วม 
(9.1) ให้เป็นหน้าท่ีของแต่ละกระทรวงต้องจัดส่วนราชการภายในท่ีรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน

กับประชาชนให้รวมเป็นศูนย์บริการร่วมแห่งเดียวท่ีประชาชนจะสามารถติดต่อสอบถาม   ขอข้อมูล ขออนุญาต
หรือขออนุมัติได้พร้อมกันทุกเรื่องท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงนั้น 

(9.2) กระทรวงต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีและแบบพิมพ์ที่จ าเป็นในศูนย์บริการร่วม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
นั้นบริการประชาชนได้อย่างครบถ้วน โดยเจ้าหน้าท่ีนั้นจะต้องสามารถแจ้งรายละเอียดรับเอกสารหลักฐานท่ี
จ าเป็น แจ้งให้ทราบระยะเวลาการด าเนินการ และเป็นผู้ติดต่อประสานกับส่วนราชการอื่น เพื่อด าเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น  ๆ 

(9.3) ในการด าเนินการของศูนย์บริการร่วม ถ้าหากมีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีไม่อาจด าเนินการได้ 
เพราะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบก าหนดไว้ ให้ส่วนราชการแจ้งให้ ก.พ.ร. 
ทราบเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบนั้นต่อไป 

(9.4) แนวทางการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมของกระทรวงนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอจัด
ให้มีข้ึนในจังหวัดหรืออ าเภอ แล้วแต่กรณี ตามท่ีตนต้องรับผิดชอบด้วย  

  
5.2 สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 

ในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรก าหนดให้
ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยท่ีแจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะ
ข้อมูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีส าคัญของเอกชน ท้ังนี้
เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี 
เพื่อท่ีจะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่ง 
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5.2.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐนั้น  
(2) สรุปอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
(3) สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการ

ตีความ ท้ังนี้เฉพาะท่ีจัดให้มีข้ึน โดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อมูลข่าวสารใดท่ีได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษาโดยอ้างอิงถึงส่ิงพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว (มาตรา 7) 

5.2.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4)  
ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะน ามาใช้บังคับในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้เว้นแต่ผู้

นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร (มาตรา 8)  
5.2.3 ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด ได้แก่  
(1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย้งและค าส่ังท่ี

เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
(2) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4) 
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีก าลังด าเนินการ  
(4) คู่มือ หรือค าส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของ

เอกชน 
(5) ส่ิงพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน

การจัดท าบริการสาธารณะ  
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ 

ให้ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย  
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด (มาตรา 9) 

5.2.4 ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 
8 และมาตรา 9 (มาตรา 11)  

5.2.5 ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (เอกสารประวัติศาสตร์) ได้แก่ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการท่ีหน่วยราชการของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้หรือข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 
14 เมื่อมีอายุครบ 75 ปี และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 เมื่อมีอายุครบ 20 ปี นับแต่วันท่ีเสร็จส้ินการจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า (มาตรา 26) 

5.2.6 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวบุคคลเช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมหรือ
ประวัติการท างาน บรรดาท่ีมีช่ือของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือส่ิงบอกลักษณะอื่นท่ีท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น   
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ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส่ิง
เฉพาะตัวของผู้ท่ีถึงแก่กรรมแล้วด้วย (มาตรา 4) 

บุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นท่ี
อยู่ในประเทศไทย (มาตรา 21)  

5.2.7 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
(1) ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเปิดเผยไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้ (มาตรา 14) 
(2) ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐอาจมีค าส่ังมิให้เปิดเผย โดย

ค านึงถึงการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประชาชนท่ี
เกี่ยวข้องประกอบกัน 

(3) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(4) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้
แหล่งท่ีมาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม  

(5) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ท้ังนี้ไม่
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการท าความเห็น หรือค าแนะน า
ภายในดังกล่าว  

(6) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
(7) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคล

โดยไม่สมควร  
(8) ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารท่ีมีผู้ให้มาโดย

ไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไป เปิดเผยต่อผู้อื่น 
(9) กรณีอื่นตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ค าส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าท่ี
เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีค าส่ังเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ของราชการเป็นดุลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามล าดับสายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 15) 

 
5.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลท่ีอารยประเทศให้ความส าคัญและเป็นประเด็นหลักท่ี
สังคมให้ความสนใจ เพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลท่ี
จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและ
เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจให้ดีขึ้น และเป็นท่ียอมรับกันของทุกๆ ฝ่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อ
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แสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆ  เกี่ยวกับโครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ดังนั้นทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ ต้ังแต่เริ่มแรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ -เรียนรู้               
การปรับเปล่ียนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย (ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อมร่วมกับ
สถาบันนโยบายศึกษา, พ.ศ. 2539) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Public 
Participation in EIA) เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้มีขึ้นในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ
สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้งหรือข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

5.3.1 หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาค

ส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนั้น โดย International Association for Public Participation ได้
แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าท่ีสุด 
แต่เป็นระดับท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นก้าวแรกท่ีโครงการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมใน
เรื่องต่าง  ๆโดยวิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง  ๆเช่น เอกสารส่ิงพิมพ์ การเผย แพรข้อมูลข่าวสารผ่านทางส่ือ 
การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น  

2) การรับฟังความคิดเห็น/การปรึกษาหารือ (Consultation) เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจของโครงการด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
การรับฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็นและการจัดเวทีสาธารณะ เป็นต้น  

3) การเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาท (Involvement) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะแนวทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าข้อมูล
ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน จะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของโครงการ 
เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ การประชาพิจารณ์ และ การจัดต้ัง
คณะท างานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น  

4) ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดย
เป็นหุ้นส่วนกับโครงการในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น 
คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 

5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Empowerment) เป็นขั้นตอนท่ีให้บทบาทประชาชนใน 
ระดับสูงท่ีสุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ และการมอบ
อ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจท้ังหมดในโครงการกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 

5.3.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลของโครงการ การแสดง ความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในขั้นตอนต่าง  ๆต้ังแต่เริ่มแรกของการด าเนินงาน และ
ตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการ  
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2) เพื่อแจ้งแผนการด าเนินงาน กิจกรรมของโครงการแผนด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม สังคม และสุขภาพให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ทราบอย่างท่ัวถึง  

3) เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตการศึกษา และแนว 
ทางการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสังคม และสุขภาพ  

4) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม สังคมและสุขภาพ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการท้ังในด้านการศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม สังคม และสุขภาพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประชาสัมพันธ์โครงการ 

5.3.3 ประโยชน์ของการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม  
การด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมมีประโยชน์ต่อประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้  
1) ทราบข้อเท็จจริงของโครงการ  
2) ทราบผลกระทบลักษณะของผลกระทบ และผู้ได้รับผลกระทบ  
3) สามารถแสดงข้อมูลและข้อโต้แย้งต่อขอบเขตการศึกษา และรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
4) สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  
5) ทราบข้อคิดเห็นข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะของประชาชน และมีข้อมูลรอบด้านประกอบ     

การตัดสินใจ 
5.3.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (ธันวาคม พ.ศ. 2552)  
ได้ด าเนินการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดถือ

แนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (เมษายน พ.ศ. 2556) 
2) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางสังคมใน

กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(สิงหาคม พ.ศ. 2549) 

5.3.5 การแพร่ข้อมูลข่าวสาร พื้นที่ด าเนินงานและกลุ่มเป้าหมาย 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 58 มาตรา 59 และใช้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ในระดับต่างๆ โดยยึดประมวลหลักปฏิบัติ (Code of Practice: 
CoP) ร่วมกับแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. 2549) เป็นกรอบในการก าหนดพื้นท่ี
ด าเนินงานและกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
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5.3.5.1 พื้นที่ด าเนินงาน 
ครอบคลุมพื้นท่ีในรัศมี 5 กิโลเมตรจากท่ีต้ังโครงการ ซึ่งจะครอบคลุมพื้นท่ีท่ีคาดว่าอาจจะได้รับ

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการฯ ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
1) ส่วนพื้นท่ีในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นท่ีต้ังโครงการ เป็นพื้นท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก

การด าเนินโครงการในระดับมากท่ีสุด 
2) ส่วนพื้นท่ีรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นท่ีต้ังโครงการ เป็นพื้นท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการ

ด าเนินโครงการ ในระดับกลาง 
3) ส่วนพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร จากพื้นท่ีต้ังโครงการ เป็นพื้นท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการ

ด าเนินโครงการ ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

 
 

ภาพที่ 3  พื้นท่ีด าเนินงานรัศมี 5 กิโลเมตรจากท่ีต้ังบ่อขยะเชิงเขาทอง 
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5.3.5.2 กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ผู้อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการมาก

ท่ีสุด ได้แก่ ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ีรัศมี 1 กิโลเมตร จากท่ีต้ังโครงการ 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ

ในระดับกลางและน้อยท่ีสุด ได้แก่ ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีรัศมี 3 และ 5 กิโลเมตรจากท่ีต้ังโครงการ
ตามล าดับ 

กลุ่มท่ี 3 หน่วยงานราชการในระดับต่าง  ๆผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
5.3.5.3 การเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ  
การให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นขั้นตอนแรกท่ีภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมี       

ส่วนร่วมโดยวิธีการให้ข้อมูลประกอบด้วย เอกสารส่ิงพิมพ์ การติดประกาศและการให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
1. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความ

เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับโครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของรัฐ 
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ 

2.1 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ จุดมุ่งหมาย
ของการศึกษารายละเอียดสถานท่ีบ่อขยะเชิงเขาทอง อดีตถึงปัจจุบัน  

2.2 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ รูปแบบการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและการเปรียบเทียบผลดี-ผลเสีย ผลกระทบตลอดจนมาตรการป้องกันผลกระทบจาก
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบต่าง  ๆ 

2.3 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รับทราบวิธีการส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม   
ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง และมีส่วนร่วมตัดสินใจเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น รวบรวมปัญหา ข้อวิตกกังวล ผลกระทบ ความต้องการและคุณค่าของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย        
จะได้รับการพิจารณารวมเข้าไปในขั้นตอนการตัดสินใจของภาครัฐ โดยต้ังบนพื้นฐานของการส่ือสารแบบสองทาง   
ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

(1) การเผยแพร่ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ 
วิธีการโดยการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ไปยัง

หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 31 แห่ง ประกอบด้วย      
1. ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
2. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุร ี
3. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
4. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
5. อ าเภอเมือง 
6. อ าเภอท่าม่วง 
7. อ าเภอพนมทวน 
8. อ าเภอบ่อพลอย 
9. องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 
10. เทศบาลต าบลท่ามะขาม 
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11. เทศบาลต าบลปากแพรก 
12. เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
13. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
14. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง 
15. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
16. ก านันต าบลแก่งเส้ียน 
17. ก านันต าบลท่ามะขาม 
18. ก านันต าบลปากแพรก 
19. ก านันต าบลหนองขาว 
20. ก านันต าบลทุ่งสมอ 
21. ก านันต าบลหนองโรง 
22. ก านันต าบลหนองกุ่ม 
23. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองสองตอน ต าบลแก่งเส้ียน 
24. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเส้ียน  
25. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านหน้าเขา ต าบลท่ามะขาม 
26. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านป่ายุบ ต าบลปากแพรก 
27. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านดอนสันตะเคียน ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
28. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านกล้วย ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
29. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองตาหมื่น ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน 
30. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านรางขบ  ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน 
31. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 บ้านเขาแก้ว ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย  

(2) การเผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชน  
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ

โครงการ รวมตลอดท้ังความเดือดร้อนหรือความห่วงกังวลท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนครอบคลุมเขตพื้นท่ี รัศมี 5 
กิโลเมตรจากท่ีต้ังโครงการจ านวน 9 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 

1. หมู่ 4 บ้านหนองสองตอน ต าบลแก่งเส้ียน อ.เมือง 
2. หมู่ 5 บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเส้ียน อ.เมือง 
3. หมู่ 5 บ้านหน้าเขา ต าบลท่ามะขาม อ.เมือง 
4. หมู่ 6 บ้านป่ายุบ ต าบลปากแพรก อ.เมือง 
5. หมู่ 2 บ้านดอนสันตะเคียน ต าบลหนองขาว อ.ท่าม่วง 
6. หมู่ 3 บ้านกล้วย ต าบลหนองขาว อ.ท่าม่วง 
7. หมู่ 1 บ้านหนองตาหมื่น ต าบลทุ่งสมอ อ.พนมทวน 
8. หมู่ 12 บ้านรางขบ ต าบลหนองโรง อ.พนมทวน 
9. หมู่ 13 บ้านเขาแก้ว ต าบลหนองกุ่ม อ.บ่อพลอย  
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โดยข้อมูลท่ีน าเสนอ ประกอบด้วย 1)เหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ                  
2) รายละเอียดข้อมูลโครงการ ผลกระทบและมาตรการป้องกันผลกระทบโครงการบริหารจัดการขยะ 3) ขั้นตอน
และระยะเวลาด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

5.3.6 ขั้นตอนเตรียมการ   
1. ประสานผู้ใหญ่บ้านขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โดยวิธีประกาศผ่านเสียงตามสายของ

หมู่บ้าน 
2. ส่ือท่ีใช้ประกอบด้วย แผ่นป้ายโครงการฯ แผ่นพับ 

5.3.7 ขั้นตอนการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนพร้อมรับแผ่นพับเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลโครงการ ซึ่งท่ีปรึกษาได้

น าเสนอรายละเอียดดังนี้   
1) ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ  
2) ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
3) รายละเอียดข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับขยะ สภาพปัญหา รูปแบบ เทคโนโลยีในการจัดการขยะ 

ข้อดี ข้อเสีย และมาตรการป้องกันผลกระทบ  
4) ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม พร้อมท้ังแจ้งก าหนดห้วง

เวลาในการลงพื้นท่ีส ารวจ 
5) ช้ีแจงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ เพื่อน าเสนอผลการส ารวจความ

คิดเห็นด้วยแบบสอบถามและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมท้ังแจ้ง
ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประชุมรับฟังความคิดเห็น  

5.3.8 กระบวนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชน “โครงการศึกษาความเหมาะสม
ของพื้นที่และรูปแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบ่อขยะเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี” 
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1.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชน บ้านป่ายุบ                    
วนัพฤหัสบดี ท่ี 10 พฤษภาคม 61 (18.00-19.30 น.) 

สถานท่ี  :  ศาลาประชาคม หมู่ท่ี 6 บ้านป่ายุบ ต.ปากแพรก อ.เมือง (ทต.ปากแพรก) 
 

     
 

      
 

ข้อกังวล  : รถขยะวิ่งเร็ว, มีน้ าและเศษขยะจากรถขยะตกเรี่ยราดบนถนน (นายกฯ แก่งเส้ียนรับทราบ
และจะแก้ไข หามาตรการควบคุมความเร็วของรถขยะ) 

- ในอนาคต ควรมีแผนส าหรับจัดการปริมาณรถขยะ ท่ีจะน าขยะมาท้ิง 
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2. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชน บ้านเขาแก้ว                  
วันศุกร์ ท่ี 11 พฤษภาคม 61 (17.00-18.30 น.) 

สถานท่ี  : ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี 13 บ้านเขาแก้ว  ต.หนองกุ่ม  อ.บ่อพลอย (อบต.หนองกุ่ม) 
 

  
 

  
 

                                          
ปัจจุบัน ไม่มีระบบจัดเก็บขนขยะ ชาวบ้านก าจัดเองฝัง/เผา รวมท้ังแอบเอาขยะไปท้ิงตามไร่อ้อย 
ข้อกังวล : ผลกระทบทางอากาศในอนาคตถ้าท าโรงไฟฟ้า  
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3.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชน บ้านหนา้เขา                   
วันอังคาร ท่ี 15 พฤษภาคม  61(18.00-19.30 น.) 

สถานท่ี : ด่านป่าไม้กาญจนบุรี  หมู่ท่ี 5 บ้านหน้าเขา  ต.ท่ามะขาม อ.เมือง (ทต.ท่ามะขาม) 
 

 
  

 
  

   
 

ข้อกังวล : ผลกระทบทางอากาศในอนาคตถ้าท าโรงไฟฟ้า  
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4.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชน บ้านกล้วย                         
วันพุธ ท่ี 16 พฤษภาคม 61 (18.30-20.00 น.) 

สถานท่ี :  ศาลาแม่บ้าน  หมู่ท่ี 3 บ้านกล้วย  ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง  (ทต.หนองหญ้าดอกขาว) 
 

   
 

  
 

    
   

ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากน้ าชะขยะไหลลงสู่พื้นท่ีท ากินของชาวบ้านบางส่วน 
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5.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชน บ้านรางขบ                   
วันพฤหัสบดี ท่ี 17 พฤษภาคม 61 (18.30-20.00 น.) 

สถานท่ี  :  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านรางขบ ต.หนองโรง อ.พนมทวน  (อบต.หนองโรง) 
 

 
  
 

 
  

        

ปัจจุบัน ได้รับผลกระทบเรื่องน้ าชะขยะ กล่ิน//มีสุนัขจรจัดท่ีถูกไล่จากบ่อขยะแก่งเส้ียนและไป
อาศัยท่ีชายป่า ปัจจุบันแพร่พันธุ์จ านวนมาก ลักษณะดุร้าย กินลูกวัวของชาวบ้าน สร้างความเดือดร้อนและ
ชาวบ้านหวาด 
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6.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชน บ้านดอนสันตะเคียน  
วันศุกร์ ท่ี 18 พฤษภาคม 61 (18.30-19.30 น.) 

สถานท่ี : ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านดอนสันตะเคียน ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง (ทต.หนองหญ้าดอกขาว) 
 

  
 

    
 

    
 

ได้รับผลกระทบน้ าชะขยะ ไหลลงสู่พื้นท่ีท ากิน// ถ้าสร้างโรงไฟฟ้า กังวลผลกระทบจากมลภาวะทาง
อากาศ 
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7.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชน บ้านหนองตาหม่ืน  
วันจันทร์ ท่ี 21 พฤษภาคม 61 (18.30-19.30 น.) 

สถานท่ี :  ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี 1 บ้านหนองตาหมื่น  ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน  (อบต.ทุ่งสมอ) 
 

   
  

    
  

     
   

ปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากบ่อขยะเขาทอง// อยากให้ท าโรงงานก าจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพ 
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8.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชน บ้านหนองจอก  
วันพุธ ท่ี 23 พฤษภาคม 61 (18.30-20.30 น.) 

สถานท่ี  :  ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 5  บ้านหนองจอก  ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองฯ  (อบต.แก่งเส้ียน) 
 

    
 

           
 

       
 

ข้อกังวล : กล่ินขยะเหม็นรุนแรง // รถขยะวิ่งเร็ว, มนี้ าและเศษขยะจากรถขยะตกเรี่ยราดบนถนน //ชาวบ้านไม่
สามารถเอาขยะไปท้ิงท่ีบ่อขยะได้ หมู่ 5 ชาวบ้านก าจัดเอง ชาวบ้านจากท่ีอื่นขนขยะมาท้ิงข้างทางเข้าบ่อขยะ// 
มีการขนขยะเก่าจากท่ีอื่นมาท้ิง รถบรรทุกพ่วงคลุมผ้าใบ//5 ก.ค. เสนอให้จัดเวทีประชาพิจารณ์ท่ีหมู่ 5 
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9.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชน บ้านหนองสองตอน 
วันพฤหัสบดี ท่ี 24 พฤษภาคม 61 (18.3-19.30 น.) 

สถานท่ี  : ศาลาเอนกประสงค์ อบต.แก่งเส้ียน หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองฯ (อบต.แก่งเส้ียน) 
 

  
 

    
  

     
 

ข้อกังวล : กล่ินขยะ/ในอนาคตถ้าท าโรงไฟฟ้า ผลกระทบจากมลพิษ 
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ในกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน หลังจากการน าเสนอดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและซักถามประเด็นปัญหา ความเดือดร้อน ข้อกังวล ข้อสงสัย 
ห่วงใย ครอบคลุมท้ังด้านวิชาการและด้านการบริหารของราชการส่วนท้องถิ่น(บางหมู่บ้าน) โดยในภาพรวม
ประเด็นการจะใช้พื้นท่ีบริเวณเชิงเขาทองเป็นสถานท่ีก าจัดขยะ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีท้ังคัดค้านและ
สนับสนุน ซึ่งทีมงานคณะท่ีปรึกษาได้บันทึกรวบรวมความคิดเห็นและสรุปประเด็นข้อซักถามจากการประชุม
ประชาสัมพันธ์ 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1. กลุ่มหมู่บ้านต าบลแก่งเสี้ยนและต าบลปากแพรกในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ี
ใกล้บ่อขยะและเป็นเส้นทางท่ีรถขนขยะผ่าน คือ หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสองตอน หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก ต าบลแก่ง
เส้ียน หมู่ท่ี 6 บ้านป่ายุบ ต าบลปากแพรก อ.เมือง สรุปข้อซักถามและการช้ีแจงได้ดังนี้  

1) ท าไมขยะจากหลาย  ๆท่ีต้องมาท้ิงท่ีนี่  
ตอบ- อาจจะเพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีการน าขยะมาท้ิงต้ังแต่ปี 2529แล้ว และตอนนี้ราชการให้ปิด

บ่อขยะเถื่อน บ่อขยะท่ีไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาล อบต.หลายท่ี ไม่มีท่ีท้ิงขยะ ก็ต้องเอามาท้ิงท่ีนี่ จากอ าเภอ
เมืองและอ าเภอใกล้เคียง ไม่อย่างนั้นขยะกองเต็มเมืองกาญจนบุรี  

ถ้าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ ท่านไม่เอาด้วย ไม่ผ่าน ทหารก็ปิดบ่อขยะเอาไปซ้อม
วิ่งรถถัง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบก็ต้องหาสถานท่ีท้ิงขยะใหม่ 

2) ใครจะเป็นผู้ลงทุน  
ตอบ- ยังไม่ทราบ ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้น ตอนนี้เป็นขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อขอพื้นท่ีจากกรมธนารักษ์

เท่านั้น 
3) ถ้าโครงการส าเร็จแล้วจะใช้ระบบอะไร  
ตอบ- ยังไม่ทราบ มหาวิทยาลัยก าลังท าการศึกษาเบ้ืองต้น ท่ีส าคัญการท่ีจะใช้ระบบอะไร             

มีองค์ประกอบอีกหลายเรื่อง ยังอีกหลายขั้นตอน 
4) มีหน่วยงานไหนท่ีจะรับประกันว่าจะไม่มีผลกระทบภายหลัง  
ตอบ - ไม่มีหน่วยงานไหนท่ีจะสามารถมารับประกันได้ ดีท่ีสุดคือ ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม        

ต้ังคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ไตรภาคี 1.ประชาชน 2.ราชการ 3.เอกชนท่ีจะด าเนินการ โดยให้ ประชาชนมีจ านวน
มากกว่า เช่น คณะกรรมการ 9 คน จากภาคประชาชน 5 ราชการและเอกชนฝ่ายละ 2 ตรวจสอบต้ังแต่กระบวนการ
ออกแบบการก่อสร้าง 

5) ข้อดี ข้อเสียท่ีประชาชนจะได้รับคืออะไร  
ตอบ- ข้อดี ถ้ากรมธนารักษ์อนุญาต อบต.แก่งเส้ียน จะได้มีพื้นท่ีก าจัดขยะอย่างถูกต้อง สามารถ

ของบประมาณมาปรับปรุงบ่อขยะ ในอนาคตจะมีรถเก็บขนขยะ มีถังขยะในชุมชน เป็นระเบียบ ระบบ  
ข้อเสีย- นอกจากรถขนขยะวิ่งผ่านหมู่บ้านเหมือนทุกวันนี้ อาจจะได้รับผลกระทบจากการบริหาร

จัดการ เช่น ถ้าใช้ระบบเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า อาจจะได้รับผลกระทบ แต่ถ้าใช้ระบบเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า ก็จะมี
เงินกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีในการเผาขยะ สามารถควบคุมบ าบัดมลพิษ เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม ไม่น่ากลัว ส่ิงท่ีน่ากลัวคือผู้ประกอบการ ว่าจะประหยัด ลดต้นทุนหรือไม่ ซึ่งป้องกันได้ด้วย
การท่ีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
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ความเดือดร้อน  
- รถขนขยะวิ่งเร็วไม่เกรงใจชาวบ้าน น่ากลัวอุบัติเหตุ โดยเฉพาะรถหมายเลข 3 ของ ทต.ท่ามะขาม 
- ขยะตกเรี่ยราดถนนสกปรก  
- มีน้ าจากรถขยะไหลนองถนน กล่ินเหม็น ถนนล่ืนเกือบเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
- จะท าอย่างไรให้กล่ินหมดไป 
นายกฯแก่งเส้ียน รับปากว่าจะด าเนินการแก้ไขให้ โดยพบว่า หมู่ 5 ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด       

ถ้าเป็นไปได้ชาวบ้านต้องการให้ย้ายบ่อขยะออกไปท่ีอื่น และต้องการให้ อบต.แก่งเส้ียน แก้ปัญหาปัจจุบันเป็น
การเร่งด่วน ซึ่งนายกฯ แก่งเส้ียน ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาและรับปากว่าจะด าเนินการโดยเร็ว ดังนี้ 

1) เรื่องกล่ิน จะมีการน า EM มาฉีดพ่นรถขนขยะ และฉีดพ่นบนกองขยะ 
2) เรื่องน้ าจากรถขยะไหลลงถนน จะน ารถน้ ามาฉีดล้างถนน  

2. กลุ่มหมู่บ้านในเขตอ าเภอบอ่พลอยและอ าเภอพนมทวน   
2.1 หมู่ 13 บ้านเขาแก้ว ต.หนองกุ่ม  อ.บ่อพลอย 

1) ปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากบ่อขยะแก่งเส้ียน แต่ได้รับผลกระทบเรื่องกล่ินเหม็นจาก
โรงงานปุ๋ย 

2) ถ้าเป็นระบบเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า จะได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศหรือไม่ 
2.2 หมู่ 12 บ้านรางขบ ต.หนองโรง อ.พนมทวน 

1) ได้รับผลกระทบเรื่องสุนัขจรจัด กล่ิน แมลงวัน 
2) ถ้าไม่ท้ิงท่ีบ่อเชิงเขาทอง มีทางเลือกสถานท่ีอื่นอีกหรือไม่ 
3) เมื่อก่อน 10 อ าเภอ น าขยะไปท้ิงท่ีไหน 

2.3 หมู่ 1 บ้านหนองตาหมื่น ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน 
1) ถ้าบ่อขยะเชิงเขาทองถูกปิดแล้วจะเอาขยะไปท้ิงท่ีไหน 
2) ท าไมไม่น าเงินภาษีท่ีได้จากประชาชนมาจัดท าระบบก าจัดขยะท่ีใช้เทคโนโลยีดี  ๆ

แก้ปัญหาในระยะยาว 
3. กลุ่มหมู่บ้านต าบลหนองขาวอ าเภอทา่ม่วงและต าบลท่ามะขามอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

3.1 หมู่ 2 บ้านดอนสันตะเคียน และ หมู่ 3 บ้านกล้วย ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง 
1) ในฤดูฝน มีพื้นท่ีท ากินบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ าชะขยะ  
2) ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุนัขจรจัด 
3) อยากให้มหาวิทยาลัยช่วยพิจารณาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกว่านี้ เช่น บ้านในคอก  
4) กังวลว่าพื้นท่ีเหมาะสมแต่เมื่อมีการจัดการจริงแล้วไม่เหมาะสมเหมือนตอนมาให้ข้อมูลจะ

ท าอย่างไร 
3.2 หมู่ 5 บ้านหน้าเขา ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 

1) ทีมมหาวิทยาลัยไปจัดประชุมประชาสัมพันธ์มาแล้วกี่หมู่บ้าน ชาวบ้านเหล่านั้นเห็นด้วยหรือไม่ 
2) โครงการนี้ ถ้ามีการก่อสร้างจะใช้เวลานานแค่ไหน 
3) น้ าเสียในโรงงานก าจัดขยะเอาไปไหน 
4) ในประเทศท่ีมีโรงก าจัดขยะแล้วน าไปผลิตไฟฟ้า มีอุบัติเหตุท่ีเกิดจากโรงงานบ้างหรือไม่ 
5) ชาวบ้านจะต้องจ่ายค่าเก็บขนขยะหรือไม่ 
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(นายกฯ ทต.ท่ามะขาม ช้ีแจงว่า มีการเก็บ มีกฎหมายออกมาให้เก็บครัวเรือนละ 60-120 บาท) 
จากการท่ีผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูล รวมถึงการซักถาม

ประเด็นปัญหา ข้อกังวล ความเดือดร้อน ข้อสงสัย ห่วงใย และรับทราบวิธีการส ารวจความคิดเห็นด้วย
แบบสอบถามเพื่อแสวงหาทางเลือกดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าประชุมมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
โครงการ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบและมาตรการป้องกันผลกระทบจากโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย  

โดยสรุป การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ได้ด าเนินการท้ังต่อหน่วยงานราชการและต่อประชาชน
กลุ่มเป้าหมายอย่างครบถ้วนท้ัง 3 กลุ่ม ในส่วนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น มีความรู้ความเข้าใจผลกระทบและมาตรการป้องกันผลกระทบจากโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย และรับทราบวิธีการส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามในขั้นตอนต่อไป ซึ่งเปิดโอกาสให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและมีส่วนร่วมตัดสินใจ ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหา ความเดือดร้อน ความกังวล ห่วงใยของประชาชนในพื้นท่ีด าเนินโครงการ จะถูกน าไปประกอบการศึกษา
วิเคราะห์ รวมถึงการออกแบบสอบถามในล าดับต่อไป 

 
5.4 วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ 
1) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
5.4.1 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
การส ารวจโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากประชากร ได้แก่ ครัวเรือนท่ีอยู่อาศัยในรัศมี 5 กิโลเมตร

จากท่ีต้ังโครงการฯ ทุกครัวเรือน ซึ่งมีรายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 23 ดังนี้ 
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ตารางที่ 23 แสดงหมู่บ้านและจ านวนครัวเรือนที่อยู่อาศัยในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ต้ังโครงการฯ 
 

ล าดับ หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
รัศมีห่างจากโครงการ

(ก.ม.) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน อ.เมือง 

1 หมู่ 4 บ้านหนองสองตอน 810 0-3 
2 หมู่ 5 บ้านหนองจอก 459 0-3 

เทศบาลต าบลท่ามะขาม อ.เมือง 
3 หมู่ 5 บ้านหน้าเขา 6 3-5 

เทศบาลต าบลปากแพรก อ.เมือง 
4 หมู่ 6 บ้านป่ายุบ 709 0-3 

เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ต าบลหนองขาว อ.ท่าม่วง 
5 หมู่ 2 บ้านดอนสันตะเคียน 358 3-5 
6 หมู่ 3 บ้านกล้วย 334 3-5 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ อ.พนมทวน 
7 หมู่ 1 บ้านหนองตาหมื่น 232 3-5 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง อ.พนมทวน 
8 หมู่ 12 บ้านรางขบ   83 0-3 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ.บ่อพลอย 
9 หมู่ 13 บ้านเขาแก้ว 185 0-3 

รวมท้ังส้ิน 3,176  
    

  ท่ีมา: ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน, มีนาคม 2561 
 

5.4.1.1 จ านวนตัวอย่าง ในการก าหนดเกณฑ์จ านวนตัวอย่าง ได้พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ  
(1) ปัจจัยทางกายภาพ เป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับระยะห่างจากบ่อขยะเชิงเขาทอง เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะการกระจายผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะ ในทางราบแผ่กระจาย
ออกจากศูนย์กลางของพื้นท่ีบ่อขยะเชิงเขาทองออกเป็นรัศมีวงกลม เรียกว่าค่าปัจจัยการเจือจาง กล่าวคือ 
ผลกระทบจะลดลงเป็นสัดส่วนผกผันกับรัศมียกก าลังสอง (Dilution Factor = 1/R2 ) สามารถน ามาก าหนด
เกณฑ์จ านวนครัวเรือนต่อ 1 ชุดตัวอย่างในการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน จากนั้นจากนั้นจึงน ามา
ค านวณชุดตัวอย่างขั้นต่ าของแต่ละชุมชน ดังนี้  

ค่าปัจจัยการเจือจาง (Dilution Factor)  = 1/(ระยะห่าง กม.)2 
จ านวนครัวเรือนต่อ 1 ชุดตัวอย่าง = 1/(ค่าปัจจัยเจือจาง) 
จ านวนชุดตัวอย่างต่อ 1 ชุมชน = (จ านวนครัวเรือนในชุมชน)/(จ านวนครัวเรือนต่อ 1 ชุด

ตัวอย่าง) 
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ผลการค านวณสามารถน ามาก าหนดเกณฑ์ขั้นสูงของจ านวนครัวเรือนต่อ 1 ชุดตัวอย่างซึ่งแปรผัน
ตามระยะห่างจากท่ีต้ังของบ่อขยะเชิงเขาทอง แสดงดังภาพท่ี 6-3 และเกณฑ์ขั้นต่ าของจ านวนชุดตัวอย่างซึ่ง
แปรผันตามจ านวนครัวเรือนใน 9 หมู่บ้านเป้าหมาย แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 4   

 

 
 
ภาพที่ 4 เกณฑ์ขั้นสูงของจ านวนครัวเรือนต่อ 1 ชุดตัวอย่าง ซึ่งแปรตามระยะห่างจากพื้นท่ีโครงการ 
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ตารางที่ 24 เกณฑ์ขั้นต่ าของจ านวนชุดตัวอย่างซ่ึงแปรผันตามจ านวนครัวเรือนใน 9 หมู่บ้าน
เป้าหมาย 

 

หมู่บ้าน 
ระยะห่าง 
กิโลเมตร 

จ านวน 
ครัวเรือน 

เกณฑ์ครัวเรือน 
ต่อ 1 ชุดข้อมูล 

จ านวนชุด
ข้อมูลขั้นต่ า 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน อ.เมือง 
1. บ้านหนองสองตอน หมู่ 4  0-3 810 < 9 90 
2. บ้านหนองจอก หมู่ 5  0-3 459 < 3 153 

เทศบาลต าบลปากแพรก อ.เมือง 
3. บ้านป่ายุบ หมู่ 6 0-3 709 < 9 79 

เทศบาลต าบลท่ามะขาม อ.เมือง 
4. บ้านหน้าเขา หมู่ 5 3-5 6 < 9 1 

เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ต าบลหนองขาว อ.ท่าม่วง 
5. บ้านดอนสันตะเคียนหมู่ 2 3-5 358 < 10 36 
6. บ้านกล้วย หมู่ 3 3-5 334 < 10 34 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ อ.พนมทวน 
7. บ้านหนองตาหมื่น หมู่ 1 3-5 232 < 8 29 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง อ.พนมทวน 
8. บ้านรางขบ  หมู่ 12 0-3 83 < 6 14 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ.บ่อพลอย 
9. หมู่ 13 บ้านเขาแก้ว 0-3 185 < 3 62 

จ านวนชุดข้อมูลขั้นต่ ารวมทั้งสิ้น  3,176  498 
 

(2) ปัจจัยทางสังคมและส่ิงแวดล้อม ได้น าปัญหา ผลกระทบ ความเดือดร้อนของประชาชนใน
แต่ละหมู่บ้าน รวมถึงครัวเรือนริมทางท่ีรถเก็บขนขยะวิ่งผ่าน มาพิจารณาปรับเพิ่มจ านวนชุดข้อมูลจากผลการ
ค านวณข้างต้น ซึ่งท าให้มีความมั่นใจต่อผลการส ารวจยิ่งขึ้น แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 25- 27 
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ตารางที่ 25 ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร จ านวนครัวเรือนและชุดข้อมูลที่ส ารวจความคิดเห็น 
 

หมู่บ้าน 
ระยะห่าง 
กิโลเมตร 

จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวนชุดข้อมูล 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
จ านวนชุดข้อมูล

ที่ส ารวจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน อ.เมือง 

1. บ้านหนองสองตอน หมู่ 4  0-3 810 240 300 
2. บ้านหนองจอก หมู่ 5  0-3 459 321 390 

เทศบาลต าบลปากแพรก อ.เมือง 
3. บ้านป่ายุบ หมู่ 6 0-3 709 213 320 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง อ.พนมทวน 
4. บ้านรางขบ  หมู่ 12 0-3 83 58 60 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ.บ่อพลอย 
5. บ้านเขาแก้ว หมู่ 13 0-3 185 130 130 

รวมท้ังส้ิน  2,246 962 1,200 
 
 

ตารางที่ 26 ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร จ านวนครัวเรือนและชุดข้อมูลที่ส ารวจความคิดเห็น 
 

หมู่บ้าน 
ระยะห่าง 
กิโลเมตร 

จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวนชุดข้อมูล 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
จ านวนชุดข้อมูล

ที่ส ารวจ 
เทศบาลต าบลท่ามะขาม อ.เมือง 

6. บ้านหน้าเขา หมู่ 5 3-5 6 1 6 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ต าบลหนองขาว อ.ท่าม่วง 

7. บ้านดอนสันตะเคียนหมู่ 2 3-5 358 107 110 
8. บ้านกล้วย หมู่ 3 3-5 334 100 104 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ อ.พนมทวน 
9. บ้านหนองตาหมื่น หมู่ 1 3-5 232 70 80 

รวมท้ังส้ิน  930 278 300 
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ตารางที่ 27  ชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร จ านวนครัวเรือนและชุดข้อมูลที่ส ารวจความคิดเห็น 
 

หมู่บ้าน 
ระยะห่าง 
กิโลเมตร 

จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวนชุดข้อมูล 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
จ านวนชุดข้อมูล

ที่ส ารวจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน อ.เมือง 

10. บ้านหนองสองตอน หมู่ 4  0-3 810 240 300 
11. บ้านหนองจอก หมู่ 5  0-3 459 321 390 

เทศบาลต าบลปากแพรก อ.เมือง 
12. บ้านป่ายุบ หมู่ 6 0-3 709 213 320 

เทศบาลต าบลท่ามะขาม อ.เมือง 
13. บ้านหน้าเขา หมู่ 5 3-5 6 1 6 

เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ต าบลหนองขาว อ.ท่าม่วง 
14. บ้านดอนสันตะเคียนหมู่ 2 3-5 358 107 110 
15. บ้านกล้วย หมู่ 3 3-5 334 100 104 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ อ.พนมทวน 
16. บ้านหนองตาหมื่น หมู่ 1 3-5 232 70 80 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง อ.พนมทวน 
17. บ้านรางขบ  หมู่ 12 0-3 83 58 60 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ.บ่อพลอย 
18. บ้านเขาแก้ว หมู่ 13 0-3 185 130 130 

รวมท้ังส้ิน  3,176 1,240 1,500 
 

อนึ่ง จ านวนชุดข้อมูลท่ีส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามดังกล่าว พบว่า ในรัศมี 0-3 กิโลเมตร       
มีสัดส่วนร้อยละ 80 ของจ านวนครัวเรือนของหมู่บ้าน และรัศมี 3-5 กิโลเมตร มีสัดส่วนร้อยละ 20 ของจ านวน
ครัวเรือนของหมู่บ้าน 

5.4.1.2 เคร่ืองมือในการส ารวจ คือแบบส ารวจความคิดเห็น ซึ่งท่ีปรึกษาสร้างขึ้นโดยปรับจาก
แบบส ารวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ
ศูนย์คัดแยกและก าจัดขยะแบบบูรณาการ บริษัทไทยโก้ เทคโนโลยีจ ากัด โดยบริษัท เอ็ม.บี.ที.เอ็นจิเนียริ่ ง
แอนด์คอนซัลแทนท์ จ ากัด ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
(มิถุนายน 2560) โดยท่ีปรึกษาได้น าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ความเดือดร้อน กังวลรวมท้ังความห่วงใย ท่ีได้รับจาก
การประชาสัมพันธ์ของทุกหมู่บ้าน มาประกอบการออกแบบข้อค าถาม (ภาคผนวก 2 แบบส ารวจ) 

5.4.1.3 วิธีการส ารวจความคิดเห็น ใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบส ารวจ  โดยทีมท างานของท่ี
ปรึกษา ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. (ส่วนใหญ่เก็บกลับ มีบางส่วนท่ี อสม.หรือ ผู้ใหญ่บ้านน าไปแจกแล้วเก็บ
รวบรวม ท่ีปรึกษาไปรับแบบสอบถามกลับด้วยตัวเอง)  
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บรรยากาศการส ารวจด้วยแบบสอบถาม 
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บรรยากาศการส ารวจด้วยแบบสอบถาม 
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บรรยากาศการส ารวจด้วยแบบสอบถาม 
 

    
 
 
 
 

    

 
                    5.4.1.4 ระยะเวลาด าเนินการ ได้ด าเนินการระหว่างวันท่ี 8–25 มิถุนายน 2561 

5.4.1.5 สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน  
จากแบบสอบถาม 1,500 ชุด ได้รับกลับคืนจ านวน 1,118 ชุด คิดเป็นร้อยละ 74.53 ประมวล

ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยแบบสอบถาม มีดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) เพศ : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 59.49) 
2) อายุ : ส่วนใหญ่อยู่ในวัย 41 – 60 ปี (ร้อยละ 52.15) 
3) การศึกษา : ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา  (ร้อยละ 65.38)  
4) อาชีพ : มีอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 40.8) รองลงมามีอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 34) 
5) ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน : ระยะเวลาอยู่อาศัยในหมู่บ้านส่วนใหญ่เกิน 40 ปี (ร้อย

ละ 44.9) อยู่อาศัยเกิน 20 ปี (ร้อยละ 35.15) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของสถานที่ก าจัดขยะ  
6) ท่านพักอาศัยห่างไกลจากบ่อขยะเชิงเขาทองระยะทางเท่าใด 
- รัศมีน้อยกว่า 1 กิโลเมตร จ านวน 10 ครัวเรือน ร้อยละ 0.89 
- รัศมี 1-3 กิโลเมตร จ านวน 500 ครัวเรือน ร้อยละ 44.72 
- รัศมี 3-5 กิโลเมตร จ านวน 541 ครัวเรือน ร้อยละ 48.39 
- รัศมีมากกว่า 5 กิโลเมตร จ านวน 67 ครัวเรือน ร้อยละ 6 
7) ท่านได้รับผลกระทบ เดือดร้อน ร าคาญจากบ่อขยะเชิงเขาทองหรือไม่ 
- ผู้ตอบแบบสอบถาม 685 ครัวเรือน (ร้อยละ 61.37) ไม่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนฯ จากบ่อขยะ 
- ผู้ตอบแบบสอบถาม 344 ครัวเรือน (ร้อยละ 38.70) ได้รับผลกระทบเดือดร้อน ร าคาญจากบ่อขยะ 
 

 

             
 
8) พื้นท่ีบ่อขยะเชิงเขาทองมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานท่ีก าจัดขยะหรือไม่ 
- ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 720 ครัวเรือน (ร้อยละ 64.4) เห็นว่าพื้นท่ีบ่อขยะเชิงเขาทองมี

ความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานท่ีก าจัดขยะ เหตุผลส่วนใหญ่ ได้แก่ เป็นสถานท่ีท้ิงขยะมานานแล้ว และรองลงมา
คืออยู่ห่างไกลชุมชน 

- ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 308 ครัวเรือน (ร้อยละ 27.54) เห็นว่าพื้นท่ีบ่อขยะเชิงเขาทอง
ไม่มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานท่ีก าจัดขยะ เหตุผล ใกล้หมู่บ้าน เดือดร้อนจากกล่ินเหม็น แมลงวัน ร าคาญรถ
ขยะ 

- ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 88 ครัวเรือน (ร้อยละ 7.87) ไม่แน่ใจ  
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9) ระดับความพึงพอใจกับการบริหารจัดการบ่อขยะเชิงเขาทองในปัจจุบัน พบว่า 
- พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 3.84  
- ระดับมากร้อยละ 12.7 
- ปานกลางร้อยละ 49.9 
- น้อยมากร้อยละ 9.74  
- ไม่พึงพอใจร้อยละ 20.21  
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการขยะบริเวณเชิงเขาทอง 
10) ท่านได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสมของพื้นท่ีและ

รูปแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นท่ีเชิงเขาทอง โดยทีมงานของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของ
ทางราชการ หรือไม่ 

- ไม่ทราบข้อมูลร้อยละ 33.72  
- ทราบข้อมูลร้อยละ 66.28 ส่วนใหญ่จาก การประกาศเสียงตามสาย รองลงมาคือ

จากทีมงานของมหาวิทยาลัย และจาก อสม. ตามล าดับ 
11) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม ท่านต้องการให้หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบให้ความส าคัญในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
- ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด ร้อยละ 93 
- ผลกระทบต่อประชาชน ร้อยละ 88  
- การป้องกันมลภาวะ ร้อยละ 84  
- การมีส่วนร่วมของประชาชน ร้อยละ 78  
- อืน่ๆ ร้อยละ 2 ได้แก่ ไม่กังวลเพราะผู้ด าเนินการจะต้องป้องกันไม่ให้มีผลกระทบ/

ไม่ต้องการให้มีบ่อขยะเชิงเขาทอง  
12) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม ท่านมีความกังวลเรื่องใดบ้าง(ตอบ

ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
- มลพิษทางอากาศ มากท่ีสุด ร้อยละ 88 
- กล่ิน ร้อยละ 85 
- น้ าเสีย/น้ าใต้ดิน ร้อยละ 81 
- ฝุ่นควัน ร้อยละ 74  
- อื่นๆ ร้อยละ 4 
13) ท่านอยากให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริเวณเชิงเขาทอง รูปแบบใด  
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 65.3 อยากได้การเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า  เหตุผล

ส่วนใหญ่ เพราะจะได้ไฟฟ้า จะได้แก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ ไม่มีการฝังกลบอีก 
- รองลงมา อยากได้รูปแบบการหมัก ร้อยละ 7.6 เหตุผลส่วนใหญ่เพราะจะได้ปุ๋ย 
- อยากได้รูปแบบท าเช้ือเพลิงขยะ RDF ร้อยละ 5.7 เหตุผลส่วนใหญ่เพราะปัจจุบันก็

ใช้รูปแบบนี้ ดีอยู่แล้ว 
- อื่นๆ โปรดระบุ มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 21.4 ส่วนใหญ่ระบุว่า ควรเป็น

รูปแบบผสมผสาน และรองลงมาคือ ระบุว่าไม่อยากได้  
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14) โปรดให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นท่ีบ่อขยะเชิงเขาทอง 
- ไม่เหมาะสม ไม่ต้องการบ่อขยะ  
- เหมาะสมเพราะเป็นบ่อขยะเก่า 
15) โปรดให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับรูปแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบ่อ

ขยะเชิงเขาทอง 
- อยากให้เริ่มต้นจัดการ ถ้าไม่เริ่มตอนนี้ ปัญหาขยะก็จะมีต่อไป 
- อยากให้เผาเพื่อผลิตไฟฟ้า ขยะจะได้หมดไปด้วย 
- อยากให้น าประชาชน เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล บริหารจัดการขยะ 
- อย่าให้มีกล่ินเหม็น 
- ให้กรมส่ิงแวดล้อมมาดูแลด้วย 
- ต้องดูแลประชาชน ท่ีเดือดร้อนจากปัญหาการจัดการขยะ 

ข้อมูลตอบรับการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
- ไม่ประสงค์ ร้อยละ 32.11 
- ไม่แน่ใจ ร้อยละ 44.18 
- ประสงค์เข้าร่วม ร้อยละ 22.72 

5.4.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จ านวน 1 ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม 

ประกอบด้วย 
1) ประชาชนในพื้นท่ีครอบคลุมทุกหมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตร รวมไม่น้อยกว่า 150 คน     
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2) หน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับท้องถิ่นและระดับชุมชน 
5.4.2.1 การประกาศก่อนด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 11 

ก าหนดไว้ว่าในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการ
รับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอื่นท่ีเพียงพอแก่การท่ีประชาชนจะเข้าใจและ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐ และสถานท่ีท่ีจะด าเนินโครงการของรัฐนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้มี
ขึ้นตามระเบียบนี้ด้วย (ราชกิจจานุเบกษา หน้า 28 เล่ม 122 ตอนพิเศษ 55 ง ราชกิจจานุเบกษา 27 กรกฎาคม 
2548) 

ท่ีปรึกษาได้ด าเนินการ (1) จัดท าป้ายเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเวทีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ระยะเวลา สถานท่ี ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน และโรงเรียนบ้าน
หนองสองตอน ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีจะด าเนินโครงการของรัฐ และ (2) ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 5-6  

 

 
 
ภาพที่ 5 แสดงการประกาศก่อนด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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ภาพที่ 6 แสดงการประกาศก่อนด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 
 5.4.2.2 ก าหนดการและผู้เข้าร่วมการประชุม  

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้ด าเนินการเมื่อวันพุธท่ี 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน หมู่ 4 ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 162 คน ส่วนใหญ่มาจากอ าเภอ
เมือง  นอกจากนี้มีประชาชนผู้สนใจจากนอกพื้นท่ีจ านวน 35 คน และบุคลากรจากภาครัฐจ านวน 41 คน รวม
ท้ังส้ิน 238 คน ((ภาคผนวก 3 หนังสือเชิญ หนังสือเชิญ 33 หน่วยงาน เอกสารแนบ..รายช่ือลงทะเบียน) 

5.4.2.3 การด าเนินการประชุม  
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมีการแสดงบัตรประจ าตัวระบุตัวตน-ท่ีอยู่ การประชุมเริ่มต้น

ด้วยการกล่าวต้อนรับ กล่าวรายงานและกล่าวเปิดการประชุมตามธรรมเนียมปฏิบัติ หลังจากนั้น หัวหน้า
โครงการได้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และนักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้น าเสนอผล
การส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบส ารวจความคิดเห็น และได้น าเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม 
โดยเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ครอบคลุมประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีเป็นข้อค าถาม ข้อ
กังวลข้อสงสัย-ห่วงใย ฯลฯ ในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยมีการบันทึกความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 
(ภาคผนวก 3  ..คลิปบอร์ด) ซึ่งเป็นบรรยากาศการประชุมท่ีสร้างสรรค์ โดยผู้อภิปรายส่วนใหญ่มาจากหมู่ 5 
ต าบลแก่งเส้ียน ประเด็นได้รับผลกระทบจากการจัดการบ่อขยะในปัจจุบัน ความเดือดร้อนจากกล่ินเหม็น รถเก็บ
ขนขยะวิ่งเร็ว น้ าชะขยะเปื้อนพื้นถนน และกังวลผลกระทบในอนาคตหากมีการก่อสร้างสถานท่ีก าจัดขยะ ไม่
มั่นใจในการจัดการขยะ รวมถึงมาตรการในการเยียวยา ดูแลประชาชนท่ีเดือดร้อน โดยนักวิชาการและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ช้ีแจงเกี่ยวกับความเดือดร้อน ข้อวิตกกังวลและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
(ภาคผนวก 3 ....เอกสารแนบ ภาพประกอบ) 
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บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
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บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 

          
 
 

      
 

      



125 
 

 

 5.4.2.4 ข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้สนใจและบุคลากรจากภาครัฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเป็นประชาชนผู้สนใจจากนอกพื้นท่ีจ านวน 35 คน และบุคลากรจากภาครัฐ

จ านวน 41 คน รวม 76 คน มีผู้กรอกแบบข้อเสนอแนะ 6 คน ซึ่งจ านวน 4 คน เสนอแนะเชิงบวกเกี่ยวกับการน า
ขยะไปผลิตเป็นไฟฟ้า 

5.4.2.5 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.40 มีความคิดเห็นว่าพื้นท่ีบ่อขยะเชิงเขาทองมีความเหมาะสมท่ี

จะเป็นสถานท่ีก าจัดขยะ แต่ยังมีความกังวลผลกระทบจากปัญหากล่ินเหม็น น้ าชะขยะ รถเก็บขนขยะวิ่งเร็ว 
และสัตว์แมลงในบริเวณบ่อขยะ ซึ่งหน่วยงานของรัฐควรจะต้องน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดแนวทางเพื่อ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  

ข้อเนอแนะโดยที่ปรึกษา 
1) ในระยะส้ัน หน่วยงานรัฐจะต้องปรับปรุงแก้ไขผลกระทบท่ีมีต่อประชาชนในปัจจุบัน 
2) ในระยะยาว จ าเป็นต้องมีระบบก าจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพ และก่อผลกระทบต่อประชาชน

น้อยท่ีสุด 
3) ควรท่ีจะให้ประชาชนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมท้ังแต่ต้น และทุกกระบวนการ 
4) ควรจะมีมาตรการก ากับดูแล และการเยียวยาดูแลประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบ  

5.4.2.6 การประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 12 

เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีเสร็จส้ินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน (ราชกิจจานุเบกษา หน้า 28 เล่ม 122 ตอนพิเศษ 55 ง ราชกิจจานุเบกษา 27 กรกฎาคม 2548) ท่ี
ปรึกษาได้จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบ .......(รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก 3) 

 
5.5 การสัมภาษณ์ ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

5.5.1 นายสมภพ  ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาญจนบุรี เม่ือวันจันทร์ ที่ 21 
พฤษภาคม  2561 

ประเด็นพื้นที ่
- อบจ. ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ศึกษาความเหมาะสมของพื้นท่ีในการก าจัดขยะ       

ผลการศึกษา พื้นท่ีท่ีเหมาะสมอันดับ 1 คือ เชิงเขาทอง  ต าบลแก่งเส้ียน 
ประเด็นการบริการจัดการขยะ 
- ในเบื้องต้นควรมีระบบป้องกันน้ าชะขยะ ไม่ให้ไหลไปสู่ท่ีท ากินของประชาชน อาจท าในรูปเขื่อนซึ่งมี

แผ่นคอนกรีตของ SCG สามารถน ามาปรับใช้ได้ พร้องระบบดูดน้ าเพื่อน าไปบ าบัด ก่อนปล่อยจากบริเวณบ่อขยะ 
- ควรใช้ mobile unit ส าหรับท า RDF และเผาขยะของทหารผ่านศึก อบจ. มีงบประมาณพร้อม

ด าเนินการในส่วนนี้ 
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- อบจ. มีแผนและงบประมาณส าหรับ Transfer station ในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อรวบรวมขยะก่อนน ามา
ก าจัดท่ีเชิงเขาทอง เพื่อลดปริมาณรถขยะ และประหยัดงบประมาณการขนส่งขยะ ตลอดจนงบประมาณส าหรับ
รถขนขยะ จาก station ต่าง  ๆน าส่งมาก าจัดท่ีเชิงเขาทอง 

- ในการน าขยะไปผลิตไฟฟ้า ควรให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ปริมาณขยะอย่างน้อย 300ตัน/วัน  และควร
เป็นระบบท่ีสามารถก าจัดได้ท้ังขยะใหม่ และขยะเก่าท่ีตกค้างอยู่ 

 

 
 

5.5.2 นายจิรวัธน์   อารีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 
กล่าวว่าก าลังมีการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณบ้านพุน้ าร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 2,979 ไร่ 
หลังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ประกาศเห็นชอบให้เอกชนสามารถเช่าท่ีดินราชพัสดุตาม
ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ต้ังแต่ปี 2559 เช่ือมโยงฝ่ัง
ไทยไปยังทวายของประเทศเมียนมาร์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เห็นภาพการเปล่ียนแปลงในเชิงการพัฒนาพื้นท่ีมากนัก 
แต่ในอนาคตจะมาการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งจะก่อให้เกิดขยะมูลฝอยอีกจ านวนมาก จึงเห็น
ด้วยท่ีจะต้องมีการพัฒนาศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต 

ขณะนี้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรีมีการร้องเรียนปัญหาเรื่องกล่ิน นก แมลง น้ าชะล้างขยะ อยู่เป็นประจ า หากมีการก่อสร้างศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยท่ีได้มาตรฐาน จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวลงได้ อย่างไรก็ตามหากมีการสร้างโรงไฟฟ้า
จากขยะมูลฝอยก็ต้องได้รับอนุญาตจากอุตสาหกรรมก่อน เพื่อให้มั่นใจด้านส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย 
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5.5.3 นายวิบูรณ์ ชัยประเสริฐ ปลัดอ าเภอพนมทวน เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2561 กล่าวว่า จังหวัด
กาญจนบุรี ควรท่ีการบริหารจัดการขยะท่ีทันสมัย แทนวิธีการฝังกลบ เสนอให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและด าเนินการ 
เพราะภาคราชการไม่มีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีการก าจัดขยะ ยกตัวอย่างในอดีตฟาร์มไก่ ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน ปัจจุบันเอกชนเข้ามาบริหารจัดการ กิจการฟาร์มไก่อยู่กับชุมชนได้ ไม่มีปัญหาเรื่องกล่ิน การบริหาร
จัดการขยะก็ท านองเดียวกัน ปัญหาไม่ได้อยู่ท่ีเทคโนโลยี ปัญหาอยู่ท่ีคนด าเนินการ  
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5.5.4 นายสุรพร จันทร์สุทรพจน์ ปลัดอ าเภอบ่อพลอย เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2561 กล่าวว่า ใน
จังหวัดกาญจนบุรี พื้นท่ีบ่อขยะบริเวณเชิงเขาทอง มีความเหมาะสม เพราะเป็นบ่อขยะเดิม ปัจจุบันการจะไป
เริ่มหาพื้นท่ีเพื่อจัดท าโครงการเกี่ยวกับขยะในพื้นท่ีใหม่ ท าได้ยากเพราะชาวบ้านไม่เอาด้วย มีการคัดค้าน 
ต่อต้าน 
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บทที่ 6 
สรุปผลโครงการ 

 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ ศึกษาความเหมาะสมของพื้นท่ีและรูปแบบด้านการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยพื้นท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความรู้ความเข้าใจผลกระทบและมาตรการป้องกันผลกระทบจากโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 
6.1 ประเด็นความเหมาะสมของพื้นที่และรูปแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่เชิงเขาทอง 
ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
 

6.1.1 ความเหมาะสมของพื้นที่ 
จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณขยะสะสมในพื้นท่ี จ านวน 222,948 ตัน (ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 

สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559) เป็นจังหวัดท่ีมีปริมาณขยะสะสมมากท่ีสุดเป็นล าดับ 
12 ของประเทศ และเป็นจังหวัดท่ีมีวิกฤตปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในล าดับท่ี 6 ของประเทศ มีแนวโน้ม
ขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไปก าจัดเพิ่มสูงขึ้น จังหวัดกาญจนบุรี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 121 แห่ง มี
ปริมาณขยะมูลฝอย ประมาณ 809 ตันต่อวัน แต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง 72 แห่ง ท่ีด าเนินเก็บขนขยะ
มูลฝอยได้ ปริมาณ 405 ตันต่อวันไปก าจัดยังสถานท่ีก าจัดขยะ จ านวน 48 แห่ง ซึ่งเป็นการก าจัดแบบไม่ถูกต้องถึง 
46 แห่ง โดยการเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) และเผา ท าให้เกิดผลกระทบต่อดิน น้ า อากาศ และสุขภาพของ
ประชาชน โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน ท่ีพบว่า ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ านวน 18 แห่งน าขยะมูลฝอยมาท้ิง ท าให้มีขยะสะสมตกค้างมากกว่า 700,000 ตัน บนพื้นท่ีรวม 53ไร่ 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทหาร ก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะหมู่ 5 ท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด ท้ังเรื่องกล่ิน
เหม็น  น้ าเสียจากการชะล้างขยะปริมาณมาก นก หนู แมลง และรถเก็บขนขยะมูลฝอย  

จากการส ารวจภาคสนาม ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 พบว่า พื้นท่ีบ่อขยะเชิงเขาทองมีเอกชนจ านวน 3 
ราย เข้ามาด าเนินการคัดแยกขยะท าเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) ประกอบด้วย บริษัท สมาร์ท โกลด์ 
เพาเวอร์ จ ากัด ก าลังผลิต 300ตันต่อวัน บริษัท พลังงานทิพย์รีไซเคิล จ ากัด ก าลังผลิต 200ตันต่อวัน และบริษัท 
สยามวัฒนกิจ จ ากัด ก าลังผลิต 100 ตันต่อวัน ส่งขายท่ีโรงปูนซิเมนต์แห่งหนึ่งท่ี จังหวัดสระบุรี ในระยะยาวจังหวัด
จะต้องจัดท าแผนในการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน
มีความเหมาะสมท้ังการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และการเผาเพื่อผลิตไฟฟ้าท้ังกรณีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ขยะ
มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง เป็นต้น 

กรณีสถานท่ีฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล บทสรุปส าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยส าหรับพื้นท่ี
เชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยพิจารณาจากปริมาณขยะจ านวนมากและเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีพื้นท่ีในการฝังกลบมีจ ากัดและหายากขึ้นทุกวัน วิธีนี้อาจจะไม่เหมาะกับการก าจัดขยะของ
จังหวัดกาญจนบุรี อีกท้ังมีสภาพบ่อขยะเดิมท่ีเป็นบ่อฝังกลบแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล มาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี 
โอกาสท่ีน้ าขยะปนเปื้อนสู่น้ าช้ันใต้ดินมีสูงมาก 

กรณีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยโดยเตาเผา ผลการศึกษาในกรอบของหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
พื้นท่ีพบว่า มีความเหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎหมายและด้านกายภาพ เป็นพื้นท่ีโล่ง ไม่อับลม ไม่กีดขวางการไหลของน้ า 
ไม่อยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม และน้ าป่าไหลหลาก 
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กรณีโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ท่ีมีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ถึง 10 เมกะวัตต์ และกรณีโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ท่ีมีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าต้ังแต่ 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไปนั้น 
ข้อพิจารณาคือปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะน ามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งพบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยเกิดขึ้น (ค านวณจากจ านวนประชากร) จ านวน 809.38 ตัน/วัน  รวมปริมาณขยะเข้าสถานท่ี
ก าจัดขยะมูลฝอยจ านวน 405.84 ตัน/วัน ดังนั้นจากปริมาณดังกล่าว หากน ามาก าจัดโดยวิธีการเผาเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จะได้โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ท่ีมีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ถึง 10 เมกะวัตต์ 

โดยสรุป จากเกณฑ์การปฏิบัติด้านการคัดเลือกพื้นท่ีก่อสร้างโครงการและการออกแบบการก่อสร้าง 
ส าหรับการก่อสร้างและติดต้ังเตาเผาขยะพร้อมระบบก าจัดมลพิษ ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ พื้นท่ีบ่อขยะบริเวณ
เชิงเขาทอง ซึ่งปัจจุบันมีเนื้อท่ี 53 ไร่ จะต้องขอใช้พื้นท่ีข้างเคียงเพิ่มเติมอีก 147 ไร่ รวมเป็นเนื้อท่ีประมาณ 200 ไร่ 
ขนาดท่ีดินจึงจะพอเพียงต่อการด าเนินงานปัจจุบันและการขยายตัวในอนาคต สรุปรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 28  

 
ตารางที่ 28  สรุปความเหมาะสมบริเวณเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเสี้ยน 
 

 

เกณฑ์ในการคดั 
เลือกพืน้ที ่

 

ฝังกลบแบบถูก
หลักสุขาภิบาล 

 
การเผา 

การเผาเพือ่ผลิต
ไฟฟ้าต่ ากว่า  
10 MWe 

การเผาเพือ่ผลิต
ไฟฟ้ามากกว่า  

10 MWe 
1.พื้นท่ีน้ าท่วม ไม่อยู ่ ไม่อยู ่ ไม่อยู ่ ไม่อยู ่
2.พื้นท่ีชุ่มน้ าและอยู่ใน
พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ัน1และ2 

ไม่อยู ่
 

ไม่อยู ่
 

ไม่อยู ่
 

ไม่อยู ่
 

3.พื้นท่ีอนุรักษ์น้ าดิบเพื่อ
ผลิตประปา 

ไม่อยู ่ ไม่อยู ่ ไม่อยู ่ ไม่อยู ่

4.ห่างจากพื้นท่ีพักอาศัย มากกว่า500เมตร มากกว่า500เมตร มากกว่า500เมตร มากกว่า500เมตร 
5.พื้นทีอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
แหล่งท่องเท่ียว 

มากกว่า5,000
เมตร 

มากกว่า5,000
เมตร 

มากกว่า5,000
เมตร 

มากกว่า5,000
เมตร 

6.ความเพียงพอของขนาด
ท่ีดิน 

ไม่พอ ต้องเพิ่ม
พื้นท่ีเร่ือยๆ 

พอ ไมพ่อ 
ต้องขอใช้พื้นท่ีเพิ่ม 

ไม่พอ 
ต้องขอใช้พื้นท่ีเพิ่ม 

7.ระยะการขนส่งขยะมูล
ฝอย 

รัศมี 50 กิโลเมตร รัศมี 50 กิโลเมตร รัศมี 50 กิโลเมตร รัศมี 50 กิโลเมตร 

8.มีระบบการสนับสนุน
พื้นฐานท่ีดีพอ 

ท าถนนราดยาง 
ปัจจุบันเป็นลูกรัง 

ท าถนนราดยาง 
ปัจจุบันเป็นลูกรัง 

ท าถนนราดยาง 
ปัจจุบันเป็นลูกรัง 

ท าถนนราดยาง 
ปัจจุบันเป็นลูกรัง 

9.ความเพียงพอของ
ปริมาณน้ าใช้ 

พอ พอ ต้องสร้างถังเก็บ
หรืออ่างเก็บน้ า 

ต้องสร้างถังเก็บ
หรืออ่างเก็บน้ า 

10ระยะห่างจากเครือข่าย
สายส่งไฟฟ้า 

- - น้อยกว่า 1
กิโลเมตร 

น้อยกว่า 1
กิโลเมตร 

11.ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย
ฝังเมือง 

เป็นพื้นท่ีสงวนไว้
เพื่อประโยชน์ทาง
ทหาร 

เป็นพื้นท่ีสงวนไว้
เพื่อประโยชน์ทาง
ทหาร 

เป็นพื้นท่ีสงวนไว้
เพื่อประโยชน์ทาง
ทหาร 

เป็นพื้นท่ีสงวนไว้
เพื่อประโยชน์ทาง
ทหาร 
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6.1.2 รูปแบบการบริหารจัดการ  
จากสรุปผลการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยส าหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นท่ีเชิงเขาทอง 

ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษท่ีก าหนดให้เขตการปกครองใน
ระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.15 กก./คน/วัน เทศบาลต าบลมีอัตราการผลิตขยะ
มูลฝอยเท่ากับ 1.02 กก./คน/วัน และนอกเขตเขตเทศบาลมีอัตราการการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.91 กก./คน/วัน 
เฉล่ีย 1.02 กก./คน/วัน ดังนั้น ปี พ.ศ. 2560 (ปีฐาน) ปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดกาญจนบุรี มีจ านวนวันละ 912 ตัน  
ในอีก 15 ปี คือ พ.ศ. 2585 ปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดกาญจนบุรี จะมีจ านวนวันละ 1,100 ตัน   

ข้อเสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
1. บทสรุปส าหรับการฝังกลบและการหมักขยะมูลฝอยส าหรับพื้นท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน 

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากปริมาณขยะจ านวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีพื้นท่ีในการฝังกลบมี
จ ากัดและหายากขึ้นทุกวัน ท้ัง 2 วิธี อาจจะไม่เหมาะกับการก าจัดขยะของจังหวัดกาญจนบุรี อีกท้ังพื้นท่ีดังกล่าว
เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของทหาร 

2. บทสรุปส าหรับการเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า ส าหรับพื้นท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากปริมาณขยะจ านวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีพื้นท่ีในการฝังกลบมีจ ากัด
และหายากขึ้นทุกวัน วิธีนี้อาจจะเหมาะกับการก าจัดขยะของจังหวัดกาญจนบุรีมากท่ีสุด โดยแบ่งออกเป็น 2 
แนวทาง  

- แนวทางแรก น าขยะสดท่ีเก็บมาได้ท้ังหมดป้อนเข้าเตาเผาเลย เตาเผาท่ีเหมาะกับวิธีนี้เป็นแบบ
ตะกรับ (Stoker-Fired or grate-Fired Incinerator) ข้อควรระมัดระวังของการเผาวิธีนี้ คือ ปัญหาความช้ืนของขยะ
มูลฝอยจากขยะอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่  

- แนวทางท่ีสอง เป็นการน าขยะเช้ือเพลิง(RDF) ท่ีมีรูปแบบการผลิตของเอกชนในพื้นท่ีผลิตอยู่แล้ว 
มาเป็นเช้ือเพลิงในเตาเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า เตาเผาท่ีเหมาะกับวิธีนี้เป็นแบบแก๊สซิฟิเคช่ัน 

ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ 
1. รัฐต้ังงบประมาณลงทุนก่อสร้าง ด าเนินการเองท้ังหมด 
2. ให้เอกชนเข้าด าเนินการ ในลักษณะการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน ในลักษณะ Build-Operate-

Transfer (BOT) หรือในลักษณะ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT)หรือBuild-Own-Operate (BOO) 
6.1.3 แนวทางการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละเทคโนโลยี 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิประกอบสภาพพื้นท่ีบริเวณบ่อขยะเชิงเขาทองปัจจุบัน พบว่า 
แนวทางการลดปัญหาส่ิงแวดล้อม ต้องก าหนดท้ังในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ ซึ่งสรุปแนวทางการลด
ปัญหาส่ิงแวดล้อมของแต่ละเทคโนโลยีดังนี้ 
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แนวทางการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละเทคโนโลยีระยะก่อสร้าง 
 

 

แนวทางการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

 

 

ฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล 

 
การเผาโดยเตาเผา 

 

การเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า  
ต่ ากว่า 10 MWe 

 

การเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า 
มากกว่า 10 MWe 

1.ด้านทรัพยากรสิ่ง 
แวดล้อมทางกายภาพ 
  1.1 ทรัพยากรดิน 
  1.2 คุณภาพน้ าผิวดิน 
 
  1.3 คุณภาพน้ าใต้ดิน 
 
  1.4 คุณภาพอากาศ 
  1.5 เสียง 

 
 
ป้องกันการพังทลาย 
เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
พรมน้ าบริเวณก่อสร้าง 
ห้ามก่อสร้างตอน
กลางคืน 

 
 

- 
เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
พรมน้ าบริเวณก่อสร้าง 
ห้ามก่อสร้างตอน
กลางคืน 

 
 

- 
เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
พรมน้ าบริเวณก่อสร้าง 
ห้ามก่อสร้างตอน
กลางคืน 

 
 
- 

เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
เก็บตัวอย่างน้ าเป็น
ฐานข้อมูล 
พรมน้ าบริเวณก่อสร้าง 
ห้ามก่อสร้างตอน
กลางคืน 

2.ด้านทรัพยากรสิ่ง 
แวดล้อมทางชีวภาพ 
  2.1นิเวศวิทยาบนบก 
  2.2นิเวศวิทยาในน้ า 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

3.ด้านคุณค่าการใช้
ประโยชน์มนุษย์ 
  3.1การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 
  3.2การคมนาคมขนส่ง 
 
  3.3การระบายน้ าและ
การป้องกันน้ าท่วม 
  3.4 การใช้น้ า 
  3.5การใช้ไฟฟ้า 

 
 

- 
 
ล้างล้อรถขนส่งก่อน
ออกไป 
ไม่กีดขวางทางน้ า 
 

- 
- 

 
 

- 
 
ล้างล้อรถขนส่งก่อน
ออกไป 
ไม่กีดขวางทางน้ า 
 

- 
- 

 
 
มีการเวนคืน/ชดเชย 
 
ล้างล้อรถขนส่งก่อน
ออกไป 
ไม่กีดขวางทางน้ า 
 
สร้างถังเก็บ/อ่างเก็บน้ า 

ใช้ไฟฟ้าเอง 

 
 
มีการเวนคืน/ชดเชย 
 
ล้างล้อรถขนส่งก่อน
ออกไป 
ไม่กีดขวางทางน้ า 
 
สร้างถังเก็บ/อ่างเก็บน้ า 

ใช้ไฟฟ้าเอง 
4.ด้านคุณค่าต่อ
คุณภาพชีวิต 
  4.1สภาพเศรษฐกิจ-
สังคม 
  4.2การสาธารณสุข 
  4.3แหล่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ โบราณคดี 
  4.4สุนทรีภาพและการ
ท่องเท่ียว 

 
 
การจ้างงานในชุมชน
เพ่ิม 
ตรวจสุขภาพชุมชน 
แจ้งหน่วยงานเก่ียวข้อง
ตรวจสอบ 
รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 

 
 
การจ้างงานในชุมชน
เพ่ิม 
ตรวจสุขภาพชุมชน 
แจ้งหน่วยงานเก่ียวข้อง
ตรวจสอบ 
รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 

 
 
การจ้างงานในชุมชน
เพ่ิม 
ตรวจสุขภาพชุมชน 
แจ้งหน่วยงานเก่ียวข้อง
ตรวจสอบ 
รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 

 
 
การจ้างงานในชุมชน
เพ่ิม 
ตรวจสุขภาพชุมชน 
แจ้งหน่วยงานเก่ียวข้อง
ตรวจสอบ 
รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 
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แนวทางการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละเทคโนโลยี ระยะด าเนินการ 
 

 

แนวทางการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

 

 

ฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล 

 
การเผาโดยเตาเผา 

 

การเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า  
ต่ ากว่า 10 MWe 

 

การเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า 
มากกว่า 10 MWe 

1.ด้านทรัพยากรสิ่ง 
แวดล้อมทางกายภาพ 
  1.1 ทรัพยากรดิน 
 
  1.2 คุณภาพน้ าผิวดิน 
 
  1.3 คุณภาพน้ าใต้ดิน 
 
  1.4 คุณภาพอากาศ 
 
  1.5 เสียง 

 
 
ปูด้วยพลาสติก HDPE 
 
เฝ้าระวัง เก็บตัวอย่าง
วิเคราะห์ 
เฝ้าระวัง เก็บตัวอย่าง
วิเคราะห์ 
ฝังกลบทุกวันเป็นประจ า 
 
รถตัก รถบดอัดไม่
ท างานกลางคืน 

 
 
ปูด้วยพลาสติก HDPE 
ฝังเถ้า 
มีบ่อพักเก็บกักน้ าหล่อ
เย็น 
เฝ้าระวัง เก็บตัวอย่าง
วิเคราะห์ 
ใช้low NOx Burner & 
FGD 
ปลูกต้นไม้สลับฟันปลา
กันเสียง 

 
 
ปูด้วยพลาสติก HDPE 
ฝังเถ้า 
มีบ่อพักเก็บกักน้ าหล่อ
เย็น 
เฝ้าระวัง เก็บตัวอย่าง
วิเคราะห์ 
ใช้low NOx Burner & 
FGD 
ปลูกต้นไม้สลับฟันปลา
กันเสียง 

 
 
ปูด้วยพลาสติก HDPE 
ฝังเถ้า 
มีบ่อพักเก็บกักน้ าหล่อ
เย็น 
เฝ้าระวัง เก็บตัวอย่าง
วิเคราะห์ 
ใช้low NOx Burner & 
FGD 
ปลูกต้นไม้สลับฟันปลา
กันเสียง 

2.ด้านทรัพยากรสิ่งแวด 
ล้อมทางชีวภาพ 
  2.1นิเวศวิทยาบนบก 
  2.2นิเวศวิทยาในน้ า 

 
 
- 

บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้ง 

 
 

- 
บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้ง 

 
 

- 
บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้ง 

 
 

- 
บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้ง 

3.ด้านคุณค่าการใช้
ประโยชน์มนุษย์ 
  3.1การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  3.2การคมนาคมขนส่ง 
 
  3.3การระบายน้ าและ
การป้องกันน้ าท่วม 
  3.4 การใช้น้ า 
 
  3.5การใช้ไฟฟ้า 

 
 

- 
ล้างล้อรถ ควบคุม
ความเร็ว 
บ่อเก็บกัก ตรวจสอบ
ก่อนระบายทิ้ง 

- 
 

- 

 
 

- 
ล้างล้อรถ ควบคุม
ความเร็ว 
บ่อเก็บกัก ตรวจสอบ
ก่อนระบายทิ้ง 

- 
 

- 

 
 
เวนคืน/ชดเชย 
ล้างล้อรถ ควบคุม
ความเร็ว 
บ่อเก็บกัก ตรวจสอบ
ก่อนระบายทิ้ง 
มีบ่อพักเก็บกักน้ าหล่อ
เย็น 
ใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตเอง 

 
 
เวนคืน/ชดเชย 
ล้างล้อรถ ควบคุม
ความเร็ว 
บ่อเก็บกัก ตรวจสอบ
ก่อนระบายทิ้ง 
มีบ่อพักเก็บกักน้ าหล่อ
เย็น 
ใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตเอง 

4.ด้านคุณค่าต่อ
คุณภาพชีวิต 
  4.1สภาพเศรษฐกิจ-
สังคม 
  
  4.2การสาธารณสุข 
  4.3แหล่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ โบราณคดี 
  4.4สุนทรีภาพและการ
ท่องเท่ียว 

 
 
มีการจ้างงานและช่วย
ลดปัญหาผลกระทบจาก
บ่อขยะ 
ตรวจสุขภาพชุมชน 

- 
 

รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 

 
 
มีการจ้างงานและช่วย
ลดปัญหาผลกระทบจาก
บ่อขยะ 
ตรวจสุขภาพชุมชน 

- 
 

รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 

 
 
มีการจ้างงานและช่วย
ลดปัญหาผลกระทบจาก
บ่อขยะ 
ตรวจสุขภาพชุมชน 

- 
 

รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 

 
 
มีการจ้างงานและช่วย
ลดปัญหาผลกระทบจาก
บ่อขยะ 
ตรวจสุขภาพชุมชน 

- 
 

รักษาความสะอาด
เรียบร้อย 
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6.1.4 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการขยะมูลฝอยทางเศรษฐศาสตร์ 
ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงินรายปีในแต่ละเทคโนโลยีตามเงื่อนไขต่าง  ๆ

ตลอดโครงการ พบว่าเทคโนโลยีผลิตพลังงานจากขยะชุมชนท่ีมีความเหมาะสมทางการเงินมากเมื่อยังไม่มีการ
สนับสนุนใดๆ เรียงตามล าดับดังนี้ 1) เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเช้ือเพลิง (Gasification) 2) เทคโนโลยีการย่อยสลาย
แบบไม่ใช้ออกซิเจนและการผลิตเช้ือเพลิงขยะ (AD and RDF) 3) เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
(Anaerobic Digestion) 4) เทคโนโลยีเตาเผาขยะ (Incineration)  5) เทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse 
Derived Fuel) โดยพบว่าราคาท่ีดินจะเป็นปัจจัยส าคัญทางการเงินในการพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยี  

ผลของการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการขยะมูลฝอยทางเศรษฐศาสตร์ ส าหรับการลงทุน พบว่า
การลงทุนในโครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ช่วยให้ระบบก าจัดขยะมูลฝอยท้ังระบบมีประสิทธิภาพและมี
ความเป็นไปได้ในการลงทุนไม่ว่า จะโดยรัฐหรือเอกชน กรณีของการลงทุนโดยเอกชนปัจจัยท่ีช่วยในการตัดสินใจ
ของเอกชนคือ อัตราผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นเฉพาะในสัดส่วนของเงินลงทุนของเอกชน (IRR on Equity) ประมาณ 15% 
ซึ่งโครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย จะให้ผลตอบแทนตามอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย  

เมื่อก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 500 บาท/ตัน 
(1) อัตราผลตอบแทนในสัดส่วนของการลงทุนก่อนหักภาษีรายได้นิติบุคคล = 19.44% 
(2) อัตราผลตอบแทนในสัดส่วนของการลงทุนหลังหักภาษีรายได้นิติบุคคล = 18.55% 
(3) ระยะเวลาคืนทุน 6 ปี  

เมื่อก าหนดอัตราค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย 300 บาท/ตัน 
(1) อัตราผลตอบแทนในสัดส่วนของการลงทุนก่อนหักภาษีรายได้นิติบุคคล = 15.71% 
(2) อัตราผลตอบแทนในสัดส่วนของการลงทุนหลังหักภาษีรายได้นิติบุคคล = 14.81%  
(3) ระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 

 
การแจกแจงอัตราเฉลี่ยต้นทุนและรายรับของโครงการต่อหน่วยน้ าหนักขยะมูลฝอย 
 

 

อายุโครงการ 20 ปี 
อัตราเฉลี่ย/ปี 
(ล้านบาท) 

อัตราเฉลี่ย/น้ าหนัก 
(บาท/ตัน 

ต้นทุนการลงทุน/การเงิน (Capital Cost) 138.50 759.15 
ต้นทุนเดินระบบ/บ ารุงรักษา(Operation Cost) 90.11 493.74 
รายรับจากการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า 323.58 1,773.03 

 

ท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)   
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ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และสังคม 
 

ประเด็นความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ 

การฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะ การเผาเพื่อผลิตไฟฟา้ต่ ากว่า 
10MW 

1.การใช้ท่ีดิน ต้องมีการใช้ท่ีดินเพิ่มข้ึนทุกปี ใช้เท่าเดิม ท่ีมีอยู่ 
2. การใช้แรงงานในพื้นท่ี จ านวนน้อย (ไม่เกิน20คน) จ านวนมาก (ไม่น้อยกว่า50คน) 
3.ระยะเวลาคืนทุน  5ปี2เดือน (กรณีโรงไฟฟ้า

เทศบาลนนทบุรี) 
4.อัตราผลตอบแทนในสัดส่วนของ
การลงทุนหลังหักภาษีรายได้นิติ
บุคคล (IRR) 

 18.55% (อ านวย ทองสถิตย์) 

5.อัตราส่วน ผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุน (B/C) 

1.08 (สรศักด์ิ ชุมแวงวาปี, 
2556) 

0.51 (ศศิวิมล และโสมสกาว , 
2556) 

 
6.2 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความรู้ความเข้าใจผลกระทบและมาตรการ
ป้องกันผลกระทบจากโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

6.2.1 ขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากท่ีต้ังโครงการ หมู่บ้านเป้าหมายในการ
ส ารวจและรับฟังความคิดเห็นประชาชน จ านวน 9 หมู่บ้าน ของ 4 อ าเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้  

1. หมู่ 4 บ้านหนองสองตอน ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี
2. หมู่ 5 บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเส้ียน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
3. หมู่ 5 บ้านหน้าเขา ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
4. หมู่ 6 บ้านป่ายุบ ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
5. หมู่ 2 บ้านดอนสันตะเคียน ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
6. หมู่ 3 บ้านกล้วย ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
7. หมู่ 1 บ้านหนองตาหมื่น ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน 
8. หมู่ 12 บ้านรางขบ ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน 
9. หมู่ 13 บ้านเขาแก้ว ต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย  

6.2.2 การเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ  
ได้ด าเนินการการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่อ (1) หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 31 แห่ง 

(2) ต่อประชาชน 9 หมู่บ้าน ระหว่างวันท่ี 8–25 พฤษภาคม 2561 โดยการจัดประชุมประชาสัมพันธ์เป็นรายหมู่บ้าน
ซึ่งท่ีปรึกษาได้ด าเนินการ 1) ให้ข้อมูลเหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) ให้รายละเอียดข้อมูลเชิง
วิชาการเกี่ยวกับขยะ สภาพปัญหา รูปแบบเทคโนโลยีในการจัดการขยะ ข้อดี ข้อเสีย และมาตรการป้องกัน
ผลกระทบ 3) ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม พร้อมท้ังแจ้งก าหนด
ช่วงเวลาในการลงพื้นท่ีส ารวจ และ 4) ให้ข้อมูลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี เพื่อ
น าเสนอผลการส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
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6.2.3 ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ได้การก าหนดจ านวนตัวอย่างเพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชน แต่ละหมู่บ้านแปรผันตามระยะห่าง

จากท่ีต้ังของบ่อขยะเชิงเขาทองและจ านวนครัวเรือนท่ีแตกต่างกัน ทีมงานได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
ระหว่างวันท่ี 8 – 25 มิถุนายน 2561 โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 1,118 ครัวเรือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 720 
ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 64.4) มีความเห็นว่าพื้นท่ีบ่อขยะเชิงเขาทองมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานท่ีก าจัดขยะ 
เหตุผลส่วนใหญ่ ได้แก่ เป็นสถานท่ีท้ิงขยะมานานแล้ว และรองลงมาคืออยู่ห่างไกลชุมชน ส่วนอีก 308 ครัวเรือน 
(คิดเป็นร้อยละ 27.54) มีความเห็นว่าพื้นท่ีบ่อขยะเชิงเขาทอง ไม่มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานท่ีก าจัดขยะ โดยให้
เหตุผลว่าบ่อขยะอยู่ใกล้ชุมชน เดือดร้อนจากกล่ินเหม็น แมลงวัน สุนัข ร าคาญรถขยะ ในขณะท่ี 88 ครัวเรือน (คิด
เป็นร้อยละ 7.87) ไม่แน่ใจ เหตุผล ได้แก่ ไม่มีความรู้มากพอ อยู่ไกล ขึ้นอยู่กับการจัดการ ถ้าจัดการดีก็เหมาะสม 
ถ้าจัดการไม่ดีก็ไม่เหมาะสม 

6.2.4 ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เมื่อวันพุธท่ี 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน หมู่ 4 ต าบลแก่งเส้ียน เวลา 08.30 น. ถึง

เวลา 11.00 น. มีประชาชนเข้าร่วมจาก 6 หมู่บ้านเป้าหมายจ านวน 162 คน  นอกจากนี้มีประชาชนผู้สนใจ 35 คน 
และบุคลากรจากภาครัฐ 41 คน รวมท้ังส้ิน 238 คน ในการประชุมได้มีการน าเสนอผลการส ารวจและเปิดโอกาสให้มี
การอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมีการบันทึกความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้อภิปรายส่วนใหญ่มาจากหมู่ 5 
ต าบลแก่งเส้ียน ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีใกล้กับบ่อขยะได้อภิปรายประเด็นท่ีได้รับผลกระทบจากการจัดการบ่อขยะใน
ปัจจุบัน มีความเดือดร้อนจากกล่ินเหม็น รถเก็บขนขยะวิ่งเร็ว น้ าชะขยะ และกังวลผลกระทบในอนาคตหากมีการ
ก่อสร้างสถานท่ีก าจัดขยะ ไม่มั่นใจในการจัดการขยะ รวมถึงมาตรการในการเยียวยา ดูแลประชาชนท่ีเดือดร้อน โดย
นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องได้ตอบช้ีแจงเกี่ยวกับความเดือดร้อน ข้อวิตกกังวลและมาตรการป้องกันผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.40 มีความคิดเห็นว่าพื้นท่ี
บ่อขยะเชิงเขาทองมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานท่ีก าจัดขยะ แต่ยังมีความกังวลผลกระทบจากปัญหากล่ินเหม็น 
น้ าชะขยะ รถเก็บขนขยะวิ่งเร็ว และสัตว์แมลงในบริเวณบ่อขยะ ซึ่งหน่วยงานของรัฐควรจะต้องน าข้อมูลดังกล่าวมา
ก าหนดแนวทางเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  

6.2.5 ข้อเนอแนะโดยที่ปรึกษา 
1) ในระยะส้ัน หน่วยงานรัฐจะต้องปรับปรุงแก้ไขผลกระทบท่ีมีต่อประชาชนในปัจจุบัน 
2) ในระยะยาว จ าเป็นต้องมีระบบก าจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพ และก่อผลกระทบต่อประชาชนน้อยท่ีสุด 
3) ควรท่ีจะให้ประชาชนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมท้ังแต่ต้น และทุกกระบวนการ 
4) ควรจะมีมาตรการก ากับดูแล และการเยียวยาดูแลประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบ  



137 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 
 



138 
 

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมลูโครงการ  
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2. ข้อมูลเผยแพร่โครงการ 
 
 

๑. โครงการศึกษาความเหมาะสมของพืน้ที่และรูปแบบด้านการบริหารจัดการขยะมลูฝอย พืน้ที่
เชิงเขาทอง ต าบลแก่งเสีย้น อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

๒. เหตุผลความจ าเป็น 
จากสถานการณ์ ปี ๒๕๕๙ จังหวดักาญจนบุรี มีปริมาณขยะสะสมในพืน้ท่ี จ านวน ๒๒๒,๙๔๘ ตนั 

เป็นจงัหวดัท่ีมีปริมาณขยะสะสมมากท่ีสดุเป็นล าดบั ๑๒ ของประเทศ และเป็นจงัหวดัท่ีมีวิกฤตปัญหาด้าน
การจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในล าดบัท่ี ๖ ของประเทศ มีแนวโน้มขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไปก าจัดเพิ่มสงูขึน้ 
จงัหวดักาญจนบุรี มีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ านวน ๑๒๑ แห่ง แต่มีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพียง 
๗๒ แห่ง ท่ีด าเนินเก็บขนขยะมูลฝอยไปก าจัดยงัสถานท่ีก าจัดขยะ จ านวน ๔๘ แห่ง เป็นการก าจัดแบบ
ถกูต้อง ๒ แหง่ และเป็นการก าจดัแบบไม่ถกูต้อง ๔๖ แหง่ ซึง่มีการจัดการแบบไม่ถูกหลกัวิชาการ คือ การ
เทกองกลางแจ้ง (Open Dump) และเผา ท าให้เกิดผลกระทบตอ่ดิน น า้ อากาศ และสขุภาพของประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓.๑ เพื่อศกึษาความเหมาะสมของพืน้ท่ีและรูปแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพืน้ท่ีเชิงเขาทอง 
ต าบลแก่งเสีย้น อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี 

๓.๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ประชาชนมีสว่นร่วม มีความรู้ความเข้าใจผลกระทบและ
มาตรการป้องกนัผลกระทบจากโครงการบริหารจดัการขยะมลูฝอย 
๔. สาระส าคัญ 

จังหวดักาญจนบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกาญจนบุรี เม่ือ
วนัท่ี ๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมติท่ีประชุมให้จดัท าโครงการศกึษาความเหมาะสมของพืน้ท่ีและรูปแบบ
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพืน้ท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเสีย้น อ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี โดย
มอบหมายให้ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงัหวดักาญจนบุรี  ประสานงานและพิจารณา
ด าเนินการเพื่อน าไปสู่การหาเทคโนโลยีและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ภาพรวมของจงัหวดัท่ีถูกต้องตามหลกัวิชาการไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้เกิดการยอมรับของ
ภาคประชาชนและชุมชนในพืน้ท่ี เพื่อเป็นการพฒันายทุธศาสตร์การพฒันาจังหวดั ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
สง่เสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย กลยุทธ์การพฒันาท่ี ๘ พฒันาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง/
ชุมชนให้นา่อยู ่และเหมาะสมกบัทกุกลุม่เป้าหมาย 
๕. ผู้ด าเนินการ ส านกัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

       สิง่ท่ีสง่มาด้วย  
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๖. สถานที่ที่จะด าเนินโครงการ เฉพาะจงัหวดักาญจนบุรี พืน้ท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเสีย้น อ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบุรี 

๗. ขัน้ตอนการด าเนินการ 

๗.๑ การศกึษาความเหมาะสมของพืน้ท่ีและรูปแบบด้านการบริหารจดัการขยะมลูฝอย  
๗.๑.๑ ศึกษารวบรวมข้อมูลของพืน้ท่ีด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพืน้ท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่ง

เสีย้น อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลอืกพืน้ท่ี ดงันี ้ 
๑) กรณีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ท่ีมีก าลงัผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ถึง ๑๐ เมกะวตัต์ ตามหลกัการปฏิบติั 

(Code of Practice : CoP) ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังานฯ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการ
คดัเลอืกพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการฯ ด้านสิง่แวดล้อม ด้านการวางแผน ด้านการเมืองและกฎหมาย 

๒) กรณีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนท่ีใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชือ้เพลิง ท่ีมีก าลงัผลิตกระแสไฟฟ้าตัง้แต่ ๑๐ เม
กะวตัต์ ขึน้ไป ตามหลกัการปฏิบติั (Code of Practice : CoP) ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน
ฯ โดยศึกษาพืน้ท่ีโครงการว่าเข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ และปฏิบติัตามเกณฑ์ด้านการคดัเลือกพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการฯ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
การวางแผน ด้านการเมืองและกฎหมาย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานฯ ดงักลา่ว 

๓) กรณีสถานท่ีฝังกลบมลูฝอยอยา่งถกูหลกัสขุาภิบาล จะพิจารณาความเหมาะสมพืน้ท่ีเบือ้งต้น 
ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพืน้ท่ี การออกแบบ
ก่อสร้างและการจดัการสถานท่ีฝังกลบมลูฝอยอยา่งถกูหลกัสขุาภิบาล 

๔) กรณีสถานท่ีก าจัดมูลฝอยโดยเตาเผา จะปฏิบัติตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพืน้ท่ี การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานท่ีก าจัดมูล
ฝอยโดยเตาเผา โดยพืน้ท่ีส าหรับให้เป็นสถานท่ีก าจัดมูลฝอยโดยเตาเผา ให้พิจารณาความเหมาะสมตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุอาคาร โรงงาน ผงัเมือง พืน้ท่ีชุ่มน า้ 
เขตอนรัุกษ์ พืน้ท่ีลุม่น า้ พืน้ท่ีเสีย่งภยัทางธรรมชาติ และโบราณสถาน  

การศกึษาความเหมาะสมเชิงพืน้ท่ี ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเชิงพืน้ท่ี ทัง้จ านวนพืน้ท่ี (ไร่) 
กรรมสทิธ์ิท่ีดิน ระดบัความสงูและน า้ใต้ดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดินในปัจจุบนั และสภาพแวดล้อมโดยทัว่ไป 

๗.๑.๒ วิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้นจากข้อมลูทุติยภูมิในพืน้ท่ีและ/หรือบริเวณใกล้เคียง 
และแนวทางการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละเทคโนโลยี เช่น มลพิษทางน า้ มลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางเสยีง มลพิษทางสายตา เป็นต้น 

๗.๑.๓ ศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัการขยะมลูฝอยทางเศรษฐศาสตร์ ส าหรับการลงทุนโครงการ
ก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีท่ีเหมาะสม อย่างน้อย 2 รูปแบบ เพื่อเปรียบเทียบประกอบการตดัสินใจ จาก
ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นหลกัการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ โดยใช้เกณฑ์การวัดความ
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คุ้มคา่ของโครงการ ๓ เกณฑ์ คือ มูลค่าปัจจุบนัสทุธิ (NPV) อัตราสว่นผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และ
อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) 
 ๗.๒ การมีสว่นร่วมของประชาชน  
 ๗.๒.๑ การเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัโครงการ  

      ๑) การเผยแพร่ข้อมลูต่อหน่วยงานราชการ ด้วยการเข้าพบปะเพื่อชีแ้จงและสมัภาษณ์ความ

คิดเห็น 

๒) การเผยแพร่ข้อมลูตอ่ประชาชน ด้วยเอกสารแผน่พบั แผน่ป้าย และประชุมกลุม่ยอ่ย 

๓) การส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 

๗.๒.๒ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีการจัดการประชุมปรึกษาหารือโดยวิธี

ประชาพิจารณ์ ในวนัท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหนองสอง

ตอน หมู่ท่ี ๔ ต าบลแก่งเสีย้น อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ  ตัง้แตว่นัท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวนัท่ี ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๑  
๙. ผลผลิต  จงัหวดักาญจนบุรี มีแนวทางเก่ียวกับพืน้ท่ีและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดท่ีถูกต้องตามหลกัวิชาการ ไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดการ
ยอมรับของภาคประชาชนและชุมชนในพืน้ท่ี เป็นการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย กลยุทธ์การพัฒนาท่ี ๘ พัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเมือง/ชุมชนให้นา่อยู ่และเหมาะสมกบัทกุกลุม่เป้าหมาย 
๑๐. สอบถามข้อมูลได้ที่  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย พรชยัวิวฒัน์ 
 ต าแหนง่  อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 สงักดั  มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 Email : scc@kmutnb.ac.th           
       โทรศพัท์  ๐๘๘-๘๔๕-๘๐๐๐ 
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3.ก าหนดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาความเหมาะสมของพืน้ที่และรูปแบบด้านการบริหารจัดการขยะมลูฝอย 

บ่อขยะเชิงเขาทอง  ต าบลแก่งเสีย้น  อ าเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล/อ าเภอ สถานที่ ว/ด/ป 

๑  

หมู่ท่ี ๖ บ้านป่ายบุ 
ต.ปากแพรก อ.เมือง 

(ทต.ปาแพรก) 

 

ศาลาประชาคม 

 

วนัพฤหสับดี ท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๖๑ 

๒  

หมู่ท่ี ๑๓ บ้านเขาแก้ว 
ต.หนองกุ่ม  อ.บอ่พลอย 

(อบต.หนองกุ่ม) 

 

ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน 

 

วนัศกุร์ ท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๖๑ 

๓  

หมู่ท่ี ๕ บ้านหน้าเขา 
ต.ทา่มะขาม อ.เมือง 

(ทต.ทา่มะขาม) 

 

ดา่นป่าไม้
กาญจนบุรี 

 

วนัองัคาร ท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๖๑ 

๔  

หมู่ท่ี ๓ บ้านกล้วย 
ต.หนองขาว อ.ทา่ม่วง 

(ทต.หนองหญ้าดอก
ขาว) 

 

ศาลาแม่บ้าน 

 

วนัพธุ ท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๖๑ 

๕  

หมู่ท่ี ๑๒ บ้านรางขบ 
ต.หนองโรง อ.พนมทวน 

(อบต.หนองโรง) 

 

ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

 

วนัพฤหสับดี ท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๖๑ 

๖ หมู่ท่ี ๒ บ้านดอนสนั
ตะเคียน 

ต.หนองขาว อ.ทา่ม่วง 

(ทต.หนองหญ้าดอก
ขาว) 

 

ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 

 

วนัศกุร์ ท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๖๑ 

๗ หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองตา
หม่ืน 

ต.ทุง่สมอ อ.พนมทวน 

(อบต.ทุง่สมอ) 

 

ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน 

 

วนัจนัทร์ ท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๖๑ 

๘  

หมู่ท่ี ๕ บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสีย้น อ.เมืองฯ 

(อบต.แก่งเสีย้น) 

 

ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน 

 

วนัพธุ ท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๖๑ 

๙ หมู่ท่ี ๔ บ้านหนองสอง
ตอน 

ต.แก่งเสีย้น อ.เมืองฯ 

(อบต.แก่งเสีย้น) 

ศาลาเอนกประสงค์ 

อบต.แก่งเสีย้น 

 

วนัองัคาร ท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๖๑ 



146 
 

4. เอกสารลงทะเบียนการประชุมประชาสัมพันธ์ 
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5. แผ่นพับข้อมูลโครงการ
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6. แบบสอบถาม 

แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน 

ต่อโครงการศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและรปูแบบด้านการบริหารจดัการขยะมูล

ฝอยพ้ืนท่ีเชิงเขาทอง ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 
 

เรียนประชาชน บ้านเลขท่ี..........หมู่ท่ี ......ต าบล................ อ าเภอพนมทวน จงัหวดั

กาญจนบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ โดยส านักวิจยัและพฒันา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนช้ีแจงต่อการเกบ็ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ดงัน้ี 

 

๑. เนื่องจากบรเิวณพื้นที่บ่อขยะเชงิเขาทอง เป็นพื้นที่ของกรมธนารกัษ์ที่มอบให้กองทพับกดูแล โดย

เป็นพืน้ทีฝึ่กทางยุทธวธิ ีปจัจุบนัอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.แก่งเสี้ยน ซึ่งใชว้ธิกีารเทกองและฝงักลบขยะ

แบบไม่ถูกสุขาภิบาลมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2529 ในการนี้จงัหวดักาญจนบุรี ได้จดัให้มีการศกึษาเพื่อ

น าไปสู่การหาเทคโนโลยแีละรูปแบบที่เหมาะสมในการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวมของ

จงัหวดัที่ถูกต้องตามหลกัวชิาการ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้เกิดการยอมรบัของภาค

ประชาชนและชมุชนในพืน้ทีโ่ดยรอบโครงการ 

๒. การออกแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคดิเหน็ของประชาชน กรณโีครงการศกึษาความเหมาะสมของ

พื้นที่และรูปแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่เชิงเขาทอง ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.

กาญจนบุรนีี้ มวีตัถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่อาศยัในรศัมี ๕ กโิลเมตรจากบ่อขยะเชงิเขาทอง 

ไดร้บัทราบขอ้มูล รายละเอยีด รวมถงึมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และมสี่วนร่วมในโครงการที่อาจมี

ผลกระทบต่อการด ารงชวีติประจ าวนัของประชาชน  

๓. ขอความกรุณาใหท้่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ เพราะแบบสอบถามนี้จะไม่ส่งผลกระทบ

ต่อผูต้อบแบบสอบถามไม่วา่กรณใีดๆ 

๔. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน (   )  หน้าค าตอบหรอืกรอกขอ้ความลงในชอ่งวา่งทีก่ าหนดให้ 

๕. หากท่านตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อโทรศพัท์หมายเลข ๐๘๖ ๙๗๔๖๖๔๙ ในเวลา 

๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.ไดทุ้กวนั 

 

ขอขอบคณุท่ีกรณุาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีน้ี 

 

.........................................................................ผูส้ ารวจ 
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ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑) เพศ   (    ) ชาย    (    ) หญงิ 

๒)   อาย ุ  (    ) ต ่ากวา่ ๒๐ ปีบรบิูรณ์  (    ) ๒๐ - ๔๐ ปี 

(    ) ๔๑ – ๖๐ ปี   (    ) ๖๑ ปีขึน้ไป 

๓) การศกึษา  (    ) ประถมศกึษา   (    ) มธัยมศกึษา 

    (    ) อาชวีศกึษา (ปวช./ปวส.) (    ) ปรญิญาตรขีึน้ไป 

๔) อาชพี       (    ) เกษตร (ท านา, ท าสวน, ท าไร่, ประมง)  (    )  รบัจา้ง                               

              (    )  คา้ขาย ประกอบธุรกจิ                      (    ) รบัราชการ, พนกังานรฐัวสิาหา

กจิ 

    (    ) อื่นๆ โปรดระบุ ........................................................ 

๕)  ระยะเวลาทีอ่าศยัอยู่ในหมู่บา้น................................ ปี 

 

ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลความคิดเหน็เก่ียวกบัความเหมาะของสถานท่ีก าจดัขยะ 

๖) ท่านพกัอาศยั ห่างไกลจากบ่อขยะเชงิเขาทอง ระยะทางเท่าใด 

(    ) น้อยกวา่ ๑ กโิลเมตร                    (    ) ๑-๓ กโิลเมตร  

(    ) ๓-๕ กโิลเมตร                            (    ) มากกวา่ ๕ กโิลเมตรขึน้ไป  

๗) ท่านไดร้บัผลกระทบ เดอืดรอ้น ร าคาญ จากบ่อขยะเชงิเขาทองหรือไม ่

(    ) ไมไ่ดร้บั 

(    ) ไดร้บั โปรดระบุ

............................................................................................................... 

๘) พืน้ทีบ่่อขยะเชงิเขาทองมคีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นสถานทีก่ าจดัขยะหรอืไม่ 

(    ) เหมาะสม เพราะ

............................................................................................................... 

 

(    ) ไม่เหมาะสม เพราะ 

.......................................................................................................... 

 

(    ) ไม่แน่ใจ เพราะ

................................................................................................................. 
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๙) ปจัจุบนั ท่านพงึพอใจกบัการบรหิารจดัการบ่อขยะเชงิเขาทองมากน้อยเพยีงใด 

(    ) มากทีสุ่ด                         

(    ) มาก   

(    ) ปานกลาง                        

(    ) น้อยมาก                                  

(    ) ไมพ่อใจ   

ส่วนท่ี ๓ ข้อมูลความคิดเหน็เก่ียวกบัรปูแบบด้านการบริหารจดัการขยะมูลฝอยบริเวณเชิงเขา

ทอง  

๑๐) ท่านไดร้บัทราบขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการศกึษาความเหมาะสมของพืน้ทีแ่ละรูปแบบ

ดา้นการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยพืน้ทีเ่ชงิเขาทอง โดยทมีงานของมหาวทิยาลยัฯ ร่วมกบัเจา้หน้าทีข่อง

ทางราชการ หรอืไม ่

(    ) ไม่ทราบ                                

(    ) ทราบ    จาก...................................................................................................... 

๑๑)  ในการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวม ทา่นตอ้งการใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบ ให้

ความส าคญัในดา้นใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ ๑ ขอ้) 

(    ) ผลกระทบต่อประชาชน 

(    ) ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม                  

(    ) การป้องกนัมลภาวะ     

(    ) การมสี่วนร่วมของประชาชน  

  (    ) อื่นๆ ................................................................................................................. 

๑๒) ในการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวม ทา่นมคีวามกงัวลเรื่องใดบา้ง(ตอบไดม้ากกวา่ ๑ 

ขอ้)   

(    ) ฝุน่/ควนั 

(    ) กลิน่                             

(    ) น ้าเสยี/น ้าใตด้นิ    

(    ) มลพษิทางอากาศ 

  (    ) อื่นๆ 

..................................................................................................................          
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๑๓) ท่านอยากใหม้กีารบรหิารจดัการขยะมูลฝอยบรเิวณเชงิเขาทอง รูปแบบใด  

(    ) การหมกั  

เหตุผลเพราะ.............................................................................................................. 

                                

(    ) การท าเชือ้เพลงิขยะ (RDF)  

เหตุผลเพราะ.............................................................................................................. 

 

(    ) การเผาเพื่อผลติไฟฟ้า          

เหตุผลเพราะ..............................................................................................................   

                      

(    ) อื่นๆ โปรดระบุ

......................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……. 

๑๔) โปรดใหข้อ้เสนอแนะอืน่ๆ เกีย่วกบัความเหมาะสมของพืน้ทีบ่่อขยะเชงิเขาทอง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……… 

๑๕) โปรดใหข้อ้เสนอแนะอื่นๆ เกีย่วกบัรูปแบบดา้นการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยบ่อขยะเชงิเขา

ทอง  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.......... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.......... 
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ส่วนท่ี ๔ ข้อมูลตอบรบัการเข้าร่วมประชมุเพ่ือรบัฟังความคิดเหน็  

มหาวทิยาลยัฯ ร่วมกบัจงัหวดักาญจนบุร ีจะจดัใหม้กีารประชมุเพื่อรบัฟงัความความคดิเหน็

ของประชาชน กรณโีครงการศกึษาความเหมาะสมของพืน้ทีแ่ละรูปแบบดา้นการบรหิารจดัการขยะมูล

ฝอยพืน้ทีเ่ชงิเขาทอง ต.แก่งเสีย้น อ.เมอืง จ.กาญจนบุร ีในวนัพุธ ที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรยีน

บา้นหนองสองตอน หมู่ ๔ ต าบลแก่งเสีย้น อ าเภอเมอืงกาญจนบุร ีเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ท่าน

ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุดงักลา่วหรอืไม่ 

(     ) ไม่ประสงค ์

(     ) ไม่แน่ใจ 

(     ) ประสงคเ์ขา้ร่วมการประชมุครัง้นี้ กรุณาระบุประเดน็ค าถาม/ขอ้กงัวล (ถา้ม)ี 

…………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
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7. เอกสารลงทะเบียนการประชุมรับฟังความคดิเห็น
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8. ค ากล่าวรายงาน 

โดย ดร.สริิกร อุทยัพฒัน์ 

เรียนทา่นประธาน 

 ดิฉัน ดร.สิริกร อุทยัพฒัน์ ในนามของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอขอบคุณพี่น้องชาวบ้าน หวัหน้าหน่วยงานราชการและผู้แทนหน่วยงานท้องถ่ิน ประชาชนผู้สนใจ และ

ทา่นผู้ มีเกียรติทกุทา่นเป็นอยา่งยิ่งที่ได้เสยีสละเวลาอนัมีคา่มาร่วมแสดงความคิดเห็นในครัง้นี  ้

 การประชุมครัง้นีจ้ัดขึน้เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 

58 มาตรา 59 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง

สงัคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม (พ.ศ. 2549)  

 โดยสรุประเบียบทัง้ 3 ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

หนว่ยงานของรัฐและประชาชนอยา่งกว้างขวาง สาระส าคญัคือ  

1) ก่อนเร่ิมด าเนินการความโครงการของรัฐหนว่ยงานของรัฐท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบโครงการต้องจดัให้มีการ

เผยแพร่ข้อมลู ให้ประชาชนรับทราบ โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

2) หนว่ยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัโครงการ และรวบรวมความคิดเห็น

ของประชาชนท่ีมีตอ่โครงการนัน้ รวมทัง้ความเดือดร้อนหรือความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้แก่ประชาชน 

ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอแก่การท่ีประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้  

 จากข้อมลูรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ปี 2559 จังหวดักาญจนบุรี มีปริมาณขยะ

สะสมในพืน้ท่ี จ านวน 222,948 ตนั เป็นจังหวดัท่ีมีปริมาณขยะสะสมมากท่ีสดุเป็นล าดบั 12 ของประเทศ 

และเป็นจงัหวดัท่ีมีวิกฤตปัญหาด้านการจัดการขยะมลูฝอย อยูใ่นล าดบัท่ี 6 ของประเทศ มีแนวโน้มขยะมูล

ฝอยท่ีเก็บขนไปก าจดัเพิ่มสงูขึน้  

 จงัหวดักาญจนบุรี มีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ านวน 121 แห่ง แต่มีองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินเพียง 72 แห่ง ท่ีด าเนินเก็บขนขยะมูลฝอยไปก าจัดยงัสถานท่ีก าจัดขยะ จ านวน 48 แห่ง เป็นการ

ก าจดัแบบถกูต้อง 2 แหง่ และเป็นการก าจดัแบบไม่ถกูต้อง 46 แหง่ ซึง่มีการจดัการแบบไม่ถูกหลกัวิชาการ 

คือ การเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) และเผา ท าให้เกิดผลกระทบต่อดิน น า้ อากาศ และสขุภาพของ

ประชาชน 
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 เม่ือวันท่ี16 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอยจังหวดักาญจนบุรี โดยมติท่ีประชุม ให้จัดท าโครงการศึกษาความเหมาะสมของพืน้ท่ี

และรูปแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพืน้ท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเสีย้น อ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุ รี โดยมอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดกาญจนบุ รี  

ประสานงานและพิจารณาด าเนินการเพื่อน าไปสู่การหาเทคโนโลยีและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหาร

จดัการขยะมลูฝอยในภาพรวมของจังหวดัท่ีถูกต้องตามหลกัวิชาการ ไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ

ให้เกิดการยอมรับของภาคประชาชนและชุมชนในพืน้ท่ี  

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ส าคญั  2 ประการ คือ 

1. เพื่อรายงานผลการส ารวจด้วยแบบสอบถาม 

2. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ให้ประชาชนมีสว่นร่วม  มีความรู้ความเข้าใจ  ผลกระทบ

มาตรการป้องกนัผลกระทบจากโครงการบริหารจดัการขยะมลูฝอย 

 การประชุมครัง้นี ้มีผู้ เข้าร่วมประชุมจากภาคสว่นต่างๆ ทัง้ เจ้าหน้าท่ี หวัหน้าสว่นราชการท่ี

เก่ียวข้อง สือ่มวลชน และท่ีส าคญัคือประชาชนผู้ มีสว่นได้เสยีจาก 9 หมู่บ้าน 4 อ าเภอ ในรัศมี 5 กิโลเมตร 

รวมถึงประชาชนผู้สนใจทัว่ไป 

 ทัง้นี ้ในฐานะผู้ จัดการประชุม คาดหวังว่าผู้ เข้าร่วมประชุมจะร่วมแสดงความคิดเห็น 

นกัวิชาการและตวัแทนหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ตอบ/อธิบายข้อค าถาม และสามารถคลายความกังวลสงสยั 

พร้อมทัง้มีแนวทางในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ และมาตรการป้อง กันผลกระทบจากโครงการ

บริหารจดัการขยะมลูฝอยท่ีอาจเกิดขึน้ร่วมกนั 

 บดันี ้ได้เวลาอนัสมควรแล้ว จึงขอเรียนเชิญ พลตรีรังสี กิติญาณทรัพย์ กลา่วเปิดการประชุม

รับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะของพืน้ท่ีและรูปแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

พืน้ท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเสีย้น อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี 

กราบเรียนเชิญคะ่ 
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9. ค ากล่าวเปิดประชุม 

โดย ทา่นประธาน 

เรียน หวัหน้าหนว่ยงานราชการและผู้แทนหนว่ยงานท้องถ่ิน ประชาชนผู้สนใจ และทา่นผู้ มีเกียรติทกุทา่น 

เน่ืองจากบริเวณพืน้ท่ีบ่อขยะเชิงเขาทอง เป็นพืน้ท่ีของกรมธนารักษ์ท่ีมอบให้กองทพับก

ดแูล โดยเป็นพืน้ท่ีฝึกทางยทุธวิธี ปัจจุบนัอยูใ่นเขตพืน้ท่ี อบต.แก่งเสีย้น ซึง่ใช้วิธีการเทกองและฝังกลบขยะ

แบบไม่ถกูสขุาภิบาลมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2529 ในการนีจ้งัหวดักาญจนบุรี ได้จดัให้มีการศึกษาเพื่อน าไปสูก่าร

หาเทคโนโลยีและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการขยะมลูฝอยในภาพรวมของจังหวดัท่ีถูกต้องตาม

หลกัวิชาการ ไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้เกิดการยอมรับของภาคประชาชนและชุมชนในพืน้ท่ี

โดยรอบโครงการ 

การประชุมครัง้นี ้จัดขึน้เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น มุ่งให้เกิด

ประโยชน์ตอ่หนว่ยงานของรัฐและประชาชนอยา่งกว้างขวาง 

ขอให้การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครัง้นี ้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี 

ขอขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชุมทกุทา่นและขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใน

ฐานะผู้จดัการประชุมครัง้นีเ้ป็นอยา่งยิ่ง 

บดันีไ้ด้เวลาอนัสมควรแล้ว จึงขอเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความ

เหมาะของพืน้ท่ีและรูปแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พืน้ท่ีเชิงเขาทอง ต าบลแก่งเสีย้น อ าเภอ

เมือง จงัหวดักาญจนบุรี 
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10. รายละเอียดการถาม-ตอบ ที่ประชุมรับฟังความคิดเหน็ 
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11. ผลการส ารวจแบบสอบถาม: เชิงตัวเลข
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ประวัติของบุคลากรหลัก 
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1. ผศ.ดร.สมชาย พรชัยวิวัฒน์ 

ชื่อ – นามสกุล นายสมชาย  พรชัยวิวัฒน์                                               

ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ           

สถานที่ท างาน           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

                                   1518 ถนนประชาราษฎณ์สาย 1 บางซื่อ กทม. 10800 

                                   โทร. 0-2555-2000 ต่อ 8510 มือถือ 0888458000 

E-mail address  scc@kmutnb.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

 - อสบ. เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, พ.ศ. 2526 

 - วท.ม. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2531 

 - วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (ส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2538 

 - ปรด. ภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, พ.ศ. 2558 

ประวัติการท างาน  

 - วิศวกรตรวจโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2527 – 2538 

 - ประธานคณะกรรมการร่างมาตรฐานการก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 

 - กรรมการผู้เช่ียวชาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2543 –ปัจจุบัน 

 - คณะกรรมการวิชาการ (กว.308)ร่างมาตรฐานหมวกนิรภัยส าหรับงานอุตสาหกรรม ส าหรับรถจักรยานยนต์ 
และรถจักรยาน ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2553-2559 

 - กรรมการ สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) พ.ศ.2543- 2549 ,2557-ปัจุบัน 

 - กรรมการวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)         
พ.ศ.2549-2550 และกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน 

 - กรรมการ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (สอป) หลายสมัย-ปัจจุบัน 
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2. ดร.สิริกร  อุทัยพัฒน ์

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสิริกร อุทัยพัฒน ์

ต าแหน่งปัจจุบัน  ท่ีปรึกษาอิสระ สังกัดกระทรวงการคลัง 
E-mail   sirikornpty@gmail.com 
ประวัติการศึกษา 
 - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2533 
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2549 
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต พ.ศ. 2555 
ประวัติการท างาน 
 - อาจารย์ประจ าโครงการปริญญาเอก หลักสูตรภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต       
พ.ศ.2555-2558 
 - นักวิชาการอิสระ 
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