
การจดัการขยะอนัตรายจากชมุชน 101

อาจารย ์ดร.ปเนต  มโนมยัวบูิลย์

ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (NREMC)

ส านกัวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

โครงการจดัการขยะของเสยีอนัตรายของจงัหวดัเชียงราย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย

18-19 พฤษภาคม 2560 โรงแรม เอม็บูทิค รีสอรท์ เชยีงราย



ดร.ปเนต  มโนมยัวบูิลย์

• ประสบการณท์ างาน

 อาจารยป์ระจ าส านกัวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง (2554-ปจัจบุนั)

 Visiting Researcher, Seoul National University (2556)

 Research Associate, Lund University (2549-2554)

• ประวตักิารศึกษา

 ป.เอก เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรมและสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัลุนด์ ประเทศสวเีดน (2554)

 ป.โท การบรหิารงานภาครฐัและนโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัยอรค์ ประเทศองักฤษ (2549)

 ป.โท นโยบายและการจดัการสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัลุนด์ ประเทศสวเีดน (2548)

 ป.ตร ี(อนัดบั 1 เหรยีญทอง) รฐัศาสตร ์(รฐัประศาสนศาสตร)์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (2546)
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https://www.facebook.com/CRZeroWaste/

สุขสโมสร GoodMorningFamily - เกษตร Me ดี - เสวียนไม้ไผ่ ภูมิปัญญาจัดการขยะชาวบ้าน - 29-10-58 - YouTube.MP4
สุขสโมสร GoodMorningFamily - เกษตร Me ดี - เสวียนไม้ไผ่ ภูมิปัญญาจัดการขยะชาวบ้าน - 29-10-58 - YouTube.MP4
https://www.facebook.com/CRZeroWaste/


ล าดบัการน าเสนอ

•ขยะกบัความทา้ทายของ อปท.

•นิยามและค าศพัทส์  าคญั

•ข ัน้ตอนการจดัการขยะมลูฝอย

•ของเสยีอนัตราย

•การจดัการขยะอนัตรายจากชมุชน

•กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง

การลงพื้นที ่ต.หงาว อ.เทงิ จ.เชยีงราย
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• โรดแมปการจดัการขยะมูลฝอยและขยะอนัตราย

 ปิดบ่อขยะและจดัการขยะเก่าที่ตกคา้ง

 ลงทนุสรา้งระบบแปรรูปขยะกลบัมาเป็นพลงังาน

• กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิ่น จงัหวดัสะอาดฯ 

 ชมุชนคดัแยกขยะรอ้ยละ 40

 ชมุชนคดัแยกขยะอนัตรายรอ้ยละ 100

• แผนปฏบิตักิาร “ประเทศไทย ไรข้ยะ” ฯ (2559-2560) 

 เป้าหมายปรมิาณลดขยะ รอ้ยละ 5

• พรบ. รกัษาความสะอาดฯ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560 

ค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารส าหรบัขยะ 120 กก.

 เกบ็และขนขยะ 150 บาทต่อเดือน

 ค่าก าจดัขยะ 200 บาทต่อเดือน



ค านิยามของขยะ

“มาตรา 4 “มลูฝอย” หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผ้า 
เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวตัถ ุถงุพลาสติก ภาชนะที่ใสอ่าหาร เถ้า 
มลูสตัว์ ซากสตัว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลีย้ง
สตัว์ หรือ ที่อื่น และหมายความรวมถึงมลูฝอยติดเชือ้ มูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออนัตรายจากชมุชน”

พระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 (แก้ไข 2550)



ขยะ คือ ของเสยีที่ไม่มีมูลค่า ไม่เป็นที่ตอ้งการ

จุดจบของขยะ (End of Waste)

3R
educe
euse
ecycle

(+1 recovery)



ขัน้ตอนการจดัการขยะมูลฝอย

• ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กิดขึ้น (waste generation / waste arising)

• องคป์ระกอบขยะมลูฝอย (waste composition)

• การคดัแยกขยะมลูฝอย (waste separation)

• การเก็บขนขยะมลูฝอย (waste collection and transportation)

• การบ าบดัและก าจดัขยะมลูฝอย (waste treatment and disposal)



อตัราการเกดิขยะมูลฝอย

อตัราการเกดิขยะมูลฝอย กโิลกรมั/คน/วนั

เทศบาลนคร 1.89

เทศบาลเมอืง 1.15

เทศบาลต าบล 1.02

เมอืงพทัยา 3.90

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 0.91

ทีม่า การส ารวจของกรมควบคุมมลพษิ (2558) อา้งองิในแผนปฏบิตักิาร “ประเทศไทย ไรข้ยะ”ฯ (พ.ศ. 2559-2560)



การส ารวจองคป์ระกอบขยะมูลฝอย



องคป์ระกอบขยะมูลฝอยที่พบในเชียงราย

ขยะอนิทรยี์
(อาหาร)
56%

ขยะอนิทรยี์
(สวน)
9%

ขยะรไีซเคลิ
(สะอาด)
17%

ขยะรไีซเคลิ
(ปนเป้ือน)

4%

ขยะอนัตราย
1%

ขยะทัว่ไป
13%

Source: Manomaivibool, P. (2015) 



ระดบัของการจดัการขยะ

คัดแยก

ขยะมูลฝอยที่เกดิข้ึนระดบัที่ 1

ขยะที่เกบ็ขนได ้ขยะที่ตกคา้งสะสมขยะที่ใชป้ระโยชน์ระดบัที่ 2

ขยะที่ก าจดัถกูตอ้งขยะที่ก าจดัไม่ถกูตอ้งระดบัที่ 3
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ทีม่า ปเนต มโนมยัวบูิลย ์และพรรณนิภา ดอกไมง้าม. 2560. โครงการการทบทวนตน้ทนุการจดัการขยะและการประเมนิตลอดวฏัจกัรชวีติของระบบการจดัการขยะมลูฝอย: 

หลกัการและการดดัแปลงมาใชก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในประเทศไทย.



ของเสยีอนัตราย

ของเสยีทีม่อีงคป์ระกอบหรอืปนเป้ือนหรอืมลีกัษณะความเป็นอนัตราย 

ไดแ้ก่ ระเบดิได ้ไวไฟ ก่อใหเ้กดิปฏกิริยิารุนแรง (ออกซไิดซแ์ละเปอร์

ออกไซด)์ มพีษิ ก่อใหเ้กดิโรค กมัมนัตรงัส ีก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทาง

พนัธุกรรม กดักร่อน ก่อใหเ้กดิการระคายเคือง และอนัตรายอย่างอืน่ไมว่า่

จะเป็นเคมภีณัฑ ์หรอืสิง่อืน่ใดทีอ่าจท าใหเ้กดิอนัตรายแก่บคุคล สตัว ์พชื 

ทรพัยส์นิ หรอืสิง่แวดลอ้ม 

กรมควบคมุมลพษิ (2553)

http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_community.html#s4

http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_community.html#s4


ความอนัตราย

ระเบดิได ้ ก่อใหเ้กิด

ปฏกิริยิาออกซไิดซ์

ไวไฟ ไวไฟมาก อนัตรายแก่

สิง่แวดลอ้ม 

กดักร่อน มพีษิ มพีษิมาก กมัมนัตรงัสีก่อใหเ้กิด

การระคายเคอืง



แหลง่ก าเนิดขยะอนัตรายในชุมชน

• บา้นเรอืน

• โรงแรม 

• ปัม๊น า้มนั อู่ซ่อมรถ

• รา้นถ่ายรูป 

• รา้นซกัแหง้

• แหลง่เกษตรกรรม



ประเภทขยะอนัตรายจากชุมชน

1. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์

2. แบตเตอรี่

3. ภาชนะบรรจสุารเคมี

3.1 ภาชนะประเภทกระป๋องสเปรย์

3.2 ภาชนะประเภทอืน่ๆ

4. ขยะอเิลก็ทรอนิกส์

5. เศษกระจก

6. อื่นๆ



1. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์

• ความอนัตราย มสีารปรอท (Hg) สามารถผ่านผวิหนงั ลมหายใจ และทางเดนิ
อาหาร ส่งผลเสยีต่อระบบประสาทและกลา้มเนื้อ

• ตวัอย่าง หลอดไฟยาว หลอดไฟวงกลม หลอดไฟกลม หลอดไฟตะเกียบ หลอดไฟ

เกลยีว ฯลฯ



2. แบตเตอรี่

• ความอนัตราย มโีลหะหนกั เช่น ปรอท แคดเมีย่ม ตะกัว่ ฯลฯ มนี า้กรดที่มฤีทธิ์กดั

กร่อน และอาจจะมปีระจหุลงเหลอืท าใหร้ะเบดิได ้

• ตวัอย่าง ถ่านไฟฉาย ถ่านกระดุม แบตเตอรี่มอืถอื แบตเตอรี่คอมพวิเตอร์โนต้บคุ

แบตเตอรี่รถยนต์



3.1 กระป๋องสเปรย์

• ความอนัตราย สามารถตดิไฟและระเบดิได ้นอกจากนี้อาจจะยงัมสีารพษิอยู่ภายใน

• ตวัอย่าง สเปรยด์บักลิน่กาย โฟมโกนหนวด สสีเปรย ์ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 



3.2 ภาชนะบรรจุสารเคมี

• ความอนัตราย มสีารพษิอยู่ภายในทีอ่าจร ัว่ไหลและปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม

• ตวัอย่าง กระป๋องส ีขวดยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญา้ ยาก าจดัวชัพชื ขวดน า้ยาท าความ

สะอาดหอ้งน า้ ฯลฯ 



4. ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์

• ความอนัตราย มสีารพษิอยู่ภายในทีอ่าจร ัว่ไหลและปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม

• ตวัอย่าง โทรทศัน ์ตูเ้ยน็ เครื่องปรบัอากาศ เครื่องซกัผา้ คอมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื 

เครื่องพมิพ ์กลอ้งถ่ายรูป เกมคอมพวิเตอร ์อปุกรณช่์าง ฯลฯ



5. เศษกระจก

• ความอนัตราย มสีารพษิ เช่น ปรอท สารระเหย เช่น กาว

• ตวัอย่าง กระจกเงา กระจกรถยนต ์กระจกนิรภยั



การจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน

•การรวบรวม (Collection)

•การกกัเก็บ (Storage)

•การขนส่ง (Transport)

•การบ าบดั (Treatment)

•การก าจดั (Disposal)



การเกบ็รวบรวม

• มกีารใหข้อ้มลูสรา้งความตระหนกัและความเขา้ใจ

กบับา้นเรอืนและแหลง่ก าเนิดอื่นๆ

• ก าหนดจดุคดัแยกทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย

• มกีจิกรรมหรอืแรงจูงใจกระตุน้การคดัแยก

• เก็บขนขยะอนัตรายเป็นประจ าหรอืเมือ่ภาชนะเต็ม

เทศบาลต าบลคลองด่าน

จ.สมทุรปราการ



การกกัเกบ็

• มกีารแยกประเภทขยะตามความอนัตราย

• ขยะอนัตรายถกูจดัเก็บในภาชนะอย่างมดิชิด

• ทีก่กัเก็บมหีลงัคาและมกีารเท/ยกพื้น

• มอีปุกรณ์ป้องกนัอคัคภียัในบรเิวณใกลเ้คยีง

•พนกังานไดร้บัการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภยั
สถานทีก่  าจดัมลูฝอยแบบถูกหลกัสขุาภบิาล

เทศบาลเมอืงศรีสะเกษ



การขนสง่

• ขนส่งไปก าจดัดว้ยรถทีม่ใีบอนุญาต

• มกีารตรวจสอบปรมิาณทีต่น้และปลายทาง

• รถตดิอปุกรณ์แสดงพกิดั

•พนกังานไดร้บัการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภยั

การขนขยะอนัตรายออกจากภเูก็ต



การบ าบดัและก าจดั

• มกีารตรวจสอบปรมิาณและประเภทของขยะ

อนัตรายทีต่น้และปลายทาง

• ปรบัสภาพสารอนัตรายใหม้คีวามเสถยีร

• น าไปเผาท าลายทีอ่ณุหภูมสูิง หรอื น าไปฝงักลบ

อย่างปลอดภยั (secured landfill)
อาคารปรบัเสถยีร บริษทั GENCO



กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง

• พระราชบญัญตัคิวบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า พ.ศ. 2474

• พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

• พระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

• พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535

• พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535

• พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535

• พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่พ.ศ. 2542



รา่งพระราชบญัญตักิารจดัการซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละซากผลติภณัฑอ์ืน่ พ.ศ. ...

• หลกัการ ผูผ้ลติเป็นผูร้บัผดิชอบ 

(Extended Producer 

Responsibility) หรอื อพีอีาร์

(EPR)

การรีไซเคิลขยะอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างไม่ปลอดภยั



• Data supporting system for the 

management of Toxic waste from 
communities in Chiang Rai Province

•ระบบข้อมลูสนับสนนุการจัดการขยะ
อันตรายชมุชนในจังหวัดเชียงราย

ขอบคุณครบั

ตดิต่อ d-toc@mfu.ac.th

Line Group “D-ToC ขยะอันตราย”

mailto:d-toc@mfu.ac.th

