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เหตุผล ความจำเป็นของโครงการ 

 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ “ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ” มีการจัดทำ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย โดยให้มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ

ร่วมกันจัดทำกรอบงบประมาณแบบบูรณาการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามแผน Roadmap โดยให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และส่งเสริมเอกชนดำเนินการแปลงขยะเป็นพลังงาน

ทดแทน ซึ่งนับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า รวมถึงการวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตราย เพื่อให้มีการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ลดความซ้ำซ้อน และแก้ไข

ปัญหา อุปสรรคในการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ง่ายต่อการบริหารจัดการในองค์รวมทั่วประเทศ และการ 

บูรณาการการทำงานร่วมกัน  

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักรับ

ผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะในภาพรวมของประเทศ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการดำเนินการและพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการดังกล่าว ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 

มิถุนายน 2558 รับทราบแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้

เสนอ ประกอบด้วยการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อ

ให้เกิดความคุ้มค่าและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย    ที่เกี่ยวข้อง และในการนี้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 

มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดให้การ

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่น 

การจัดการขยะมูลฝอยควรอยู่ในหลักการ “ขยะมูลฝอยที่เกิดในพื้นที่ใดควรเป็นความรับผิดชอบใน

การกำจัดของพื้นที่นั้น” ดังนั้น โดยหลักการทั่วไปการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ควรเป็นความรับผิดชอบในเบื้องต้น

ของพื้นที่ที่ก่อให้เกิดขยะนั้น ยกเว้น กรณีที่มีความคุ้มทุนในการนำขยะไปกำจัด เพื่อให้เกิดประโยชน์หากจำเป็นต้อง

ขนขยะไปพื้นที่อื่นควรดำเนินการเฉพาะเท่าที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการ เช่น การใช้เทคโนโลยีในการกำจัดขยะร่วมกัน

ระหว่างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในกรณีดังกล่าวจำเป็นต้องมีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น    

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหมไ่ด้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โซนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาความสะอาดและ

การกำจัดขยะมูลฝอย ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การ

ทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

ประกอบกับได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวคิดปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน จากเดิมด้วยการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การหมักปุ๋ยชีวภาพ การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล แต่

เนื่องจากศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแห่งนี้ มีอายุการใช้งานมานานกว่า 10 ปี และมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ฝังกลบดังนั้น 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และให้สอดคล้องกับแผนแม่บทและแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงมีความประสงค์ดำเนินการโครงการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อ

ลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบ รวมถึงนำกลับคืนวัสดุและพลังงานให้ได้มากที่สุด เป็นการจัดการขยะมูลฝอยแบบ

เบ็ดเสร็จอย่างยั่งยืน 

ในขณะเดียวกันการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบการดำเนินโครงการของภาครัฐ จึงจำเป็น

ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและ

รายละเอียดโครงการให้ประชาชนทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

จากรายละเอียดข้างต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิด

เห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ คลอบคลุมรัศมีไม่น้อยกว่าหนึ่งกิโลเมตรโดยรอบพื้นที่ดำเนินโครงการ 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและป้องกันผลกระทบต่อประชาชน โดยมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานภาควิชาการที่มิได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการเป็นผู้ดำเนินการจัด

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประกอบรายละเอียดข้อมูลโครงการ เพื่อขอการเห็นชอบจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

• เพื่อจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบ

โครงการ 

• เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้จากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพิจารณาร่วมกับความเห็นจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัด และภาควิชาการ เพื่อประกอบกระบวนการตัดสินใจในอนุมัติดำเนินโครงการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ �3



• เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และป้องกันผลกระทบต่อประชาชน 

• เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ โดยในการดำเนินการ

ครั้งนี้กำหนดประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงคือประชาชนที่อาศัยอยู่ 3 หมู่บ้านรอบข้างโครงการคือ  

• หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย 

• หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว 

• หมู่ที่ 11 บ้านก่ิวแล 

• เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนหน่วยงานภาคราชการที่เกี่ยวข้อง 

• องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องภายในท้องถิ่น 

• สื่อมวลชน 

• ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจโครงการ 

     

รายละเอียดสาระสำคัญของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ และยินดีเป็น

ผู้นำและประสานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นกลุ่มเครือข่ายประชาชนท้องถิ่นตลอดจนองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นต่างๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยพร้อมทั้งหาพื้นที่รองรับระบบกาจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอย

เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายจึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้ง

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดเชียงใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีการจัด แบ่ง

ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยออกเป็น 3 โซน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบในโซนกลางหรือศูนย์การ

จัดขยะมูลฝอยที่ 2 และด้วยปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่จึงเห็นสมควรให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการดาเนินกิจการ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  

 ซึ่งจากความจำเป็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัย การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจัหวัด

เชียงใหม่ เพื่อศึกษาจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อประกอบการเสนอ
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โครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อยื่นข้อเสนอต่อระดับจังหวัด และจัดทำข้อ

กำาหนดในประกาศเชิญชวนสำหรับเสนอให้เอกชน เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คโดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาของประชาชนผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของโครงการ โดยอ้างอิงจากรายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 

❖ ข้อมูลเบื้องต้นเทคโนโลยีจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

 โดยทั่วไปเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะที่ใช้ทั่วไปนั้น แบ่งได้เป็น 3 กระบวนการ ได้แก่  

1. กระบวนการทางกล (Mechanical Process)  

2. กระบวนการทางชีวภาพ (Biological Process)  

3. กระบวนการทาง ความร้อน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

A. กระบวนการทางกล (Mechanical Process)  

 กระบวนการทางกล (Mechanical Process) คือ กระบวนการที่ใช้เครื่องจักรกลในการจัดการขยะ อันได้แก่ 

กระบวนการปรับลดขนาด (Sizing Process) กระบวนการคัดแยก (Screening Process)  

▪ กระบวนการปรับลดขนาด (Sizing Process) การปรับขนาด (Sizing Process) ใน การจัดการขยะแข็ง มีความ

หมายคล้ายกับ การหั่นหรือสับ (Shredding) และ การบดละเอียด (Grinding) แต่คาว่า Shredding โดยทั่วไปจะ

หมายถึงการลดขนาดของขยะผสม ในขณะที่ การ Grinding จะหมายถึงการลดขนาดของวัสดุประเภทแก้ว การลด

ขนาดเป็นกระบวนการที่สาคัญอันหนึ่งในกระบวนการทางกล เนื่องจากกระบวนการนี้จะทาให้ขยะมีขนาดสม่าเสมอ  

▪  กระบวนการคัดแยก (Screening Process) การคัดแยกส่วนประกอบต่างๆ ของขยะ มูลฝอยนั้น เป็นขั้นตอน

หลักที่สาคัญที่สุดในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้องการแยกวัสดุที่ยัง ใช้ประโยชน์ได้เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และแปลงรูป

ขยะมูลฝอยให้ได้สิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ การคัดแยกอาจทาได้ด้วยคนหรือเครื่องจักร ถ้าการแยกด้วยคนขยะมูลฝอยที่จะ

คัดแยก ไม่จาเป็นต้องแปลงรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน แต่ถ้าทาด้วยเครื่องจักรนั้นอาจต้องบดขยะมูลฝอยก่อนจึงจะคัด

แยกได้ เทคโนโลยีขั้นต้นของการจัดการขยะมูลฝอยทาหน้าที่คัดแยกประเภท และปรับสภาพขยะมูลฝอย (เช่น ปรับ

ขนาด ลดความชื้น ฯลฯ) ให้เหมาะสม เตรียมพร้อมสาหรับการนาเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยในขั้นต่อไป  
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A. กระบวนการทางชีวภาพ (Biological Process)  

กระบวนการทางชีวภาพ (Biological Process) หรือเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานด้วย 

กระบวนการทางชีวภาพเป็นการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบในขยะมูลฝอยด้วยจุลินทรีย์และทำให้ได้ 

เชื้อเพลิงขยะ สามารถนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตพลังงานต่อไปได้ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 

ประเภท คือ เทคโนโลยีการย่อยสลายขยะแบบใช้

อากาศ และเทคโนโลยีการย่อยสลายขยะแบบไม่ใช้

อากาศ  

▪ เทคโนโลยีการย่อยสลายขยะแบบใช้อากาศ ในการ

บำบัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยี การย่อยสลาย

ขยะแบบใช้ออกซิเจน มีเหตุผลหลักเพื่อย่อยสลายสาร

อินทรีย์ซึ่งเป็น ส่วนประกอบของขยะ ซึ่งจะเป็นกระ

บวนการที่ย่อยได้เร็วและไม่ปลดปล่อยกลิ่นเหม็น  

▪ การหมักแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Digestion) 

การใช้เทคโนโลยีหมักแบบไม่ใช้อากาศ ่จำเป็นต้องมีการคัดแยกเอาสารอินทรีย์ในขยะ เช่น เศษอาหารออกจากสารอ

นินทรีย์ ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่ ขายได้ เช่น ขวดพลาสติก แก้ว ก่อนนำไปเข้าสู่กระบวนการหมัก โดยผลที่ได้จากการหมัก

จะอยู่ในรูปก๊าซชีวภาพซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในรูปพลังงานทดแทนได้ 

A. กระบวนการทางความร้อน (Thermal Process)  

 กระบวนการทางความร้อน (Thermal Process) เป็นกระบวนการเปลี่ยนรูปขยะกระบวนการหนึ่ง โดยมี

หลักการเพื่อเปลี่ยนรูปขยะให้ได้ผลผลิตที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ในขณะที่เกิดกระบวนการเปลี่ยน

รูปมีการปลดปล่อยพลังงานออกมา จุดประสงค์ของกระบวนการใช้ความร้อนที่นามาใช้กับขยะ คือ เพื่อลดปริมาตร

ขยะ (volume reduction) การนำกลับคืนมาของพลังงาน (energy recovery) หรือเปลี่ยนรูปสาร (destruction 

or alternation of chemicals) เพื่อทำลายเชื้อโรค (destruction of pathogens) โดยประเภทของกระบวนการใช้

ความร้อน มีดังนี้  

▪  กระบวนการเผาไหม้ (Incinerator) หากนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะ ถือว่าเป็น การเผาขยะในเตาที่ได้มี

การออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เข้ากับลักษณะสมบัติของขยะ คือ มีความชื้นสูง และมีค่าความร้อนที่แปรผัน การ

เผาไหม้จะต้องมีการควบคุมที่ดีเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษและการรบกวนต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซพิษ เขม่า กลิ่น 

เป็นต้น ก๊าซซึ่งเกิดจากการเผาไหม้จะได้รับการกาจัดเขม่าและอนุภาคตามที่กฎหมายควบคุมก่อนที่จะส่งออกสู่

บรรยากาศ นอกจากนั้นในบางพื้นที่ที่มีปริมาณขยะอยู่มาก สามารถที่จะนำพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาขยะมา

ใช้ในการผลิตไอน้ำ หรือทำน้ำาร้อน หรือผลิตกระแสไฟฟ้าได้ การเผาขยะเป็นวิธีการกาจัดขยะอีกวิธีหนึ่งเมื่อไม่มี

สถานที่ฝังกลบเพียงพอ เนื่องจากการเผาขยะจะช่วยลดปริมาตรขยะลงอย่างมาก ทำให้ปริมาณขยะที่ส่งเข้าเตาเผา

เหลือเป็นขี้เถ้าประมาณไม่เกิน 10% (โดยปริมาตร) หรือประมาณ 25-30% (โดยน้ำหนัก) ซึ่งขี้เถ้าที่ได้จะถูกนำไปฝัง

กลบอย่างถูกวิธีหรือใช้ผลิตเป็นวัสดุก่อสร้างต่อไป  การใช้เตาเผาในการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นการลงทุนที่สูงในระยะ
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แรก ไม่เฉพาะกับตัวเตาเผาเท่านั้นแต่ที่สำคัญจะต้องมีระบบบำบัดอากาศเสียที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะการเผาขยะ

มูลฝอยที่มีส่วนประกอบหลากหลายและมีสัดส่วนไม่คงที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้ เทคโนโลยีนี้นิยมในทวีป

ยุโรปและประเทศญี่ปุ่น ส่วนประเทศไทยเริ่มมีเตาเผาขยะมูลฝอยและระบบผลิตไฟฟ้าจากมูลฝอย ทั้งนี้ถ้ามีการ

ออกแบบและติดตั้งที่ถูกต้อง เตาเผาขยะก็สามารถทำงานได้โดย ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง

แต่อย่างใด  

 จากรายละเอียดข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความเหมาะสม การยอมรับ และ

บริบททางสังคมในพื้นที่โดยรอบที่ตั้งโครงการเป็นอันดับแรก ในขณะเดียวกัน วิธีการและเทคโนโลยีใด ๆ ที่เลือกใช้

จำเป็นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนต่อชุมชน และสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำวันได้อย่าง

เบ็ดเสร็จ โดยไม่เหลือสิ่งตกค้าง รวมถึงสร้างโอกาสให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเอกชนผู้สนใจเข้าร่วม

ดำเนินการ รวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ สร้างรายได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

โครงการได้อย่างเหมาะสม และต้องเลือกใช้กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ �7



การประเมินเทคโนโลยีในการจัดการขยะเป็นพลังงาน  

 จากการศึกษาวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ศึกษาถึงปริมาณและลักษณะของขยะ สภาพ

ปัญหาของระบบการจัดการขยะ ตลอดจนเทคโนโลยีการจัดการขยะประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และได้ทำการคัด

เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นจำนวน 5 เทคโนโลยี นั่นคือ  

1) เทคโนโลยีเตาเผาขยะ (Incinerator)  

2) เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบเชิงกลชีวภาพ ร่วมกับ Anaerobic Digestion และ Incinerator  

3) เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบเชิงกลชีวภาพ ร่วมกับ Combustion  

4) เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบเชิงกลชีวภาพ ร่วมกับ Gasificationะ    

5) เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบเชิงกลชีวภาพ ร่วมกับ Pyrolysis  

 ภายใต้การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด กรณีนี้จากรายงานการศึกษาวิเคราะห์

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่าได้กำหนดเกณฑ์การประเมินเทคโนโลยี 4 ด้าน คือ ประสิทธิภาพในการ

จัดการขยะ ข้อจำกัดและปัญหาของเทคโนโลยี มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยี และปัจจัยด้าน

เศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะมีการกำหนดน้ำหนักของคะแนนสำหรับแต่ละปัจจัยด รวมทั้งทำการจัดลำดับความสาคัญของ

เทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีที่มีคะแนนในการประเมินมากที่สุดจะเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการขยะของ

จังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด  

ทางเลือกเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนที่เหมาะสมทั้งหมด 5 ทางเลือก  

 จากการศึกษาวิเคราะห์และคัดเลือกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการจัดการขยะของจังหวัดเชียงใหม่ ที่

ปรึกษาได้คัดเลือกมา 5 เทคโนโลยี โดยใช้วิธีการศึกษาและคัดเลือก โดยพิจารณาจากข้อดีและข้อจากัดของแต่ละ

เทคโนโลยี ประกอบกับศึกษาจากตัวอย่างเทคโนโลยีจัดการขยะประเภทต่างๆ ที่มีการติดตั้งและใช้งานแล้วของหน่วย

งานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการประเมินผลเบื้องต้นทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ของแต่ละ

เทคโนโลยี ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถสรุปเทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่โครงการดังนี้  

สรุปผลการประเมินเทคโนโลยี  

 จากการประเมินเพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการขยะเป็นพลังงาน ทั้งด้าน

ประสิทธิภาพในการจัดการขยะ ข้อจำกัดและปัญหาของเทคโนโลยี มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

เทคโนโลยี และปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถสรุปคะแนนของแต่ละเทคโนโลยีได้ดังรูป ซึ่งจะเห็นว่าเทคโนโลยีเตา

เผาขยะ (Incinerator) มีคะแนนการประเมินในแต่ละด้านค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบอื่นๆ ดังนั้นเส้น

แสดงคะแนนจึงอยู่ในจุด ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเทคโนโลยีนี้มีความเหมาะสมน้อยในการนามาใช้จริง 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี MBT ร่วมกับ Anaerobic Digestion และ Combustion เป็นเทคโนโลยีที่มี

คะแนนจากการประเมินค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะข้อจำกัดและปัญหาของเทคโนโลยีที่ได้รับคะแนนการประเมินน้อย

ที่สุด  
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 เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบเชิงกลชีวภาพ ร่วมกับ Combustion มีคะแนนการประเมินด้านข้อจากัดและ

ปัญหาของเทคโนโลยี ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์สูงที่สุด ส่วนมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีและ

ประสิทธิภาพในการจัดการขยะที่คะแนนค่อนข้างต่ำ  

 เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบเชิงกลชีวภาพ ร่วมกับ Gasification มีคะแนนสูงในด้านข้อจากัดและปัญหา

ของเทคโนโลยี ส่วนปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์และประสิทธิภาพในการจัดการขยะค่อนข้างต่ำ และด้านมาตรฐานระบบ

จัดการสิ่งแวดล้อมมีคะแนนต่ำที่สุด  

 เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบเชิงกลชีวภาพ ร่วมกับ Pyrolysis และ Gasification เป็นเทคโนโลยีที่มี

คะแนน การประเมินด้านประสิทธิภาพในการจัดการขยะสูงที่สุด ส่วนด้านมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของ

เทคโนโลยีและด้านเศรษฐศาสตร์ต่ำ ยกเว้นด้านข้อจากัดและปัญหาของเทคโนโลยีที่คะแนนค่อนข้างต่ำ 

 เทคโนโลยีเตาเผาขยะ (Incinerator) การประเมินคะแนนต่ำทุกด้าน  

 จากการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ทั้ง 5 ด้านข้างต้น เพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมใน

การบริหารจัดการขยะเป็นพลังงานสาหรับจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำคะแนนจากการประเมินทั้งหมดมารวมกัน ซึ่ง

คะแนนรวมของแต่ละเทคโนโลยีแสดงดังรูป 
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รูป คะแนนรวมจากการประเมินแต่ละเทคโนโลยี  

 จากคะแนนการประเมินรวมของเทคโนโลยีทั้ง 5 แบบ เมื่อเรียงลำดับจากเทคโนโลยีที่มีคะแนนประเมินรวม

มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดจะเป็นดังนี้  

1) เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบเชิงกลชีวภาพ ร่วมกับ Combustion มีคะแนนรวมจากการประเมินเท่ากับ 84.60 

คะแนน  

2) เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบเชิงกลชีวภาพ ร่วมกับ Pyrolysis และ Gasification มีคะแนนรวมจากการประเมิน

เท่ากับ 83.79 คะแนน  

3) เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบเชิงกลชีวภาพ ร่วมกับ Gasification มีคะแนนรวมจากการประเมินเท่ากับ 78.47 

คะแนน  

4) เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบเชิงกลชีวภาพ ร่วมกับ Anaerobic Digestion และ Combustionมีคะแนนรวม

จากการประเมินเท่ากับ 72.15 คะแนน  

5) เทคโนโลยีเตาเผาขยะ (Incinerator) โดยคะแนนการประเมินเท่ากับมีคะแนนรวมจากการประเมินเท่ากับ 59.19 

คะแนน  

 จากการวิเคราะห์และจัดลำดับเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะเป็นพลังงานสำหรับจังหวัดเชียงใหม่

พบว่า เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบเชิงกลชีวภาพ ร่วมกับ Combustion ที่ได้รับคะแนนการประเมิน ในลำดับที่ 1 

เป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการนำมาใช้ในการบริหารจัดการขยะเป็นพลังงาน ของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก

เป็นเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการลดความชื้นของขยะก่อนเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้ มีข้อจำกัดและปัญหาของเทคโนโลยี

ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบอื่นๆ นอกจากนี้จากการประเมินโครงการยัง พบว่า การลงทุนสาหรับ

เทคโนโลยีนี้มีความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์มากที่สุด และส่งผลให้ผลตอบแทนของโครงการเกิดความคุ้มค่ามาก
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ขึ้น เนื่องจากทางภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะและรับซื้อในราคาที่เหมาะสม รวมถึงสร้าง

ความยั่งยืนของระบบทั้งในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะต่อไป  
ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report ) โครงการศึกษาวิจัยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ดำเนินโครงการ 

เจ้าของโครงการ :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ดำเนินโครงการ :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบปฎิบัติ 

   ภายใต้พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้องของบ้านเมือง   

   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

สถานที่ดำเนินโครงการ 

  ณ  ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึง

น้อย ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

 แผนการดาเนินงานระบบกำจัดขยะมูลฝอย ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะสาหรับการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยให้เอกชนร่วมลงทุนแบบ Build-Operate-Transfer 

(BOT) มีขั้นตอนการดำเนินงานโครงการดังนี้  
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จัดทํารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน

จัดทําข้อมูลโครงการ

นําเสนอต่อคณะกรรมการกล่ันกรองระดับจังหวัด

เสนอขอการเห็นชอบระดับกระทรวงฯ

เปิดคัดเลือกเอกชนผู้ดําเนินโครงการ

ขออนุญาติก่อสร้าง/ทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ก่อสร้างโครงการ

ดําเนินการโครงการเชิงพาณิชย์



 สำหรับช่วงการก่อสร้างและการดำเนินงานโครงการทั้งหมด แบ่งออก 4 ระยะ คือ 1) ระยะเตรียมการ

ก่อสร้างโครงการ 1 เดือน 2) ระยะดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ 6 เดือน 3) ระยะดำเนินการก่อสร้าง

ระบบผลิตไฟฟ้า 29 เดือน และ 4) ระยะเดินระบบโครงการ 324 เดือน โดยมีการส่งมอบและรับประกันการเดิน

ระบบจำนวน 2 ปีหลังจากสัญญาการเดินระบบโครงการสิ้นสุด ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนหลักตามที่เหมาะสมต่อการดำเนิน

งาน โดยมีรายละเอียดการ่ดำเนินงานโครงการดังนี้ 

ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report ) โครงการศึกษาวิจัยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประกอบด้วย ผลได้ที่เป็นประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมต่างๆ สามารถพิจารณาได้

ดังนี้ 

1. ผลได้ที่เป็นผลประโยชน์ทางตรง ซึ่งประกอบด้วย 

(1) ผลประโยชน์ ที่อยู่ในรูปของการลดลงของขยะสะสมที่ส่งกลิ่นเหม็น ภายหลังที่ได้มีการกำจัดมูลฝอย

นั้นแล้ว ผลได้ที่อยู่ในรูปของอากาศที่มีคุณภาพดีขึ้นภายหลังที่มีการกำจัดมูลฝอย ผลได้ดังกล่าวนี้จะคำนวณจาก

ราคาเงาซึ่งมีค่าเท่ากับค่าปรับเหตุรำคาญจากกลิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2486 และ พ.ร.บ.รักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนไว้เป็นเงินค่าปรับ 
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(2) ผลประโยชน์ ที่อยู่ในรูปของมูลค่าผลิตผลของโครงการ ในกรณีที่โครงการดังกล่าวเลือกใช้วิธีผลิต

พลังงานทดแทนในรูปแบบกระแสไฟฟ้า ในการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดังกล่าว ใช้ราคาขาย  

5.60 บาทต่อ KWh ซึ่งในกรณีผลิตเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบดังกล่าว รายได้จากการจำหน่ายจะได้รับเป็น

จำนวนมากซึ่งเพียงพอที่สามารถจัดสรรบางส่วนตั้งเป็นกองทุนตอบแทนชุมชนโดยรอบโครงการตามกฎหมายได้ 

(3) ผลประโยชน์ ที่อยู่ในรูปของมูลค่าของโลหะ พลาสติก กระดาษ และเศษแก้วที่ได้จากการ recycle 

ในการศึกษาครั้งนี้จะได้ราคารับซื้อของเก่า โดยที่ราคาโลหะเท่ากับ 2,000 บาท/ตัน ราคาพลาสติกเท่ากับ 4,000 

บาท/ตัน ราคากระดาษเท่ากับ 3,000 บาท/ตัน และราคาเศษแก้ว 200 บาท/ตัน (ศูนย์บริการวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2539) โดยสมมุติให้ราคาคงที่ตลอด 15 ปี เพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่

ให้ถูกทำลายมากเกินไปและเป็นการส่งเสริมให้มีการนำของเก่ามาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ใหม่ 

(2) ผลได้ที่เป็นผลประโยชน์ทางอ้อม ซึ่งประกอบด้วย 

(1) ผลประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่อันเป็นผลเนื่องมา

จากการกำจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งผลได้ในส่วนนี้สามารถคำนวณได้โดยใช้การประหยัดค่ารักษาพยาบาล 

เนื่องมาจากการมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยจะใช้ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อคนต่อปี ซึ่งเกิดจากโรคต่างๆ ที่มูลฝอยเป็นสาเหตุ 

เป็นราคาเงาในการคิดค่าเสียโอกาส 

(2) ผลประโยชน์ที่มีต่อทัศนียภาพ ในเขชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปราศจากขยะตกค้าง มีลักษณะ

คุณภาพชีวิตที่ดี น่าอยู่และสวยงามขึ้นทำให้สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลได้ใน

ระยะยาว ซึ่งในการศึกษานี้ไม่ได้ทำการประมาณผลได้ส่วนนี้ไว้ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

 โครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียใหม่ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้กรอบและ

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ และสอดคล้องกับแผนการจัดการขยะมูลฝอยระดับ

จังหวัดซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะ

สมในการดำเนินโครงการ และสามารถแก้ไขปัญหาขยะในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน โดยการดำเนิน

โครงการอาจจะเกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบางส่วน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกแบบและจัดสร้างระบบการ

บริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถป้องกันความเสี่ยงด้านผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่ง

แวดล้อมได้ในด้านต่าง ๆ ทั้งในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง และดำเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดผลกระทบเบื้องต้นดัง

แสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ผลกระทบจากการจัดการขยะแบบต่างๆ 

ขั้นตอนการดำเนินการ ผลกระทบ การควบคุมและดูแลผลกระทบ

1. การขนส่งและขนถ่ายขยะมาที่ศูนย์ -ผลกระทบด้านจราจร 

-ผลกระทบด้านน้ำและกลิ่นรบกวนกรณี

มีน้ำชะขยะ

-ควบคุมการขนส่งขยะให้มาในช่วงเวลา

ที่การจราจรไม่หนาแน่น เช่น ตอน

กลางคืน หรือ ตอนเช้ามืด 

-ควบคุมรถขยะให้มิดชิด ไม่ให้มีกลิ่น

ขยะและน้ำชะขยะรั่วไหล

2.ระบบการจัดแยกและแปรรูปขยะ

แบบเชิงกลชีวภาพ 

-ผลกระทบด้านอากาศ 

-ผลกระทบด้านน้ำ 

-ผลกระทบต่อดิน

-ไม่มีมลพิษทางอากาศ แต่อาจมีกลิ่นเล็ก

น้อยเมื่ออยู่ไกล้ๆ น้อยกว่า 30 เมตร 

-อาจมีน้ำชะขยะจากการหมักและการ

ล้างเครื่องจักร 

-ไม่มีเนื่องจากน้ำชะและเศษวัสดุถูก

รวบรวมในโรงคัดแยก MBT อย่างดี

-เน้นเครื่องเติมอากาศหรือเครื่องกลับ

กองขยะให้ทำงานอยู่ตลอดเพื่อให้เกิด

การเติมอากาศเพื่อลดกลิ่น 

-ภายในโรงงานควรทำระบบระบายน้ำ

และรวบรวมน้ำรวมถึงนำน้ำชะทั้งหมด

มาบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งได้

มาตรฐาน

3.ระบบการเผา Combustion หรือ 

Incineration หรือ Gasification 

และการนำความร้อนมาผลิตพลังงาน

ไฟฟ้า 

-ผลกระทบด้านอากาศ 

-ผลกระทบด้านน้ำ 

-ผลกระทบต่อดิน

-อาจมีผลกระทบด้านอากาศมลสารจาก

การเผา ถ้าระบบควบคุมมลพิษอากาศ

ไม่มีประสิทธิภาพพอ 

-การใช้ความร้อนมากกว่า 900 c° 

สามารถกำจัดสารอันตรายได้มาก 

-ไม่มีเนื่องจากเป็นระบบที่ไม่ใช้น้ำในการ

ดำเนินการ 

-มีเถ้าหนักและเถ้าลอยที่ต้องจัดการ

รวบรวมให้ดีไม่ให้ปนเปื้อนในดิน

-เน้นใช้ระบบควบคุมมลพิษอากาศที่มี

ประสิทธิภาพสูงมาก สามารถกำจัด

มลพิษต่างๆได้กว่า 95 % ทำให้มลพิษ

ที่ปล่อยได้ตามมาตรฐาน 

-บำรุงรักษาระบบควบคุมมลพิษอากาศ

อย่างสม่ำเสมอ 

-ติดตามตรวจสอบมลพิษจากปล่องและ

รอบๆชุมชนอย่างสม่ำเสมอด้วยระบบ

อัตโนมัติตามที่กฎหมายกำหนด 

-ถ้าเกิดปัญหาให้ทำการลดการเผาลง

ทันทีเพื่อให้มลพิษอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 

-ต้องทำการรวบรวมเถ้าหนักและเถ้า

ลอยไปกำจัดตามกฎหมายให้ถูกต้อง 
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แหล่งที่มาของงบประมาณดำเนินโครงการ 

 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เป็นการบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบปฎิบัติภายใต้พระราช

บัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้องของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยมอบหมายให้

เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งการลงทุน การก่อสร้าง การดำเนินการ

4. การหมักแบบไร้อากาศ 

(Anaerobic digestion) 

-ผลกระทบด้านอากาศ 

-ผลกระทบด้านน้ำ 

-ผลกระทบด้านดิน 

-โดยทั่วไปเป็นระบบปิดซึ่งจะไม่มีกลิ่น

และก๊าซออกมา 

-อาจมีกลิ่นและมี H2S ถ้ามีการควบคุม

ไม่ดี 

-มีน้ำทิ้งที่ต้องจัดการบำบัดให้ถูกต้อง 

-มีกากตะกอนซึ่งสามารถนำไปใช้เป็น

วัสดุปรับปรุงดินได้แต่ต้องมีการใช้อย่าง

เหมาะสม

-หมั่นตรวจสอบระบบและการควบคุม

การรั่วไหลอย่างสม่ำเสมอ 

-ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ

สูงในการบำบัดและกำจัด 

-หมั่นติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำให้

อยู่ตามมาตรฐานอย่า 

สม่ำเสมอ 

-การรวบรวมกากตะกอนขนส่งและนำ

ไปใช้ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกิน

ไป
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