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การลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอย1 

โดย ดร.ปวีณา พาณิชยพิเชฐ 
ส านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

ปัญหาโลกร้อนมีสาเหตุมาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมมากข้ึนในบรรยากาศ การจัดการของเสียเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสียเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยและการบ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศ  ข้อมูลจากรายงาน
สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 ดังรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมจาก 1.03 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 1.14 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี  
พ.ศ. 2559 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องได้เพียง 9.57 ล้านตัน จาก
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 27.06 ล้านตัน วิธีการจัดการหลักที่ใช้ ได้แก่ การฝังกลบ การหมักท าปุ๋ย การเผาใน
เตาเผา และวิธีอ่ืน ๆ เท่ากับ 7.82 0.50 0.70 และ 0.55 ล้านตัน ตามล าดับ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอย 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบและการเผาขยะที่รายงานในบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี 
2554 เท่ากับ 4.93 และ 0.09 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 43.10 และ 0.83 เมื่อเทียบกับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจากภาคของเสีย  

 
รูปที่ 1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคของเสีย ปี 2554 

(หน่วยเป็น ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, %) 
ที่มา: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2015) 
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 บทความนี้จะแทนค าว่า “ขยะมูลฝอยชุมชน” ด้วยค าว่า “ขยะมูลฝอย” 
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 ก๊าซ เรื อนกระจกหลักที่ เ กิดขึ้นระหว่ างกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ได้แก่  ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเป็น
แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญที่สุดเนื่องจากการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้กัน
โดยทั่วไปและเป็นวิธีการจัดการที่ท าให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีค่าศักยภาพที่ท าให้โลกร้อน 
(Global Warming Potential: GWP) มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า การฝังกลบขยะมูลฝอยจะท า
ให้ขยะอินทรีย์ ได้แก่ ไม้ กระดาษ อาหาร สิ่งทอ กิ่งไม้/ใบไม้ เกิดการย่อยสลายแบบไร้อากาศ (anaerobic 
decomposition) ท าให้องค์ประกอบประเภทโปรตีนคาร์โบไฮเดรต และไขมันในขยะอินทรีย์ถูกจุลินทรีย์ย่อย
สลายกลายเป็นกรดอะมิโน น้ าตาลและกรดไขมันและถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซไฮโดรเจน แอมโมเนีย และกรดระเหยง่าย
และกลายเป็นก๊าซชีวภาพ (biogas) ในท้ายที่สุด ก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซมีเทนประมาณร้อยละ 60 ที่เหลือ
เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยอาจเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์ร่วมด้วยแต่เกิดในปริมาณที่น้อยมาก ก๊าซมีเทนจะ
เกิดขึ้นมากหากขยะมูลฝอยมีองค์ประกอบของขยะอินทรีย์มาก ค่าความชื้นของขยะมูลฝอยสูง และหลุมฝังกลบมี
สภาวะไร้อากาศมาก สภาวะไร้อากาศในหลุมขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นขยะมูลฝอย การกลบด้วยดิน/การบดอัด
จะท าให้มีสภาวะไร้อากาศเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้อัตราการเกิดก๊าซมีเทนยังขึ้นอยู่กับความเป็นกรด-ด่างของหลุมฝัง
กลบอีกด้วย นอกจากการปล่อยก๊าซมีเทนจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศแล้ว การใช้
เครื่องจักรในการด าเนินงาน เช่น รถบรรทุก รถตัก รถบดอัด เครื่องบดย่อย จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล การใช้พลังงานไฟฟ้าก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงหลัก ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน การเผาไหม้ขยะ 
มูลฝอยท าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นกัน เนื่องจากการเผาไหม้ท าให้คาร์บอนฟอสซิลของขยะพลาสติก
กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้การเผาไหม้ยังท าให้เกิดการปล่อยก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์
ได้ในปริมาณเล็กน้อยเช่นเดียวกับการหมักท าปุ๋ย  

การลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอย 

แนวทางหลักในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยคือการลดการฝังกลบ เนื่องจากการ 
ฝังกลบขยะมูลฝอยท าให้สูญเสียพ้ืนที่ที่ควรน าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนและก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น 
มลภาวะกลิ่น การปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน ความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้จากการลุกติดไฟของก๊าซมีเทนที่สะสมอยู่ใน
หลุมฝังกลบ ปัญหาการต่อต้านจากชุมชนจึงท าให้ยากต่อการจัดหาพ้ืนที่ใหม่ที่จะพัฒนาเป็นหลุมฝังกลบเพ่ิมเติม 
วิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่ควรด าเนินการ ได้แก่ การลดปริมาณขยะมูลฝอย และการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยใช้วิธีผสมผสาน มาตรการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ. 2559–2564) ได้ก าหนดให้ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย (waste prevention and minimization) โดยใช้
หลักการ 3Rs การจัดให้มีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (cluster) และการก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานและแปร
รูปผลิตเป็นพลังงาน หรือการคัดแยกเพ่ือผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) โดยเสนอให้พ้ืนที่
ชุมชนขนาดใหญ่ใช้เตาเผาซึ่งสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่า 300 ตัน/วัน ส าหรับหลุมฝังกลบขนาด
ใหญ่ซึ่งมีขยะมูลฝอยมาฝังกลบอย่างต่อเนื่องสามารถวางท่อเพ่ือรวบรวมก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมาใช้ในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ส่วนกลุ่มพ้ืนที่ชุมชนขนาดกลางให้ใช้ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน อาทิ การ
ท าปุ๋ยอินทรีย์ การน าขยะอินทรีย์มาผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตเชื้อเพลิง (RDF) และน าขยะมูลฝอยส่วนที่ใช้
ประโยชน์ไม่ได้ไปก าจัดโดยฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่วนกลุ่มพ้ืนที่ชุมชนขนาดเล็กซึ่งรองรับปริมาณขยะ
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มูลฝอยน้อยกว่า 50 ตัน/วัน ให้ใช้ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน อาทิ การท าปุ๋ยอินทรีย์อย่างง่าย 
การผลิตเชื้อเพลิง (RDF) ปัจจัยหลักในการเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับปริมาณและองค์ประกอบของ
ขยะมูลฝอย ระยะทางขนส่งระหว่างจุดที่จัดเก็บขยะมูลฝอยกับสถานที่ก าจัด รายละเอียดของวิธีจัดการขยะมูล
ฝอยทีช่่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสรุปได้ ดังนี้ 

1. การจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย 

การเผาไหม้ เชื้ อ เพลิ งฟอสซิลที่ ใช้ ในการจัด เก็บและขนส่ งขยะมูลฝอยท าให้ เกิดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดอ์อกสู่บรรยากาศ การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท
อ่ืนที่มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง เช่น การเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ ามันดีเซลเป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งมีค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 74,100 และ 56,100 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์/เทราจูล ตามล าดับ (IPCC, 2006) หรือ
การเปลี่ยนไปใช้น้ ามันไบโอดีเซล ซึ่งมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเมื่อสัดส่วนของน้ ามันพืชที่ผสมใน
น้ ามันไบโอดีเซลเพิ่มข้ึน ส่วนการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลท าได้โดยการลดจ านวนเที่ยวรถที่ใช้ในการเก็บขยะมูล
ฝอยและระยะทางในการขนส่งขยะมูลฝอย โดยอาจเปลี่ยนวิธีการเก็บขยะมูลฝอยจากการจัดเก็บทีละบ้านเป็นการ
เก็บขยะมูลฝอยจากจุดทิ้งขยะมูลฝอยรวมซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการจัดเก็บและสามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยใน
แต่ละเท่ียวได้เพ่ิมขึ้น ช่วยลดจ านวนเที่ยวและจ านวนรถที่ต้องใช้ หรือการเปลี่ยนไปใช้รถที่มีระบบอัดขยะมูลฝอย
ซึ่งท าให้จัดเก็บขยะมูลฝอยได้มากขึ้นและลดจ านวนเที่ยวได้เช่นเดียวกัน กรณีที่ระยะทางระหว่างจุดจัดเก็บและ
สถานที่ก าจัดห่างกันมากควรจัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตัวอย่างเมืองที่มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เช่น 
กรุงเทพมหานครมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย จ านวน 3 แห่งที่อ่อนนุช หนองแขม ท่าแร้ง และยังมีสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอยย่อย 4 มุมเมืองและในพ้ืนที่ส าคัญ เช่น สถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยรัชวิภา ซึ่งรวบรวมขยะมูลฝอยจาก
เขตใกล้เคียง ได้แก่ เขตจตุจักร บางซื่อ และเขตดินแดง มาบรรจุในตู้ คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ก่อนขนส่งไปยัง
โรงงานก าจัดขยะมูลฝอย หรือตัวอย่างสถานีขนถา่ยมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งน าขยะมูลฝอยจากรถเก็บ
ขยะมูลฝอยมาบดอัดใส่ตู้คอนเทนเนอร์ ดังรูปที่ 2.1 ก่อนใช้หัวลากที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ดังรูปที่ 2.2 
ขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ การลดการใช้น้ ามันดีเซล 1 ลิตร สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2.7 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ 

  
รูปที่ 2.1 การน าขยะมูลฝอยจากรถเก็บมาบดอัดใส่ 

ตู้คอนเทนเนอร์ก่อนขนส่งไปยังสถานที่ก าจัด 
รูปที่ 2.2 การใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน้ ามันดีเซล 

ในการขนส่ง 

รูปที่ 2 การขนส่งขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก 



หน้า 4  
 

2. 3R และการคัดแยกขยะมูลฝอย 

3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การใช้ซ้ า (Reuse) เช่น การ
คัดแยกขวดแก้วไปล้างแล้วน าไปใช้ใหม่ และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น การคัดแยกเศษแก้ว
พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม กลับมาหลอมเพ่ือใช้ใหม่ 3R เป็นมาตรการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งภาค
พลังงานและอุตสาหกรรมการผลิต การคัดแยกขยะมูลฝอยนอกจากจะได้ขยะรีไซเคิลแล้วยังได้ขยะประเภทอ่ืน ๆ ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขยะอินทรีย์ ขยะที่มีค่าความร้อนเพียงพอที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เชื้อเพลิงขยะ ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยที่ดีจะช่วยให้การจัดการขยะมูลฝอยขั้นต่อไปท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยควรเริ่มต้นจากการฉีกถุงด้วยเครื่อง เนื่องจากขยะมูลฝอยจากครัวเรือนมักถูกบรรจุในถุง
และอาจซ้อนกันหลายชั้นจึงยากต่อการคัดแยก กรณีที่คัดแยกด้วยมือต้องออกแบบความยาวของสายพานให้
เพียงพอและตั้งความเร็วของสายพานให้ผู้คัดแยกสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยได้ทัน กรณีที่ขยะมูลฝอยมีปริมาณ
มากพอคุ้มค่ากับการลงทุนควรใช้เครื่องจักรในการคัดแยกขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยเครื่องจักรจะ
แยกตามขนาด ความหนาแน่น และคุณสมบัติทางแม่เหล็กซึ่งใช้แยกขยะมูลฝอยจ าพวกเศษเหล็ก ตัวอย่าง
กระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยใช้เครื่องจักร เช่น บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ใช้เครื่องร่อน 
(trommel) ในการแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะมูลฝอยที่จะน าไปคัดแยกต่อด้วยเครื่องแยกด้วยลม ก่อนผ่าน
เครื่องสับหยาบ และแยกเศษเหล็กออกโดยใช้แม่เหล็ก ก่อนผ่านตะแกรงละเอียดเข้าสู่เครื่องแยกอลูมิเนียมและ
เครื่องแยกด้วยลม และเข้าสู่เครื่องสับละเอียดเพ่ือให้ได้วัตถุดิบส าหรับผลิตเชื้อเพลิงขยะ (บริษัท ทีพีไอโพลีน 
เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน), 2559) ได้แก่ เศษผ้า พลาสติก กระดาษ ส่วนขยะอินทรีย์ที่ถูกแยกออกโดยเครื่องร่อน
จะถูกน าไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ า ดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 กระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอยของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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3. การรวบรวมก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบ (Landfill gas recovery) มาผลิตพลังงานไฟฟ้า 

ถึงแม้การลดการฝังกลบขยะมูลฝอยจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
จากการฝังกลบขยะมูลฝอย อย่างไรก็ตาม วิธีการที่เหมาะสมส าหรับหลุมฝังกลบขนาดใหญ่ที่รับขยะมูลฝอย
ปริมาณมากและต่อเนื่อง คือ การรวบรวมก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า สาเหตุที่ต้อง
มีขยะมูลฝอยปริมาณมากเนื่องจากหากปริมาณก๊าซชีวภาพไม่มากพอจะไม่คุ้มค่าในการลงทุนวางท่อก๊าซและติดตั้ง
เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (gas engine) และที่ต้องมีขยะมูลฝอยเข้าอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะขยะ
อินทรีย์จะย่อยสลายได้ดีและท าให้เกิดก๊าซชีวภาพมากในช่วง 3-5 ปี แรก หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ลดลงจนไม่คุ้มค่า
กับการด าเนินงานหากไม่มีขยะมูลฝอยใหม่เข้าสู่หลุมฝังกลบ ก๊าซชีวภาพที่รวบรวมจากหลุมฝังกลบต้องผ่านระบบ
ลดความชื้นและก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกก่อนเพ่ือไม่ให้กัดกร่อนเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ควรมี
ระบบเผาท าลายก๊าซชีวภาพด้วยเพ่ือความปลอดภัย กรณีที่หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยมีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไร้
อากาศต้องมีการรวบรวมก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์หรือเผาท าลาย การน าก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมาผลิต
พลังงานไฟฟ้านอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่บรรยากาศแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลอีกด้วย ปัจจุบันมีการรวบรวมก๊าซชีวภาพจากหลุมฝัง
กลบมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วจ านวนหลายแห่ง ได้แก่ หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครที่
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และที่อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย
ของจังหวัดเชียงใหม่ที่อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการรวบรวมก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมาผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบ้านตาลและโรงไฟฟ้าท่าเชียงทอง ดังรูปที่ 4 แต่ละโรงมีก าลังการผลิตติดตั้ง 1.063 MW และ
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 33,625 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี (บริษัท ท่าเชียงทอง จ ากัด, 2559) 

 
 

01 หลุมฝังกลบขยะ                                                                              08 โรงอบแห้งใช้ความรอ้นทิ้งจากโรงไฟฟ้า 
02 สถานีดูดและลด H2S โรงไฟฟ้าบ้านตาล               05 โรงไฟฟ้าบ้านตาล          09 มิเตอร์ซ้ือและขายไฟฟ้า บ.โรงไฟฟ้าบ้านตาล 
03 สถานีดูดและลด H2S โรงไฟฟ้าท่าเชียงทอง           06 โรงไฟฟ้าท่าเชียงทอง      10 มิเตอร์ซ้ือและขายไฟฟ้า บ.โรงไฟฟ้าท่าเชียงทอง 
04 บอลลูนเก็บก๊าซ 4 ลกู ขนาด 2,500 ลบ.ม./ลูก       07 อาคารส านกังาน           11 อาคารสูบก๊าซส่งเข้าโรงไฟฟ้า  

 

รูปที่ 4 การรวบรวมก๊าซจากหลุมฝังกลบเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบ้านตาลและท่าเชียงทอง  
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4. การฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi-aerobic landfill) 

การฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศเป็นการฝังกลบขยะมูลฝอยในหลุมฝังกลบที่มีการรวบรวมน้ า 
ชะขยะโดยติดตั้งท่อหลักแบบรูพรุนเข้ากับท่อสาขาซึ่งมีรูพรุนเช่นกัน โดยท่อเหล่านี้จะมีก้อนหินขนาดใหญ่วางรอบ
แนวท่อเพ่ือป้องกันไม่ให้ท่อแตกร้าว โดยช่องว่างระหว่างก้อนหินขนาดใหญ่มากพอที่จะท าให้อากาศภายในท่อ
รวบรวมน้ าชะขยะสามารถผ่านรูพรุนของท่อและหินเข้าไปในชั้นขยะมูลฝอยภายในหลุมฝังกลบได้ดี ท่อสาขาจะถูก
เชื่อมต่อกับระบบท่อระบายอากาศซึ่งเป็นท่อที่มีรูพรุนและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ท่อระบายอากาศจะ
ถูกติดตั้งในแนวตั้ง เพ่ือให้อากาศภายในหลุมฝังกลบไหลออกสู่ภายนอกและสามารถไหลไปยังชั้นขยะมูลฝอย 
รอบ ๆ ได้ อากาศจะผ่านเข้าไปในหลุมฝังกลบโดยการน าความร้อนจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอกและ
ภายในหลุมฝังกลบ ขนาดของท่อหลักและท่อสาขาต้องสามารถรองรับปริมาณน้ าชะขยะซึ่งขึ้นอยู่กับความชื้นของ
ขยะมูลฝอย ปริมาณน้ าฝน การระเหยของน้ า ปริมาณน้ าไหลบ่า และความชันของท่อ น้ าชะขยะต้องมีปริมาตร
น้อยกว่า 1/3 ของปริมาตรท่อเพ่ือไม่ให้เกิดการปิดกั้นการไหลเวียนของอากาศ การฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้
อากาศเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่รู้จักกันในชื่อวิธีการแบบฟุกุโอกะ (Fukuoka Method) ซึ่งมีการพัฒนามานานกว่า
ยี่สิบปีโดยมหาวิทยาลัยฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และได้รับการยอมรับจาก United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) ว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ส าหรับ
ประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาครั้งแรกที่เทศบาลนคร แหลมฉบังเมื่อปี พ.ศ. 2550 และก่อสร้างจริงที่เทศบาลเมือง 
สีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2558 ดังรูปที่ 5.1 เพ่ือเป็นพ้ืนที่ต้นแบบและขยาย
ผลเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับท้องถิ่นอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศของเทศบาล
เมืองสีคิ้วมีขนาด 4,320 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้รวมประมาณ 2,700 ตัน นอกจากนี้มีการก่อสร้างบ่อ
ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศโดยการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเพ่ือรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดในศูนย์พักพิง
ผู้ประสบภัยจากการสู้รบ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ดังรูปที่ 5.2 หลุมฝังกลบสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ 6 
ตัน/วัน จากการตรวจวัด พบว่า ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศเท่ากับ 
0.011 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันขยะมูลฝอย ข้อดีของการฝังกลบแบบกึ่งใช้อากาศ คือ การมีออกซิเจน
ไหลเวียนอยู่ในหลุมฝังกลบจึงช่วยลดกลิ่นเหม็น วิธีการนี้ท าให้ขยะอินทรีย์ย่อยสลายได้ดีและรวดเร็วขึ้น ขยะยุบตัว
เร็วจึงยืดอายุการใช้งานของบ่อ (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2560) 

  
รูปที่ 5.1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว  

จังหวัดนครราชสีมา 
รูปที่ 5.2 ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจากการสู้รบ  

ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
 

รูปที่ 5 หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ 
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5. การหมักท าปุ๋ย (Composting) 

การหมักท าปุ๋ยเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดการฝังกลบขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษกิ่งไม้ ใบไม้หรือขยะผสม
มาหมักในสภาวะที่มีอากาศ อาจเป็นการกองทิ้งไว้ หรือมีการพลิกกลับกองด้วยแรงคนหรือเครื่องจักรขึ้นอยู่กับ
ปริมาณและวิธีการจัดการ โดยอาจมีกระบวนการอื่น ๆ เพิ่มเติมเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักมีความเหมาะสม 
กรณีที่เป็นขยะผสมจะต้องมีกระบวนการเพ่ือคัดแยกสิ่งเจือปนออกในภายหลัง การท าปุ๋ยหมักมีหลากหลาย
รูปแบบและขนาด กระบวนการหมัก แหล่งที่มาของขยะอินทรีย์อาจได้จากเศษผัก ผลไม้ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ภายใน
ครัวเรือน เศษผัก ผลไม้จากตลาดสด เศษกิ่งไม้ ใบไม้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนสาธารณะหรือเกาะกลางถนน 
หรือได้จากการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลหรือสถานที่ก าจัดมูลฝอย ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักจะจัดเป็นปุ๋ย
อินทรีย์หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดเกณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ คุณสมบัติตาม
ประกาศปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงก าหนดว่า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด และโพแทสเซียสทั้งหมดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1.0 0.5 และ 0.5 โดยน้ าหนัก ตามล าดับ อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ไม่เกิน 20:1 
และความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 โดยน้ าหนัก ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากขยะผสมอาจมีโลหะหนักหรือสารพิษ
ปนเปื้อนได้ ตัวอย่างของเมืองที่มีกิจกรรมหมักท าปุ๋ย เช่น เทศบาลนครพิษณุโลกรวบรวมขยะเศษผัก ผลไม้จาก
ตลาดมาผลิตปุ๋ยหมัก ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานครให้เอกชนผลิตปุ๋ยจากขยะผสมปริมาณ 1,000 
ตัน/วัน และมีการน าเศษกิ่งไม้ ใบไม้จากการปรับปรุงตกแต่งต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะ หรือเกาะกลางถนนจาก
เขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครมาหมักร่วมกับกากตะกอนที่ได้จากกระบวนการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล ดังรูปที่ 6 เป็นระยะเวลา 45-60 วัน จากนั้นน าไปอบเพื่อฆ่าเชื้อโรค คัดแยก และลดขนาดปุ๋ย ก่อนบรรจุถุง
เพ่ือใช้ในกิจการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, 2559) จากข้อมูล
ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบขยะมูลฝอยของประเทศไทย ในปี 2546 (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2558) 
การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะผสมสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.38 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตัน
ขยะมูลฝอย และการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  0.53 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตัน ตามล าดับ 

 

  
เศษกิ่งไม้ ใบไม้จากการปรับปรุงตกแต่งต้นไม้  

จากเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของ กทม. 
กากตะกอนที่เกิดจากกระบวนการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
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โรงหมักปุ๋ย เครื่องพลิกกลับกอง 

 

 
เครื่องอบปุ๋ยเพ่ือฆ่าเชื้อ 

รูปที่ 6 การผลิตปุ๋ยหมักจากก่ิงไม้ ใบไม้ของศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 
 

6. การหมักขยะอินทรียแ์บบไร้อากาศ (Anaerobic digestion) และการรวบรวมก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ 

การหมักแบบไร้อากาศเป็นการน าขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษวัสดุทางการเกษตร มาหมักในสภาวะ
ที่ไร้อากาศ และน าก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้า ส่วน
กากตะกอนจากระบบหมักแบบไร้อากาศสามารถน าไปหมักท าปุ๋ยหรือตากแห้งเพ่ือใช้เป็นสารปรับปรุงสภาพดิน
กรณีท่ีเป็นระบบขนาดใหญ่จะต้องมรีะบบเผาท าลายก๊าซชีวภาพด้วยเพื่อความปลอดภัย ขยะอินทรีย์ที่จะเข้าระบบ
หมักแบบไร้อากาศต้องไม่มีสารพิษปนเปื้อนเนื่องจากสารพิษจะท าให้จุลินทรีย์ในระบบหมักตายและระบบล้มเหลว
ได้ ตัวอย่างระบบหมักแบบไร้อากาศ เช่น เทศบาลนครนครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
น าขยะอินทรีย์มาหมักรวมกับสิ่งปฏิกูลเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพและใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาด
ก าลังการผลิตติดตั้ง 0.8 เมกะวัตต์ เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้
รวบรวมเศษอาหารจากถังที่ใช้จัดเก็บเศษอาหารโดยเฉพาะที่ตั้งไว้ที่ร้านค้าและบ้านเรือนมาผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้
ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้กับเครื่องบดย่อยเศษอาหาร ดังรูปที่ 7.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้น าเศษอาหารจากถังที่ใช้
จัดเก็บเศษอาหารโดยเฉพาะที่ตั้งไว้ในโรงอาหารของตลาดร่มสักมาหมักแบบไร้อากาศเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพและ
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น าไปใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม ดังรูปที่ 7.2 จากข้อมูลค่าเฉลี่ยองค์ประกอบขยะมูลฝอยของประเทศไทย ในปี 2546 
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก , 2558) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารตลาดร่มสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559) การ
หมักขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.64 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันขยะอินทรีย์  

  
รูปที่ 7.1 การบดเศษอาหารจากครัวเรือนของ

เทศบาลต าบลโคกกรวดเพ่ือน าไปหมัก
แบบไร้อากาศ 

รูปที่ 7.2 บ่อเก็บก๊าซชีวภาพ (ซ้าย) และถังหมัก
แบบไร้อากาศของโครงการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากเศษอาหารตลาดร่มสัก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

รูปที่ 7 การหมักขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ 
 

7. การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) 

เชื้อเพลิงขยะผลิตจากองค์ประกอบที่ให้พลังงานความร้อนเช่น พลาสติก กระดาษ เศษผ้า ไม้ ที่ผ่านการ
คัดแยกด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การร่อนเพ่ือคัดขนาด การตัดเพ่ือลดขนาด การแยกเศษเหล็กด้วยแม่เหล็ก 
การแยกเศษอลูมิเนียม เชื้อเพลิงขยะที่ได้สามารถน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ผลิตเชื้อเพลิงขยะในเชิงธุรกิจแล้ว เช่น บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด ใน
เครือบริษัทซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชนในหลายพ้ืนที่ ได้แก่ 
เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (รูปที่ 8.1) ศูนย์ก าจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอย
ชุมชน ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (รูปที่ 8.2) และ
เทศบาลเมืองพัทลุง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (รูปที่ 8.3) โดยน าขยะมูลฝอยทั้งที่รื้อจากหลุมฝังกลบหรือที่
เทศบาลเก็บรวบรวมได้ในแต่ละวันมาผ่านกระบวนการคัดแยกและอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 1 เมตร
ก่อนขนส่งไปเข้ากระบวนการ post treatment และใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในหม้อเผาปูนซีเมนต์ของบริษัท หรือ
กรณีของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ที่ท าการ
ผลิตเชื้อเพลิงขยะเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับการผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยสามารถรองรับขยะ
ชุมชนได้ประมาณ 5,000 ตันต่อวัน ขยะจากการขุดรื้อหลุมฝังกลบ ประมาณ 3,000 ตันต่อวัน และขยะ
อุตสาหกรรม (ประเภทขยะทั่วไป) ประมาณ 1,000 ตันต่อวัน โดยขยะมูลฝอยที่ป้อนเข้าสู่โรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ



หน้า 10  
 

ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ นครปฐม พระนครศรีอยุธยาลพบุรี และชลบุรี เป็นต้น จากข้อมูลค่าเฉลี่ยองค์ประกอบขยะมูลฝอย
ของประเทศไทย ในปี 2546 (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2558) การผลิตเชื้อเพลิงขยะสามารถลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.48 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันขยะมูลฝอย  

 

   
รูปที่ 8.1 เทศบาลนครพิษณุโลก รูปที่ 8.2 ศูนย์ก าจัดขยะแบบ

ครบวงจรจาก 
ขยะมูลฝอยชุมชน 

รูปที่ 8.3 เทศบาลเมืองพัทลุง 

 

 รูปที่ 8 การหมักขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกเพ่ือให้ได้วัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF)  
   ของบริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 

 

8. เตาเผาขยะมูลฝอย (incinerator) 

เตาเผาขยะมูลฝอยอาจรับขยะมูลฝอยสดหรือขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยก ลดขนาดมาแล้วมาเผาท าลาย 
การเผาช่วยลดปริมาตรของขยะมูลฝอย โดยขี้เถ้าซึ่งเหลือจากการเผาไหม้อาจมีปริมาตรประมาณ 10% และ
น้ าหนักประมาณ 25 ถึง 30% ของขยะมูลฝอยที่ส่งเข้าเตาเผา พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้อาจน ามาใช้
ในการผลิตไอน้ า ท าน้ าร้อนหรือผลิตกระแสไฟฟ้า เตาเผาต้องได้รับการออกแบบตามคุณสมบัติของขยะมูลฝอย
เพ่ือให้สามารถเผาไหม้ได้ดี เนื่องจากการจัดเก็บขยะมูลฝอยในปัจจุบันยังไม่มีการคัดแยกระหว่างขยะเปียกและ
ขยะแห้งท าให้ขยะมูลฝอยมีความชื้นสูงและค่าความร้อนต่ า นอกจากนี้ หากขยะมูลฝอยมีปริมาณเถ้าสูงจะมีผลท า
ให้ค่าความร้อนของมูลฝอยมีปริมาณน้อยลงท าให้อุณหภูมิในการเผาไหม้ต่ ากว่าที่ควรซึ่งอาจท าให้เกิดมลพิษ
อากาศ ซึ่งจะต้องควบคุมปริมาณสารมลพิษในอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยให้เป็นตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 
พ.ศ. 2553 ซึ่งสารมลพิษ ประกอบด้วย ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซ
ไฮโดรเจนคลอไรด์ สารปรอท สารแคดเมี่ยม สารตะกั่ว สารประกอบไดออกซิน กรณีที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มี
ก าลังผลิตติดตั้ง ต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์ จะต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (2559) ส่วนกรณีที่มีการผลิต
กระแสไฟฟ้าที่มีก าลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ จะต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาส าคัญนอกเหนือจากมลพิษอากาศ คือ การจัดการ



หน้า 11  
 

ขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ขยะมูลฝอยซึ่งจะต้องฝังกลบในหลุมที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับข้อมูลผลการ
วิเคราะห์เถ้า เช่น บ่อคอนกรีต หลุมฝังกลบที่มีระบบปูรองกันการรั่วซึม และต้องมีมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใต้ดิน ทั้งนี้ อาจน าขี้เถ้าที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุปูพ้ืนส าหรับการสร้าง
ถนน ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2560 มีเตาเผาที่ด าเนินการแล้วใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา 
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดขอนแก่น โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถก าจัดได้ เท่ากับ 700, 250, 500 และ 
600 ตัน/วัน ตามล าดับ และก าลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าติดตั้งเท่ากับ 12, 6.7, 9.8 และ 6 เมกะวัตต์ ตามล าดับ 
จากข้อมูลค่าเฉลี่ยองค์ประกอบขยะมูลฝอยของประเทศไทย ในปี 2546 (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 
2558) การก าจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผาและผลิตพลังงานไฟฟ้าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.11 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันขยะมูลฝอย  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวิธีการจัดการขยะมูลฝอยแบบต่าง ๆ สรุปได้ดังตารางที่ 1 ส่วนแนวทางใน
การลดก๊าซเรือนกระจกแบบผสมผสานแสดงดังรูปที่ 9 และตัวอย่างวิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
จัดการขยะมูลฝอยแต่ละวิธีแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 1 ชนิดและแหล่งก าเนิดของก๊าซเรือนกระจกทีเ่กิดข้ึนจากการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละวิธี 
 

วิธีการจัดการ แหล่งก าเนิด ก๊าซคาร์บอน- 
ไดออกไซด์ 

ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัส-
ออกไซด์ 

การจัดเก็บ
และขนส่ง 

การเผาไหมเ้ชื้อเพลิงฟอสซิลในรถเก็บขยะมูล
ฝอย เช่น น้ ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ 

   

การคัดแยก การเผาไหมเ้ชื้อเพลิงฟอสซิลของรถตัก เช่น 
น้ ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ 

   

การใช้พลังงานไฟฟ้า    

การฝังกลบ การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของรถตัก รถบด 
เช่น น้ ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ 

   

การใช้พลังงานไฟฟ้า    

การย่อยสลายของขยะอินทรีย์ภายใต้สภาวะ     
ไร้อากาศ 

   

การบ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศโดยไม่มีการ
รวบรวมก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์
หรือเผาท าลาย 

   

การหมั กท า
ปุ๋ย 

การเผาไหมเ้ชื้อเพลิงฟอสซิลของรถตัก เช่น 
น้ ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ 
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วิธีการจัดการ แหล่งก าเนิด ก๊าซคาร์บอน- 
ไดออกไซด์ 

ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัส-
ออกไซด์ 

การใช้พลังงานไฟฟ้า    

การหมักท าปุ๋ย    

การบ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศโดยไม่มีการ
รวบรวมก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์
หรือเผาท าลาย 

   

การหมักแบบ
ไร้อากาศ 

การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของรถตัก รถบด 
เช่น น้ ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ 

   

การใช้พลังงานไฟฟ้า    

การรั่วไหลของก๊าซชีวภาพจากระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพและการระบายก๊าซชีวภาพออกจากบ่อ
หมักก๊าซชีวภาพเพ่ือลดความดันของก๊าซในบ่อ 

   

การเผาท าลายก๊าซชีวภาพ    

การผลิต
เชื้อเพลิงขยะ 

การเผาไหมเ้ชื้อเพลิงฟอสซิลของรถตัก เช่น 
น้ ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ 

   

การใช้พลังงานไฟฟ้า    

การบ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศโดยไม่มีการ
รวบรวมก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์
หรือเผาท าลาย 

   

การเผา การเผาไหมเ้ชื้อเพลิงฟอสซิลของรถตัก เช่น 
น้ ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ 

   

การใช้พลังงานไฟฟ้า    

การบ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศโดยไม่มีการ
รวบรวมก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์
หรือเผาท าลาย 

   

การเผาไหม้ขยะมูลฝอย  

(การเผาไหม้
พลาสติก) 
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รูปที่ 9 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 

 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างวิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 

แหล่งก าเนิด วิธีการลดก๊าซเรือนกระจก 

การเผาไหมเ้ชื้อเพลิงฟอสซิลในเครื่องยนต์ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ ามันดีเซล  

 ลดจ านวนเที่ยวในการขนส่ง 
 เปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 

การใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

หลุมฝังกลบ กรณีเป็นหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ ควรมีการ
รวบรวมก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมาใช้ประโยชน์ 

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ลดการรั่วไหลจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุที่ป้องกัน
การรั่วไหลของก๊าซได้มากกว่า  

การเผาท าลายก๊าซชีวภาพ ใช้ระบบเผาท าลายที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น กรณีท่ีมีการเผา
ท าลายก๊าซชีวภาพเป็นประจ าควรใช้ระบบเผาท าลายแบบ
ปิดซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบเผาท าลายแบบเปิด 

การหมักท าปุ๋ย พลิกกลับกอง เพ่ือให้เกิดการย่อยสลายแบบใช้อากาศ 

การบ าบัดน้ าชะขยะแบบไร้อากาศที่ไม่มีการ
รวบรวมก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์หรือเผาท าลาย 

ติดตั้งระบบรวบรวมก๊าซชีวภาพและน าไปใช้ประโยชน์โดย
ผลิตเป็นพลังงานความร้อนหรือไฟฟ้า หรือน าไปเผาท าลาย 
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