


ค�ำน�ำ

 ในปี พ.ศ. 2562 มีปรมิาณขยะมลูฝอยเพ่ิมขึน้ประมาณ 3% จากปรมิาณขยะมลูฝอย

ในปี พ.ศ. 2561 ในปีพ.ศ. 2562 ประเทศไทยประกาศยกเลกิการใหถ้งุพลาสตกิเวลา 

การซือ้ของ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในปี 2563 เม่ือมีการระบาดของโรค COVID 19 เพ่ือปอ้งกนั

การแพร่ระบาดของโรคและประชาชนมีพฤติกรรมการสั่งซือ้สินค้าและอาหารทาง

ออนไลน ์ ท�าใหเ้กิดขยะมลูฝอยโดยเฉพาะขยะพลาสตกิเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการทิง้และ

การจดัเก็บขยะมลูฝอยชมุชนของประเทศไทยเป็นการทิง้ขยะมลูฝอยรวม ไมมี่การคดัแยก

ขยะแตล่ะประเภทท่ีบา้นเรอืน นอกจากนีข้ยะพลาสตกิยอ่ยสลายทางชีวภาพยาก  

จงึมีปรมิาณขยะพลาสตกิตกคา้งในพืน้ท่ีฝังกลบขยะ ท�าใหพื้น้ท่ีสถานีฝังกลบขยะไมเ่พียงพอ

กบัปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้ 

 คณะสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ 

จ�ากดั  มหาชน จงึจดัท�าคูมื่อ “การคดัแยกขยะชมุชนและการจดัการขยะพลาสตกิ” เพ่ือเพ่ิม

ความรูค้วามเขา้ใจการคดัแยกขยะมลูฝอย และการจดัการขยะมลูฝอยแตล่ะประเภท  

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการจดัการขยะพลาสตกิในรูปแบบเศรษฐกิจหมนุเวียน เพ่ือสง่ผลให ้

การคดัแยกขยะมลูฝอย มีการใชป้ระโยชนข์ยะพลาสตกิเพ่ิมมากขึน้ ซึง่ชว่ยลดปริมาณขยะมลูฝอย

ท่ีสง่ไปก�าจดัท่ีสถานีฝังกลบขยะ และท่ีส�าคญัชว่ยลดการใชว้ตัถดุบิเมด็พลาสตกิบรสิทุธ์ิ

คณะสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  

และบรษัิทอินโดรามา เวนเจอรส์ จ�ากดั (มหาชน)
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ขยะมูลฝอยชุมชุม
และกำรจดักำรอย่ำงถูกตอ้ง

 ขยะมูลฝอยชุมชน (municipal solid waste, MSW) เป็นของเสีย

ท่ีอยู่ในรูปแบบของแข็งโดยเกิดขึน้จากกิจกรรมในชีวิตประจ�าวนัของชุมชน 

ซึง่สามารถแบง่ออกเป็นแหลง่ก�าเนิดตา่งๆ เชน่ ขยะจากชมุชน สถานศกึษา 

กิจการการคา้ การก่อสรา้ง และจากอตุสาหกรรม เป็นตน้ ทัง้นี ้ ลกัษณะของ

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากแต่ละแหล่งก�าเนิดจะมีองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกัน  

ดงัแสดงในตารางท่ี 1

ตำรำงที ่1 ลกัษณะของขยะมลูฝอยท่ีเกิดจากแหลง่ก�าเนิดตา่งๆ

แหล่งก�ำเนิด ตวัอย่ำงผู้ผลิตขยะมูลฝอย ตวัอย่ำงองคป์ระกอบขยะ

ท่ีพกัอาศยั ชมุชน บา้นเรอืน คอนโดมิเนียม เศษอาหาร กระดาษ 

พลาสติก หนงั สิ่งทอ ไม ้

แกว้ โลหะ เถา้ อปุกรณ-์

อิเลก็ทรอนิกส ์แบตเตอรี่

อตุสาหกรรม โรงไฟฟา้ พืน้ท่ีก่อสรา้ง  

โรงงานอตุสาหกรรม

เศษอาหาร บรรจภุณัฑ ์วสัด ุ

สิ่งก่อสรา้ง เถา้ ขยะอนัตราย 

ธรุกิจ กิจการการคา้ สถาบนั โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ 

ภตัตาคาร ส�านกังาน

กระดาษ พลาสตกิ กระดาษ

แข็ง ไม ้เศษอาหาร แกว้ โลหะ 

ขยะอนัตราย

เกษตรกรรม สวน ฟารม์ ปศสุตัว์ ใบไม ้ก่ิงไม ้มลูสตัว ์

ขยะอนัตราย  

สารก�าจดัศตัรูพืช

ทีม่ำ :  ดดัแปลงจาก  Luque. R and J.G. Speight (2015)

ขยะมูลฝอยชมุชนและการจดัการอยา่งถูกตอ้ง :  1 



 ทัง้นี ้ องคป์ระกอบของขยะมลูฝอยโดยทั่วไปสามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเภท 

ไดแ้ก่ 

 1) ขยะอินทรยี ์(organic solid waste) เป็นขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายทางชีวภาพ

ไดง้า่ย เชน่ เศษอาหาร เศษผกั เศษผลไม ้และใบไม ้เป็นตน้ 

 2) ขยะท่ีรไีซเคลิได ้(recyclable solid waste) เป็นขยะท่ีสามารถน�ากลบัมาใช้

ประโยชนใ์หม ่และมีความคุม้คา่ เชน่ แกว้ ขวดพลาสตกิ กระดาษ กระป๋องอลมิูเนียม และ

โลหะ เป็นตน้ 

 3) ขยะทั่วไป (general waste) เป็นขยะท่ีนอกเหนือจากขยะประเภทท่ี 1 และ

ประเภทท่ี 2 เป็นขยะท่ียอ่ยสลายทางชีวภาพไดย้าก หรอืไมคุ่ม้คา่ท่ีจะน�ากลบัไปใช้

ประโยชนใ์หม ่เชน่ ซองบรรจภุณัฑส์นิคา้ขนาดเลก็: ซองบะหม่ี ซองกาแฟ 

 4) ขยะอนัตราย (hazardous waste) เป็นขยะท่ีมีองคป์ระกอบหรอืปนเป้ือน

วตัถอุนัตราย ขยะอนัตรายมีคณุสมบตัดิงันี ้วตัถรุะเบดิได ้วตัถไุวไฟ วตัถอุอกซไิดซ ์วตัถมีุพิษ 

วตัถท่ีุท�าใหเ้กิดโรค วตัถกุดักรอ่น วตัถกุมัมนัตรงัสี วตัถท่ีุก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทาง

พนัธกุรรม วตัถกุดักรอ่น วตัถอ่ืุนๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

2  : ขยะมูลฝอยชมุชนและการจดัการอยา่งถูกตอ้ง 



ภำพที ่1 ถงัขยะและตวัอยา่งวิธีการจดัการขยะตามประเภทของขยะ 

 สถานการณ์และการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย

 ปรมิาณขยะมลูฝอยของประเทศไทยมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ตามจ�านวนประชากรและ

กิจกรรมตา่งๆ โดยในปี พ.ศ. 2562  มีปรมิาณขยะมลูฝอยเกิดขึน้ประมาณ 28.7 ลา้นตนั  

ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ. 2561 ประมาณ 3% สาเหตเุน่ืองมาจากการขยายตวัของชมุชนเมือง 

การเพ่ิมขึน้ของจ�านวนประชากรแฝงจากแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาท�างานในประเทศไทย  

การสง่เสรมิการทอ่งเท่ียว และพฤตกิรรมการบรโิภคของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

โดยเฉพาะการสง่สนิคา้จากบรกิารสั่งซือ้ออนไลนส์นิคา้และบรกิารสั่งอาหาร ท�าให้

เกิดปรมิาณขยะมลูฝอยเพ่ิมมากขึน้

 จากลกัษณะขององคป์ระกอบของขยะมลูฝอยทัง้ 4 ประเภทดงักลา่ว ไดมี้

การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่งการจดัการมลูฝอย พ.ศ. 2560 เก่ียวกบัการ

ก�าหนดสีของถงัทิง้ขยะตามประเภทของขยะมลูฝอย ไดแ้ก่ ถงัสีเขียวส�าหรบัขยะอินทรยี ์ 

ถงัสีเหลืองส�าหรบัขยะรไีซเคลิ ถงัสีน�า้เงินส�าหรบัขยะทั่วไป และถงัสีสม้ส�าหรบั

ขยะอนัตรายจากชมุชน เชน่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ (ภาพท่ี 1)  

ขยะมูลฝอยชมุชนและการจดัการอยา่งถูกตอ้ง :  3 



 อยา่งไรก็ตาม การจดัการขยะมลูฝอยโดยการน�าไปใชป้ระโยชนมี์แนวโนม้เพ่ิมขึน้ 

เชน่ การรไีซเคลิและการหมกัท�าปุ๋ ยประมาณ 12.6 ลา้นตนั (คดิเป็น 43.9%) ซึง่มีสดัสว่น

ปรมิาณเพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 11 (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม, 2563) ดงัแสดงในภาพท่ี 2

ภำพที ่2 ปรมิาณขยะมลูฝอย สดัสว่นขยะท่ีก�าจดัไมถ่กูตอ้ง ขยะท่ีถกูน�าไปใชป้ระโยชน ์

และขยะท่ีก�าจดัถกูตอ้งในปี พ.ศ.  2559 - 2562

4  : ขยะมูลฝอยชมุชนและการจดัการอยา่งถูกตอ้ง 



 การรณรงคใ์หค้วามรูแ้ก่ประชาชนในการแยกทิง้ขยะในถงัขยะใหถ้กูตอ้งตาม

ประเภทของขยะมลูฝอยชว่ยใหจ้ดัการขยะมลูฝอยไดถ้กูตอ้ง และสามารถหมนุเวียน

มาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซึง่จากการศกึษาของ Suma et al., 2019 เก่ียวกบั 

องคป์ระกอบของขยะมลูฝอยจากต�าบลแมส่ลองนอก จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ขยะมลูฝอย

ทัง้หมดประกอบดว้ยขยะอินทรยี ์(42.79%) ขยะรไีซเคิล (26.53%) และขยะอนัตราย 

(1.49%) ดงัแสดงในภาพท่ี 3

 ทัง้นี ้ องคป์ระกอบของขยะมลูฝอยจากต�าบลแมส่ลองนอกท่ีสามารถน�ากลบั

มารไีซเคลิไดป้ระกอบดว้ยแกว้ พลาสตกิ กลอ่งนม กระป๋องอะลมิูเนียม กระดาษและ

โลหะ จากขอ้มลูดงักลา่วแสดงใหเ้หน็วา่ การแยกทิง้ขยะมลูฝอยใหถ้กูประเภทสามารถ

น�าขยะอินทรยีไ์ปหมกัท�าปุ๋ ย เพ่ือใชเ้ป็นวสัดปุรบัปรุงดิน รวมทัง้การน�าขยะรไีซเคลิไป

ใชป้ระโยชนใ์หมแ่ละจดัการขยะอนัตรายดว้ยวิธีท่ีถกูตอ้ง ซึง่สามารถลดปรมิาณขยะ 

ท่ีสง่ไปก�าจดัท่ีสถานีฝังกลบขยะอยา่งถกูสขุลกัษณะเหลือ 29.19%

ภำพที ่3 องคป์ระกอบขยะชมุชนจากต�าบลแมส่ลองนอก จงัหวดัเชียงราย 

ท่ีมา: Suma et al., 2019

ขยะมูลฝอยชมุชนและการจดัการอยา่งถูกตอ้ง :  5 



 เม่ือพิจารณาการจดัการขยะมลูฝอยในอดีต พบวา่ การทิง้ขยะมลูฝอยโดยไมมี่

การคดัแยกขยะตัง้แตต่น้ทาง ขยะมลูฝอยทกุประเภทถกูจดัเก็บรวมกนัในถงัขยะจาก

บา้นเรอืน จงึมีขยะมลูฝอยรไีซเคลิไดบ้างสว่นท่ีตกคา้งในถงัขยะ สญูเสียขยะท่ีสามารถ

ใชป้ระโยชนซ์ �า้ก่อนการทิง้ อีกทัง้มีการใชถ้งุพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดียวแลว้ทิง้ โดยไมมี่

การใชซ้ �า้ สง่ผลใหป้รมิาณขยะมลูฝอยท่ีสง่ไปฝังกลบมีมาก ท�าใหพื้น้ท่ีฝังกลบท่ีมีอยา่ง

จ�ากดัมีไมเ่พียงพอกบัปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีตอ้งก�าจดั

 ดงันัน้ การจดัการขยะมลูฝอยในปัจจบุนัรฐับาลจงึรณรงคใ์หป้ระชาชนลดการใช ้

เพ่ิมการใชซ้ �า้ และการรไีซเคลิ ซึง่เป็นวิธีการท่ีนิยมใชส้ �าหรบัการจดัการขยะมลูฝอยตาม

แนวเศรษฐกิจหมนุเวียน เพ่ือใหก้ารใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพท่ีสดุ ลดมลพิษ

ท่ีอาจจะเกิดขึน้ และเพ่ิมศกัยภาพการใชท้รพัยากรของขยะมลูฝอย ตามแผนแมบ่ท

การบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 ประเทศไทยขบัเคลื่อน

ไปสูก่ารเป็นสงัคมปลอดขยะ (zero waste society) บนแนวความคดิ 3Rs (Reduce  

ลดการใช ้Reuse  การใชซ้ �า้ และ Recycle น�ากลบัมาใชใ้หม)่ (ส �านกังานปลดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม, 2560)

6  : ขยะมูลฝอยชมุชนและการจดัการอยา่งถูกตอ้ง 



 การแยกทิง้ขยะในถงัขยะใหถ้กูตอ้งส�าหรบัขยะแตล่ะประเภท เป็นผลให้

ปรมิาณขยะท่ีแหลง่ก�าเนิดลดลง มีการใชป้ระโยชนข์ยะมลูฝอยไดเ้ตม็ท่ีและการจดัการขยะ

ในขัน้ตอนถดัไปดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมด�าเนินการไดง้า่ย สง่ผลใหป้รมิาณขยะ

ท่ีถกูก�าจดัในขัน้ตอนสดุทา้ยโดยการฝังกลบขยะลดลง (ภาพท่ี 4)

ภำพที ่ 4 ล �าดบัการจดัการขยะมลูฝอยในปัจจบุนัส�าหรบัการจดัการขยะ 

เหลือศนูยท่ี์อาศยัแนวทางเศรษฐศาสตรห์มนุเวียน

 ในปี พ.ศ. 2562 รฐับาลมีนโยบายลดปรมิาณการใชถ้งุพลาสตกิ เชน่ จ�ากดั

และยกเลกิการใชผ้ลติภณัฑพ์ลาสตกิแบบใชค้รัง้เดียวแลว้ทิง้ (single use plastic)  

การขอความมือกบัผูข้ายงดการบรกิารใหถ้งุบรรจสุนิคา้ รณรงคป์ระชาชนใชถ้งุผา้หรอื

ใชถ้งุพลาสตกิซ�า้ หรอืการรณรงคใ์หป้ระชาชนเตรยีมภาชนะส�าหรบับรรจอุาหารและ

เครือ่งด่ืม สง่ผลใหช้ว่ยลดปรมิาณขยะมลูฝอยประเภทถงุพลาสตกิ (ลดการใช ้ และการ

ใชซ้ �า้) นอกจากนีมี้ความรว่มมือของประชาชนในการแยกทิง้ขวดน�า้พลาสตกิ ซึง่สว่นใหญ่

เป็นพลาสติกประเภท polyethylene terephthalate (PET) ในถงัขยะรไีซเคิลชว่ยให้

ปรมิาณขวด PET ถกูน�าไปรไีซเคลิหมนุเวียนกลบัเขา้สูใ่นอตุสาหกรรมมากขึน้ ปรมิาณ

ขยะท่ีสง่ไปก�าจดัท่ีสถานีฝังกลบขยะมลูฝอยท่ีถกูสขุลกัษณะลดลง

ขยะมูลฝอยชมุชนและการจดัการอยา่งถูกตอ้ง :  7 



 การจดัการขยะรไีซเคลิก่อนทิง้ในถงัขยะ ควรท�าความสะอาดขยะก่อนการรวบรวม 

ไปทิง้ เพ่ือปอ้งกนักลิ่นเหมน็จากการเนา่เสียของขยะมลูฝอย และสะดวกตอ่การน�าไปรไีซเคลิ

ในขัน้ตอนถดัไป ตวัอยา่งเชน่ ชาวญ่ีปุ่ นลา้งภาชนะบรรจภุณัฑท่ี์เป้ือนเศษอาหารและ 

ผึง่แหง้ ก่อนท่ีจะทิง้ในถงัขยะประเภทขยะรไีซเคลิ หรอืชาวไทยลา้งกลอ่งนมหรอืน�า้ผลไม้

ท่ีไมมี่ของเหลวตกคา้งและผึง่แหง้ ก่อนรวบรวมไปทิง้รวมท่ีถงัรวบรวม (drop box) เพ่ือ

น�าไปรไีซเคลิตอ่ไป ในประเทศสวีเดนมีเครือ่งรบัขยะรไีซเคลิเชน่ขวดพลาสตกิประเภท PET 

และกระป๋องอลมิูเนียม โดยประชาชนน�าขยะรไีซเคลิแลกกบัคปูองเพ่ือใชใ้นการแลกซือ้อาหาร
 

 ส่วนในประเทศไทยมีการรับซือ้ขยะรีไซเคิลซึ่งราคาของขยะรีไซเคิลจะแตก

ตา่งกนัไปในแตล่ะวนั เชน่ในวนัท่ี 26 กนัยายน 2563 ราคากระป๋องอลมิูเนียม  

ขวดน�า้ขุน่ และขวดน�า้ PET ใสเป็น 26 บาท/กิโลกรมั  5 บาท/กิโลกรมั และ 5 บาท/กิโลกรมั  

ตามล�าดบั (ภาพท่ี 5)

ภำพที ่5 ราคาขยะรไีซเคลิบางชนิดท่ีซือ้ขายในวนัท่ี 26 กนัยายน 2563

ท่ีมา: วงษพ์าณิชย ์(2563)  

8  : ขยะมูลฝอยชมุชนและการจดัการอยา่งถูกตอ้ง 



 กรณีการทิง้ขยะมูลฝอยรวมขยะรีไซเคิลท่ีไม่ไดร้บัการแยกทิง้ท่ีแหล่งก�าเนิด  

มีกระบวนการคดัแยกขยะดว้ยเครือ่งจกัรตามคณุสมบตัิของขยะ ซึง่มีขัน้ตอนและคา่ใชจ้า่ย

ในการคดัแยกเพ่ิมขึน้ ตวัอยา่งเครือ่งจกัรในการคดัแยกขยะตามคณุสมบตัขิองขยะ เชน่ 

     การคดัแยกตามขนาดท่ีแตกตา่งกนั (screening) โดยใชต้ะแกรงท่ีมี

ขนาดชอ่งวา่งเปิดตามขนาดของขยะท่ีตอ้งการจะคดัแยก 
  การแยกโดยอากาศความแตกต่างของความหนาแน่นของขยะโดยใช้

น�า้หรอือากาศเป็นตวักลางในการคดัแยก เชน่การคดัแยกเศษกระดาษออกจากเศษแกว้

โดยการใชล้มเป่า (air classifier) 
  

การเพ่ิมความหนาแนน่ของขยะ เชน่การอดัขวดพลาสตกิใหเ้ป็นกอ้น 

(bale) หลงัจากการคดัแยก ท�าใหป้ระหยดัคา่ใชจ้า่ยและงา่ยตอ่การขนสง่
  

การคดัแยกขยะตามคณุสมบตักิารเป็นโลหะ โดยใชแ้มเ่หลก็ส�าหรบั

การแยกขยะประเภทเหลก็ (magnetic separator) หรอืใชก้ระแสไหลวน/แอด็ดี ้(eddy 

current) ในการแยกกระป๋องอลมิูเนียม

ขยะมูลฝอยชมุชนและการจดัการอยา่งถูกตอ้ง :  9 



 การคดัแยกขยะรไีซเคลิออกจากขยะมลูฝอยรวม ในขัน้แรกคดัแยกขยะขนาดใหญ่

ตามประเภทตา่งๆ ดว้ยคนงาน หลงัจากนัน้คดัแยกขยะตามความแตกตา่งของขนาดขยะ

ดว้ยเครือ่งรอ่นคดัแยกขนาด แยกกระดาษแข็งเพ่ือน�าไปใชป้ระโยชน ์ ถดัไปสง่ขยะไปยงั

เครือ่งคดัแยกบอลลสิตคิ (ballistic separator) โดยการคดัแยกขยะท่ีมีรูปรา่งแตกตา่งกนัดว้ย

การเขยา่ เชน่ แยกขวดพลาสตกิ แกว้ กระป๋องอลมิูเนียม และกระป๋องโลหะ ซึง่มีลกัษณะ

ทรงกระบอก (3D) จะถกูแยกออกจากเศษกระดาษท่ีมีลกัษณะเป็นแผน่ (2D) และหลงัจากนัน้ 

กระดาษจะถกูบีบอดัเป็นกอ้นเพ่ือสง่ไปจดัการในขัน้ตอนตอ่ไป ในสว่นของการคดัแยกโลหะจะ

ถกูแยกดว้ยเครือ่งคดัแยกแมเ่หลก็ (magnetic separator) และแยกกระป๋องอลมิูเนียม

ดว้ยเครือ่งกระแสเอด็ดี ้(eddy current) ส �าหรบัเศษกระดาษจะถกูแยกออกจากขยะประเภทแกว้

โดยอาศยัความแตกตา่งของความหนาแนน่ดว้ยเครือ่งคดัแยกดว้ยลม (air classifier)  

และการคดัแยกประเภทขยะพลาสตกิดว้ยเครือ่งคดัแยกดว้ยแสง (optical sorter) ขยะท่ี

คดัแยกไดถ้กูอดัเป็นกอ้นเพ่ิมความหนาแนน่เพ่ืองา่ยตอ่การขนสง่ (ภาพท่ี 6)

ภำพที ่6 การคดัแยกขยะรไีซเคลิไดด้ว้ยเครือ่งมือตา่งๆ ในสถานีคดัแยก

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก : SUEZ (n.d.)

10  : ขยะมูลฝอยชมุชนและการจดัการอยา่งถูกตอ้ง 



เทคโนโลยทีีเ่หมำะสม
ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย

 องคป์ระกอบของขยะมูลฝอยชุมชนเป็นขอ้มูลเบือ้งตน้ท่ีใชใ้นการวางแผน

แนวทางจดัการและพิจารณาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (โดยวิธีการเก็บตวัอยา่งขยะมลูฝอย 

และการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของขยะแสดงในภาคผนวก 1) ทัง้นี ้ สามารถแบง่วิธีการ

จดัการขยะมลูฝอยตามคณุสมบตัขิององคป์ระกอบได ้3 รูปแบบ ดงัแสดงในภาพท่ี 7

ภำพที ่7 วิธีการจดัการขยะมลูฝอยอยา่งเหมาะสม

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอย :  11 



การหมักท�าปุ๋ย (composting)

 เศษอาหารคือขยะอินทรยีป์ระเภทหนึง่ซึง่จลุนิทรยีส์ามารถยอ่ยสลายไดง้า่ย ดงั

นัน้ วิธีการหมกัท�าปุ๋ ยจงึเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัการบ�าบดัเศษอาหาร ซึง่การหมกั

ขยะอินทรยีมี์ 2 แบบขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคข์องการบ�าบดัและชนิดของจลุนิทรยี ์ ไดแ้ก่  

การหมกัแบบใชอ้ากาศ เพ่ือผลติวสัดปุรบัปรุงดนิ (compost)  และแบบไมใ่ชอ้ากาศ โดย

ไดก๊้าซชีวภาพ (biogas) เป็นผลพลอยไดท่ี้สามารถน�ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิเสรมิได ้

 ทัง้นี ้ สภาวะท่ีเหมาะสมในการหมกัแบบใชอ้ากาศแสดงในตารางท่ี 2  

และตัวอย่างแนวทางในการใหอ้ากาศในกองปุ๋ ยหมักสามารถด�าเนินการในรูปของ 

การพลกิกองดว้ยวิธี windrow (ภาพท่ี 8) หรอืมีระบบการใหอ้ากาศใตก้องปุ๋ ยหมกั

ดว้ยวิธี aerated static pile (ภาพท่ี 9) การบ�าบดัขยะอินทรยีโ์ดยการหมกัสง่ผลดีตอ่ 

สิ่งแวดลอ้มสามารถหมนุเวียนคารบ์อนกลบัไปยงัสิ่งแวดลอ้ม ท�าใหป้รมิาณขยะมลูฝอย

ท่ีสง่ไปสถานีฝังกลบลดลง 

ตำรำงที ่2 สภาวะการหมกัขยะอินทรยีท่ี์เหมาะสมส�าหรบัการผลติวสัดปุรบัปรุงดนิ

ปัจจยั ช่วงทีเ่หมำะสม

อตัราสว่นคารบ์อนตอ่ไนโตรเจน 25-35:1

ปรมิาณความชืน้ 40-60%

การใหอ้ากาศ 10-30%

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง คอ่นขา้งเป็นกลาง

ขนาดอนภุาค 10-50 มิลลเิมตร

12 : เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอย 



ภำพที ่8 การหมกัขยะอินทรยีแ์บบใชอ้ากาศดว้ยวิธี windrow

ภำพที ่9 การหมกัขยะอินทรยีแ์บบใชอ้ากาศดว้ยวิธี aerated static pile

การเผาไหม้ขยะมูลฝอยในเตาเผา (incineration)

 ขยะมลูฝอยทั่วไปท่ีไมส่ามารถน�าไปรไีซเคลิ หรอืไมส่ามารถน�าไปหมกั ท�าเป็นปุ๋ ยได ้

เชน่ เศษพลาสติกจากบรรจภุณัฑ ์ เศษผา้ เศษไม ้และยาง เป็นตน้  ขยะมลูฝอยเหลา่นี ้

มีคณุสมบตัท่ีิมีคา่ความรอ้นสงู และสามารถเผาไหมไ้ด ้สามารถน�าไปใชป้ระโยชนใ์นรูป

ของเชือ้เพลงิขยะ (refused derived fuel; RDFs) ดงัแสดงในภาพท่ี 10

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอย :  13 



ภำพที ่10 คา่ความรอ้นและปรมิาณสว่นท่ีเหลือจากการเผาของขยะมลูฝอยชมุชน

ชนิดตา่งๆ

 โดยคณุสมบตัิของเ ชือ้เพลงิขยะท่ีเหมาะสม ดงัแสดงในตารางท่ี 4 และคา่ความรอ้น

จากการเผาไหมข้ยะสามารถน�าไปใชใ้นการผลติกระแสไฟฟา้ได ้(ภาพท่ี 11) โดยการเผา

ขยะมลูฝอยสามารถแบง่ได ้ 3 วิธีตามความแตกตา่งของปรมิาณอากาศท่ีปอ้นเขา้ 

ในระบบ (ภาพท่ี 12)

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Tchobanoglous et al.(1993)

14 : เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอย 



ตำรำงที ่4 คณุสมบตัขิองเชือ้เพลงิขยะท่ีเหมาะสม

คุณสมบตัิ หน่วย ค่ำ

คุณสมบัตทิางกายภาพ

ปรมิาณความรอ้นสทุธิ (net calorific value) เมกะจลู/กิโลกรมั ไมน่อ้ยกวา่ 6.5

ปรมิาณความชืน้ (moisture content) - ไมเ่กินกวา่รอ้ยละ 40 

โดยน�า้หนกั

ความหนาแนน่รวม (bulk density) กิโลกรมั/ลกูบาศก์เมตร ไมน่อ้ยกวา่ 100

คุณสมบัตทิางเคมี

ปรมิาณคลอรนี (Cl2) รอ้ยละ โดยน�า้หนกัแหง้ ไมเ่กินกวา่รอ้ยละ 0.8 

โดยน�า้หนกัแหง้ 

ปรมิาณขีเ้ถา้ (ash) รอ้ยละ โดยน�า้หนกัแหง้ ไมเ่กินกวา่รอ้ยละ 50 

โดยน�า้หนกัแหง้ 

ความเขม้ขน้/ปรมิาณของปรอท (Hg) มิลลกิรมั/เมกกะจลู 

(คา่มธัยฐาน)

ไมเ่กิน 0.06

ความเขม้ขน้/ปรมิาณของแคดเมียม (Cd) มิลลกิรมั/เมกกะจลู 

(คา่มธัยฐาน)

ไมเ่กิน 7.5

ความเขม้ขน้/ปรมิาณของโลหะอ่ืนๆ รวม 

ไดแ้ก่ พลวง (Sb) สารหน ู(As) ตะกั่ว (Pb) 

โครเมียม (Cr) โคบอลต(์Co) ทองแดง (Cu) 

แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) และ วาเนเดียม(V)

มิลลกิรมั/เมกกะจลู 

(คา่มธัยฐาน)

ไมเ่กิน 190

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอย :  15 

ท่ีมา : ประกาศกรมควบคมุมลพิษ (2561) 



ภำพที ่11 การเผาไหมข้ยะมลูฝอยชมุชนและการใชป้ระโยชนค์วามรอ้นจากการเผา

ในการผลติกระแสไฟฟา้

ภำพที ่12 ระบบการเผาไหมข้ยะมลูฝอยในเตาเผา 3 ประเภท

16 : เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอย 



 ตวัอย่างเตาเผาขยะมูลฝอยของจังหวดัภูเก็ตท่ีรองรบัการก�าจัดขยะมูลฝอย

ชมุชน 700 ตนั/วนั และสามารถผลติกระแสไฟฟา้ได ้10 เมกกะวตัต ์และเมือง Biscay 

ประเทศสเปน เกิดปัญหาพืน้ท่ีฝังกลบและขาดแคลนพลงังาน บรหิารจดัการขยะมลูฝอย

ของเมืองท่ีมีเปา้หมายในปี พ.ศ. 2563 ในการรไีซเคลิขยะได ้ 50% ผา่นกระบวนการ 

ใหค้วามรูใ้นการแยกขยะ และการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจงักบัผูแ้ยกขยะ  สว่นขยะ

ท่ีไม่สามารถรีไซเคิลจะน�ามาเผาซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกัการของเศรษฐกิจหมนุเวียนของ 

EU มีการก่อสรา้งโรงไฟฟา้ Zabalgarbi ท่ีสามารถก�าจดัขยะมลูฝอยได ้30 ตนัตอ่ชั่วโมง 

(ประชาชาตธิรุกิจ, 2562)

 กรณีท่ีขยะมลูฝอยท่ีไมไ่ดร้บัการแยกทิง้ในถงัแตล่ะประเภท ซึง่มีขยะอินทรยีทิ์ง้

รว่มกบัขยะทั่วไป แนวทางการบ�าบดัขยะมลูฝอยเหลา่นีด้ว้ยวิธีเชิงกลรว่มกบัทางชีวภาพ 

(mechanical biological treatment; MBT) เพ่ือลดปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีไปฝังกลบ  

ขัน้ตอนแรก คือ การปรบัสภาพขยะมลูฝอยชมุชน (municipal solid waste pretreatment) 

โดยขยะจะถกูคดัแยกโดยพนกังาน เพ่ือแยกขยะมลูฝอยขนาดใหญ่ท่ีรไีซเคลิได ้หลงัจาก

นัน้ลดขนาดของขยะมลูฝอย ซึง่เป็นกระบวนการเชิงกล หมกัขยะอินทรยีด์ว้ยวิธีทาง

ชีวภาพเพ่ือผลติวสัดปุรบัปรุงดนิ และรอ่นดว้ยตะแกรง วสัดปุรบัปรุงดนิซึง่มีขนาดเลก็

รอ่นผา่นตะแกรง สว่นท่ีคา้งบนตะแกรงสว่นใหญ่เป็นพลาสตกิท่ียอ่ยสลายทางชีวภาพ

ยากสามารถน�าไปผลติเชือ้เพลงิขยะ หรอืน�าไปฝังกลบ (ภาพท่ี 13)

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอย :  17 



ภำพที ่13 ตวัอยา่งการบ�าบดัขยะมลูฝอยดว้ยวิธีเชิงกลรว่มกบัวิธีทางชีวภาพ

18 : เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอย 



 ส �าหรับการบ�าบัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีเชิงกลร่วมกับทางชีวภาพ 

ในประเทศไทยตัง้อยูท่ี่จงัหวดัพิษณโุลก ระยอง และสถานีขนถ่ายขยะมลูฝอยออ่นนชุ 

ขยะมลูฝอยชมุชนของจงัหวดัระยองบ�าบดัดว้ยวิธีเชิงกลรว่มกบัทางชีวภาพ มีเทคโนโลยี

ตอ่เน่ืองส�าหรบัการผลติปุ๋ ยชีวภาพและการผลติไฟฟา้ (ภาพท่ี 14)

ภำพที ่ 14 การผลติปุ๋ ยหมกัชีวภาพและการผลติไฟฟา้จากการบ�าบดัขยะมลูฝอย

ดว้ยวิธีทางกลรว่มกบัวิธีทางชีวภาพ 

ท่ีมา: บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย่ี์ จ�ากดั (มหาชน) (2560)

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอย :  19 



การฝังกลบขยะแบบถูกสุขลักษณะ (sanitary landfill)

 การฝังกลบขยะมลูฝอยเป็นการจดัการขยะมลูฝอยในขัน้ตอนสดุทา้ย ซึง่ในอดีต

การจดัการขยะมลูฝอยท่ีไมมี่การคดัแยกขยะตัง้แตต่น้ทาง ท�าใหมี้ขยะมลูฝอยไปทิง้ 

ท่ีสถานีฝังกลบจ�านวนมาก สง่ผลใหพื้น้ท่ีท่ีมีอยูอ่ยา่งจ�ากดัไมส่ามารถรองรบัขยะมลูฝอย

ไดเ้พียงพอ ปัจจบุนัจงึมีการรณรงคใ์หล้ดการใช ้เพ่ิมการใชซ้ �า้ น�ามา รไีซเคลิ และใชป้ระโยชน์

จากขยะเพ่ือลดปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีสง่ไปยงัสถานีฝังกลบ

 ส�าหรบักระบวนการฝังกลบขยะมลูฝอยอยา่งถกูสขุลกัษณะ ขัน้ตอนแรกขยะมลูฝอย

ท่ีส่งเขา้มายังสถานีฝังกลบจะถูกชั่งน�า้หนักเพ่ือตอ้งการทราบปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้มา

ก�าจดั และเน่ืองจากการฝังกลบขยะมลูฝอยแบบถกูสขุลกัษณะอยูภ่ายใตส้ภาวะไมมี่อากาศ 

ขยะอินทรยีถ์กูยอ่ยสลายดว้ยจลุนิทรยีเ์กิดปฏิกิรยิาชีวเคมีระหวา่งการฝังกลบ เกิดน�า้ชะขยะ

ซึง่เป็นน�า้เสียและก๊าซชีวภาพ ดงันัน้ การฝังกลบขยะมลูฝอยแบบถกูสขุลกัษณะจงึมีการ

ออกแบบระบบปพืูน้กน้บอ่ ระบบรวบรวม ระบบการบ�าบดัและการใชป้ระโยชนน์�า้เสียและ

ก๊าซชีวภาพ รวมทัง้มีการตรวจติดตามคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยักบั

ชมุชนและไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม (ภาพท่ี 15)

ภำพที ่15 การด�าเนินการและกระบวนการส�าหรบัการฝังกลบขยะมลูฝอยแบบถกูสขุลกัษณะ

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Tchobanoglous et al.(1993) 

20 : เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอย 



พลำสตกิ
และกำรรีไซเคลิพลำสตกิ

 พลาสติกเป็นวสัดท่ีุมีบทบาทส�าคญัในปัจจบุนั เน่ืองจากเป็นวสัดท่ีุสามารถ

ใชแ้ทนวสัดธุรรมชาตไิดห้ลายอยา่ง ประสทิธิภาพของการใชง้านเป็นท่ียอมรบั สมบตัิ

ทั่วไปของพลาสตกิจะมีความเสถียรมากในธรรมชาต ิสลายตวัยาก เป็นฉนวนความรอ้น

และไฟฟา้ท่ีดี มีการออ่นตวัและหลอมเหลวเม่ือไดร้บัความรอ้นจงึเปลี่ยนเป็นรูปตา่งๆ  

ไดต้ามตอ้งการ และมีน�า้หนกัเบา 

 นอกจากนี ้ พลาสตกิยงัมีตน้ทนุการผลติต�่าจงึเป็นวสัดท่ีุมีผลตอ่การด�ารง

ชีวิตประจ�าวนัอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไดแ้ละมีปริมาณการใชง้านเพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ดว้ยเหตนีุ ้ พลาสตกิจงึกลายเป็นขยะจ�านวนมหาศาล และสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

พลาสตกิท่ีพบมากในกองขยะ คือ ถงุพลาสตกิ รองลงมา คือ หลอด ฝาพลาสตกิ และ

ภาชนะบรรจอุาหาร เน่ืองจากขยะพลาสตกิเหลา่นีไ้มส่ามารถยอ่ยสลายไดด้ว้ยตวัเอง 

ใชร้ะยะเวลาในการยอ่ยสลายนานหลายรอ้ยปีเพราะเป็นสารสงัเคราะห ์ดงันัน้ หากไมมี่

วิธีการจดัการท่ีดีขยะพลาสติกเหล่านีอ้าจส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของคณุภาพ

ดนิและน�า้ สขุภาพอนามยัของมนษุย ์ ท่ีส �าคญัคือ การเผาท�าลายพลาสติกยงัก่อใหเ้กิด

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) และก๊าซพิษอ่ืนๆ ซึง่เป็นสาเหตขุองภาวะโลกรอ้นอีกดว้ย

ก�าเนิดพลาสตกิ

 พลาสติก มาจากรากศพัทภ์าษากรกี ค�าวา่ plastikas ซึง่หมายความวา่  

หลอ่หรอืหลอมเป็นรูปรา่งไดง้า่ย ซึง่พลาสตกิท่ีใชส้ว่นใหญ่ไดจ้ากปฏิกิรยิาสงัเคราะหท์าง

เคมี โดยใชแ้หลง่วตัถดุบิมากกวา่รอ้ยละ 90 มาจากปิโตรเคมีเป็นหลกั ทัง้น�า้มนัดิบและ 

ก๊าซธรรมชาต ิ ซึง่ก่อนท่ีจะคน้พบวสัดชุนิดนี ้ มนษุยไ์ดใ้ชน้ �า้ยางธรรมชาติจากตน้ยางมา

ใชท้ �าเป็นภาชนะรองเทา้ ขนัน�า้ และของใชต้า่งๆ

พลาสตกิและการรไีซเคลิพลาสตกิ :  21



ภำพที ่16 วิวฒันาการก�าเนิดของพลาสตกิ

22 : พลาสตกิและการรไีซเคลิพลาสตกิ



 จากภาพท่ี 16 แสดงใหเ้หน็ถงึวิวฒันาการของการก�าเนิดพลาสตกิ ซึง่มีจดุเริม่ตน้

ของแนวคิดในปี ค.ศ. 1839 Charles Goodyear นกัประดษิฐ์ชาวอเมรกินั ไดค้น้พบ 

การปรบัปรุงคณุสมบตัขิองยางธรรมชาตโิดยผสมก�ามะถนัและใหค้วามรอ้น เรยีกวิธี 

การนีว้า่ วลัคาไนเซชนั (vulcanization) และยงัเป็นกระบวนการท่ีใชใ้นทกุวนันี ้และเป็น

จดุเริม่ตน้ในการพฒันาการใชป้ระโยชนจ์ากพอลเิมอรอ์ยา่งจรงิจงั 

 ตอ่มาในปี ค.ศ. 1856 พลาสติกถกูสรา้งขึน้เป็นครัง้แรกโดย Alexander Parkes  

โดยคน้พบวสัดท่ีุเรยีกวา่ parkesine เป็นวสัดอิุนทรยีท่ี์ไดม้าจากเซลลโูลส ซึง่เม่ือถกู

ความรอ้นจะสามารถขึน้รูปและคงรูปไวไ้ดเ้ม่ือถกูท�าใหเ้ยน็ จากนัน้ ในปี ค.ศ. 1970  

Leo Hendrick Baekeland นกัเคมีชาวอเมรกินัท่ีเกิดในเบลเยียม ไดป้ระสบความส�าเรจ็ 

ในการท�าพอลเิมอรส์งัเคราะหช์นิดแรก โดยใช ้phenol ท�าปฏิกิรยิาการควบแนน่

กบั formaldehyde ไดผ้ลติภณัฑ ์ เรยีกวา่ bakelite ถือเป็นพลาสตกิสงัเคราะห ์

ชนิดแรกของโลก จากนัน้จงึมีการพฒันาพลาสตกิชนิดอ่ืนๆ เพ่ือใชป้ระโยชน์

ในดา้นตา่งๆ จนถงึปัจจบุนั และตัง้แตปี่ ค.ศ. 1970 เป็นตน้มา พลาสตกิถกูน�าไปใช้

ในหลากหลายอตุสาหกรรม และผลติเป็นของใชใ้นชีวิตประจ�าวนั จนท�าใหใ้นแตล่ะปี

พลาสติกถกูผลติขึน้มาใชป้ระโยชนม์ากกวา่ 300 ลา้นตนั

ประเภทพลาสตกิ

 พลาสตกิสามารถแบง่ประเภทตามคณุสมบตัทิางความรอ้นออกเป็น 2 ประเภท 

(ดงัแสดงในภาพท่ี 17) คือ

     Thermoplastic (เทอรโ์มพลาสตกิ) เป็นพลาสตกิท่ีใชก้นัแพรห่ลายท่ีสดุ

ในโลก พลาสตกิประเภทนีเ้ม่ือไดร้บัความรอ้นจะออ่นตวั และแข็งตวัเม่ืออณุหภมิูลดลง 

สามารถท�าใหก้ลบัเป็นรูปเดมิ หรอืเปลี่ยนเป็นรูปอ่ืนได ้ โดยพลาสติกยงัคงสมบตัิ

เหมือนเดมิ มีสมบตัเิหมาะสมส�าหรบัการขึน้รูปเป็นผลติภณัฑต์า่งๆ ดว้ยเทคนิคพืน้ฐาน 

เชน่ การฉีด การอดัรดี หรอืการป่ันเป็นเสน้ใย

     Thermosetting plastics (เทอรโ์มเซตตงิพลาสติก) เป็นพลาสตกิท่ีมี

คณุสมบตัท่ีินา่สนใจ คือ มีการหดตวันอ้ย ทนทานตอ่การเปลี่ยนแปลงของอณุหภมิู 

ความดนั และทนตอ่ปฏิกิรยิาเคมีไดดี้ จงึท�าใหเ้กิดคราบและรอยเป้ือนยาก มีความคงรูป

หลงัการผา่นความรอ้นหรอืแรงดนัเพียงครัง้เดียว เม่ือทิง้ไวใ้หเ้ยน็ลงจะแข็งมาก

1

พลาสตกิและการรไีซเคลิพลาสตกิ :  23
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และเปลี่ยนรูปรา่งไมไ่ด ้ หากอณุหภมิูสงูเกินไปก็จะแตกและไหมเ้ป็นขีเ้ถา้สีด �า  

เทอรโ์มเซตตงิพลาสตกิตอ้งการเวลาเพ่ือการแข็งตวัมากกวา่เทอรโ์มพลาสติก รวมทัง้

อาจตอ้งมีการตกแตง่หลงัจากขึน้รูป

ภำพที ่17 ประเภทของพลาสตกิ

ตำรำงที ่5 ความแตกตา่งระหวา่งเทอรโ์มพลาสตกิและเทอรโ์มเซต

thermoplastic

(เทอรโ์มพลำสตกิ)

thermosetting plastics

(เทอรโ์มเซตติง้พลำสตกิ)

1. เป็นพอลเิมอรแ์บบเสน้หรอืแบบก่ิง 1. เป็นพอลเิมอรแ์บบเช่ือมโยงหรอืแบบรา่งแห

2. จะออ่นตวัหรอืหลอมเหลวเม่ือไดร้บัความรอ้น 2. จะแข็งตวัเม่ือไดร้บัความรอ้น

3. ตอ้งท�าใหเ้ยน็ก่อนเอาออกจากแมแ่บบ 

    มิฉะนัน้จะเสียรูปทรงได้

3. ไมต่อ้งรอใหเ้ยน็ก่อนเอาออกจากแมแ่บบ

4. ไมเ่กิดปฏิกิรยิาพอลเิมอรไ์รเซชนัในแมพิ่มพ์ 4.เกิดปฏิกิรยิาพอลเิมอรไ์รเซชนัในแมพิ่มพ์

5. น�ามารไีซเคิลโดยการหลอมและขึน้รูป 

    ใหมไ่ด้

5.ไมส่ามารถน�ามารไีซเคิลได้

24 : พลาสตกิและการรไีซเคลิพลาสตกิ



ชนิดของพลาสตกิแบ่งประเภทตามคุณสมบัตทิางความร้อน

      Thermoplastic (เทอรโ์มพลาสตกิ) พลาสตกิประเภทนี ้มีโครงสรา้งโมเลกลุ

เป็นโซต่รงยาว โดยมีการจดัเรยีงโมเลกลุ 2 รูปแบบ (ดงัแสดงในภาพท่ี 20)  

ซึง่แตล่ะรูปแบบจะสง่ผลตอ่คณุสมบตัทิางกายภาพ การทนความรอ้น และการน�าไฟฟา้

ท่ีตา่งกนั รายละเอียดดงันี ้

1

พลาสตกิและการรไีซเคลิพลาสตกิ :  25

   1.1 แบบมีผลกึ (partial crystalline thermoplastics หรอื crystalline) 

การเรยีงตวัของโมเลกลุเป็นระเบียบและอยูใ่กลชิ้ดกนั ท�าใหพ้ลาสตกิมีความแข็งแรงสงู  

ทนความรอ้นไดดี้ แตเ่นือ้พลาสตกิจะมีความขุน่ ตวัอยา่งของพลาสตกิท่ีจดัเรยีง

โมเลกลุแบบมีผลกึ มีดงันี ้

      1.1.1 Polyethylene หรอื PE เป็นพลาสตกิท่ีมีจดุหลอมเหลวต�่า  

ไมส่ามารถทนอณุหภมิูสงูได ้มีความใส เหนียว และยืดหยุน่ไดดี้ PE คือสารท่ีเป็นสว่นผสม

ของการขึน้รูปพลาสตกิ สามารถขึน้รูปไดท้ัง้แบบแข็งและแบบออ่น ความหนาแนน่ของ 

PE มี 3 ระดบัคือ ความหนาแนน่ต�่า (LDPE) ความหนาแนน่กลาง (MDPE) และความ

หนาแนน่สงู (HDPE) 

       1.1.2 Polyethylene terephthalate หรอื PET เป็นเทอรโ์มพลาสตกิ

ท่ีมีลกัษณะแข็ง ไมมี่สี มีความเป็นผลกึสงู จงึท�าใหพ้ลาสตกิชนิดนีมี้ความแข็งแรง ยืดหยุน่

และสามารถรบัแรงกระแทกไดดี้ มีสมบตัปิอ้งกนัการแพรผ่า่นของก๊าซ และสลายตวัยาก 

และเป็นพลาสติกชนิดเดียวท่ีสามารถน�ามารไีซเคลิได ้ 100% นิยมน�ามาใชใ้นการผลติบรรจภุณัฑ์

ตา่งๆ ขวดน�า้ด่ืม แผน่ฟิลม์ ขวดบรรจนุ�า้มนัพืช เสน้ใยสงัเคราะห ์ ขวดพลาสตกิ และ

ภาชนะบรรจุ

      1.1.3 Polypropylene หรอื PP เป็นพลาสตกิท่ีมีความหนาแนน่

คอ่นขา้งต�่า ขึน้รูปไดง้า่ย เนือ้พลาสตกิมีความโปรง่และเบา มีความแข็ง เหนียว ทนทาน

ตอ่สารเคมี คงรูปไดดี้ ทนตอ่การหกังอไดป้านกลาง และทนความรอ้นไดแ้ตน่อ้ยกวา่ 

PE นิยมน�าไปผลติหลอดพลาสตกิ ถงุพลาสตกิส�าหรบับรรจอุาหาร (ถงุรอ้น) และบรรจุ

ภณัฑส์ �าหรบัใสอ่าหาร เพราะเป็นเมด็พลาสติกท่ีเป็น food grade มีความปลอดภยั 

ชว่ยปอ้งกนัความชืน้ไมใ่หท้ะลผุา่นถงึอาหารได ้ ขอ้จ�ากดัคือ ไมท่นตอ่ความเยน็จงึ 

ไมเ่หมาะกบัการท�าบรรจภุณัฑอ์าหารแชแ่ข็ง และไมค่วรใชเ้ป็นวสัดเุช่ือมตามขอ้ตอ่ตา่งๆ



  1.2 แบบไมมี่ผลกึ (amorphous thermoplastic) การเรยีงตวัของโมเลกลุ

ไมเ่ป็นระเบียบและอยูห่า่งกนั ท�าใหพ้ลาสตกิมีความแข็งแรงท่ีนอ้ยกวา่ ทนความรอ้นได้

นอ้ยวา่ แตเ่นือ้พลาสตกิจะใสกวา่ เม่ือเทียบกบัแบบมีผลกึ ตวัอยา่งของพลาสตกิท่ีจดัเรยีง

โมเลกลุแบบไมมี่ผลกึ มีดงันี ้

      1.2.1 Polyvinyl chloride หรอื PVC เป็นพลาสติกแข็ง เปราะ ใส

ไมมี่สี ทนตอ่สารเคมี สามารถละลายตวังา่ยเม่ือถกูไดร้บัรอ้น ดงันัน้ จงึตอ้งใสส่ารเตมิแตง่ 

เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงใหท้นตอ่แสงไดดี้ นิยมน�าไปผลติเป็นขอ้ตอ่ทอ่ ทอ่น�า้ กรอบประตู

หนา้ตา่ง หนงัเทียม สายยาง เบาะรถ เสือ้กนัฝน ฉนวนหุม้สายไฟ

     1.2.2 Polystyrene หรอื PS เป็นพลาสตกิท่ีผลติขึน้มาจาก  

styrene monomer มีลกัษณะแข็ง ใส เปราะ และแตกหกังา่ย ทนตอ่แรงกระแทกต�่า  

ทนตอ่ดา่งและกรด สว่นใหญ่ถกูน�าไปผลติเป็นชิน้สว่นตูเ้ยน็ ชิน้สว่นในรถยนต ์ ชิน้สว่น

อปุกรณอิ์เลกทรอนิกส ์ เครือ่งใชส้ �านกังาน ไมบ้รรทดัพลาสตกิ ดา้มปากกา ถงัขยะและ

ขวดพลาสติก

       1.2.3 Polymethyl methacrylate หรอื PMMA หรอืท่ีเรยีกวา่ อะครลิคิ 

เป็นพลาสตกิท่ีมีความเหนียว มีความตา้นทานแรงดงึ แข็งแรงทนทาน ทนตอ่รงัสี UV  

มีความโปรง่ใสเหมือนแกว้แตมี่น�า้หนกัเบากวา่แกว้ อะครลิกิจงึเป็นวสัดชุนิดหนึง่ท่ีนิยม

น�ามาใชแ้ทนแกว้ในหลายอตุสาหกรรม นอกจากนีนิ้ยมน�าไปผลติเป็นพลาสตกิหุม้ไฟทา้ย 

ไฟหนา้ หนา้ปัดเข็มตา่งๆ ในรถยนต ์ใชท้ �าเลนส ์โคมไฟ ปา้ยรา้น ปา้ยโฆษณา

          1.2.4 Polycarbonate หรอื PC ถือเป็นพลาสตกิวิศวกรรมซึง่มีความ

แข็งแรงทนทาน ท�าให ้PC ถกูใชง้านอยา่งกวา้งขวางในหลายอตุสาหกรรม เป็นพลาสตกิ

แข็งมาก โปรง่ใส มีความเหนียวสงู ทนกรดไมท่นดา่ง ทนตอ่แรงยดึและแรงกระแทก  

ทนความรอ้นไดถ้งึ 140 องศาเซลเซียส เป็นพลาสตกิท่ีมีราคาคอ่นขา้งแพง นิยมใชท้ �า

วสัดกุ่อสรา้งและกระจกกนักระสนุ ชิน้สว่นเครือ่งใชไ้ฟฟา้ อปุกรณอิ์เลก็ทรอนิกส ์ ชิน้สว่น

แบตเตอรี ่ฝาครอบฟิวสไ์ฟฟา้ ขวดนมเดก็  
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        1.2.5 Acrylonitrile-butadiene-styrene หรอื ABS เป็นพอลเิมอรท่ี์มี

ความสามารถในการทนแรงกระแทกไดดี้ เป็นพลาสตกิท่ีทนตอ่สารเคมี มีความเหนียว มี

ความโปรง่ใสแตท่บึแสง นิยมใชส้ �าหรบัผลติสิ่งของท่ีตอ้งใชง้านกลางแจง้ และงานตกแตง่  

เชน่ อปุกรณไ์ฟฟา้ ชิน้สว่นรถยนต ์ อปุกรณกี์ฬา ทอ่สง่ก๊าซ วสัดสุ �าหรบัท�าเคส (case) 

หรอืตวัหอ่หุม้สนิคา้ภายนอก เครือ่งโทรศพัท ์ คียบ์อรด์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร ์

โทรศพัทมื์อถือ ของเลน่เดก็เลน่ เชน่ ตวัตอ่เลโก ้(lego) และเหมาะส�าหรบัผลติจาน ชาม 

โครงพดัลม หมวกกนัน็อค และสวิตซไ์ฟฟา้

  2. Thermosetting plastics (เทอรโ์มเซตติง้) พลาสติกชนิดนีมี้โครงสรา้ง

เป็นรา่งแห ท�าใหมี้ความคงรูป สามารถหลอมเหลวขึน้รูปไดเ้พียงครัง้เดียว ไมส่ามารถ 

คืนสภาพไดห้ลงัจากการขึน้รูปภายหลงัจากการผา่นความรอ้นหรอืแรงดนั ตลอดจนปฏิกิรยิา

เคมีได ้ (โดยทั่วไปสงูกวา่ 200 องศาเซลเซียส) เม่ือไดร้บัความรอ้นสงูอีกครัง้พลาสตกิ

จะเสื่อมสภาพและสลายตวัไปเน่ืองจากโครงสรา้งโมเลกลุของพอลิเมอรถ์กูท�าลายจาก

ความรอ้น จงึไมส่ามารถน�ามารไีซเคิลหรอืหลอมเหลวไดอี้ก พลาสตกิประเภทนีป้ระกอบดว้ย

        2.1 Phenol formaldehype หรอื PF เป็นพลาสตกิท่ีมีความแข็งมาก 

ไมยื่ดหยุน่ ไมห่ลอมหรอืละลายในตวัท�าละลายใดๆ ทนความรอ้นสงูถงึ 200˚C นิยมน�า

มาผลติเป็นดา้มจบัหมอ้กระทะ ฝาครอบจานจา่ยรถยนต ์และถาดบรรจสุารเคมี

      2.2 Melamine-formaldehyde หรอื MF เป็นพลาสตกิท่ีทนความรอ้น

ไดถ้งึ 110 ˚C มีความแข็งแกรง่มาก นิยมน�าไปผลติเป็นชามพลาสตกิ เฟอรนิ์เจอร ์และ

วสัดผิุวโต๊ะ 

     2.3 Urea-formaldehyde หรอื UF มีความแข็งใกลเ้คียงกบัชนิด 

Melamine-Formaldehyde มาก นิยมน�ามาผลติเป็นสวิตซ ์ปลั๊กไฟ

      2.4 Polyurethane หรอื PUR เป็นพลาสตกิแข็ง ท่ีสามารถน�าไป

ผลติเป็นผลติภณัฑไ์ดห้ลายรูปแบบ เชน่ โฟมโพลียรูเีทนออ่น ใชใ้นการท�าเบาะ ฟกู และ

หีบหอ่ สว่นโฟมโพลียรูเีทนแข็งใชเ้ป็นฉนวนในตูเ้ยน็ เครือ่งแชแ่ข็ง
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กำรรีไซเคลิ
พลำสตกิ

 ปัญหาสว่นใหญ่ท่ีเกิดจากการใชพ้ลาสตกิ คือ การท่ีผูบ้รโิภคใชพ้ลาสตกิเพียง

ครัง้เดียวแลว้ทิง้ ทัง้ท่ีจรงิแลว้พลาสตกิหลายชนิดสามารถน�ากลบัมารไีซเคลิได ้โดยเฉพาะ

พลาสตกิในกลุม่ thermoplastic ท่ีน�ามาผา่นกระบวนการบด และหลอมดว้ยความรอ้น

เพ่ือขึน้รูปเป็นผลติภณัฑใ์หมไ่ดอี้ก การน�ามาหลอมใหมแ่ละขึน้รูปซ�า้ท�าใหเ้กิดประโยชน์

จากการของเสีย แตมี่ขอ้ควรระวงัคือพลาสติกท่ีผา่นกระบวนการรไีซเคลิหลายครัง้ 

อาจเกิดการเสื่อมสภาพได ้ ดงันัน้ การน�าพลาสตกิกลบัมาใชใ้หมค่วรใชผ้สมเศษพลาสตกิ

ในสดัสว่นท่ีพอเหมาะเทา่นัน้ ส �าหรบัผลติภณัฑบ์างประเภทท่ีตอ้งการสมบตัิพิเศษควรระวงั

เรือ่งความสะอาดของวตัถดุบิและสิ่งเจือปน อยา่งไรก็ตาม พลาสตกิรไีซเคลิมกัมีขอ้จ�ากดั

ในการใชง้าน คือไมท่นตอ่ความรอ้นหรอือณุหภมิูสงูได ้ เพราะจะเกิดการบดิเบีย้วหรอืเสีย

รูปทรงไป

 ทัง้นี ้พลาสตกิรไีซเคลิ แบง่ออกเป็น 7 ประเภท (ดงัแสดงในภาพท่ี 18) ซึง่สมาคม

อตุสาหกรรมพลาสตกิแหง่สหรฐัอเมรกิา (The Society of the Plastics Industry Inc.)  

ไดก้�าหนดสัญลักษณ์มาตรฐานของพลาสติกท่ีใชใ้นชีวิตประจ�าวันท่ีสามารถน�ามา

รไีซเคลิได ้โดยใชส้ญัลกัษณล์กูศร 3 ตวั วนไปในทางเดียวกนัเป็นรูปสามเหลี่ยมดา้นเทา่ 

หรอื เรยีกวา่ mobius loop เม่ือปรากฏสญัลกัษณนี์ท่ี้สนิคา้หรอืผลติภณัฑใ์ดหมายถงึวา่

ผลติภณัฑน์ัน้สามารถรไีซเคลิไดห้รอื ผลติภณัฑน์ัน้ท�ามาจากวสัดรุไีซเคลิ สว่นหมายเลข

ก�ากบัตรงกลางรูปสามเหลี่ยม และมีอกัษรภาษาองักฤษท่ีฐานสามเหลี่ยม คือ การจดัประเภท

หรอืชนิดพลาสตกิท่ีจะน�ามารไีซเคลิได ้
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ภำพที ่18 พลาสตกิท่ีควรแยกก่อนทิง้เพ่ือน�าไปรไีซเคลิ

การรไีซเคลิพลาสตกิ :  29



กระบวนการรีไซเคิลพลาสตกิ

 การรไีซเคิลพลาสติก คือ กระบวนการแปรรูปขยะพลาสตกิใหอ้ยูใ่นรูปแบบ

ท่ีสามารถน�าไปใชง้านตอ่ได ้ หรอืการน�าพลาสตกิมาแปรรูปใชใ้หม ่ (recycled plastic) 

ซึ่งเป็นวิธีท่ีสามารถช่วยลดปริมาณวัตถุดิบหลักในการผลิตพลาสติกบริสุทธ์ิและลด 

ขยะอนัตรายในกระบวนการผลติพลาสตกิบรสิทุธ์ิ โดยผลติภณัฑท่ี์ท�าจากวสัดรุไีซเคลิ

นัน้จะมีรูปแบบการใชง้านท่ีแตกตา่งจากผลติภณัฑเ์ดมิท่ีมีอยู ่ เชน่ การน�าขวดพลาสตกิ

มาหลอมและฉีดขึน้รูปใหมเ่ป็นภาชนะบรรจ ุเป็นตน้ 

 ในกระบวนการรไีซเคลินัน้ สิ่งส �าคญัคือ ตอ้งท�าการคดัแยกประเภทพลาสติก

ก่อน เน่ืองจากพลาสตกิเป็นวสัดท่ีุมีลกัษณะพิเศษ คือ มีน�า้หนกัและความซบัซอ้น 

ทางโครงสรา้งโมเลกลุสงู ท�าใหพ้ลาสตกิแตล่ะชนิดไมส่ามารถผสมเขา้ดว้ยกนัไดเ้หมือน

วสัดชุนิดอ่ืน เชน่ แกว้ หรอืโลหะ ซึง่การรไีซเคลินัน้แบง่เป็น 4 ประเภทหลกั (ภาพท่ี 19) 

ภำพที ่19 การรไีซเคลิพลาสตกิ 4 ประเภท 
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        การรไีซเคลิแบบปฐมภมิู (primary recycling) เป็นการน�าขวด หรอืพลาสตกิ

ประเภทเดียวกนั และไมมี่สิ่งอ่ืนเจือปน ท่ีเกิดในกระบวนการผลติ หรอืขึน้รูปกลบัมา 

ใชซ้ �า้ภายในโรงงาน โดยสามารถน�ามาใชซ้ �า้ทัง้หมด หรอืเติมผสมกบัพลาสตกิใหม่

ท่ีอตัราสว่นตา่งๆ

       การรไีซเคิลแบบทตุยิภมิู (secondary recycling) หรอืกระบวนการหลอม

ขึน้รูปใหม ่เป็นการน�าพลาสตกิท่ีผา่นการใชง้านแลว้มาท�าความสะอาด บด หลอม และ

ขึน้รูปกลบัไปเป็นผลติภณัฑพ์ลาสตกิอีกครัง้ สามารถแบง่ไดเ้ป็นหลายเทคนิค คือ

     2.1 การรไีซเคลิเชิงกล (mechanical recycling) ท�าโดยการเก็บพลาสตกิ

ท่ีผา่นการใชง้านมาแลว้ คดัแยกตามประเภท และสี ลา้งท�าความสะอาด ก่อนน�ามาบด

เป็นชิน้เลก็ๆ และหลอมเป็นเมด็พลาสตกิเกรด 2 หรอืเมด็พลาสตกิ รไีซเคลิเพ่ือน�ากลบั

ไปใชเ้ป็นวตัถดุบิในการผลติเป็นผลติภณัฑใ์หม ่หรอืน�ามาผสมกบัเมด็พลาสตกิใหมเ่พ่ือ

ใหไ้ดค้ณุสมบตัท่ีิตอ้งการก่อนน�าไปผา่นกระบวนการขึน้รูป 

     2.2 การปรบัปรุงโดยวิธีทางเคมี (chemical modification) คือ การท�าใหเ้มด็

พลาสตกิรไีซเคลิมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัเมด็พลาสตกิใหม ่การปรบัปรุงทางเคมีนีส้ามารถ

ใชไ้ดก้บัทัง้พลาสตกิชนิดเดียวหรอืพลาสติกผสม ถา้เป็นพลาสตกิชนิดเดียวก็จะใชก้ารเตมิ

สารเคมีหรอืใชว้ิธีการผา่นดว้ยรงัสี แตถ่า้เป็นพลาสตกิผสมมกัใชส้ารชว่ยในการผสมให้

เขา้กนัท่ีรูจ้กักนัโดยทั่วไปวา่ compatibilizer

      2.3 การหลอมอดัรดีรว่มและการฉีดรว่ม (co-extrusion and co-injection 

molding) เหมาะส�าหรบัใชผ้ลติบรรจภุณัฑท่ี์ตอ้งสมัผสักบัอาหาร ผลติภณัฑพ์ลาสตกิท่ี

ผลติไดจ้ากกระบวนการนีจ้ะมีลกัษณะโครงสรา้งเป็นชัน้ๆ เหมือนแซนดว์ิช โดยท่ีผิวหนา้

เป็นชัน้ท่ีผลติจากพลาสตกิใหมซ่ึง่มีความตา้นทานตอ่แรงดงึสงู ปอ้งกนัการขีดขว่นไดดี้

และมีสีสนันา่ใช ้สว่นชัน้กลางเป็นชัน้ของพลาสตกิรไีซเคลิ

1

2
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        การรไีซเคลิแบบตติยภมิู (tertiary recycling) แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

     3.1 การรไีซเคลิทางเคมี (chemical recycling) เป็นกระบวนการท่ีท�าให้

โครงสรา้งสายโซข่องพอลเิมอรเ์กิดการขาดหรอืแตกออก (depolymerisation) ไดม้อนอเมอร ์

(monomer) หรอืโอลโิกเมอร ์ (oligomer) เป็นผลติภณัฑเ์ม่ือน�ามาท�าใหบ้รสิทุธ์ิโดยการ 

กลั่นและตกผลกึไดเ้ป็นสารตัง้ตน้ท่ีมีคณุภาพสงูซึง่ นิยมใชใ้นการรไีซเคิลพลาสตกิ PET 

     3.2 การรไีซเคลิทางความรอ้น (thermolysis) โครงสรา้งของพลาสตกิ 

สามารถเกิดการแตกหรอืขาดไดโ้ดยใชค้วามรอ้น เรยีกวา่ thermolysis แบง่ออกไดเ้ป็น 

3 วิธี คือ

           (1) แบบไมใ่ชอ้อกซเิจน (pyrolysis) เป็นกระบวนการท่ีท�าใหส้าย 

โซพ่อลเิมอรเ์กิดการแตกออกโดยใชค้วามรอ้นแบบไมใ่ชอ้อกซเิจน ผลติภณัฑท่ี์ไดจ้ากการ

ควบแนน่เป็น ของเหลวท่ีเรยีกวา่ น�า้มนัดิบสงัเคราะห ์ (synthetic crude oil) สามารถ

น�ากลบัไปใชใ้นโรงกลั่นและส่วนท่ีไม่เกิดการควบแน่นจะถกูน�ากลบัมาใชเ้ป็นเชือ้เพลิง 

ในการใหค้วามรอ้นภายในกระบวนการ

  (2) แบบใชอ้อกซเิจนบางสว่น (gasification) เป็นกระบวนการท่ีท�าให้

สายโซพ่อลิเมอรเ์กิดการแตกออกโดยใชค้วามรอ้นแบบจ�ากดัการใชอ้อกซิเจนในการเขา้

ท�าปฏิกิรยิา กระบวนการนีเ้กิดขึน้ท่ีอณุหภมิูสงูกวา่ pyrolysis ผลลพัธท่ี์ไดคื้อ syngas 

ซึง่ประกอบดว้ยก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดแ์ละไฮโดรเจน สามารถน�ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ

ไดโ้ดยตรง แตถ่า้ท�าการแยกก่อนน�ามาใชใ้นรูปของสารเคมีจะมีมลูคา่สงูขึน้ 2 – 3 เทา่

  (3) การเตมิไฮโดรเจน (hydrogenation) เป็นเทคนิคท่ีปรบัปรุงมาจาก

กระบวนการกลั่นน�า้มนัแบบใชต้วัเรง่ปฏิกิรยิา โดยสายโซพ่อลเิมอรจ์ะถกูท�าใหแ้ตกหรอื

ขาดออกจากกนัดว้ยความรอ้นและสมัผสักบัไฮโดรเจนท่ีมากเกินพอท่ีความดนัสงูกว่า 

100 บรรยากาศ จนเกิดปฏิกิรยิาแตกตวั (cracking) และเกิดการเตมิไฮโดรเจน 

(hydrogenation) อยา่งสมบรูณ ์ผลติภณัฑท่ี์ไดส้ว่นใหญ่เป็นเชือ้เพลงิเหลว เชน่ น�า้มนั

แก็สโซลีนหรอืดีเซล

3  
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  กระบวนการรไีซเคิลทางความรอ้นถือไดว้า่เป็นเทคโนโลยีท่ีมีประโยชน์

และคุม้ค่ากว่าการรีไซเคิลทางเคมีเพราะสามารถจัดการขยะท่ีเป็นพลาสติกผสมท่ีมี 

สิ่งปนเป้ือนอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ชพ่ลาสตกิได ้ ในขณะท่ีการรไีซเคลิทางเคมีตอ้งใชพ้ลาสตกิท่ีมี

ความสะอาดคอ่นขา้งสงูและมีการผสมหรอืปนเป้ือนไดเ้พียงเลก็นอ้ย ท�าใหมี้คา่ใชจ้า่ย

ในการเตรยีมวตัถดุบิสงู อยา่งไรก็ตามพลาสตกิท่ีจะน�ามารไีซเคิลทางความรอ้นก็ควรมี

การคดัขนาดหรอืก�าจดัสิ่งปนเป้ือนออกบา้ง

 4   การรไีซเคิลแบบจตภุมิู (quaternary recycling) พลาสตกิสามารถน�ามา

เผาไหมเ้ป็นเชือ้เพลงิทดแทน โดยการเผาไหมข้องพลาสตกิใหค้า่ความรอ้นอยูใ่นชว่ง 

22 - 46 MJ/kg ซึง่ใกลเ้คียงกบัถ่านหิน (29 MJ/kg) ชว่ยในการเผาไหมส้ว่นท่ีเป็นขยะ

เปียก ท�าใหล้ดปรมิาณเชือ้เพลงิท่ีตอ้งใชใ้นการเผาขยะ

ประเภทของพลาสตกิกับการรีไซเคิล

 พลาสติกสามารถน�ากลบัมาใชไ้ดท้ัง้หมดเกือบทกุประเภท ยกเวน้พลาสตกิบางชนิด

ท่ีมีขอ้จ�ากดับางประการในการรไีซเคลิ เชน่ พลาสตกิพีวีซี เมลามีน พลาสตกิท่ีมีน�า้หนกัเบา 

รวบรวมไดย้าก หรอื บรรจภุณัฑท่ี์ท�ามาจากพลาสตกิหลายชนิด เหลา่นีไ้มเ่ป็นท่ีนิยม

ในการน�ากลบัมารไีซเคลิได ้ทัง้นี ้ประเภทของพลาสตกิท่ีนิยมน�ากลบัมารไีซเคลิ ไดแ้ก่
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ภำพที ่21 วงจรชีวิตของพลาสตกิ

ท่ีมา : Woldemar (2019)

 เม่ือพิจารณากระบวนการรีไซเคิลพลาสติกดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่า 

การรีไซเคิลพลาสติกเป็นกระบวนการส�าคัญท่ีท�าใหก้ารใชท้รพัยากรเกิดประโยชน์

สงูสดุ ซึง่เริม่ตัง้แตก่ระบวนการจดัการวตัถดุบิ การผลติ รวมทัง้การแปรสภาพใหอ้ยูใ่น

รูปของพลงังาน โดยภาพท่ี 21 สะทอ้นใหเ้หน็ภาพรวมของปรากฏการณด์งักลา่วได้

อยา่งชดัเจน

 โดยปัจจบุนั ขวดพลาสตกิ PET ขนาด 1.5 ลติรมีน�า้หนกัเพียง 26.8 กรมั ซึง่

มีน�า้หนกัลดลงจากเดมิ เกิดจากการใชว้สัดอุยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ สง่ผลใหใ้ช้

วตัถดุบิลดลง 66% ในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมา ท�าใหร้ถบรรทกุ 1 คนัสามารถขนสง่ไดม้ากขึน้ 

สง่ผลตอ่การลดการใชเ้ชือ้เพลงิและการปลอ่ยมลพิษอยา่งมีนยัส�าคญั (Stadler, 2020)
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ขัน้ตอนการรีไซเคิลพลาสตกิ

 การรไีซเคิลพลาสตกิมีขัน้ตอนดงันี ้

 1  ขัน้ตอนการตรวจสอบ (inspection) ขัน้ตอนแรกเป็นการตรวจสอบและ

แยกสิ่งท่ีปะปนออกจากขยะพลาสตกิ เชน่ กอ้นหิน แกว้ รวมถงึพลาสตกิท่ีไมส่ามารถ

รไีซเคลิได้

 2  ขัน้ตอนการตดับดและการท�าความสะอาด (chopping and washing)  

ขัน้ตอนท่ีสองเป็นการน�าพลาสตกิมาลา้งท�าความสะอาด

 3  ขัน้ตอนคดัแยกประเภทพลาสตกิโดยการลอยน�า้ (floatation tank) เน่ืองจาก

พลาสตกิแตล่ะประเภทมีความหนาแนน่ท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้ เม่ือน�ามาลอยน�า้พลาสตกิ

บางประเภทจะจม เชน่ PS PVC PET ABS สว่นพลาสตกิ PP HDPE LDPE จะลอย วิธีนี ้

ถือเป็นการคดัแยกอยา่งงา่ย (ภาพท่ี 22)

ภำพที ่22 การคดัแยกประเภทพลาสตกิโดยการลอยน�า้ 

ท่ีมา : S. Serranti & G. Bonifazi (2019)
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 4  ขัน้ตอนการท�าใหแ้หง้ (drying) น�าพลาสตกิท่ีคดัแยกประเภทพลาสตกิโดย

การลอยน�า้มาท�าใหแ้หง้ผา่นเครือ่งอบแหง้ (tumble dryer)

 5  ขัน้ตอนการหลอมตวัดว้ยความรอ้นและความดนั (melting) พลาสตกิจะ

ถกูน�าไปหลอมท่ีเครือ่งอดัรดี (extruder) ทัง้นีอ้ณุหภมิูและความดนัท่ีใชจ้ะแตกตา่งกนั

ตามชนิดของพลาสตกิ เน่ืองจากมีจดุหลอมเหลวท่ีตา่งกนั

 6  ขัน้ตอนการกรอง (filtering) พลาสตกิท่ีถกูหลอมแลว้จะตอ้งผา่นการกรอง

อยา่งละเอียดอีกครัง้เพ่ือก�าจดัสิ่งปนเป้ือนออก จากนัน้พลาสตกิท่ีหลอมจะไหลผา่น

เครือ่งอดัรดี (extrusion) เพ่ือท�าใหพ้ลาสตกิออกมาเป็นเสน้

 7  ขัน้ตอนการท�าเมด็พลาสตกิ (pelletizing หรอื granulation) เม่ือไดเ้สน้พลาสตกิ

แลว้น�ามาลดอณุหภมิูใหเ้ยน็โดยการแชน่�า้แลว้จงึน�ามาตดัเป็นเมด็เลก็ๆ และสง่ไปโรงงานผลติ

พลาสติกเพ่ือขึน้รูปเป็นผลติภณัฑใ์หม่

36 : การรไีซเคลิพลาสตกิ



ภำพที ่23 กระบวนการรไีซเคลิพลาสตกิของบรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ�ากดั (มหาชน)
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อีกหน่ึงมุมมองเกีย่วกับ

กำรรีไซเคลิพลำสตกิ

 ในมมุมองดา้นสิ่งแวดลอ้มสว่นใหญ่อาจเขา้ใจวา่ พลาสตกินัน้เป็นสาเหตสุ �าคญั

ของการท�าลายสิ่งแวดลอ้ม แตใ่นอีกมมุหนึง่พลาสตกิก็มีขอ้ดีหลายดา้น ซึง่เม่ือเปรยีบเทียบ

กบัวสัดอ่ืุนๆ กบัพลาสตกิ พบวา่ พลาสตกิมีสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มนอ้ยกวา่ เชน่ 

เม่ือเปรยีบเทียบทัง้วงจรชีวิตระหวา่งถงุพลาสตกิและ ถงุกระดาษ พบวา่ถงุพลาสตกิ

ปลอ่ยมลภาวะทางอากาศนอ้ยกวา่ถงุกระดาษ และยงัใชพ้ลงังานและน�า้สะอาดนอ้ยกวา่

ถงุกระดาษเป็นจ�านวนมาก จากภาพท่ี 24 จะเหน็ไดว้า่ในปรมิาณการผลติท่ีเทา่กนั 

ถงุกระดาษสรา้งมลภาวะทางอากาศมากกวา่ 6.6 เทา่ ใชพ้ลงังานมากกวา่ 2.5 เทา่ และ

ใชน้�า้สะอาดมากกวา่ถงึ 16.1 เทา่

 จากขอ้มลูดงักลา่วสามารถอธิบายเพ่ิมเตมิไดว้า่ ทัง้การผลติถงุพลาสติกและถงุกระดาษ

มีความจ�าเป็นตอ้งใชว้ตัถดุบิจากทรพัยากรธรรมชาต ิ โดยพลาสตกิไดจ้ากสารตัง้ตน้ คือ 

แก๊สธรรมชาต ิ หรอืน�า้มนัดบิ สว่นกระดาษนัน้ไดจ้ากเสน้ใยเซลลโูลสของตน้ไม ้ เม่ือได้

วตัถดุบิแลว้กระบวนการผลติจนถงึขึน้ตอนการขนสง่จากแหลง่ผลติไปยงัผูใ้ช ้ สดุทา้ย

จะถกูทิง้และมีผูร้วบรวมกลบัมาใหม ่ซึง่ในทกุๆ ขัน้ตอนมีการปลอ่ยมลภาวะทางอากาศ 

(ในท่ีนีค้ดิเฉพาะก๊าสเรอืนกระจก) การใชพ้ลงังาน ตลอดจนปรมิาณน�า้สะอาดท่ีตอ้งใช ้

เม่ือพิจารณาบรรจภุณัฑช์นิดตา่งๆ กบัการปลดปลอ่ยคารบ์อน ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ

ใชท้รพัยากรก๊าซธรรมชาตแิละปิโตรเลียมเพียง 5% ของการใชก๊้าซธรรมชาติและ

ปิโตรเลียมทัง้หมดของประเทศไทย ดงันัน้ พลาสตกิจงึไมไ่ดเ้ป็นตน้เหตสุ �าคญัในการ

ท�าใหท้รพัยากรก๊าซธรรมชาตแิละปิโตรเลียมลดนอ้ยลงเม่ือเทียบกบัการใชใ้นกิจกรรมอ่ืน

38 :  อกีหนึ่งมมุมองเกีย่วกบัการรไีซเคลิพลาสตกิ



ภำพที ่24 เปรยีบเทียบขอ้มลูระหวา่งถงุพลาสติกและถงุกระดาษ

ท่ีมา : Franklin Associates, A Division of Eastern Research Group (ERG)

อกีหนึ่งมมุมองเกีย่วกบัการรไีซเคลิพลาสตกิ :  39



 นอกจากนี ้ จากขอ้มลูของ Voulvoulis N. et al. (2019) ท่ีไดศ้กึษาเก่ียวกบั

ปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกโดยการประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Assessment 

: LCA) ของบรรจภุณัฑเ์ครือ่งด่ืมท่ีผลติจากวสัดตุา่ง ๆ ซึง่พบวา่ การผลติบรรจภุณัฑ์

จากวสัดไุมว่า่จะเป็นพลาสตกิหรอืวสัดอ่ืุนลว้นสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี ้

เม่ือเปรยีบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติขวด PET 

ปรมิาตร 500 มล. กบัวสัดทุางเลือกอ่ืน ๆ ในปรมิาตรเทา่กนั กลบัพบวา่ การผลติ

ขวดพลาสติกมีปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกนอ้ยกว่าบรรจภุณัฑเ์ครื่องด่ืมท่ีผลิต

ดว้ยกลอ่ง fiberboard กระป๋องเหลก็ กระป๋องอลมิูเนียม และขวดแกว้ ดงัแสดงในภาพท่ี 25

ภำพที ่25 ปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกส�าหรบัการผลติบรรจภุณัฑเ์ครือ่ง

ด่ืมปรมิาตร 500 มล. จากวสัดตุา่ง ๆ   

ท่ีมา : Voulvoulis N. et al. (2019) 

40 :  อกีหนึ่งมมุมองเกีย่วกบัการรไีซเคลิพลาสตกิ



เศรษฐกจิหมุนเวยีน  (circular economy) 

กับอุตสำหกรรมพลำสตกิ

 เศรษฐกิจหมนุเวียน หรอื Circular Economy เป็นโมเดลการด�าเนินธรุกิจ 

ท่ีเปลี่ยนระบบการผลติแบบเสน้ตรง (Linear Economy) take-make-use-dispose  

ท่ีเนน้การผลติและบรโิภคท่ีก่อใหเ้กิดขยะจ�านวนมาก มาเป็นระบบการผลติท่ีใหค้วามส�าคญั 

กบัการจดัการขยะและสนิคา้หลงัจากการบรโิภค มีการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

และน�าสนิคา้ท่ีใชแ้ลว้กลบัเขา้สูก่ระบวนการผลติไดอี้ก (Make-Use-Return) สง่เสรมิ

ใหเ้กิดความสมดลุของธรุกิจ คณุภาพชีวิต และอนาคตโลกท่ียั่งยืน 

เศรษฐกจิหมนุเวยีน (circular economy) กบัอตุสาหกรรมพลาสตกิ :  41

ภำพที ่26 ระบบเศรษฐกิจหมนุเวียน
ท่ีมา : บรษัิท  อินโดรามา เวนเจอร ์ส จ�ากดั มหาชน

 ทัง้นี ้การน�า circular economy มาใชใ้นการจดัการของเสียตอ้งเริม่ตน้จาก 

การออกแบบกระบวนก ารผลติใหป้ระหยดัทรพั ยากรมากท่ีสดุ และผูบ้รโิภคสามารถ

ใชง้านไดคุ้ม้คา่ ท่ีสดุ หรอืสามารถน�าก ลบัมาใชใ้หมไ่ดม้ากท่ีสดุ โดยตอ้งมีการคดัแยก 

จดัเก็บอยา่งเป็นระบบจากผูใ้ชง้าน แตห่ากไมส่ามารถน�ามาใชต้อ่ในรูปแบบเดมิได ้ 

อยา่งนอ้ยท่ีสดุก็ตอ้งสามารถน�าไปเป็นเชือ้เพลงิตอ่ได ้ ซึง่การต่ืนตวัเก่ียวกบัการน�าแนวคดิ 

circular economy ในหลายอตุสาหกรรม สง่ผลใหผู้ผ้ลติสนิคา้ตา่งๆ มีการน�าวสัดเุหลือใช้

มาสรา้งมลูคา่ดว้ยการออกแบบ รวมทัง้การน�าของเก่ากลบัมาใชใ้หม ่และการออกแบบ

ใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มตัง้แตต่น้



กำรรีไซเคลิพลำสตกิ
ตำมแนวคดิ circular economy

 ในหลายประเทศทั่ วโลกไดมี้การน�าแนวคดิ circular economy มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสม

กบับรบิทของประเทศและองคก์รของตนเอง โดยอตุสาหกรรมพลาสตกิเป็นอตุสาหกรรม

หนึง่ท่ีน�าหลกัการ circular economy มาประยกุตไ์ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมชว่ยลดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม

ไดอ้ยา่งยั่งยืน ซึง่ขยะพลาสตกิท่ีเกิดขึน้ถา้ปลอ่ยใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดมิ take-make-use-

dispose และไมมี่การเอาไปใชป้ระโยชน ์หรอืก�าจดัทิง้จะสามารถเพ่ิมจ�านวนเป็นทวีคณู

ภายในระยะเวลาอนัสัน้ ดว้ยเหตนีุ ้ ขยะพลาสตกิถกูมองวา่เป็นปัญหาระดบัโลก ท่ีควร

ไดร้บัการจดัการอยา่งจรงิจงั

 อยา่งไรก็ตาม สหภาพยโุรปไดอ้อกกฎระเบียบใหมท่ี่ระบวุา่ภายในปี พ.ศ. 2568 

ขวดเครือ่งด่ืมตอ้ งมีสว่นผสมของพลาสตกิรไีซเคิล 25% และเพ่ิมเป็น 30% ภายใน

ปี พ.ศ. 2573 จากขอ้ก�าหนดดงักลา่วรว่มกบัการปรบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจะท�าให้

อตัราการรไีซเคิลพลาสตกิเพ่ิมจ�านวนขึน้อยา่งรวดเรว็ (Stadler, 2020)

ภำพที ่27 การรไีซเคลิพลาสตกิตามแนวคดิ circular economy

ท่ีมา : บรษัิท  อินโดรามา เวนเจอร ์ส จ�ากดั มหาชน

42 : การรไีซเคลิพลาสตกิตามแนวคดิ circular economy



 The United Nat io ns (UN) ไดก้�าหนดปั ญหาขยะพลาสตกิไวป้ระเดน็ส�าคญั

ของวาระระดบัโลก และระบไุวใ้น sustainable development goals (SDGs) ท่ีไดร้บั

การรบัรองโดย 193 ประเทศสมาชิกสหประชาชาตเิม่ือเดือนกนัยายน ปี พ.ศ. 2558 

ประกอบดว้ยเปา้ห มา ยหลายประการท่ีเก่ีย วขอ้งกบัการจดัการทรพัยากรและการจดัการขยะ 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงจากเปา้หมาย 17 ขอ้การบรโิภคและการผลติอยา่งยั่งยืน (SDG 12)  

และการอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนอ์ยา่งยั่งยืนของทะเลและทรพัยากรทางทะเล (SDG 14) 

มีความเก่ียวขอ้ งม ากท่ีสดุกบัขยะพลาสตกิและพลาสตกิ โดยในปี พ.ศ. 2559 สมชัชา

สิ่งแวดลอ้มแหง่สหประชาชาต ิ(UNEA-2) ไดมี้มตท่ีิ 2/11 ซึง่เรยีกรอ้งใหมี้การพิจารณา

เรือ่งขยะพลาสตกิและการรไีซเคลิ

 ในปัจจบุนัภาครฐัไดเ้ตรยีมตวัเพ่ือตอบรบัเปา้หมายการพฒันาอยา่งยั่งยืน ภายใต ้

ขอ้ตกลง ASEAN-UN Plan of Action 2016 – 2020 โดยการจดัท�าแผนยทุธศาสตร ์

ท่ีเนน้การขบัเคลื่อนประเทศสูก่ารพฒันาท่ียั่งยืนทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

ซึง่กระทรวงอตุส าห กรรมมีบทบาทส�าคญัในดา้นการก�าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อตุสาหกรรมพลาสตกิ  โดยมีแผนมุง่ปรบัโครงสรา้งการผลติในประเทศไทยใหเ้ป็นแบบหมนุเวียน 

เพ่ือลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม ควบคูไ่ปกบัการเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจ สง่เสรมิการปรบั

รูปแบบธรุกิจใหส้รา้งสรรคผ์ลติภณัฑใ์หมจ่ากของเสียหรอืวสัดเุหลือใชใ้นประเทศ

 ส�าหรบัสถานการณใ์นปัจจบุนั จากรายงานของสถาบนัพลาสตกิ พบวา่ ประเทศไทย

ผลติขยะพลาสตกิจ�านวน 2,000,000 ตนัตอ่ปี แตมี่เพียงหนึง่ในสี่สว่นเทา่นัน้ ซึง่สว่นมาก

จะเป็นพลาสติก PET  ท่ีมีการน�าไปรไีซเคลิอยา่งถกูตอ้ง เน่ืองจากในปัจจบุนัยงัขาด

การบรหิารจดัการ ขาดมาตรการสง่เสรมิการคดัแยกขยะท่ีเป็นระบบโดยรวม สง่ผลใหเ้กิด 

การขาดแคลนเศษพลาสติกท่ีสะอาด จงึมีตน้ทนุในการรไีซเคลิสงูและไมคุ่ม้คา่ทางเศรษฐศาสตร ์

รวมถงึผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีเทคโนโลยีการผลติยงัไมไ่ดร้บัการพฒันา ขาดมาตรฐาน

การรบัรอง ไมไ่ดอ้ ยูใ่นระบบท่ีทางภาครฐัจะสามารถตรวจสอบใหค้วามสนบัสนนุได ้ 

จงึตอ้งอาศยัความรว่ มมือจากหลายภาคสว่นท่ีจะตอ้งมาพดูคยุกนัหาทางออกท่ีเหมาะสม

กบัทกุฝ่าย ทัง้นี ้ประเทศไทยไดป้ระกาศวา่ในปี พ.ศ. 2564 จะยกเลกิการน�าเขา้ขยะ

พลาสติกอยา่งเดด็ขาด จงึเป็นโอกาสท่ีดีท่ีสดุท่ีจะไดท้บทวนและวางแผนการบรหิารจดัการ

ขยะพลาสตกิของประเทศท่ีใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ซึง่แผนปฏิบตักิารดา้นการจดัการขยะ

พลาสติก 20 ปี ของประเทศไทยไดก้�าหนดแผนเลกิใชพ้ลาสติกท่ีใชค้รัง้เดียวทิง้ทัง้ 

7 ชนิดภายในปี พ.ศ. 2568 (ภาพท่ี 28)

 
การรไีซเคลิพลาสตกิตามแนวคดิ circular economy :  43



ภำพที ่28 พลาสตกิ 7 ชนิดท่ีจะถกูเลกิใชใ้นประเทศไทย

ทีม่ำ : กรมควบคมุมลพิษ

 จากมาตรการดงักลา่ว นบัวา่เป็นการยกระดบัการจดัการปัญหาขยะ โดยการน�า

ระบบเศรษฐกิจหมนุเวียนมาประยกุตใ์ช ้ ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ของอตุสาหกรรมพลาสตกิ 

ท่ีจะท�าใหผู้ป้ระกอบการ เจา้ของโรงงานพลาสตกิทัง้หลายไดพ้ฒันาตนเองไปสูก่ารสรา้งสรรค์

ผลติภณัฑพ์ลาสตกิใหม่ๆ  ท่ีใชไ้ดน้าน และน�ากลบัมาหมนุเวียนใชใ้หมไ่ดจ้นคุม้คา่

44 : การรไีซเคลิพลาสตกิตามแนวคดิ circular economy



ควำมรู้ฝำกทำ้ยเล่ม

 กิจกรรมตา่งๆ ในชีวิตประจ�าวนัลว้นก่อใหเ้กิดขยะอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด ้โดยเฉพาะ

ขยะจากบรรจภุณัฑต์า่งๆ ท่ีมีจ�านวนเพ่ิมมากขึน้ แมว้า่ผูผ้ลติพยายามเปลี่ยนวสัดบุรรจภุณัฑ์

จากพลาสตกิเป็นภาชนะท่ียอ่ยสลายไดห้รอืเป็นพลาสตกิรไีซเคลิแลว้ก็ตาม สิ่งส �าคญั

อยูท่ี่เม่ือใชบ้รรจภุณัฑเ์สรจ็สิน้แลว้ควรจดัการใหถ้กูวิธีและทิง้ขยะใหเ้ป็นท่ี ไมค่วรทิง้ขยะ

ตามทอ้งถนนและตามท่ีสาธารณะ ซึง่หากทิง้ขยะมลูฝอยตามประเภทของถงัขยะท่ีก�าหนดไว ้

อยา่งนอ้ยขยะเหลา่นีก็้จะถกูน�าไปก�าจดัอยา่งถกูวิธี  โดยเฉพาะขยะพลาสตกิ หากคดัแยกดีแลว้

ก็สามารถน�าไปรไีซเคลิกลบัเป็นเมด็พลาสตกิน�ามาใชใ้หม ่นอกจากนี ้ยงัมีเทคโนโลยีท่ีสามารถ

เปลี่ยนพลาสตกิใหเ้ป็นพลงังานในรูปแบบอ่ืนได้

 ส�าหรบัการ Recycle นัน้ เป็นการน�าวสัดท่ีุไมส่ามารถใชง้านซ�า้ไดแ้ลว้ หรอื

วสัดท่ีุอยูใ่นสภาพแตกหกั เสียหาย เขา้สูก่ระบวนการแปรรูปเพ่ือผลติเป็นวสัดชุนิดเดมิ 

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลดการใชว้ตัถดุิบใหน้อ้ยลงแทนการใชว้สัดใุหมท่ัง้หมด อยา่งเชน่  

ขวดพลาสติกใชแ้ลว้เม่ือผา่นการรไีซเคลิแลว้จะไดข้วดพลาสตกิใหม ่สว่นการ Upcycle 

นัน้เป็นการน�าวสัดเุก่ามาเพ่ิมมลูคา่ แปรเป็นผลติภณัฑใ์หม ่ เพ่ือใชป้ระโยชนใ์นรูปแบบใหม ่

ซึง่การ Recycle และ Upcycle นีแ้มเ้ป็นการน�าวสัดเุก่ากลบัมาใชแ้ตย่งัตอ้งใชพ้ลงังาน

หรอืสารเคมีในการแปรสภาพเชน่กนั

 โดยรวม Upcycle อาจดคูลา้ยคลงึกบั Recycle แตส่องกระบวนการนีมี้วิธีการ

และวตัถปุระสงคท่ี์แตกตา่งกนัในการจดัการขยะมลูฝอย ขอ้ดีท่ีเหมือนกนัคือ ชว่ยในการน�า

ขยะกลบัคืนสูว่งจร ทัง้สองกระบวนการนีจ้งึเป็นวิธีการจดัการปัญหาขยะท่ีเหมาะสม

กบับรบิทของประเทศไทย ดงัแสดงในรูปท่ี 29 ผลติภณัฑท่ี์เกิดจากการ Recycle และ 

Upcycle จากขวดพลาสตกิ PET

ความรูฝ้ากทา้ยเลม่ :  45



ภำพที ่29 ผลติภณัฑท่ี์เกิดจากการ Recycle และ Upcycle จากขวดพลาสตกิ PET

 อยา่งไรก็ตาม ทัง้กระบวนการ upcycle และ recycle เป็นเครือ่งมือท่ีมีประสทิธิภาพ

ในการจดัการปัญหาขยะมลูฝอย ซึง่หากมีการคดัแยกขยะท่ีถกูตอ้งตัง้แตต่น้ทางและ

น�าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนต์อ่ไป จะสง่ผลท่ีส�าคญั 4 ประการ ดงัแสดงในภาพท่ี 30 
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ภำพที ่30 ผลจากการคดัแยกขยะแลว้น�าไปใชป้ระโยชนต์อ่

 สดุทา้ยนี ้แมว้า่การ Recycling  และ Upcycling จะชว่ยในการจดัการขยะได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ ลดภาระการก�าจดัท่ีปลายทาง โดยการน�าขยะกลบัคืนสูว่งจร แต่

ทัง้หมดนีอ้าจจะยงัไมเ่พียงพอตอ่การแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม สิ่งท่ีดีท่ีสดุคือ ลดการสรา้งขยะ 

ลดการสรา้งปัญหาสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้เลือกใชผ้ลติภณัฑท่ี์เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มท่ีเม่ือ

กลายเป็นขยะแลว้สามารถส่งคืนกลบัสู่สิ่งแวดลอ้มโดยไม่สรา้งปัญหาใหส้ิ่งแวดลอ้ม 

และท่ีส�าคญัคือ ควรทิง้ขยะใหถ้กูท่ี และทิง้ขยะใหถ้กูถงัเพ่ือใหง้า่ยตอ่การน�ามาจดัการ 

ไมส่ิน้เปลืองพลงังาน และลดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม
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ภำคผนวก : 
กำรวเิครำะหอ์งคป์ระกอบของขยะมูลฝอย 

(Composition of solid waste)

วัตถุประสงค์

 เพ่ือศกึษาองคป์ระกอบทางกายภาพของขยะมลูฝอยของแหลง่ก�าเนิดท่ีศกึษา

หลักการ

 ขยะมลูฝอยชมุชนจากแหลง่ก�าเนิดตา่งๆ มีองคป์ระกอบท่ีแตกตา่งกนั ซึง่สามารถ

ใชป้ระโยชนข์อ้มลูองคป์ระกอบขยะมลูฝอยเหลา่นีใ้นการคาดการณแ์นวทางการจดัการ

ขยะมลูฝอยในขัน้ตอนตอ่ไป องคป์ระกอบของขยะท่ีรวมอยูใ่นขยะมลูฝอยสามารถแบง่

ประเภทไดด้งันี ้

      เศษอาหาร เศษผกั เศษผลไม ้(garbage)

      กระดาษ (paper)

      พลาสตกิและโฟม (plastic and foam)

      ยาง (rubber)

      หนงั (leather)

      ผา้ (textile)

      ไม ้(wood)

      แกว้ (glass)

      โลหะ (metal)

      หิน กระเบือ้ง (stone and ceramic)

      ขยะอนัตราย เชน่ถ่านไฟฉาย หลอดฟลอูอเรสเซนต ์กระป๋องบรรจสุารเคมี

      อ่ืนๆตามท่ีสงัเกตไดจ้ากกองขยะ
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เครือ่งมือและอุปกรณ์

 1. ผา้ยาง พลาสตกิปโูต๊ะ หรอืพืน้ ส �าหรบัแยกประเภทขยะ

 2. ถงุมือยาง

 3. หนา้กากกนัฝุ่ นและกลิ่น

 4. ถาดอลมิูเนียม หรอืถงุพลาสตกิ

 5. เครือ่งชั่งน�า้หนกั

 6. ปากคีบ

 7. เตาอบ

ขัน้ตอนการทดสอบ

 1. กรณีแหลง่ก�าเนิดท่ีมีปรมิาณขยะมลูฝอยมาก ปรบักองขยะมลูฝอยและสุม่ตวัอยา่ง

แบบ quartering กระท�าซ�า้จนกระทัง้เหลือน�า้หนกัของขยะมลูฝอยประมาณ 10% ของ

น�า้หนกัขยะมลูฝอยเริม่ตน้ เพ่ือไดต้วัอยา่งขยะมลูฝอยท่ีเป็นตวัแทนของขยะมลูฝอย

ทัง้หมดในการศกึษาในขัน้ตอนตอ่ไป และมีปรมิาณเพียงพอในการวิเคราะหค์ณุสมบตั ิ

กรณีท่ีแหลง่ก�าเนิดมีปรมิาณขยะมลูฝอยนอ้ยใชข้ยะมลูฝอยทัง้หมดในการวิเคราะห์

ปรับกองขยะมูลฝอยและสุ่มตวัอย่ำงแบบ quartering
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 2. กรณีท่ีแสดงขอ้มลูองคป์ระกอบขยะมลูฝอยเปรยีบเทียบดว้ยน�า้หนกัสด

     a. คดัแยกขยะแตล่ะประเภท (ตารางท่ี 1) 

     b. ค �านวณสดัสว่นของขยะมลูฝอยแตล่ะประเภทดงัสมการท่ี 1

 3. กรณีท่ีแสดงขอ้มลูองคป์ระกอบขยะมลูฝอยโดยวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบเป็นแหง้ 

     a. คดัแยกองคป์ระกอบออกตามประเภทตา่งๆ 

     b. ชั่งน�า้หนกัของขยะแตล่ะประเภท

     c. อบตวัอยา่งขยะท่ีอณุหภมิู 75 ºC เป็นเวลา 4-5 วนั จนน�า้หนกัขยะคงท่ี

     d. ชั่งน�า้หนกัแหง้ของขยะในแตล่ะประเภท

     e. ค �านวณสดัสว่นของขยะมลูฝอยเปรยีบเทียบดว้ยน�า้หนกัแหง้แตล่ะประเภท    

                      ดงัสมการท่ี 1

Ci = Wi 100                           (1)                           

        W 

เม่ือ

Ci    = รอ้ยละขององคป์ระกอบขยะมลูฝอยประเภท i

Wi   = น�า้หนกัขยะมลูฝอยประเภท i

W    = น�า้หนกัขยะรวม
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น�ำ้หนักขยะมูลฝอย สัดส่วนขยะมูลฝอย (%)

เร่ิมตน้ 

(g)

หลังอบ 

(g)

โดยน�ำ้หนักเร่ิมตน้ โดยน�ำ้หนักแหง้

เศษอาหาร เศษผกั เศษผลไม้

กระดาษ

พลาสตกิและโฟม

ยาง

หนงั

ผา้

ไม้

แกว้

โลหะ

หิน กระเบือ้ง

ขยะอนัตราย

อ่ืนๆ

รวมทัง้หมด
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เฉลยแบบทดสอบทำ้ยเล่ม 
โยงเสน้ความสมัพนัธร์ะหวา่งขยะมลูฝอย ประเภทมลูฝอย และเทคโนโลยีการจดัการขยะมลูฝอย1

2 ใหจ้บัคูช่นิดของขยะ กบัผลติภณัฑท่ี์ไดจ้ากการ recycle และ upcycle
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