ค�ำน�ำ
ในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึน้ ประมาณ 3% จากปริมาณขยะมูลฝอย
ในปี พ.ศ. 2561 ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยประกาศยกเลิกการให้ถงุ พลาสติกเวลา
การซือ้ ของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 เมื่อมีการระบาดของโรค COVID 19 เพื่อป้องกัน
การแพร่ร ะบาดของโรคและประชาชนมี พ ฤติ ก รรมการสั่ง ซื อ้ สิ น ค้า และอาหารทาง
ออนไลน์ ท�ำให้เกิดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะขยะพลาสติกเพิ่มขึน้ เนื่องจากการทิง้ และ
การจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยเป็ นการทิง้ ขยะมูลฝอยรวม ไม่มีการคัดแยก
ขยะแต่ละประเภทที่บา้ นเรือน นอกจากนีข้ ยะพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพยาก
จึงมีปริมาณขยะพลาสติกตกค้างในพืน้ ที่ฝังกลบขยะ ท�ำให้พืน้ ที่สถานีฝังกลบขยะไม่เพียงพอ
กับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส
จ�ำกัด มหาชน จึงจัดท�ำคูม่ อื “การคัดแยกขยะชุมชนและการจัดการขยะพลาสติก” เพื่อเพิม่
ความรูค้ วามเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะพลาสติกในรู ปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งผลให้
การคัดแยกขยะมูลฝอย มีการใช้ประโยชน์ขยะพลาสติกเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย
ทีส่ ง่ ไปก�ำจัดทีส่ ถานีฝังกลบขยะ และทีส่ ำ� คัญช่วยลดการใช้วตั ถุดบิ เม็ดพลาสติกบริสทุ ธิ์

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
คณะจัดท�ำ

สารบัญ
1
11
21
28
38
41
42
45
48
49

ขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการอย่างถูกต้อง
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย
พลาสติกและการรีไซเคิลพลาสติก
การรีไซเคิลพลาสติก
อีกหนึ่งมุมมองเกีย่ วกับการรีไซเคิลพลาสติก

เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) กับอุตสาหกรรมพลาสติก
การรีไซเคิลพลาสติกตามแนวคิด circular economy

ความรู้ฝากท้ายเล่ม
แบบทดสอบท้ายเล่ม
เอกสารอ้างอิง

50

ภาคผนวก : การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย (Composition
of solid waste)

54

เฉลยแบบทดสอบท้ายเล่ม

ขยะมูลฝอยชุมชุม
และการจัดการอย่างถูกต้อง

ขยะมูลฝอยชุมชน (municipal solid waste, MSW) เป็ นของเสีย
ที่อยู่ในรู ปแบบของแข็งโดยเกิดขึน้ จากกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันของชุมชน
ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ นแหล่งก�ำเนิดต่างๆ เช่น ขยะจากชุมชน สถานศึกษา
กิจการการค้า การก่อสร้าง และจากอุตสาหกรรม เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ลักษณะของ
ขยะมูล ฝอยที่ เ กิ ด จากแต่ล ะแหล่ง ก�ำ เนิ ด จะมี อ งค์ป ระกอบที่ แ ตกต่า งกัน
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะของขยะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งก�ำเนิดต่างๆ
แหล่งก�ำเนิด

ตัวอย่างผู้ผลิตขยะมูลฝอย ตัวอย่างองค์ประกอบขยะ

ที่พกั อาศัย ชุมชน

บ้านเรือน คอนโดมิเนียม

อุตสาหกรรม

โรงไฟฟ้า พืน้ ที่ก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรม

ธุรกิจ กิจการการค้า สถาบัน

โรงแรม ห้างสรรพสินค้า
ภัตตาคาร ส�ำนักงาน

เกษตรกรรม

สวน ฟาร์ม ปศุสตั ว์

เศษอาหาร กระดาษ
พลาสติก หนัง สิ่งทอ ไม้
แก้ว โลหะ เถ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่
เศษอาหาร บรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุ
สิ่งก่อสร้าง เถ้า ขยะอันตราย
กระดาษ พลาสติก กระดาษ
แข็ง ไม้ เศษอาหาร แก้ว โลหะ
ขยะอันตราย
ใบไม้ กิ่งไม้ มูลสัตว์
ขยะอันตราย
สารก�ำจัดศัตรูพืช

ทีม่ า : ดัดแปลงจาก Luque. R and J.G. Speight (2015)

ขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการอย่างถูกต้อง : 1

ได้แก่

ทัง้ นี ้ องค์ประกอบของขยะมูลฝอยโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท

1) ขยะอินทรีย ์ (organic solid waste) เป็ นขยะที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ
ได้งา่ ย เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ และใบไม้ เป็ นต้น
2) ขยะที่รไี ซเคิลได้ (recyclable solid waste) เป็ นขยะที่สามารถน�ำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ และมีความคุม้ ค่า เช่น แก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ กระป๋ องอลูมิเนียม และ
โลหะ เป็ นต้น
3) ขยะทั่วไป (general waste) เป็ นขยะที่นอกเหนือจากขยะประเภทที่ 1 และ
ประเภทที่ 2 เป็ นขยะที่ยอ่ ยสลายทางชีวภาพได้ยาก หรือไม่คมุ้ ค่าที่จะน�ำกลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น ซองบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าขนาดเล็ก: ซองบะหมี่ ซองกาแฟ
4) ขยะอันตราย (hazardous waste) เป็ นขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื ้อน
วัตถุอนั ตราย ขยะอันตรายมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ
วัตถุท่ีทำ� ให้เกิดโรค วัตถุกดั กร่อน วัตถุกมั มันตรังสี วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม วัตถุกดั กร่อน วัตถุอ่ืนๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2 : ขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการอย่างถูกต้อง

จากลักษณะขององค์ประกอบของขยะมูลฝอยทัง้ 4 ประเภทดังกล่าว ได้มี
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่ งการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการ
ก�ำหนดสีของถังทิง้ ขยะตามประเภทของขยะมูลฝอย ได้แก่ ถังสีเขียวส�ำหรับขยะอินทรีย ์
ถังสีเหลืองส�ำหรับขยะรีไซเคิล ถังสีนำ้� เงินส�ำหรับขยะทั่วไป และถังสีสม้ ส�ำหรับ
ขยะอันตรายจากชุมชน เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ถังขยะและตัวอย่างวิธีการจัดการขยะตามประเภทของขยะ
สถานการณ์และการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย
ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ตามจ�ำนวนประชากรและ
กิจกรรมต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึน้ ประมาณ 28.7 ล้านตัน
ซึง่ เพิ่มขึน้ จากปี พ.ศ. 2561 ประมาณ 3% สาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง
การเพิ่มขึน้ ของจ�ำนวนประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
การส่งเสริมการท่องเที่ยว และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะการส่งสินค้าจากบริการสั่งซือ้ ออนไลน์สนิ ค้าและบริการสั่งอาหาร ท�ำให้
เกิดปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึน้
ขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการอย่างถูกต้อง : 3

อย่างไรก็ตาม การจัดการขยะมูลฝอยโดยการน�ำไปใช้ประโยชน์มีแนวโน้มเพิ่มขึน้
เช่น การรีไซเคิลและการหมักท�ำปุ๋ ยประมาณ 12.6 ล้านตัน (คิดเป็ น 43.9%) ซึง่ มีสดั ส่วน
ปริมาณเพิ่มขึน้ จากปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 11 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2563) ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ปริมาณขยะมูลฝอย สัดส่วนขยะที่กำ� จัดไม่ถกู ต้อง ขยะที่ถกู น�ำไปใช้ประโยชน์
และขยะที่กำ� จัดถูกต้องในปี พ.ศ. 2559 - 2562

4 : ขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการอย่างถูกต้อง

การรณรงค์ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในการแยกทิง้ ขยะในถังขยะให้ถกู ต้องตาม
ประเภทของขยะมูลฝอยช่วยให้จดั การขยะมูลฝอยได้ถกู ต้อง และสามารถหมุนเวียน
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ซึง่ จากการศึกษาของ Suma et al., 2019 เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยจากต�ำบลแม่สลองนอก จังหวัดเชียงราย พบว่า ขยะมูลฝอย
ทัง้ หมดประกอบด้วยขยะอินทรีย ์ (42.79%) ขยะรีไซเคิล (26.53%) และขยะอันตราย
(1.49%) ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 องค์ประกอบขยะชุมชนจากต�ำบลแม่สลองนอก จังหวัดเชียงราย
ที่มา: Suma et al., 2019
ทัง้ นี ้ องค์ประกอบของขยะมูลฝอยจากต�ำบลแม่สลองนอกที่สามารถน�ำกลับ
มารีไซเคิลได้ประกอบด้วยแก้ว พลาสติก กล่องนม กระป๋ องอะลูมิเนียม กระดาษและ
โลหะ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การแยกทิง้ ขยะมูลฝอยให้ถกู ประเภทสามารถ
น�ำขยะอินทรียไ์ ปหมักท�ำปุ๋ ย เพื่อใช้เป็ นวัสดุปรับปรุงดิน รวมทัง้ การน�ำขยะรีไซเคิลไป
ใช้ประโยชน์ใหม่และจัดการขยะอันตรายด้วยวิธีท่ีถกู ต้อง ซึง่ สามารถลดปริมาณขยะ
ที่สง่ ไปก�ำจัดที่สถานีฝังกลบขยะอย่างถูกสุขลักษณะเหลือ 29.19%
ขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการอย่างถูกต้อง : 5

เมื่อพิจารณาการจัดการขยะมูลฝอยในอดีต พบว่า การทิง้ ขยะมูลฝอยโดยไม่มี
การคัดแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง ขยะมูลฝอยทุกประเภทถูกจัดเก็บรวมกันในถังขยะจาก
บ้านเรือน จึงมีขยะมูลฝอยรีไซเคิลได้บางส่วนที่ตกค้างในถังขยะ สูญเสียขยะที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ซำ้� ก่อนการทิง้ อีกทัง้ มีการใช้ถงุ พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ โดยไม่มี
การใช้ซำ้� ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่สง่ ไปฝังกลบมีมาก ท�ำให้พืน้ ที่ฝังกลบที่มีอย่าง
จ�ำกัดมีไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่ตอ้ งก�ำจัด
ดังนัน้ การจัดการขยะมูลฝอยในปั จจุบนั รัฐบาลจึงรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้
เพิ่มการใช้ซำ้� และการรีไซเคิล ซึง่ เป็ นวิธีการที่นิยมใช้สำ� หรับการจัดการขยะมูลฝอยตาม
แนวเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สดุ ลดมลพิษ
ที่อาจจะเกิดขึน้ และเพิ่มศักยภาพการใช้ทรัพยากรของขยะมูลฝอย ตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 ประเทศไทยขับเคลื่อน
ไปสูก่ ารเป็ นสังคมปลอดขยะ (zero waste society) บนแนวความคิด 3Rs (Reduce
ลดการใช้ Reuse การใช้ซำ้� และ Recycle น�ำกลับมาใช้ใหม่) (ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560)

6 : ขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการอย่างถูกต้อง

การแยกทิง้ ขยะในถังขยะให้ถกู ต้องส�ำหรับขยะแต่ละประเภท เป็ นผลให้
ปริมาณขยะที่แหล่งก�ำเนิดลดลง มีการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยได้เต็มที่และการจัดการขยะ
ในขัน้ ตอนถัดไปด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมด�ำเนินการได้งา่ ย ส่งผลให้ปริมาณขยะ
ที่ถกู ก�ำจัดในขัน้ ตอนสุดท้ายโดยการฝังกลบขยะลดลง (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 ล�ำดับการจัดการขยะมูลฝอยในปั จจุบนั ส�ำหรับการจัดการขยะ
เหลือศูนย์ท่ีอาศัยแนวทางเศรษฐศาสตร์หมุนเวียน
ในปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลมีนโยบายลดปริมาณการใช้ถงุ พลาสติก เช่น จ�ำกัด
และยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ (single use plastic)
การขอความมือกับผูข้ ายงดการบริการให้ถงุ บรรจุสนิ ค้า รณรงค์ประชาชนใช้ถงุ ผ้าหรือ
ใช้ถงุ พลาสติกซ�ำ้ หรือการรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมภาชนะส�ำหรับบรรจุอาหารและ
เครือ่ งดื่ม ส่งผลให้ชว่ ยลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติก (ลดการใช้ และการ
ใช้ซำ้� ) นอกจากนีม้ ีความร่วมมือของประชาชนในการแยกทิง้ ขวดน�ำ้ พลาสติก ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นพลาสติกประเภท polyethylene terephthalate (PET) ในถังขยะรีไซเคิลช่วยให้
ปริมาณขวด PET ถูกน�ำไปรีไซเคิลหมุนเวียนกลับเข้าสูใ่ นอุตสาหกรรมมากขึน้ ปริมาณ
ขยะที่สง่ ไปก�ำจัดที่สถานีฝังกลบขยะมูลฝอยที่ถกู สุขลักษณะลดลง
ขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการอย่างถูกต้อง : 7

การจัดการขยะรีไซเคิลก่อนทิง้ ในถังขยะ ควรท�ำความสะอาดขยะก่อนการรวบรวม
ไปทิง้ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นจากการเน่าเสียของขยะมูลฝอย และสะดวกต่อการน�ำไปรีไซเคิล
ในขัน้ ตอนถัดไป ตัวอย่างเช่น ชาวญี่ปนล้
ุ่ างภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีเปื ้อนเศษอาหารและ
ผึง่ แห้ง ก่อนที่จะทิง้ ในถังขยะประเภทขยะรีไซเคิล หรือชาวไทยล้างกล่องนมหรือน�ำ้ ผลไม้
ที่ไม่มีของเหลวตกค้างและผึง่ แห้ง ก่อนรวบรวมไปทิง้ รวมที่ถงั รวบรวม (drop box) เพื่อ
น�ำไปรีไซเคิลต่อไป ในประเทศสวีเดนมีเครือ่ งรับขยะรีไซเคิลเช่นขวดพลาสติกประเภท PET
และกระป๋ องอลูมิเนียม โดยประชาชนน�ำขยะรีไซเคิลแลกกับคูปองเพื่อใช้ในการแลกซือ้ อาหาร
ส่ว นในประเทศไทยมี ก ารรับ ซื อ้ ขยะรีไ ซเคิ ล ซึ่ง ราคาของขยะรีไ ซเคิ ล จะแตก
ต่างกันไปในแต่ละวัน เช่นในวันที่ 26 กันยายน 2563 ราคากระป๋ องอลูมิเนียม
ขวดน�ำ้ ขุน่ และขวดน�ำ้ PET ใสเป็ น 26 บาท/กิโลกรัม 5 บาท/กิโลกรัม และ 5 บาท/กิโลกรัม
ตามล�ำดับ (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 ราคาขยะรีไซเคิลบางชนิดที่ซือ้ ขายในวันที่ 26 กันยายน 2563
ที่มา: วงษ์พาณิชย์ (2563)
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กรณี การทิง้ ขยะมูลฝอยรวมขยะรีไซเคิลที่ไม่ได้รบั การแยกทิง้ ที่แหล่งก�ำเนิด
มีกระบวนการคัดแยกขยะด้วยเครือ่ งจักรตามคุณสมบัติของขยะ ซึง่ มีขนั้ ตอนและค่าใช้จา่ ย
ในการคัดแยกเพิ่มขึน้ ตัวอย่างเครือ่ งจักรในการคัดแยกขยะตามคุณสมบัตขิ องขยะ เช่น
การคัดแยกตามขนาดที่แตกต่างกัน (screening) โดยใช้ตะแกรงที่มี
ขนาดช่องว่างเปิ ดตามขนาดของขยะที่ตอ้ งการจะคัดแยก
		การแยกโดยอากาศความแตกต่างของความหนาแน่นของขยะโดยใช้
น�ำ้ หรืออากาศเป็ นตัวกลางในการคัดแยก เช่นการคัดแยกเศษกระดาษออกจากเศษแก้ว
โดยการใช้ลมเป่ า (air classifier)
		
การเพิ่มความหนาแน่นของขยะ เช่นการอัดขวดพลาสติกให้เป็ นก้อน
(bale) หลังจากการคัดแยก ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยและง่ายต่อการขนส่ง
		
การคัดแยกขยะตามคุณสมบัตกิ ารเป็ นโลหะ โดยใช้แม่เหล็กส�ำหรับ
การแยกขยะประเภทเหล็ก (magnetic separator) หรือใช้กระแสไหลวน/แอ็ดดี ้ (eddy
current) ในการแยกกระป๋ องอลูมิเนียม

ขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการอย่างถูกต้อง : 9

การคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะมูลฝอยรวม ในขัน้ แรกคัดแยกขยะขนาดใหญ่
ตามประเภทต่างๆ ด้วยคนงาน หลังจากนัน้ คัดแยกขยะตามความแตกต่างของขนาดขยะ
ด้วยเครือ่ งร่อนคัดแยกขนาด แยกกระดาษแข็งเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ ถัดไปส่งขยะไปยัง
เครือ่ งคัดแยกบอลลิสติค (ballistic separator) โดยการคัดแยกขยะที่มีรูปร่างแตกต่างกันด้วย
การเขย่า เช่น แยกขวดพลาสติก แก้ว กระป๋ องอลูมิเนียม และกระป๋ องโลหะ ซึง่ มีลกั ษณะ
ทรงกระบอก (3D) จะถูกแยกออกจากเศษกระดาษที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่น (2D) และหลังจากนัน้
กระดาษจะถูกบีบอัดเป็ นก้อนเพื่อส่งไปจัดการในขัน้ ตอนต่อไป ในส่วนของการคัดแยกโลหะจะ
ถูกแยกด้วยเครือ่ งคัดแยกแม่เหล็ก (magnetic separator) และแยกกระป๋ องอลูมิเนียม
ด้วยเครือ่ งกระแสเอ็ดดี ้ (eddy current) ส�ำหรับเศษกระดาษจะถูกแยกออกจากขยะประเภทแก้ว
โดยอาศัยความแตกต่างของความหนาแน่นด้วยเครือ่ งคัดแยกด้วยลม (air classifier)
และการคัดแยกประเภทขยะพลาสติกด้วยเครือ่ งคัดแยกด้วยแสง (optical sorter) ขยะที่
คัดแยกได้ถกู อัดเป็ นก้อนเพิ่มความหนาแน่นเพื่อง่ายต่อการขนส่ง (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 การคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ดว้ ยเครือ่ งมือต่างๆ ในสถานีคดั แยก
ที่มา : ดัดแปลงจาก : SUEZ (n.d.)
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เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม

ในการจัดการขยะมูลฝอย
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชนเป็ นข้อมูลเบื อ้ งต้นที่ ใช้ในการวางแผน
แนวทางจัดการและพิจารณาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (โดยวิธีการเก็บตัวอย่างขยะมูลฝอย
และการวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะแสดงในภาคผนวก 1) ทัง้ นี ้ สามารถแบ่งวิธีการ
จัดการขยะมูลฝอยตามคุณสมบัตขิ ององค์ประกอบได้ 3 รูปแบบ ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 วิธีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม

เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย : 11

การหมักท�ำปุ๋ย (composting)
เศษอาหารคือขยะอินทรียป์ ระเภทหนึง่ ซึง่ จุลนิ ทรียส์ ามารถย่อยสลายได้งา่ ย ดัง
นัน้ วิธีการหมักท�ำปุ๋ ยจึงเป็ นวิธีท่ีเหมาะสมกับการบ�ำบัดเศษอาหาร ซึง่ การหมัก
ขยะอินทรียม์ ี 2 แบบขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการบ�ำบัดและชนิดของจุลนิ ทรีย ์ ได้แก่
การหมักแบบใช้อากาศ เพื่อผลิตวัสดุปรับปรุงดิน (compost) และแบบไม่ใช้อากาศ โดย
ได้ก๊าซชีวภาพ (biogas) เป็ นผลพลอยได้ท่ีสามารถน�ำมาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงเสริมได้
ทัง้ นี ้ สภาวะที่เหมาะสมในการหมักแบบใช้อากาศแสดงในตารางที่ 2
และตัวอย่างแนวทางในการให้อากาศในกองปุ๋ ยหมักสามารถด�ำเนิ นการในรู ปของ
การพลิกกองด้วยวิธี windrow (ภาพที่ 8) หรือมีระบบการให้อากาศใต้กองปุ๋ ยหมัก
ด้วยวิธี aerated static pile (ภาพที่ 9) การบ�ำบัดขยะอินทรียโ์ ดยการหมักส่งผลดีตอ่
สิ่งแวดล้อมสามารถหมุนเวียนคาร์บอนกลับไปยังสิ่งแวดล้อม ท�ำให้ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่สง่ ไปสถานีฝังกลบลดลง

ตารางที่ 2 สภาวะการหมักขยะอินทรียท์ ่ีเหมาะสมส�ำหรับการผลิตวัสดุปรับปรุงดิน
ปั จจัย

ช่วงทีเ่ หมาะสม

อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน

25-35:1

ปริมาณความชืน้

40-60%

การให้อากาศ

10-30%

ค่าความเป็ นกรด-ด่าง

ค่อนข้างเป็ นกลาง

ขนาดอนุภาค

10-50 มิลลิเมตร
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ภาพที่ 8 การหมักขยะอินทรียแ์ บบใช้อากาศด้วยวิธี windrow

ภาพที่ 9 การหมักขยะอินทรียแ์ บบใช้อากาศด้วยวิธี aerated static pile
การเผาไหม้ ขยะมูลฝอยในเตาเผา (incineration)
ขยะมูลฝอยทั่วไปที่ไม่สามารถน�ำไปรีไซเคิล หรือไม่สามารถน�ำไปหมัก ท�ำเป็ นปุ๋ ยได้
เช่น เศษพลาสติกจากบรรจุภณ
ั ฑ์ เศษผ้า เศษไม้ และยาง เป็ นต้น ขยะมูลฝอยเหล่านี ้
มีคณ
ุ สมบัตทิ ่ีมีคา่ ความร้อนสูง และสามารถเผาไหม้ได้ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในรูป
ของเชือ้ เพลิงขยะ (refused derived fuel; RDFs) ดังแสดงในภาพที่ 10
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย : 13

ภาพที่ 10 ค่าความร้อนและปริมาณส่วนที่เหลือจากการเผาของขยะมูลฝอยชุมชน
ชนิดต่างๆ
ที่มา : ดัดแปลงจาก Tchobanoglous et al.(1993)
โดยคุณสมบัติของเ ชือ้ เพลิงขยะที่เหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 4 และค่าความร้อน
จากการเผาไหม้ขยะสามารถน�ำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ (ภาพที่ 11) โดยการเผา
ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งได้ 3 วิธีตามความแตกต่างของปริมาณอากาศที่ปอ้ นเข้า
ในระบบ (ภาพที่ 12)
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ตารางที่ 4 คุณสมบัตขิ องเชือ้ เพลิงขยะที่เหมาะสม
คุณสมบัติ

หน่วย

ค่า

เมกะจูล/กิโลกรัม

ไม่นอ้ ยกว่า 6.5

คุณสมบัตทิ างกายภาพ
ปริมาณความร้อนสุทธิ (net calorific value)
ปริมาณความชืน้ (moisture content)
ความหนาแน่นรวม (bulk density)

-

ไม่เกินกว่าร้อยละ 40
โดยน�ำ้ หนัก
กิโลกรัม/ลูกบาศ์กเมตร
ไม่นอ้ ยกว่า 100

คุณสมบัตทิ างเคมี
ปริมาณคลอรีน (Cl2)
ปริมาณขีเ้ ถ้า (ash)

ร้อยละ โดยน�ำ้ หนักแห้ง ไม่เกินกว่าร้อยละ 0.8
โดยน�ำ้ หนักแห้ง
ร้อยละ โดยน�ำ้ หนักแห้ง ไม่เกินกว่าร้อยละ 50
โดยน�ำ้ หนักแห้ง

ความเข้มข้น/ปริมาณของปรอท (Hg)

มิลลิกรัม/เมกกะจูล
(ค่ามัธยฐาน)
ความเข้มข้น/ปริมาณของแคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/เมกกะจูล
(ค่ามัธยฐาน)
ความเข้มข้น/ปริมาณของโลหะอื่นๆ รวม มิลลิกรัม/เมกกะจูล
ได้แก่ พลวง (Sb) สารหนู (As) ตะกั่ว (Pb)
(ค่ามัธยฐาน)
โครเมียม (Cr) โคบอลต์(Co) ทองแดง (Cu)
แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) และ วาเนเดียม(V)

ไม่เกิน 0.06
ไม่เกิน 7.5
ไม่เกิน 190

ที่มา : ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (2561)

เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย : 15

ภาพที่ 11 การเผาไหม้ขยะมูลฝอยชุมชนและการใช้ประโยชน์ความร้อนจากการเผา
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ภาพที่ 12 ระบบการเผาไหม้ขยะมูลฝอยในเตาเผา 3 ประเภท
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ตัวอย่างเตาเผาขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ตที่รองรับการก�ำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชน 700 ตัน/วัน และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 10 เมกกะวัตต์ และเมือง Biscay
ประเทศสเปน เกิดปั ญหาพืน้ ที่ฝังกลบและขาดแคลนพลังงาน บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของเมืองที่มีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ในการรีไซเคิลขยะได้ 50% ผ่านกระบวนการ
ให้ความรูใ้ นการแยกขยะ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผูแ้ ยกขยะ ส่วนขยะ
ที่ไม่สามารถรีไซเคิลจะน�ำมาเผาซึ่งสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
EU มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า Zabalgarbi ที่สามารถก�ำจัดขยะมูลฝอยได้ 30 ตันต่อชั่วโมง
(ประชาชาติธรุ กิจ, 2562)
กรณีท่ีขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รบั การแยกทิง้ ในถังแต่ละประเภท ซึง่ มีขยะอินทรียท์ ิง้
ร่วมกับขยะทั่วไป แนวทางการบ�ำบัดขยะมูลฝอยเหล่านีด้ ว้ ยวิธีเชิงกลร่วมกับทางชีวภาพ
(mechanical biological treatment; MBT) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ไปฝังกลบ
ขัน้ ตอนแรก คือ การปรับสภาพขยะมูลฝอยชุมชน (municipal solid waste pretreatment)
โดยขยะจะถูกคัดแยกโดยพนักงาน เพื่อแยกขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ท่ีรไี ซเคิลได้ หลังจาก
นัน้ ลดขนาดของขยะมูลฝอย ซึง่ เป็ นกระบวนการเชิงกล หมักขยะอินทรียด์ ว้ ยวิธีทาง
ชีวภาพเพื่อผลิตวัสดุปรับปรุงดิน และร่อนด้วยตะแกรง วัสดุปรับปรุงดินซึง่ มีขนาดเล็ก
ร่อนผ่านตะแกรง ส่วนที่คา้ งบนตะแกรงส่วนใหญ่เป็ นพลาสติกที่ยอ่ ยสลายทางชีวภาพ
ยากสามารถน�ำไปผลิตเชือ้ เพลิงขยะ หรือน�ำไปฝังกลบ (ภาพที่ 13)

เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย : 17

ภาพที่ 13 ตัวอย่างการบ�ำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีเชิงกลร่วมกับวิธีทางชีวภาพ

18 : เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย

ส�ำ หรับ การบ�ำ บั ด ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนด้ว ยวิ ธี เ ชิ ง กลร่ ว มกั บ ทางชี ว ภาพ
ในประเทศไทยตัง้ อยูท่ ่ีจงั หวัดพิษณุโลก ระยอง และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยอ่อนนุช
ขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดระยองบ�ำบัดด้วยวิธีเชิงกลร่วมกับทางชีวภาพ มีเทคโนโลยี
ต่อเนื่องส�ำหรับการผลิตปุ๋ ยชีวภาพและการผลิตไฟฟ้า (ภาพที่ 14)

ภาพที่ 14 การผลิตปุ๋ ยหมักชีวภาพและการผลิตไฟฟ้าจากการบ�ำบัดขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีทางกลร่วมกับวิธีทางชีวภาพ
ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน) (2560)

เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย : 19

การฝั งกลบขยะแบบถูกสุขลักษณะ (sanitary landfill)
การฝั งกลบขยะมูลฝอยเป็ นการจัดการขยะมูลฝอยในขัน้ ตอนสุดท้าย ซึง่ ในอดีต
การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่มีการคัดแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง ท�ำให้มีขยะมูลฝอยไปทิง้
ที่สถานีฝังกลบจ�ำนวนมาก ส่งผลให้พืน้ ที่ท่ีมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัดไม่สามารถรองรับขยะมูลฝอย
ได้เพียงพอ ปั จจุบนั จึงมีการรณรงค์ให้ลดการใช้ เพิ่มการใช้ซำ้� น�ำมา รีไซเคิล และใช้ประโยชน์
จากขยะเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่สง่ ไปยังสถานีฝังกลบ
ส�ำหรับกระบวนการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ ขัน้ ตอนแรกขยะมูลฝอย
ที่ส่งเข้ามายังสถานีฝังกลบจะถูกชั่งน�ำ้ หนักเพื่อต้องการทราบปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้ามา
ก�ำจัด และเนื่องจากการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกสุขลักษณะอยูภ่ ายใต้สภาวะไม่มีอากาศ
ขยะอินทรียถ์ กู ย่อยสลายด้วยจุลนิ ทรียเ์ กิดปฏิกิรยิ าชีวเคมีระหว่างการฝังกลบ เกิดน�ำ้ ชะขยะ
ซึง่ เป็ นน�ำ้ เสียและก๊าซชีวภาพ ดังนัน้ การฝั งกลบขยะมูลฝอยแบบถูกสุขลักษณะจึงมีการ
ออกแบบระบบปูพืน้ ก้นบ่อ ระบบรวบรวม ระบบการบ�ำบัดและการใช้ประโยชน์นำ้� เสียและ
ก๊าซชีวภาพ รวมทัง้ มีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ
ชุมชนและไม่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ภาพที่ 15)

ภาพที่ 15 การด�ำเนินการและกระบวนการส�ำหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกสุขลักษณะ
ที่มา : ดัดแปลงจาก Tchobanoglous et al.(1993)
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พลาสติ
ก
และการรีไซเคิลพลาสติก
พลาสติกเป็ นวัสดุท่ีมีบทบาทส�ำคัญในปั จจุบนั เนื่องจากเป็ นวัสดุท่ีสามารถ
ใช้แทนวัสดุธรรมชาติได้หลายอย่าง ประสิทธิภาพของการใช้งานเป็ นที่ยอมรับ สมบัติ
ทั่วไปของพลาสติกจะมีความเสถียรมากในธรรมชาติ สลายตัวยาก เป็ นฉนวนความร้อน
และไฟฟ้าที่ดี มีการอ่อนตัวและหลอมเหลวเมื่อได้รบั ความร้อนจึงเปลี่ยนเป็ นรูปต่างๆ
ได้ตามต้องการ และมีนำ้� หนักเบา
นอกจากนี ้ พลาสติกยังมีตน้ ทุนการผลิตต�่ำจึงเป็ นวัสดุท่ีมีผลต่อการด�ำรง
ชีวิตประจ�ำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมีปริมาณการใช้งานเพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี ้ พลาสติกจึงกลายเป็ นขยะจ�ำนวนมหาศาล และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พลาสติกที่พบมากในกองขยะ คือ ถุงพลาสติก รองลงมา คือ หลอด ฝาพลาสติก และ
ภาชนะบรรจุอาหาร เนื่องจากขยะพลาสติกเหล่านีไ้ ม่สามารถย่อยสลายได้ดว้ ยตัวเอง
ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานหลายร้อยปี เพราะเป็ นสารสังเคราะห์ ดังนัน้ หากไม่มี
วิธีการจัดการที่ดีขยะพลาสติกเหล่านีอ้ าจส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของคุณภาพ
ดินและน�ำ้ สุขภาพอนามัยของมนุษย์ ที่สำ� คัญคือ การเผาท�ำลายพลาสติกยังก่อให้เกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซพิษอื่นๆ ซึง่ เป็ นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ก�ำเนิดพลาสติก
พลาสติก มาจากรากศัพท์ภาษากรีก ค�ำว่า plastikas ซึง่ หมายความว่า
หล่อหรือหลอมเป็ นรูปร่างได้งา่ ย ซึง่ พลาสติกที่ใช้สว่ นใหญ่ได้จากปฏิกิรยิ าสังเคราะห์ทาง
เคมี โดยใช้แหล่งวัตถุดบิ มากกว่าร้อยละ 90 มาจากปิ โตรเคมีเป็ นหลัก ทัง้ น�ำ้ มันดิบและ
ก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ก่อนที่จะค้นพบวัสดุชนิดนี ้ มนุษย์ได้ใช้นำ้� ยางธรรมชาติจากต้นยางมา
ใช้ทำ� เป็ นภาชนะรองเท้า ขันน�ำ้ และของใช้ตา่ งๆ
พลาสติกและการรีไซเคิลพลาสติก : 21

ภาพที่ 16 วิวฒ
ั นาการก�ำเนิดของพลาสติก

22 : พลาสติกและการรีไซเคิลพลาสติก

จากภาพที่ 16 แสดงให้เห็นถึงวิวฒ
ั นาการของการก�ำเนิดพลาสติก ซึง่ มีจดุ เริม่ ต้น
ของแนวคิดในปี ค.ศ. 1839 Charles Goodyear นักประดิษฐ์ชาวอเมริกนั ได้คน้ พบ
การปรับปรุงคุณสมบัตขิ องยางธรรมชาติโดยผสมก�ำมะถันและให้ความร้อน เรียกวิธี
การนีว้ า่ วัลคาไนเซชัน (vulcanization) และยังเป็ นกระบวนการที่ใช้ในทุกวันนี ้ และเป็ น
จุดเริม่ ต้นในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพอลิเมอร์อย่างจริงจัง
ต่อมาในปี ค.ศ. 1856 พลาสติกถูกสร้างขึน้ เป็ นครัง้ แรกโดย Alexander Parkes
โดยค้นพบวัสดุท่ีเรียกว่า parkesine เป็ นวัสดุอินทรียท์ ่ีได้มาจากเซลลูโลส ซึง่ เมื่อถูก
ความร้อนจะสามารถขึน้ รูปและคงรูปไว้ได้เมื่อถูกท�ำให้เย็น จากนัน้ ในปี ค.ศ. 1970
Leo Hendrick Baekeland นักเคมีชาวอเมริกนั ที่เกิดในเบลเยียม ได้ประสบความส�ำเร็จ
ในการท�ำพอลิเมอร์สงั เคราะห์ชนิดแรก โดยใช้ phenol ท�ำปฏิกิรยิ าการควบแน่น
กับ formaldehyde ได้ผลิตภัณฑ์ เรียกว่า bakelite ถือเป็ นพลาสติกสังเคราะห์
ชนิดแรกของโลก จากนัน้ จึงมีการพัฒนาพลาสติกชนิดอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ จนถึงปั จจุบนั และตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1970 เป็ นต้นมา พลาสติกถูกน�ำไปใช้
ในหลากหลายอุตสาหกรรม และผลิตเป็ นของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน จนท�ำให้ในแต่ละปี
พลาสติกถูกผลิตขึน้ มาใช้ประโยชน์มากกว่า 300 ล้านตัน

ประเภทพลาสติก
พลาสติกสามารถแบ่งประเภทตามคุณสมบัตทิ างความร้อนออกเป็ น 2 ประเภท
(ดังแสดงในภาพที่ 17) คือ
1 Thermoplastic (เทอร์โมพลาสติก) เป็ นพลาสติกที่ใช้กนั แพร่หลายที่สดุ
ในโลก พลาสติกประเภทนีเ้ มื่อได้รบั ความร้อนจะอ่อนตัว และแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง
สามารถท�ำให้กลับเป็ นรูปเดิม หรือเปลี่ยนเป็ นรูปอื่นได้ โดยพลาสติกยังคงสมบัติ
เหมือนเดิม มีสมบัตเิ หมาะสมส�ำหรับการขึน้ รูปเป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ด้วยเทคนิคพืน้ ฐาน
เช่น การฉีด การอัดรีด หรือการปั่ นเป็ นเส้นใย
2 Thermosetting plastics (เทอร์โมเซตติงพลาสติก) เป็ นพลาสติกที่มี
คุณสมบัตทิ ่ีนา่ สนใจ คือ มีการหดตัวน้อย ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ความดัน และทนต่อปฏิกิรยิ าเคมีได้ดี จึงท�ำให้เกิดคราบและรอยเปื ้อนยาก มีความคงรูป
หลังการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครัง้ เดียว เมื่อทิง้ ไว้ให้เย็นลงจะแข็งมาก
พลาสติกและการรีไซเคิลพลาสติก : 23

และเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้ หากอุณหภูมิสงู เกินไปก็จะแตกและไหม้เป็ นขีเ้ ถ้าสีดำ�
เทอร์โมเซตติงพลาสติกต้องการเวลาเพื่อการแข็งตัวมากกว่าเทอร์โมพลาสติก รวมทัง้
อาจต้องมีการตกแต่งหลังจากขึน้ รูป

ภาพที่ 17 ประเภทของพลาสติก
ตารางที่ 5 ความแตกต่างระหว่างเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซต
thermoplastic
(เทอร์โมพลาสติก)
1. เป็ นพอลิเมอร์แบบเส้นหรือแบบกิ่ง

thermosetting plastics
(เทอร์โมเซตติง้ พลาสติก)
1. เป็ นพอลิเมอร์แบบเชื่อมโยงหรือแบบร่างแห

2. จะอ่อนตัวหรือหลอมเหลวเมื่อได้รบั ความร้อน 2. จะแข็งตัวเมื่อได้รบั ความร้อน
3. ต้องท�ำให้เย็นก่อนเอาออกจากแม่แบบ 3. ไม่ตอ้ งรอให้เย็นก่อนเอาออกจากแม่แบบ
มิฉะนัน้ จะเสียรูปทรงได้
4. ไม่เกิดปฏิกิรยิ าพอลิเมอร์ไรเซชันในแม่พิมพ์ 4.เกิดปฏิกิรยิ าพอลิเมอร์ไรเซชันในแม่พิมพ์
5. น�ำมารีไซเคิลโดยการหลอมและขึน้ รูป 5.ไม่สามารถน�ำมารีไซเคิลได้
ใหม่ได้
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ชนิดของพลาสติกแบ่งประเภทตามคุณสมบัตทิ างความร้ อน
1 Thermoplastic (เทอร์โมพลาสติก) พลาสติกประเภทนี ้ มีโครงสร้างโมเลกุล

เป็ นโซ่ตรงยาว โดยมีการจัดเรียงโมเลกุล 2 รูปแบบ (ดังแสดงในภาพที่ 20)
ซึง่ แต่ละรูปแบบจะส่งผลต่อคุณสมบัตทิ างกายภาพ การทนความร้อน และการน�ำไฟฟ้า
ที่ตา่ งกัน รายละเอียดดังนี ้
1.1 แบบมีผลึก (partial crystalline thermoplastics หรือ crystalline)
การเรียงตัวของโมเลกุลเป็ นระเบียบและอยูใ่ กล้ชิดกัน ท�ำให้พลาสติกมีความแข็งแรงสูง
ทนความร้อนได้ดี แต่เนือ้ พลาสติกจะมีความขุน่ ตัวอย่างของพลาสติกที่จดั เรียง
โมเลกุลแบบมีผลึก มีดงั นี ้
		
1.1.1 Polyethylene หรือ PE เป็ นพลาสติกที่มีจดุ หลอมเหลวต�่ำ
ไม่สามารถทนอุณหภูมิสงู ได้ มีความใส เหนียว และยืดหยุน่ ได้ดี PE คือสารที่เป็ นส่วนผสม
ของการขึน้ รูปพลาสติก สามารถขึน้ รูปได้ทงั้ แบบแข็งและแบบอ่อน ความหนาแน่นของ
PE มี 3 ระดับคือ ความหนาแน่นต�่ำ (LDPE) ความหนาแน่นกลาง (MDPE) และความ
หนาแน่นสูง (HDPE)
		
1.1.2 Polyethylene terephthalate หรือ PET เป็ นเทอร์โมพลาสติก
ที่มีลกั ษณะแข็ง ไม่มีสี มีความเป็ นผลึกสูง จึงท�ำให้พลาสติกชนิดนีม้ ีความแข็งแรง ยืดหยุน่
และสามารถรับแรงกระแทกได้ดี มีสมบัตปิ อ้ งกันการแพร่ผา่ นของก๊าซ และสลายตัวยาก
และเป็ นพลาสติกชนิดเดียวที่สามารถน�ำมารีไซเคิลได้ 100% นิยมน�ำมาใช้ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ต่างๆ ขวดน�ำ้ ดื่ม แผ่นฟิ ลม์ ขวดบรรจุนำ้� มันพืช เส้นใยสังเคราะห์ ขวดพลาสติก และ
ภาชนะบรรจุ
		
1.1.3 Polypropylene หรือ PP เป็ นพลาสติกที่มีความหนาแน่น
ค่อนข้างต�่ำ ขึน้ รูปได้งา่ ย เนือ้ พลาสติกมีความโปร่งและเบา มีความแข็ง เหนียว ทนทาน
ต่อสารเคมี คงรูปได้ดี ทนต่อการหักงอได้ปานกลาง และทนความร้อนได้แต่นอ้ ยกว่า
PE นิยมน�ำไปผลิตหลอดพลาสติก ถุงพลาสติกส�ำหรับบรรจุอาหาร (ถุงร้อน) และบรรจุ
ภัณฑ์สำ� หรับใส่อาหาร เพราะเป็ นเม็ดพลาสติกที่เป็ น food grade มีความปลอดภัย
ช่วยป้องกันความชืน้ ไม่ให้ทะลุผา่ นถึงอาหารได้ ข้อจ�ำกัดคือ ไม่ทนต่อความเย็นจึง
ไม่เหมาะกับการท�ำบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารแช่แข็ง และไม่ควรใช้เป็ นวัสดุเชื่อมตามข้อต่อต่างๆ
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		1.2 แบบไม่มีผลึก (amorphous thermoplastic) การเรียงตัวของโมเลกุล
ไม่เป็ นระเบียบและอยูห่ า่ งกัน ท�ำให้พลาสติกมีความแข็งแรงที่นอ้ ยกว่า ทนความร้อนได้
น้อยว่า แต่เนือ้ พลาสติกจะใสกว่า เมื่อเทียบกับแบบมีผลึก ตัวอย่างของพลาสติกที่จดั เรียง
โมเลกุลแบบไม่มีผลึก มีดงั นี ้
		
1.2.1 Polyvinyl chloride หรือ PVC เป็ นพลาสติกแข็ง เปราะ ใส
ไม่มีสี ทนต่อสารเคมี สามารถละลายตัวง่ายเมื่อถูกได้รบั ร้อน ดังนัน้ จึงต้องใส่สารเติมแต่ง
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ทนต่อแสงได้ดี นิยมน�ำไปผลิตเป็ นข้อต่อท่อ ท่อน�ำ้ กรอบประตู
หน้าต่าง หนังเทียม สายยาง เบาะรถ เสือ้ กันฝน ฉนวนหุม้ สายไฟ
		
1.2.2 Polystyrene หรือ PS เป็ นพลาสติกที่ผลิตขึน้ มาจาก
styrene monomer มีลกั ษณะแข็ง ใส เปราะ และแตกหักง่าย ทนต่อแรงกระแทกต�่ำ
ทนต่อด่างและกรด ส่วนใหญ่ถกู น�ำไปผลิตเป็ นชิน้ ส่วนตูเ้ ย็น ชิน้ ส่วนในรถยนต์ ชิน้ ส่วน
อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ เครือ่ งใช้สำ� นักงาน ไม้บรรทัดพลาสติก ด้ามปากกา ถังขยะและ
ขวดพลาสติก
		
1.2.3 Polymethyl methacrylate หรือ PMMA หรือที่เรียกว่า อะคริลคิ
เป็ นพลาสติกที่มีความเหนียว มีความต้านทานแรงดึง แข็งแรงทนทาน ทนต่อรังสี UV
มีความโปร่งใสเหมือนแก้วแต่มีนำ้� หนักเบากว่าแก้ว อะคริลกิ จึงเป็ นวัสดุชนิดหนึง่ ที่นิยม
น�ำมาใช้แทนแก้วในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนีน้ ิยมน�ำไปผลิตเป็ นพลาสติกหุม้ ไฟท้าย
ไฟหน้า หน้าปั ดเข็มต่างๆ ในรถยนต์ ใช้ทำ� เลนส์ โคมไฟ ป้ายร้าน ป้ายโฆษณา
		
1.2.4 Polycarbonate หรือ PC ถือเป็ นพลาสติกวิศวกรรมซึง่ มีความ
แข็งแรงทนทาน ท�ำให้ PC ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายอุตสาหกรรม เป็ นพลาสติก
แข็งมาก โปร่งใส มีความเหนียวสูง ทนกรดไม่ทนด่าง ทนต่อแรงยึดและแรงกระแทก
ทนความร้อนได้ถงึ 140 องศาเซลเซียส เป็ นพลาสติกที่มีราคาค่อนข้างแพง นิยมใช้ทำ�
วัสดุก่อสร้างและกระจกกันกระสุน ชิน้ ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ ส่วน
แบตเตอรี่ ฝาครอบฟิ วส์ไฟฟ้า ขวดนมเด็ก
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1.2.5 Acrylonitrile-butadiene-styrene หรือ ABS เป็ นพอลิเมอร์ท่ีมี
ความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ดี เป็ นพลาสติกที่ทนต่อสารเคมี มีความเหนียว มี
ความโปร่งใสแต่ทบึ แสง นิยมใช้สำ� หรับผลิตสิ่งของที่ตอ้ งใช้งานกลางแจ้ง และงานตกแต่ง
เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิน้ ส่วนรถยนต์ อุปกรณ์กีฬา ท่อส่งก๊าซ วัสดุสำ� หรับท�ำเคส (case)
หรือตัวห่อหุม้ สินค้าภายนอก เครือ่ งโทรศัพท์ คียบ์ อร์ดคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ ของเล่นเด็กเล่น เช่น ตัวต่อเลโก้ (lego) และเหมาะส�ำหรับผลิตจาน ชาม
โครงพัดลม หมวกกันน็อค และสวิตซ์ไฟฟ้า
		2. Thermosetting plastics (เทอร์โมเซตติง้ ) พลาสติกชนิดนีม้ ีโครงสร้าง
เป็ นร่างแห ท�ำให้มีความคงรูป สามารถหลอมเหลวขึน้ รูปได้เพียงครัง้ เดียว ไม่สามารถ
คืนสภาพได้หลังจากการขึน้ รูปภายหลังจากการผ่านความร้อนหรือแรงดัน ตลอดจนปฏิกิรยิ า
เคมีได้ (โดยทั่วไปสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส) เมื่อได้รบั ความร้อนสูงอีกครัง้ พลาสติก
จะเสื่อมสภาพและสลายตัวไปเนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์ถกู ท�ำลายจาก
ความร้อน จึงไม่สามารถน�ำมารีไซเคิลหรือหลอมเหลวได้อีก พลาสติกประเภทนีป้ ระกอบด้วย
		
2.1 Phenol formaldehype หรือ PF เป็ นพลาสติกที่มีความแข็งมาก
ไม่ยืดหยุน่ ไม่หลอมหรือละลายในตัวท�ำละลายใดๆ ทนความร้อนสูงถึง 200˚C นิยมน�ำ
มาผลิตเป็ นด้ามจับหม้อกระทะ ฝาครอบจานจ่ายรถยนต์ และถาดบรรจุสารเคมี
		
2.2 Melamine-formaldehyde หรือ MF เป็ นพลาสติกที่ทนความร้อน
ได้ถงึ 110 ˚C มีความแข็งแกร่งมาก นิยมน�ำไปผลิตเป็ นชามพลาสติก เฟอร์นิเจอร์ และ
วัสดุผิวโต๊ะ
		
2.3 Urea-formaldehyde หรือ UF มีความแข็งใกล้เคียงกับชนิด
Melamine-Formaldehyde มาก นิยมน�ำมาผลิตเป็ นสวิตซ์ ปลั๊กไฟ
		
2.4 Polyurethane หรือ PUR เป็ นพลาสติกแข็ง ที่สามารถน�ำไป
ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เช่น โฟมโพลียรู เี ทนอ่อน ใช้ในการท�ำเบาะ ฟูก และ
หีบห่อ ส่วนโฟมโพลียรู เี ทนแข็งใช้เป็ นฉนวนในตูเ้ ย็น เครือ่ งแช่แข็ง
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การรีไซเคิล

พลาสติก
ปั ญหาส่วนใหญ่ท่ีเกิดจากการใช้พลาสติก คือ การที่ผบู้ ริโภคใช้พลาสติกเพียง
ครัง้ เดียวแล้วทิง้ ทัง้ ที่จริงแล้วพลาสติกหลายชนิดสามารถน�ำกลับมารีไซเคิลได้ โดยเฉพาะ
พลาสติกในกลุม่ thermoplastic ที่นำ� มาผ่านกระบวนการบด และหลอมด้วยความร้อน
เพื่อขึน้ รูปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีก การน�ำมาหลอมใหม่และขึน้ รูปซ�ำ้ ท�ำให้เกิดประโยชน์
จากการของเสีย แต่มีขอ้ ควรระวังคือพลาสติกที่ผา่ นกระบวนการรีไซเคิลหลายครัง้
อาจเกิดการเสื่อมสภาพได้ ดังนัน้ การน�ำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ควรใช้ผสมเศษพลาสติก
ในสัดส่วนที่พอเหมาะเท่านัน้ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ตอ้ งการสมบัติพิเศษควรระวัง
เรือ่ งความสะอาดของวัตถุดบิ และสิ่งเจือปน อย่างไรก็ตาม พลาสติกรีไซเคิลมักมีขอ้ จ�ำกัด
ในการใช้งาน คือไม่ทนต่อความร้อนหรืออุณหภูมิสงู ได้ เพราะจะเกิดการบิดเบีย้ วหรือเสีย
รูปทรงไป
ทัง้ นี ้ พลาสติกรีไซเคิล แบ่งออกเป็ น 7 ประเภท (ดังแสดงในภาพที่ 18) ซึง่ สมาคม
อุตสาหกรรมพลาสติกแห่งสหรัฐอเมริกา (The Society of the Plastics Industry Inc.)
ได้กำ� หนดสัญ ลัก ษณ์ม าตรฐานของพลาสติกที่ ใ ช้ใ นชี วิตประจ�ำวันที่ สามารถน�ำมา
รีไซเคิลได้ โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ลกู ศร 3 ตัว วนไปในทางเดียวกันเป็ นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
หรือ เรียกว่า mobius loop เมื่อปรากฏสัญลักษณ์นีท้ ่ีสนิ ค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดหมายถึงว่า
ผลิตภัณฑ์นนั้ สามารถรีไซเคิลได้หรือ ผลิตภัณฑ์นนั้ ท�ำมาจากวัสดุรไี ซเคิล ส่วนหมายเลข
ก�ำกับตรงกลางรูปสามเหลี่ยม และมีอกั ษรภาษาอังกฤษที่ฐานสามเหลี่ยม คือ การจัดประเภท
หรือชนิดพลาสติกที่จะน�ำมารีไซเคิลได้
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ภาพที่ 18 พลาสติกที่ควรแยกก่อนทิง้ เพื่อน�ำไปรีไซเคิล
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กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก
การรีไซเคิลพลาสติก คือ กระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกให้อยูใ่ นรูปแบบ
ที่สามารถน�ำไปใช้งานต่อได้ หรือการน�ำพลาสติกมาแปรรูปใช้ใหม่ (recycled plastic)
ซึ่งเป็ นวิธีท่ีสามารถช่วยลดปริมาณวัตถุดิบหลักในการผลิตพลาสติกบริสุทธิ์และลด
ขยะอันตรายในกระบวนการผลิตพลาสติกบริสทุ ธิ์ โดยผลิตภัณฑ์ท่ีทำ� จากวัสดุรไี ซเคิล
นัน้ จะมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ เช่น การน�ำขวดพลาสติก
มาหลอมและฉีดขึน้ รูปใหม่เป็ นภาชนะบรรจุ เป็ นต้น
ในกระบวนการรีไซเคิลนัน้ สิ่งส�ำคัญคือ ต้องท�ำการคัดแยกประเภทพลาสติก
ก่อน เนื่องจากพลาสติกเป็ นวัสดุท่ีมีลกั ษณะพิเศษ คือ มีนำ้� หนักและความซับซ้อน
ทางโครงสร้างโมเลกุลสูง ท�ำให้พลาสติกแต่ละชนิดไม่สามารถผสมเข้าด้วยกันได้เหมือน
วัสดุชนิดอื่น เช่น แก้ว หรือโลหะ ซึง่ การรีไซเคิลนัน้ แบ่งเป็ น 4 ประเภทหลัก (ภาพที่ 19)

ภาพที่ 19 การรีไซเคิลพลาสติก 4 ประเภท
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1 การรีไซเคิลแบบปฐมภูมิ (primary recycling) เป็ นการน�ำขวด หรือพลาสติก

ประเภทเดียวกัน และไม่มีส่งิ อื่นเจือปน ที่เกิดในกระบวนการผลิต หรือขึน้ รูปกลับมา
ใช้ซำ้� ภายในโรงงาน โดยสามารถน�ำมาใช้ซำ้� ทัง้ หมด หรือเติมผสมกับพลาสติกใหม่
ที่อตั ราส่วนต่างๆ
2 การรีไซเคิลแบบทุตยิ ภูมิ (secondary recycling) หรือกระบวนการหลอม
ขึน้ รูปใหม่ เป็ นการน�ำพลาสติกที่ผา่ นการใช้งานแล้วมาท�ำความสะอาด บด หลอม และ
ขึน้ รูปกลับไปเป็ นผลิตภัณฑ์พลาสติกอีกครัง้ สามารถแบ่งได้เป็ นหลายเทคนิค คือ
2.1 การรีไซเคิลเชิงกล (mechanical recycling) ท�ำโดยการเก็บพลาสติก
ที่ผา่ นการใช้งานมาแล้ว คัดแยกตามประเภท และสี ล้างท�ำความสะอาด ก่อนน�ำมาบด
เป็ นชิน้ เล็กๆ และหลอมเป็ นเม็ดพลาสติกเกรด 2 หรือเม็ดพลาสติก รีไซเคิลเพื่อน�ำกลับ
ไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือน�ำมาผสมกับเม็ดพลาสติกใหม่เพื่อ
ให้ได้คณ
ุ สมบัตทิ ่ีตอ้ งการก่อนน�ำไปผ่านกระบวนการขึน้ รูป
2.2 การปรับปรุงโดยวิธีทางเคมี (chemical modification) คือ การท�ำให้เม็ด
พลาสติกรีไซเคิลมีลกั ษณะใกล้เคียงกับเม็ดพลาสติกใหม่ การปรับปรุงทางเคมีนีส้ ามารถ
ใช้ได้กบั ทัง้ พลาสติกชนิดเดียวหรือพลาสติกผสม ถ้าเป็ นพลาสติกชนิดเดียวก็จะใช้การเติม
สารเคมีหรือใช้วิธีการผ่านด้วยรังสี แต่ถา้ เป็ นพลาสติกผสมมักใช้สารช่วยในการผสมให้
เข้ากันที่รูจ้ กั กันโดยทั่วไปว่า compatibilizer
2.3 การหลอมอัดรีดร่วมและการฉีดร่วม (co-extrusion and co-injection
molding) เหมาะส�ำหรับใช้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีตอ้ งสัมผัสกับอาหาร ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่
ผลิตได้จากกระบวนการนีจ้ ะมีลกั ษณะโครงสร้างเป็ นชัน้ ๆ เหมือนแซนด์วิช โดยที่ผิวหน้า
เป็ นชัน้ ที่ผลิตจากพลาสติกใหม่ซง่ึ มีความต้านทานต่อแรงดึงสูง ป้องกันการขีดข่วนได้ดี
และมีสีสนั น่าใช้ ส่วนชัน้ กลางเป็ นชัน้ ของพลาสติกรีไซเคิล
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3 การรีไซเคิลแบบตติยภูมิ (tertiary recycling) แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ

3.1 การรีไซเคิลทางเคมี (chemical recycling) เป็ นกระบวนการที่ทำ� ให้
โครงสร้างสายโซ่ของพอลิเมอร์เกิดการขาดหรือแตกออก (depolymerisation) ได้มอนอเมอร์
(monomer) หรือโอลิโกเมอร์ (oligomer) เป็ นผลิตภัณฑ์เมื่อน�ำมาท�ำให้บริสทุ ธิ์โดยการ
กลั่นและตกผลึกได้เป็ นสารตัง้ ต้นที่มีคณ
ุ ภาพสูงซึง่ นิยมใช้ในการรีไซเคิลพลาสติก PET
3.2 การรีไซเคิลทางความร้อน (thermolysis) โครงสร้างของพลาสติก
สามารถเกิดการแตกหรือขาดได้โดยใช้ความร้อน เรียกว่า thermolysis แบ่งออกได้เป็ น
3 วิธี คือ
(1) แบบไม่ใช้ออกซิเจน (pyrolysis) เป็ นกระบวนการที่ทำ� ให้สาย
โซ่พอลิเมอร์เกิดการแตกออกโดยใช้ความร้อนแบบไม่ใช้ออกซิเจน ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการ
ควบแน่นเป็ น ของเหลวที่เรียกว่า น�ำ้ มันดิบสังเคราะห์ (synthetic crude oil) สามารถ
น�ำกลับไปใช้ในโรงกลั่นและส่วนที่ไม่เกิดการควบแน่นจะถูกน�ำกลับมาใช้เป็ นเชือ้ เพลิง
ในการให้ความร้อนภายในกระบวนการ
		
(2) แบบใช้ออกซิเจนบางส่วน (gasification) เป็ นกระบวนการที่ทำ� ให้
สายโซ่พอลิเมอร์เกิดการแตกออกโดยใช้ความร้อนแบบจ�ำกัดการใช้ออกซิเจนในการเข้า
ท�ำปฏิกิรยิ า กระบวนการนีเ้ กิดขึน้ ที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า pyrolysis ผลลัพธ์ท่ีได้คือ syngas
ซึง่ ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจน สามารถน�ำมาใช้เป็ นเชือ้ เพลิง
ได้โดยตรง แต่ถา้ ท�ำการแยกก่อนน�ำมาใช้ในรูปของสารเคมีจะมีมลู ค่าสูงขึน้ 2 – 3 เท่า
		
(3) การเติมไฮโดรเจน (hydrogenation) เป็ นเทคนิคที่ปรับปรุงมาจาก
กระบวนการกลั่นน�ำ้ มันแบบใช้ตวั เร่งปฏิกิรยิ า โดยสายโซ่พอลิเมอร์จะถูกท�ำให้แตกหรือ
ขาดออกจากกันด้วยความร้อนและสัมผัสกับไฮโดรเจนที่มากเกินพอที่ความดันสูงกว่า
100 บรรยากาศ จนเกิดปฏิกิรยิ าแตกตัว (cracking) และเกิดการเติมไฮโดรเจน
(hydrogenation) อย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้สว่ นใหญ่เป็ นเชือ้ เพลิงเหลว เช่น น�ำ้ มัน
แก็สโซลีนหรือดีเซล
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		กระบวนการรีไซเคิลทางความร้อนถือได้วา่ เป็ นเทคโนโลยีท่ีมปี ระโยชน์
และคุม้ ค่ากว่าการรีไซเคิลทางเคมีเพราะสามารถจัดการขยะที่เป็ นพลาสติกผสมที่มี
สิ่งปนเปื ้อนอื่นๆ ที่ไม่ใช่พลาสติกได้ ในขณะที่การรีไซเคิลทางเคมีตอ้ งใช้พลาสติกที่มี
ความสะอาดค่อนข้างสูงและมีการผสมหรือปนเปื ้อนได้เพียงเล็กน้อย ท�ำให้มีคา่ ใช้จา่ ย
ในการเตรียมวัตถุดบิ สูง อย่างไรก็ตามพลาสติกที่จะน�ำมารีไซเคิลทางความร้อนก็ควรมี
การคัดขนาดหรือก�ำจัดสิ่งปนเปื ้อนออกบ้าง
4 การรีไซเคิลแบบจตุภมู ิ (quaternary recycling) พลาสติกสามารถน�ำมา
เผาไหม้เป็ นเชือ้ เพลิงทดแทน โดยการเผาไหม้ของพลาสติกให้คา่ ความร้อนอยูใ่ นช่วง
22 - 46 MJ/kg ซึง่ ใกล้เคียงกับถ่านหิน (29 MJ/kg) ช่วยในการเผาไหม้สว่ นที่เป็ นขยะ
เปี ยก ท�ำให้ลดปริมาณเชือ้ เพลิงที่ตอ้ งใช้ในการเผาขยะ

ประเภทของพลาสติกกับการรีไซเคิล
พลาสติกสามารถน�ำกลับมาใช้ได้ทงั้ หมดเกือบทุกประเภท ยกเว้นพลาสติกบางชนิด
ที่มีขอ้ จ�ำกัดบางประการในการรีไซเคิล เช่น พลาสติกพีวีซี เมลามีน พลาสติกที่มีนำ้� หนักเบา
รวบรวมได้ยาก หรือ บรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีทำ� มาจากพลาสติกหลายชนิด เหล่านีไ้ ม่เป็ นที่นิยม
ในการน�ำกลับมารีไซเคิลได้ ทัง้ นี ้ ประเภทของพลาสติกที่นิยมน�ำกลับมารีไซเคิล ได้แก่

ภาพที่ 20 ประเภทของพลาสติกที่นิยมน�ำกลับมารีไซเคิล
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เมื่อพิจารณากระบวนการรีไซเคิลพลาสติกดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า
การรีไซเคิลพลาสติกเป็ นกระบวนการส�ำคัญที่ทำ� ให้การใช้ทรัพยากรเกิ ดประโยชน์
สูงสุด ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่กระบวนการจัดการวัตถุดบิ การผลิต รวมทัง้ การแปรสภาพให้อยูใ่ น
รูปของพลังงาน โดยภาพที่ 21 สะท้อนให้เห็นภาพรวมของปรากฏการณ์ดงั กล่าวได้
อย่างชัดเจน

ภาพที่ 21 วงจรชีวิตของพลาสติก
ที่มา : Woldemar (2019)
โดยปั จจุบนั ขวดพลาสติก PET ขนาด 1.5 ลิตรมีนำ้� หนักเพียง 26.8 กรัม ซึง่
มีนำ้� หนักลดลงจากเดิม เกิดจากการใช้วสั ดุอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้ใช้
วัตถุดบิ ลดลง 66% ในช่วง 5 ปี ท่ีผา่ นมา ท�ำให้รถบรรทุก 1 คันสามารถขนส่งได้มากขึน้
ส่งผลต่อการลดการใช้เชือ้ เพลิงและการปล่อยมลพิษอย่างมีนยั ส�ำคัญ (Stadler, 2020)
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ขัน้ ตอนการรีไซเคิลพลาสติก
การรีไซเคิลพลาสติกมีขนั้ ตอนดังนี ้
1 ขัน้ ตอนการตรวจสอบ (inspection) ขัน้ ตอนแรกเป็ นการตรวจสอบและ
แยกสิ่งที่ปะปนออกจากขยะพลาสติก เช่น ก้อนหิน แก้ว รวมถึงพลาสติกที่ไม่สามารถ
รีไซเคิลได้
2 ขัน้ ตอนการตัดบดและการท�ำความสะอาด (chopping and washing)
ขัน้ ตอนที่สองเป็ นการน�ำพลาสติกมาล้างท�ำความสะอาด
3 ขัน้ ตอนคัดแยกประเภทพลาสติกโดยการลอยน�ำ้ (floatation tank) เนื่องจาก
พลาสติกแต่ละประเภทมีความหนาแน่นที่แตกต่างกัน ดังนัน้ เมื่อน�ำมาลอยน�ำ้ พลาสติก
บางประเภทจะจม เช่น PS PVC PET ABS ส่วนพลาสติก PP HDPE LDPE จะลอย วิธีนี ้
ถือเป็ นการคัดแยกอย่างง่าย (ภาพที่ 22)

ภาพที่ 22 การคัดแยกประเภทพลาสติกโดยการลอยน�ำ้
ที่มา : S. Serranti & G. Bonifazi (2019)
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4 ขัน้ ตอนการท�ำให้แห้ง (drying) น�ำพลาสติกที่คดั แยกประเภทพลาสติกโดย

การลอยน�ำ้ มาท�ำให้แห้งผ่านเครือ่ งอบแห้ง (tumble dryer)
5 ขัน้ ตอนการหลอมตัวด้วยความร้อนและความดัน (melting) พลาสติกจะ
ถูกน�ำไปหลอมที่เครือ่ งอัดรีด (extruder) ทัง้ นีอ้ ณ
ุ หภูมิและความดันที่ใช้จะแตกต่างกัน
ตามชนิดของพลาสติก เนื่องจากมีจดุ หลอมเหลวที่ตา่ งกัน
6 ขัน้ ตอนการกรอง (filtering) พลาสติกที่ถกู หลอมแล้วจะต้องผ่านการกรอง
อย่างละเอียดอีกครัง้ เพื่อก�ำจัดสิ่งปนเปื ้อนออก จากนัน้ พลาสติกที่หลอมจะไหลผ่าน
เครือ่ งอัดรีด (extrusion) เพื่อท�ำให้พลาสติกออกมาเป็ นเส้น
7 ขัน้ ตอนการท�ำเม็ดพลาสติก (pelletizing หรือ granulation) เมื่อได้เส้นพลาสติก
แล้วน�ำมาลดอุณหภูมิให้เย็นโดยการแช่นำ้� แล้วจึงน�ำมาตัดเป็ นเม็ดเล็กๆ และส่งไปโรงงานผลิต
พลาสติกเพื่อขึน้ รูปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
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ภาพที่ 23 กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
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่ วกับ
อีกหนึ่งมุมมองเกีย

การรีไซเคิลพลาสติก
ในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่อาจเข้าใจว่า พลาสติกนัน้ เป็ นสาเหตุสำ� คัญ
ของการท�ำลายสิ่งแวดล้อม แต่ในอีกมุมหนึง่ พลาสติกก็มีขอ้ ดีหลายด้าน ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบ
กับวัสดุอ่ืนๆ กับพลาสติก พบว่า พลาสติกมีสง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เช่น
เมื่อเปรียบเทียบทัง้ วงจรชีวิตระหว่างถุงพลาสติกและ ถุงกระดาษ พบว่าถุงพลาสติก
ปล่อยมลภาวะทางอากาศน้อยกว่าถุงกระดาษ และยังใช้พลังงานและน�ำ้ สะอาดน้อยกว่า
ถุงกระดาษเป็ นจ�ำนวนมาก จากภาพที่ 24 จะเห็นได้วา่ ในปริมาณการผลิตที่เท่ากัน
ถุงกระดาษสร้างมลภาวะทางอากาศมากกว่า 6.6 เท่า ใช้พลังงานมากกว่า 2.5 เท่า และ
ใช้นำ้� สะอาดมากกว่าถึง 16.1 เท่า
จากข้อมูลดังกล่าวสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้วา่ ทัง้ การผลิตถุงพลาสติกและถุงกระดาษ
มีความจ�ำเป็ นต้องใช้วตั ถุดบิ จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยพลาสติกได้จากสารตัง้ ต้น คือ
แก๊สธรรมชาติ หรือน�ำ้ มันดิบ ส่วนกระดาษนัน้ ได้จากเส้นใยเซลลูโลสของต้นไม้ เมื่อได้
วัตถุดบิ แล้วกระบวนการผลิตจนถึงขึน้ ตอนการขนส่งจากแหล่งผลิตไปยังผูใ้ ช้ สุดท้าย
จะถูกทิง้ และมีผรู้ วบรวมกลับมาใหม่ ซึง่ ในทุกๆ ขัน้ ตอนมีการปล่อยมลภาวะทางอากาศ
(ในที่นีค้ ดิ เฉพาะก๊าสเรือนกระจก) การใช้พลังงาน ตลอดจนปริมาณน�ำ้ สะอาดที่ตอ้ งใช้
เมื่อพิจารณาบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดต่างๆ กับการปลดปล่อยคาร์บอน ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ใช้ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติและปิ โตรเลียมเพียง 5% ของการใช้ก๊าซธรรมชาติและ
ปิ โตรเลียมทัง้ หมดของประเทศไทย ดังนัน้ พลาสติกจึงไม่ได้เป็ นต้นเหตุสำ� คัญในการ
ท�ำให้ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติและปิ โตรเลียมลดน้อยลงเมื่อเทียบกับการใช้ในกิจกรรมอื่น

38 : อีกหนึ่งมุมมองเกีย่ วกับการรีไซเคิลพลาสติก

ภาพที่ 24 เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างถุงพลาสติกและถุงกระดาษ
ที่มา : Franklin Associates, A Division of Eastern Research Group (ERG)
อีกหนึ่งมุมมองเกีย่ วกับการรีไซเคิลพลาสติก : 39

นอกจากนี ้ จากข้อมูลของ Voulvoulis N. et al. (2019) ที่ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment
: LCA) ของบรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งดื่มที่ผลิตจากวัสดุตา่ ง ๆ ซึง่ พบว่า การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
จากวัสดุไม่วา่ จะเป็ นพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ นี ้
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตขวด PET
ปริมาตร 500 มล. กับวัสดุทางเลือกอื่น ๆ ในปริมาตรเท่ากัน กลับพบว่า การผลิต
ขวดพลาสติกมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่องดื่มที่ผลิต
ด้วยกล่อง fiberboard กระป๋ องเหล็ก กระป๋ องอลูมิเนียม และขวดแก้ว ดังแสดงในภาพที่ 25

ภาพที่ 25 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�ำหรับการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ ง
ดื่มปริมาตร 500 มล. จากวัสดุตา่ ง ๆ
ที่มา : Voulvoulis N. et al. (2019)

40 : อีกหนึ่งมุมมองเกีย่ วกับการรีไซเคิลพลาสติก

เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy)

กับอุตสาหกรรมพลาสติก
เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็ นโมเดลการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เปลี่ยนระบบการผลิตแบบเส้นตรง (Linear Economy) take-make-use-dispose
ที่เน้นการผลิตและบริโภคที่ก่อให้เกิดขยะจ�ำนวนมาก มาเป็ นระบบการผลิตที่ให้ความส�ำคัญ
กับการจัดการขยะและสินค้าหลังจากการบริโภค มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และน�ำสินค้าที่ใช้แล้วกลับเข้าสูก่ ระบวนการผลิตได้อีก (Make-Use-Return) ส่งเสริม
ให้เกิดความสมดุลของธุรกิจ คุณภาพชีวิต และอนาคตโลกที่ย่งั ยืน

ภาพที่ 26 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ที่มา : บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด มหาชน
ทัง้ นี ้ การน�ำ circular economy มาใช้ในการจัดการของเสียต้องเริม่ ต้นจาก
การออกแบบกระบวนก ารผลิตให้ประหยัดทรัพ ยากรมากที่สดุ และผูบ้ ริโภคสามารถ
ใช้งานได้คมุ้ ค่า ที่สดุ หรือสามารถน�ำก ลับมาใช้ใหม่ได้มากที่สดุ โดยต้องมีการคัดแยก
จัดเก็บอย่างเป็ น ระบบจากผูใ้ ช้งาน แต่ห ากไม่สามารถน�ำมาใช้ตอ่ ในรูปแบบเดิมได้
อย่างน้อยที่สดุ ก็ตอ้ งสามารถน�ำไปเป็ นเชือ้ เพลิงต่อได้ ซึง่ การตื่นตัวเกี่ยวกับการน�ำแนวคิด
circular economy ในหลายอุตสาหกรรม ส่งผลให้ผผู้ ลิตสินค้าต่างๆ มีการน�ำวัสดุเหลือใช้
มาสร้างมูลค่าด้ว ยการออกแบบ รวมทัง้ การน�ำของเก่ากลับมาใช้ใหม่ และการออกแบบ
ให้ผลิตภัณฑ์เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัง้ แต่ตน้
เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) กับอุตสาหกรรมพลาสติก : 41

การรีไซเคิลพลาสติก

ตามแนวคิด circular economy
ในหลายประเทศทั่ วโลกได้มีการน�ำแนวคิด circular economy มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศและองค์กรของตนเอง โดยอุตสาหกรรมพลาสติกเป็ นอุตสาหกรรม
หนึง่ ที่นำ� หลักการ circular economy มาประยุกต์ได้อย่างเป็ นรูปธรรมช่วยลดปั ญหาสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างยั่งยืน ซึง่ ขยะพลาสติกที่เกิดขึน้ ถ้าปล่อยให้อยูใ่ นรูปแบบเดิม take-make-usedispose และไม่มีการเอาไปใช้ประโยชน์ หรือก�ำจัดทิง้ จะสามารถเพิ่มจ�ำนวนเป็ นทวีคณ
ู
ภายในระยะเวลาอันสัน้ ด้วยเหตุนี ้ ขยะพลาสติกถูกมองว่าเป็ นปั ญหาระดับโลก ที่ควร
ได้รบั การจัดการอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบใหม่ท่ีระบุวา่ ภายในปี พ.ศ. 2568
ขวดเครือ่ งดื่มต้อ งมีสว่ นผสมของพลาสติกรีไซเคิล 25% และเพิ่มเป็ น 30% ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 จากข้อก�ำหนดดังกล่าวร่วมกับการปรับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจะท�ำให้
อัตราการรีไซเคิลพลาสติกเพิ่มจ�ำนวนขึน้ อย่างรวดเร็ว (Stadler, 2020)

ภาพที่ 27 การรีไซเคิลพลาสติกตามแนวคิด circular economy

ที่มา : บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด มหาชน
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The United Nat io ns (UN) ได้กำ� หนดปั ญหาขยะพลาสติกไว้ประเด็นส�ำคัญ
ของวาระระดับโลก และระบุไว้ใน sustainable development goals (SDGs) ที่ได้รบั
การรับรองโดย 193 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2558
ประกอบด้วยเป้าห มา ยหลายประการที่เกี่ย วข้องกับการจัดการทรัพยากรและการจัดการขยะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเป้าหมาย 17 ข้อการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน (SDG 12)
และการอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทะเลและทรัพยากรทางทะเล (SDG 14)
มีความเกี่ยวข้อ งม ากที่สดุ กับขยะพลาสติกและพลาสติก โดยในปี พ.ศ. 2559 สมัชชา
สิ่งแวดล้อมแห่ง สหประชาชาติ (UNEA-2) ได้มีมติท่ี 2/11 ซึง่ เรียกร้องให้มีการพิจารณา
เรือ่ งขยะพลาสติกและการรีไซเคิล
ในปั จจุบนั ภาครัฐได้เตรียมตัวเพื่อตอบรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้
ข้อตกลง ASEAN-UN Plan of Action 2016 – 2020 โดยการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศสูก่ ารพัฒนาที่ย่งั ยืนทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึง่ กระทรวงอุตส าห กรรมมีบทบาทส�ำคัญในด้านการก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมพลาสติก โดยมีแผนมุง่ ปรับโครงสร้างการผลิตในประเทศไทยให้เป็ นแบบหมุนเวียน
เพื่อลดผลกระทบด้า นสิ่งแวดล้อม ควบคูไ่ ปกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการปรับ
รูปแบบธุรกิจให้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ในประเทศ
ส�ำหรับสถานการณ์ในปั จจุบนั จากรายงานของสถาบันพลาสติก พบว่า ประเทศไทย
ผลิตขยะพลาสติกจ�ำ นวน 2,000,000 ตันต่อปี แต่มีเพียงหนึง่ ในสี่สว่ นเท่านัน้ ซึง่ ส่วนมาก
จะเป็ นพลาสติก PET ที่มีการน�ำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง เนื่องจากในปั จจุบนั ยังขาด
การบริหารจัดการ ขาดมาตรการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่เป็ นระบบโดยรวม ส่งผลให้เกิด
การขาดแคลนเศษพลาสติ กที่สะอาด จึงมีตน้ ทุนในการรีไซเคิลสูงและไม่คมุ้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
รวมถึงผูป้ ระกอบการรายย่อยที่เทคโนโลยีการผลิตยังไม่ได้รบั การพัฒนา ขาดมาตรฐาน
การรับรอง ไม่ได้อ ยูใ่ นระบบที่ทางภาครัฐจะสามารถตรวจสอบให้ความสนับสนุนได้
จึงต้องอาศัยความร่ว มมือจากหลายภาคส่วนที่จะต้องมาพูดคุยกันหาทางออกที่เหมาะสม
กับทุกฝ่ าย ทัง้ นี ้ ประเทศไทยได้ประกาศว่าในปี พ.ศ. 2564 จะยกเลิกการน�ำเข้าขยะ
พลาสติกอย่างเด็ดขาด จึงเป็ นโอกาสที่ดีท่ีสดุ ที่จะได้ทบทวนและวางแผนการบริหารจัดการ
ขยะพลาสติกของประเทศที่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง่ แผนปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการขยะ
พลาสติก 20 ปี ของประเทศไทยได้กำ� หนดแผนเลิกใช้พลาสติกที่ใช้ครัง้ เดียวทิง้ ทัง้
7 ชนิดภายในปี พ.ศ. 2568 (ภาพที่ 28)
การรีไซเคิลพลาสติกตามแนวคิด circular economy : 43

ภาพที่ 28 พลาสติก 7 ชนิดที่จะถูกเลิกใช้ในประเทศไทย
ทีม่ า : กรมควบคุมมลพิษ
จากมาตรการดังกล่าว นับว่าเป็ นการยกระดับการจัดการปั ญหาขยะ โดยการน�ำ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ ซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้นของอุตสาหกรรมพลาสติก
ที่จะท�ำให้ผปู้ ระกอบการ เจ้าของโรงงานพลาสติกทัง้ หลายได้พฒ
ั นาตนเองไปสูก่ ารสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์พลาสติกใหม่ๆ ที่ใช้ได้นาน และน�ำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้จนคุม้ ค่า
44 : การรีไซเคิลพลาสติกตามแนวคิด circular economy

ความรู้ฝากท้ายเล่ม
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันล้วนก่อให้เกิดขยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ
ขยะจากบรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ที่มีจำ� นวนเพิ่มมากขึน้ แม้วา่ ผูผ้ ลิตพยายามเปลี่ยนวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์
จากพลาสติกเป็ นภาชนะที่ยอ่ ยสลายได้หรือเป็ นพลาสติกรีไซเคิลแล้วก็ตาม สิ่งส�ำคัญ
อยูท่ ่ีเมื่อใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เสร็จสิน้ แล้วควรจัดการให้ถกู วิธีและทิง้ ขยะให้เป็ นที่ ไม่ควรทิง้ ขยะ
ตามท้องถนนและตามที่สาธารณะ ซึง่ หากทิง้ ขยะมูลฝอยตามประเภทของถังขยะที่กำ� หนดไว้
อย่างน้อยขยะเหล่านีก้ ็จะถูกน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะขยะพลาสติก หากคัดแยกดีแล้ว
ก็สามารถน�ำไปรีไซเคิลกลับเป็ นเม็ดพลาสติกน�ำมาใช้ใหม่ นอกจากนี ้ ยังมีเทคโนโลยีท่ีสามารถ
เปลี่ยนพลาสติกให้เป็ นพลังงานในรูปแบบอื่นได้
ส�ำหรับการ Recycle นัน้ เป็ นการน�ำวัสดุท่ีไม่สามารถใช้งานซ�ำ้ ได้แล้ว หรือ
วัสดุท่ีอยูใ่ นสภาพแตกหัก เสียหาย เข้าสูก่ ระบวนการแปรรูปเพื่อผลิตเป็ นวัสดุชนิดเดิม
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการใช้วตั ถุดิบให้นอ้ ยลงแทนการใช้วสั ดุใหม่ทงั้ หมด อย่างเช่น
ขวดพลาสติกใช้แล้วเมื่อผ่านการรีไซเคิลแล้วจะได้ขวดพลาสติกใหม่ ส่วนการ Upcycle
นัน้ เป็ นการน�ำวัสดุเก่ามาเพิ่มมูลค่า แปรเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่
ซึง่ การ Recycle และ Upcycle นีแ้ ม้เป็ นการน�ำวัสดุเก่ากลับมาใช้แต่ยงั ต้องใช้พลังงาน
หรือสารเคมีในการแปรสภาพเช่นกัน
โดยรวม Upcycle อาจดูคล้ายคลึงกับ Recycle แต่สองกระบวนการนีม้ ีวิธีการ
และวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันในการจัดการขยะมูลฝอย ข้อดีท่ีเหมือนกันคือ ช่วยในการน�ำ
ขยะกลับคืนสูว่ งจร ทัง้ สองกระบวนการนีจ้ งึ เป็ นวิธีการจัดการปั ญหาขยะที่เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 29 ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการ Recycle และ
Upcycle จากขวดพลาสติก PET
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ภาพที่ 29 ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการ Recycle และ Upcycle จากขวดพลาสติก PET
อย่างไรก็ตาม ทัง้ กระบวนการ upcycle และ recycle เป็ นเครือ่ งมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการปั ญหาขยะมูลฝอย ซึง่ หากมีการคัดแยกขยะที่ถกู ต้องตัง้ แต่ตน้ ทางและ
น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ไป จะส่งผลที่สำ� คัญ 4 ประการ ดังแสดงในภาพที่ 30
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ภาพที่ 30 ผลจากการคัดแยกขยะแล้วน�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่
สุดท้ายนี ้ แม้วา่ การ Recycling และ Upcycling จะช่วยในการจัดการขยะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระการก�ำจัดที่ปลายทาง โดยการน�ำขยะกลับคืนสูว่ งจร แต่
ทัง้ หมดนีอ้ าจจะยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ดีท่ีสดุ คือ ลดการสร้างขยะ
ลดการสร้างปั ญหาสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เมื่อ
กลายเป็ นขยะแล้วสามารถส่งคืนกลับสู่ส่ิงแวดล้อมโดยไม่สร้างปั ญหาให้ส่ิงแวดล้อม
และที่สำ� คัญคือ ควรทิง้ ขยะให้ถกู ที่ และทิง้ ขยะให้ถกู ถังเพื่อให้งา่ ยต่อการน�ำมาจัดการ
ไม่สนิ ้ เปลืองพลังงาน และลดปั ญหาสิ่งแวดล้อม
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ประเภทขยะมูลฝอย เทคโนโลยีการจัดการ
ขยะมูลฝอย
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ภาคผนวก :

การวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
(Composition of solid waste)
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยของแหล่งก�ำเนิดที่ศกึ ษา

หลักการ
ขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งก�ำเนิดต่างๆ มีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ซึง่ สามารถ
ใช้ประโยชน์ขอ้ มูลองค์ประกอบขยะมูลฝอยเหล่านีใ้ นการคาดการณ์แนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยในขัน้ ตอนต่อไป องค์ประกอบของขยะที่รวมอยูใ่ นขยะมูลฝอยสามารถแบ่ง
ประเภทได้ดงั นี ้
เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ (garbage)
กระดาษ (paper)
พลาสติกและโฟม (plastic and foam)
ยาง (rubber)
หนัง (leather)
ผ้า (textile)
ไม้ (wood)
แก้ว (glass)
โลหะ (metal)
หิน กระเบือ้ ง (stone and ceramic)
ขยะอันตราย เช่นถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระป๋ องบรรจุสารเคมี
อื่นๆตามที่สงั เกตได้จากกองขยะ

50 : ภาคผนวก

เครือ่ งมือและอุปกรณ์
1. ผ้ายาง พลาสติกปูโต๊ะ หรือพืน้ ส�ำหรับแยกประเภทขยะ
2. ถุงมือยาง
3. หน้ากากกันฝุ่ นและกลิ่น
4. ถาดอลูมิเนียม หรือถุงพลาสติก
5. เครือ่ งชั่งน�ำ้ หนัก
6. ปากคีบ
7. เตาอบ

ขัน้ ตอนการทดสอบ
1. กรณีแหล่งก�ำเนิดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมาก ปรับกองขยะมูลฝอยและสุม่ ตัวอย่าง
แบบ quartering กระท�ำซ�ำ้ จนกระทัง้ เหลือน�ำ้ หนักของขยะมูลฝอยประมาณ 10% ของ
น�ำ้ หนักขยะมูลฝอยเริม่ ต้น เพื่อได้ตวั อย่างขยะมูลฝอยที่เป็ นตัวแทนของขยะมูลฝอย
ทัง้ หมดในการศึกษาในขัน้ ตอนต่อไป และมีปริมาณเพียงพอในการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติ
กรณีท่ีแหล่งก�ำเนิดมีปริมาณขยะมูลฝอยน้อยใช้ขยะมูลฝอยทัง้ หมดในการวิเคราะห์

ปรับกองขยะมูลฝอยและสุ่มตัวอย่างแบบ quartering
ภาคผนวก : 51

2. กรณีท่ีแสดงข้อมูลองค์ประกอบขยะมูลฝอยเปรียบเทียบด้วยน�ำ้ หนักสด
a. คัดแยกขยะแต่ละประเภท (ตารางที่ 1)
b. ค�ำนวณสัดส่วนของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทดังสมการที่ 1
3. กรณีท่ีแสดงข้อมูลองค์ประกอบขยะมูลฝอยโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็ นแห้ง
a. คัดแยกองค์ประกอบออกตามประเภทต่างๆ
b. ชั่งน�ำ้ หนักของขยะแต่ละประเภท
c. อบตัวอย่างขยะที่อณ
ุ หภูมิ 75 ºC เป็ นเวลา 4-5 วัน จนน�ำ้ หนักขยะคงที่
d. ชั่งน�ำ้ หนักแห้งของขยะในแต่ละประเภท
e. ค�ำนวณสัดส่วนของขยะมูลฝอยเปรียบเทียบด้วยน�ำ้ หนักแห้งแต่ละประเภท
ดังสมการที่ 1
Ci = Wi 100
W

(1)

เมื่อ
Ci = ร้อยละขององค์ประกอบขยะมูลฝอยประเภท i
Wi = น�ำ้ หนักขยะมูลฝอยประเภท i
W = น�ำ้ หนักขยะรวม
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รายงานผลปฏิบตั กิ าร
การวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
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วันที่ทำ� การทดสอบ...................................................................................................
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น�ำ้ หนักขยะมูลฝอย
เริ่มต้น
หลังอบ
(g)
(g)

สัดส่วนขยะมูลฝอย (%)
โดยน�ำ้ หนักเริ่มต้น โดยน�ำ้ หนักแห้ง

เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้
กระดาษ
พลาสติกและโฟม
ยาง
หนัง
ผ้า
ไม้
แก้ว
โลหะ
หิน กระเบือ้ ง
ขยะอันตราย
อื่นๆ
รวมทัง้ หมด
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