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1. กระบวนการทํางาน 
 

 กระบวนการทํางานของศูนย!กําจัดขยะมูลฝอยแบบ
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ประกอบด�วย
(Sorting line) มีจุดประสงค!เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช�ใหม= 
waste) ออกจากขยะมูลฝอยรวม 
ต�น  (2) การหมักขยะอินทรีย!แบบใช�อากาศ 
ที่จุลินทรีย!ทําการย=อยสลายวัสดุอินทรีย!ภายใต�สภาพแวดล�อมที่เหมาะสม และแปรสภาพไป
เปCนวัสดุที่ช=วยปรับปรุงสมบัติของดิน 
(Sanitary landfill) เปCนการฝGงกลบขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยก 
เสีย (Wastewater treatment) 
ดําเนินการ ดังนี้ 
 

1.1 การรับขยะเข+าสู!ระบบ
ขยะจากบ�านเรือนและตลาด ก=อนนําขยะเข�าสู=

บันทึก โดยรถบรรทุกขยะ เมื่อผ=านการช่ังน้ําหนักแล�ว 
แยกขยะ เพื่อรอคัดแยกด�วยแรงงานคนและเครื่องจักรต=อไป
บริการกําจัดเปCนองค!กรปกครองส=วนท�องถิ่น

 
 
 

 

 

รทํางานของศูนย!กําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เทศบาล
ประกอบด�วย 4 ส=วน ได�แก= (1) การคัดแยกขยะมูลฝอยส=วนหน�า 

มีจุดประสงค!เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช�ใหม= 
ออกจากขยะมูลฝอยรวม (Mixed waste) ได�แก= พลาสติก กระดาษ แก�ว และโลหะ เปCน
การหมักขยะอินทรีย!แบบใช�อากาศ (Aerobic composting) เปCนกระบวนการทางชีวเคมี

ที่จุลินทรีย!ทําการย=อยสลายวัสดุอินทรีย!ภายใต�สภาพแวดล�อมที่เหมาะสม และแปรสภาพไป
เปCนวัสดุที่ช=วยปรับปรุงสมบัติของดิน (3) การฝGงกลบขยะมูลฝอยอย=างถูกหลักสุขาภิบาล 

เปCนการฝGงกลบขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยก และ 
Wastewater treatment) นําน้ําเสียจากระบบ มาบําบัดแบบผ่ึง ซึ่งมีขั้นตอนในการ

การรับขยะเข+าสู!ระบบ 
ขยะจากบ�านเรือนและตลาด ก=อนนําขยะเข�าสู=ระบบ ต�องมีการช่ังน้ําหนัก 

โดยรถบรรทุกขยะ เมื่อผ=านการช่ังน้ําหนักแล�ว (ภาพที่ 1) เทขยะลงบนลานรับและคัด
แยกขยะ เพื่อรอคัดแยกด�วยแรงงานคนและเครื่องจักรต=อไป หน=วยงานที่นําขยะมูลฝอยเข�ามา

องค!กรปกครองส=วนท�องถิ่น จํานวน 18 แห=ง และเอกชนและอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ช่ังน้ําหนักขยะ 
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เทศบาลเมืองยโสธร 
การคัดแยกขยะมูลฝอยส=วนหน�า 

มีจุดประสงค!เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช�ใหม= (recyclable 
ได�แก= พลาสติก กระดาษ แก�ว และโลหะ เปCน

เปCนกระบวนการทางชีวเคมี
ที่จุลินทรีย!ทําการย=อยสลายวัสดุอินทรีย!ภายใต�สภาพแวดล�อมที่เหมาะสม และแปรสภาพไป

การฝGงกลบขยะมูลฝอยอย=างถูกหลักสุขาภิบาล 
(4) การบําบัดน้ํา

ผ่ึง ซึ่งมีขั้นตอนในการ

ต�องมีการช่ังน้ําหนัก และจด
เทขยะลงบนลานรับและคัด

หน=วยงานที่นําขยะมูลฝอยเข�ามา
แห=ง และเอกชนและอื่นๆ (ตารางที่ 1) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 การคัดแยกขยะเบื้องต+น

บนลานรับและคัดแยกขยะมีคนงาน
ก=อให�เกิดความเสียหายแก=ระบบ และขยะอันตรายออกไป ขยะเหล=านี้จะถูกรวบรวมและตั้งกอง
ไว� เพื่อนําไปฝGงกลบ (ภาพที่ 2)

ภาพท่ี 

ภาพท่ี 1.1 จดบันทึกน้ําหนักขยะ 

การคัดแยกขยะเบื้องต+น 
บนลานรับและคัดแยกขยะมีคนงานคอยคัดแยกขยะที่มีขนาดใหญ=

ก=อให�เกิดความเสียหายแก=ระบบ และขยะอันตรายออกไป ขยะเหล=านี้จะถูกรวบรวมและตั้งกอง
2)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ขยะรวมบนลานรับและคัดแยกขยะ 

3 

คัดแยกขยะที่มีขนาดใหญ= ขยะที่อาจ
ก=อให�เกิดความเสียหายแก=ระบบ และขยะอันตรายออกไป ขยะเหล=านี้จะถูกรวบรวมและตั้งกอง
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 1.3 การคัดแยกขยะรวมและฉีกถุง 
ขยะที่ผ=านการคัดแยกเบื้องต�น ถูกรถตักปWอนเข�าสู=เครื่องฉีกถุงพลาสติก (ภาพที่ 

3) เพื่อฉีกถุงใส=ขยะให�ขาดออกจากกัน ทําให�ง=ายต=อการคัดแยกด�วยเครื่องจักร และแรงงานคน 
ก=อนลําเลียงเข�าสู=สายพานคัดแยกขยะรวม ที่มีคนงานคอยคัดแยกขยะรีไซเคิลขั้นแรก 
โดยเฉพาะขวดแก�วใส=กระสอบปุYย เพื่อปWองกันการแตกในระหว=างคัดแยกด�วยเครื่องจักร  

 

 
 

ภาพท่ี 3 เครื่องฉีกถุงพลาสติก 

 

 1.4 การคัดแยกขยะด+วยเครื่องคัดแยกแบบอุโมงค� 
ขยะที่เหลือถูกลําเลียงต=อไปยังถังรองรับขยะของเครื่องคัดแยกขยะแบบอุโมงค! ซึ่ง

ภายในถังมีสายพานรองรับขยะ เพื่อนําพาขยะเข�าสู=ตะแกรงคัดแยก โดยตะแกรงมีช=องขนาด 
50 มิลลิเมตร ทําให�ขยะที่มีขนาดเล็กกว=าช=องตะแกรงร=วงหล=นไปยังสายพานที่รองรับอยู=
ด�านล=าง และถูกส=งไปยังสายพานคัดแยกขยะอินทรีย! ในขณะที่ขยะที่มีขนาดใหญ=กว=าช=อง
ตะแกรงถูกลําเลียงต=อไปยังสายพานคัดแยกขยะรไีซเคิล (ภาพที่ 4) 

 
 

 
 
 



 

ภาพท่ี 4 การ
 

1.5 การคัดแยกขยะรไีซเคิล
ขยะที่มีขนาดใหญ=

แยกขยะรีไซเคิลที่หลงเหลือจากการคัดแยกขั้นแรก ได�แก= ถุงพลาสติก กระสอบปุYย ขวดแก�ว 
พลาสติกรวม กระปYองสังกะสี กระดาษ และกระปYองอลูมิเนียม  เปCนต�น 
ช=องรับขยะที่มีรถเข็นรองรับอยู=ด�านล=าง มีเพียงขวดแก�วจะใส=ไว�ในกระสอบปุYย เพื่อ
แตก ด�านล=างจะมีคนงานคอย

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคัดแยกขยะด�วยเครื่องคัดแยกขยะแบบอุโมงค! 

การคัดแยกขยะรไีซเคิล 
มีขนาดใหญ=ถูกลําเลียงเข�าสู=สายพานคัดแยกขยะรีไซเคิล ที่มีคนงาน

แยกขยะรีไซเคิลที่หลงเหลือจากการคัดแยกขั้นแรก ได�แก= ถุงพลาสติก กระสอบปุYย ขวดแก�ว 
พลาสติกรวม กระปYองสังกะสี กระดาษ และกระปYองอลูมิเนียม  เปCนต�น  (ภาพที่ 
ช=องรับขยะที่มีรถเข็นรองรับอยู=ด�านล=าง มีเพียงขวดแก�วจะใส=ไว�ในกระสอบปุYย เพื่อ

คอยเข็นรถรับขยะรไีซเคิลเหล=านี้ไปจัดเก็บไว�ที่ห�องเก็บ

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 การคัดแยกขยะรไีซเคิล 

5 

 

ที่มีคนงานคอยคัด
แยกขยะรีไซเคิลที่หลงเหลือจากการคัดแยกขั้นแรก ได�แก= ถุงพลาสติก กระสอบปุYย ขวดแก�ว 

ภาพที่ 5) แล�วใส=ลง
ช=องรับขยะที่มีรถเข็นรองรับอยู=ด�านล=าง มีเพียงขวดแก�วจะใส=ไว�ในกระสอบปุYย เพื่อปWองกันการ

เข็นรถรับขยะรไีซเคิลเหล=านี้ไปจัดเก็บไว�ที่ห�องเก็บ 



6 
 

1.6 การคัดแยกขยะอินทรีย� 
ขยะมูลฝอยที่มีขนาดเล็กกว=าช=องตะแกรง ส=วนใหญ=เปCนขยะอินทรีย!ถูกลําเลียง

ต=อไปยังสายพานคัดแยกขยะอินทรีย! ที่มีคนงานคอยคัดแยกเศษแก�วแตก เศษพลาสติก หลอด 
และแบตเตอรี่ ออกไปให�หมด ก=อนลําเลียงเข�าสู=อาคารหมักปุYย (ภาพที่ 6)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 การคัดแยกขยะอินทรีย! 

 1.7 การคัดแยกประเภทและแปรสภาพขยะรไีซเคิล 
ขยะรไีซเคิลแต=ละชนิดที่คัดแยกได� ถูกนําไปคัดแยกออกเปCนประเภทต=างๆ อีกครั้ง

หนึ่งด�วยแรงงานคน เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและจัดจําหน=าย (ภาพที่ 7)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 7 การคัดแยกประเภทขยะรไีซเคิล 
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1.8 การตั้งกองปุ;ยหมัก 
ขยะอินทรีย!ที่ได�จากการคัดแยก จะถูกลําเลียงไปยังอาคารหมักปุYยด�วยสายพาน

ลําเลียงขยะอินทรีย!ข�ามอาคาร และตกลงสู=พื้นพักเก็บ จากนั้นตักขยะอินทรีย!ใส=ห�องหมักจน
เต็ม (ภาพที่ 8) เรียงลําดับกันไปตั้งแต= ห�องที่ 1-16 อย=างไรก็ตามถ�าห�องปุYยหมักเต็มก=อนที่ปุYย
หมักจะเสร็จสมบูรณ! ให�ขนย�ายกองปุYยหมักห�องแรกๆ ไปบ=มต=อที่อาคารร=อนปุYย หรือกองไว�ใน
พื้นที่ด�านหลังอาคารหมักปุYย เพื่อเปaดพื้นสําหรับตั้งกองหมักขยะอินทรีย!ใหม=ๆ การดูแลรักษา
กองปุYยมีคนงานคอยเติมอากาศ ปรับความช้ืน วัดอุณหภูมิกองปุYย และจดบันทึกข�อมูล  

 
ภาพท่ี 8 กองปุYยในห�องหมัก 

 

1.9 การเติมอากาศภายในกอง 
การเติมอากาศภายในกองปุYยหมัก ใช�การเติมอากาศด�วยเครื่องเติมอากาศ 3 ชุด 

(ภาพที่ 10) โดยทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติ ทํางานครั้งละ 2 ชุด หยุด 1 ชุด สลับกันไป การทํางาน
แต=ละครั้งใช�เวลา 1 ช่ัวโมง การเติมอากาศในห�องหมักปุYย จํานวน 16 ห�อง ควบคุมด�วยวาล!ว
ไฟฟWา กล=าวคือ ถ�าห�องไหนไม=มีกองปุYยอยู= ให�ปaดสวิตช!ที่หน�าตู�คอนโทรล ส=วนห�องที่มีกองปุYย 
เวลาทํางาน วาล!วไฟฟWาจะเปaดครั้งละ 2 ห�อง เปCนระยะเวลา 30 นาที เรียงสลับกันไปตลอด 24 
ช่ัวโมง การเติมอากาศครั้งแรกจะดําเนินการหลังจากตั้งกองจนเต็มห�อง จากนั้นทําการเติม
อากาศอย=างต=อเนื่อง โดยเฉพาะช=วงแรกของการหมัก จากนั้นมาใช�เปCนระบบการเติมอากาศ
แบบพลิกกลับกองด�วยรถตักล�อยางทุกวัน เพื่อนําเอาวัสดุหมักที่อยู=ด�านนอกเข�าไปอยู=ด�านใน
บ�าง ทําให�การย=อยสลายวัสดุหมักภายในกองเกิดขึ้นอย=างทั่วถึงกัน  และช=วยเปCนการประหยัด
พลังงานจากการใช�เครื่องเติมอากาศตลอดเวลา นอกจากนี้ผลของการพลิกกลับกองทุกวัน ยัง
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ช=วยทําลายไข=และหนอนแมลงวัน บริเวณผิวกองปุYยหมัก เนื่องจากความร�อนภายในกองปุYย
มากกว=า 60 องศาเซลเซียส ทําให�ลดจํานวนแมลงวัน และลดการใช�สารเคมีสําหรับกําจัด
แมลงวันอีกด�วย  

 

 
ภาพท่ี 9 เครื่องเติมอากาศ 

 
1.10 การปรับความชื้น 

การให�น้ําแก=กองปุYยหมักควรให�มีความช้ืนพอเหมาะอยู=เสมอ คือไม=ให�แห�งหรือแฉะ
เกินไป ก=อนการปรับความช้ืนทุกครั้งควรตรวจความช้ืนภายในกองปุYยหมัก ซึ่งมีวิธีการตรวจ
ความช้ืนอย=างง=ายๆ คือ เอามือสอดเข�าไปในกองปุYยหมักให�ลึกๆ แล�วหยิบเอาช้ินส=วนขยะมูล
ฝอยภายในกองปุYยหมักมาปGcนเปCนก�อน ถ�าปรากฏว=าก�อนวัสดุหมักเกาะตัวไม=แตกออก แสดงว=า
ความช้ืนอยู=ในช=วงพอเหมาะไม=ต�องให�น้ํา แต=ถ�าก�อนวัสดุหมักไม=เกาะตัวแสดงว=ากองปุYยหมัก
แห�งเกินไปต�องให�น้ําในระยะนี้  (ภาพที่ 10) การปรับความช้ืนกองปุYย ใช�น้ําจากระบบผลิต
น้ําประปาภายในศูนย!ฯ 
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ภาพท่ี 10 การตรวจสอบความช้ืน 

 

1.11 การวัดอุณหภูมิ  
วัดอุณหภูมิบรรยากาศรอบๆ กอง และอุณหภูมิภายในกอง โดยวัดที่ระดับ 1/3 

ของความสูงกองด�วยเทอร!โมมิเตอร! โดยปGกตามจุดที่กําหนดนานประมาณ 1 นาที จึงอ=านค=า
และจดบันทึก (ภาพที่ 11) 

 

 
ภาพท่ี 11 วัดอุณหภูมิกองปุYย 
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1.12 ความเสร็จสมบูรณ�ของการหมัก 
ความเสร็จสมบูรณ!ของปุYยหมักสามารถพิจารณาได�หลายวิธี แต=วิธีการที่ง=ายและ

สะดวกอาจพิจารณาจากลักษณะของวัสดุหมักที่มีความอ=อนนุ=ม ยุ=ยขาดออกจากกันได�โดยง=าย 
ไม=แข็งกระด�าง สีน้ําตาลดําจนถึงดํา และมีกลิ่นคล�ายดินธรรมชาติ หรืออุณหภูมิภายในกองปุYย
หมักใกล�เคียงกับบรรยากาศ (ภาพที่ 12) 

 

 
ภาพท่ี 13 กองปุYยหมักที่เสร็จสมบูรณ! 

 
1.13 การคัดแยกปุ;ยหมักท่ีเสร็จสมบูรณ� 

ปุYยที่หมักเสร็จสมบูรณ!จะถูกรถตักเข�าสู=เครื่องร=อนปุYยหมัก ซึ่งมีขนาดตะแกรง 6 
มิลลิเมตร (ภาพที่ 13) ปุYยหมักที่มีขนาดเล็กกว=าช=องตะแกรง บรรจุกระสอบปุYย ขนาด 50 
กิโลกรัม ก=อนจัดจําหน=าย ในขณะที่วัสดุที่มีขนาดใหญ=กว=าถูกลําเลียงแยกออกไป ก=อนนําไป
ผสมกับขยะอินทรีย!ใหม=ๆ ที่ได�จากการคัดแยก เพื่อทําการหมักอีกครั้ง อย=างไรก็ตาม เพื่อให�
การร=อนปุYยมีประสิทธิภาพสูงสุด ปุYยหมักควรมีความช้ืนไม=เกิน 45 เปอร!เซ็นต! เพราะร=อนได�
ยากและมีปุYยหมักติดและอุดตันตามช=องตะแกรง แต=ไม=ควรตํ่ากว=า 30 เปอร!เซ็นต! เพราะแห�ง
มากไป จนก=อให�เกิดฝุgนละออง  
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ภาพท่ี 13 เครื่องร=อนปุYยหมัก 

 
1.14 การวิเคราะห�คุณภาพปุ;ยหมัก  

เพื่อความม่ันใจในการใช�ประโยชน!ปุYยหมักของเกษตรกร จึงได�ทําการสุ=มเก็บ
ตัวอย=างปุYยหมักที่บรรจุกระสอบแล�วประมาณ 5 กิโลกรัม มาผสมคลุกเคล�าให�เข�ากัน (ภาพที่ 
14) จากนั้นแบ=งออกเปCน 4 ส=วน เอา 2 ส=วนที่อยู=ตรงข�ามกัน มาผสมคลุกเคล�าให�เข�ากันแล�ว
แบ=งอีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งได�ตัวอย=างปุYยหมักประมาณ 1 กิโลกรัม เพื่อส=งไปวิเคราะห!สมบัติ
ทางเคมี กายภาพ และปริมาณธาตุอาหารที่ บริษัท ห�องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
เพื่อให�เปCนไปตามมาตรฐานปุYยอินทรีย! พ.ศ.2548 โดยจะต�องมีการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน 
เพื่อสร�างความม่ันใจในการใช�ประโยชน!ให�แก=เกษตรกร และเปCนการควบคุมคุณภาพการผลิต
ปุYยหมัก 
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ภาพท่ี 14 ปุYยหมักบรรจุกระสอบ 

 

1.15 การฝAงกลบขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยที่ไม=ได�ถูกนําไปใช�ประโยชน!ทั้งหมด เช=น ขยะที่เหลือจากระบบคัด

แยกขยะส=วนหน�า จะถูกรวบรวมและนําไปฝGงกลบอย=างถูกหลักสุขาภิบาล โดยรถบรรทุกขยะ
จะต�องเทขยะลงบนจุดกําหนด ซึ่งจะต�องมีคนคอยช้ีจุดถ=ายเท หรือมีสัญลักษณ!บอกจุดที่
ชัดเจน เพื่อปWองกันไม=ให�ขยะมูลฝอยกระจัดกระจายจนทั่วบริเวณ และก=อให�เกิดปGญหาอื่นๆ 
ตามมา จากนั้นจะใช�รถแทรคเตอร!ดันขยะมูลฝอยให�กระจายไปข�างหน�า ตามจุดที่กําหนดและ
เกลี่ยให�บางๆ แต=ไม=ควรเกิน 60 เซนติเมตร แล�วใช�รถแบคโฮเกลี่ยและแล=นทับขยะมูลฝอยให�มี
ความหนาแน=น อย=างน�อย 3 เที่ยว การกลบทับดิน วางแผนไว�สัปดาห!ละ 1-2 ครั้ง ตาม
สถานการณ! โดยใช�รถด๊ัมหกล�อบรรทุกดินมาตรงแนวฝGงกลบขยะ เรียงเปCนทางยาวประมาณ 
2-3 แถว แล�วใช�รถแทรคเตอร!ดันดินฝGงกลบขยะไม=น�อยกว=า 15 เซนติเมตร แล�วใช�แบคโฮเกลี่ย
และบดอัดเปCนช้ันๆ (ภาพที่ 15) อย=างไรถ�าเปCนช=วงฤดูฝน การฝGงกลบทับขยะด�วยดินไม=สามารถ
กระทําได� เนื่องจากรถด๊ัมหกล�อไม=สามารถบรรทุกดินไปเทยังจุดที่กําหนดได� สามารถทําได�
เพียงบดอัดขยะให�แน=น เพื่อเตรียมพร�อมไว�เท=านั้น   
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ภาพท่ี 15 การฝGงกลบขยะ 

1.16 บ!อบําบัดนํ้าเสียแบบผึ่ง 
น้ําชะขยะในบ=อฝGงกลบ ถูกรวบรวมโดยท=อเจาะรูโดยรอบวางใต�พื้นที่ฝGงกลบ 

แล�วส=งไปยังบ=อบําบัดน้ําเสีย ซึ่งมีลักษณะเปCนบ=อผ่ึง มีการปูเส�นวัสดุสังเคราะห! HDPE เพื่อ
ปWองกันการซึมของน้ําชะขยะลงสู=แหล=งน้ําใต�ดิน (ภาพที่ 16)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 บ=อบําบัดน้ําเสียแบบผ่ึง 
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2. ผลการเดินระบบ 
 

2.1 การจัดเก็บข+อมูล 
เริ่มทําการจัดเก็บข�อมูลผลการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต=วันที่ 14 พ.ย. 57 

จนถึง ปGจจุบัน รวมระยะเวลา 106 วัน แต=มีขยะมูลฝอยที่เข�าสู=ระบบคัดแยกขยะ ส=วนหน�า 
จํานวน 87 วัน ส=วนอีก 19 วัน เปCนวันหยุด นําขยะไปฝGงกลบเพียงวิธีการเดียว 

 
2.2 เวลาการทํางาน 

ศูนย!กําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ทําการเดินระบบทุกวัน ตั้งแต=เวลา 8.00-
17.00 น. แต=ในวันอาทิตย!ขยะมูลฝอยที่เข�าสู=ระบบค=อนข�างน�อย และเปCนวันหยุด จึงนําไปฝGง
กลบทั้งหมด โดยใช�เวลาในการคัดแยกขยะและผลิตปุYย 6 ช่ัวโมงต=อวัน อีก 2 ช่ัวโมงต=อวัน ใช�
ทําความสะอาดอาคารและเครื่องจักร เก็บกวาดบริเวณรอบๆ อาคารและถนน ตลอดจนคัด
แยกขยะรไีซเคิลออกเปCนประเภทต=างๆ เพื่อสะดวกต=อการจัดจําหน=าย 

 
2.3 ปริมาณขยะท่ีเข+าสู!ระบบ 

ขยะที่เข�าสู=ระบบในแต=ละวันมากน�อยแตกต=างกันไป โดยในวันจันทร!ถึงวันศุกร! 
ปริมาณขยะค=อนข�างมาก ส=วนวันเสาร!และอาทิตย!มีขยะค=อนข�างน�อย ปริมาณขยะที่เข�าสู=ระบบ
มีค=าอยู=ในช=วง 13.99-59.80 ตันต=อวัน เฉลี่ย 38.55 ตันต=อวัน หรือ 1,195.04 ตันต=อเดือน 
(ตารางที่ 1) แต=มีปริมาณขยะที่เข�าระบบคัดแยกส=วนหน�า 1,088.54 ตันต=อเดือน หรือคิดเปCน 
91.09 เปอร!เซ็นต! เนื่องจากในวันอาทิตย!เปCนวันหยุดการเดินระบบคัดแยกขยะส=วนหน�า นําขยะ
ที่เข�าสู=ระบบไปฝGงกลบเพียงวิธีการเดียว  
 

ตารางท่ี 1 ปริมาณขยะมูลฝอยของหน=วยงานต=างๆ ที่นําเข�ามาบริการกําจัด 

ลําดับ หน!วยงาน ปริมาณขยะมูลฝอย 
  (ตัน) (ตัน/วัน) 
1 ทม.ยโสธร 509.85 16.45 
2 ทต.คําเขื่อนแก�ว 63.09 2.04 
3 ทต.ตาดทอง 108.66 3.51 
4 ทต.เดิด 47.11 1.52 
5 อบต.สําราญ 103.59 3.34 
6 อบต.นําคําใหญ= 55.21 1.78 
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7 อบต.หนองคู 26.60 0.86 
8 อบต.สิงห! 12.09 0.39 
9 อบต.หนองเรือ 23.16 0.75 
10 อบต.ย=อ 23.50 0.76 
11 อบต.ลุมพุก 34.62 1.12 
12 อบต.โฟนทัน 0.00 0.00 
13 อบต.เชียงเพ็ง 12.10 0.39 
14 อบต.หนองหิน 21.30 0.69 
15 อบต.โพธิ์ไทร 21.65 0.70 
16 อบต.ค�อเหนือ 32.68 1.05 
17 อบต.กุดกุง 17.30 0.56 
18 อบต.โคกนาโก 19.56 0.63 
19 เอกชนและอื่นๆ 63.00 2.03 

 รวม 1,195.04 38.55 
 

2.4 ปริมาณขยะรไีซเคิล 
ขยะรไีซเคิลที่คัดแยกได�ในแต=ละวัน มีปริมาณมากน�อยแตกต=างกัน ขึ้นอยู=ปริมาณ

ขยะที่เข�าสู=ระบบ จํานวนคนงานที่มาทํางานในแต=ละวัน ตลอดปGญหาการทํางานของเครื่องจักร
และยานพาหนะ ขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได�รวมทั้งหมด 11,487 กิโลกรัม หรือ 11.48 ตัน หรือ 
0.23 ตันต=อวัน คิดเปCน 1.05 เปอร!เซ็นต! ของปริมาณขยะที่เข�าสู=ระบบคัดแยกส=วนหน�า (ตาราง
ที่ 3) สามารถแยกประเภทของขยะรไีซเคิลได�ตาม ตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 ประเภทของขยะรไีซเคิลที่คัดแยกได� 

ประเภท คร้ังท่ี 1 (15/12/57)* คร้ังท่ี 2 (13/1/58)* 
 กโิลกรัม กโิลกรัม 

1. ขวดแก�วรวม 1,808 2,153 
2. พลาสติกรวม 632 1,126 
3. สังกะสี 225 217 
4. ถุงพลาสติก 1,740 2,776 
5. กระดาษรวม 200 463 
6. อลูมิเนียมกระปYอง 16 56 
7. นุ=น 2 0 
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8. แผ=นซีดี 1 0 
9. เหล็ก 0 72 

รวม 4,624 6,863 
หมายเหตุ * วันที่ช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิล 

 

 2.5 ขยะอินทรีย�  
ปริมาณขยะอินทรีย!คํานวนได�จากการนําปริมาณขยะที่เข�าสู=ระบบหักลบกับ

ปริมาณขยะรีไซเคิลและปริมาณฝGงกลบ คงเหลือ 508.25 ตัน หรือ 19.55 ตันต=อวัน คิดเปCน 
46.79 เปอร!เซนต! ของขยะที่เข�าสู=ระบบคัดแยกส=วนหน�า (ตารางที่ 3) จากนั้นหักลบปริมาณน้ํา
ชะขยะและส=วนที่ระเหยได�อีก 10 เปอร!เซ็นต! คิดเปCน 50.83 ตัน ทําให�มีปริมาณขยะอินทรีย!ที่
นําไปหมักปุYย 457.42 ตัน หรือ 17.59 ตันต=อวัน 

 

 2.6 ขยะฝAงกลบ 
ขยะที่เหลือจากการคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย!  ถูกนําไปฝGงกลบแบบถูก

หลักสุขาภิบาล 568.81 ตัน หรือ 22.08 ตันต=อวัน คิดเปCน 52.16 เปอร!เซ็นต! ของขยะที่เข�าสู=
ระบบคัดแยกส=วนหน�า (ตารางที่ 3) 

 

2.7 ปุ;ยหมัก 
ขยะอินทรีย!เมื่อผ=านการย=อยสลายจนเสร็จสมบูรณ!จะเหลืออยู=ประมาณ 50 

เปอร!เซ็นต! ของน้ําหนักขยะอินทรีย!หมักเริ่มต�น หรือประมาณ 228.71 ตัน เมื่อนําไปผ=านการ
ร=อนอีกครั้งด�วยตะแกรงขนาด 6 มิลลิเมตร จะได�ปุYยหมักละเอียดพร�อมใช�ประโยชน! ประมาณ 
60 เปอร!เซ็นต! หรือ 137.23 ตัน หรือ 5.28 ตันต=อวัน 

 

ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพการทํางานของระบบฯ 

รายการ ปริมาณขยะ ร+อยละต!อ
ปริมาณขยะ  ตัน ตัน/วัน 

ขยะเข�าสู=ระบบคัดแยกส=วนหน�า 1,088.54 41.86 100.00 
ขยะรไีซเคิล 11.48 0.23 1.05 
ขยะอินทรีย!และน้ําชะขยะ 508.25 19.55 46.79 
ขยะเข�าหลุมฝGงกลบ 568.81 22.08 52.16 
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2.8 ค!าดําเนินการ 
รายจ=ายในระบบ แบ=งออกเปCน 5 ส=วน ได�แก= ค=าแรงงาน ค=าไฟฟWา ค=าน้ํามัน

เช้ือเพลิง ค=าใช�จ=ายเบ็ดเตล็ดและวัสดุสิ้นเปลือง และค=าซ=อมบํารุงรักษา มีรายละเอียดดังนี้ 
2.8.1 ค=าแรงงาน 

บุคลากรภายในศูนย!กําจัดขยะแบบผสมผสาน มีทั้งหมด 25 คน มีอัตรา
ค=าจ�างแตกต=างกันไปตามตําแหน=ง โดยมีรายจ=ายค=าแรงงานทั้งหมด 225,400 (ตารางที่ 4) 

ตารางท่ี 4 บุคลากรภายในศูนย!ฯ 

ตําแหน!ง จํานวน (คน) จํานวนเงิน (บาท) 
ผู�จัดการศูนย!ฯ 1 10,900 
ธุรการ 1 8,300 
พนักงานจดบันทึกน้ําหนัก 1 9,000 
พนักงานขับรถ 1 1 8,200 
พนักงานขับรถ 2 1 9,000  
พนักงานคัดแยกขยะชาย (300 บาท/วัน)* 10 90,000 
พนักงานคัดแยกขยะหญิง (300 บาท/วัน)* 10 90,000 

รวม 25 225,400 
หมายเหตุ *ค=าแรงงานคิดคํานวนจากวันที่ขยะเข�าสู=ระบบคัดแยกส=วนหน�า จํานวน 30 วัน   
(คิดค=าใช�จ=ายเฉลี่ย ต=อ 1 เดือน) 
 

2.8.2 ค=าไฟฟWา 
ค=าไฟฟWาที่มีการใช�ภายในศูนย!ฯ มีรายจ=าย 50,000 บาท 
 

2.8.3 ค=าน้ํามันเช้ือเพลิง 
ค=าน้ํามันเช้ือเพลิงของเครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลหนัก ที่ใช�

ในการเดินระบบฯ มีรายจ=ายทั้งหมด 103,050 บาท เมื่อพิจารณาเฉพาะขยะมูลฝอยที่เข�าสู=
ระบบจํานวน 30 วัน พบว=า รถตักล�อยางใช�น้ํามันเฉลี่ย 25.00 ลิตรต=อวัน หรือ 750.00 บาท
ต=อวัน รถตักหน�าขุดหลังใช�น้ํามันเฉลี่ย 33.70 ลิตรต=อวัน หรือ 1,011.00 บาทต=อวัน รถสิบล�อ
ใช�น้ํามันเฉลี่ย 16.80 ลิตรต=อวัน หรือ 504.00 บาทต=อวัน รถแทรคเตอร!ใช�น้ํามันเฉลี่ย 16.66 
ลิตรต=อวัน หรือ 499.80 บาทต=อวัน และรถแบคโฮใช�น้ํามันเฉลี่ย 22.33 ลิตรต=อวัน หรือ 
669.90 บาทต=อวัน (ตารางที่ 5)  
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ตารางท่ี 5 ค=าน้ํามันเช้ือเพลิง 

ประเภท  อัตราการใช+นํ้ามัน 
 ลิตร บาท* 

รถตักล�อยาง  750 22,500 
รถตักหน�าขุดหลัง 1,011 30,330 
รถสิบล�อ 504 15,120 
รถแทรคเตอร! 500 15,000 
รถแบคโฮ 670 20,100 

รวม 3,435 103,050 
หมายเหตุ * ราคาน้ํามันคิดที่อัตรา 30 บาทต=อลิตร 

 
2.8.4 ค=าใช�จ=ายเบ็ดเตล็ดและวัสดุสิ้นเปลือง 

ค=าใช�จ=ายเบ็ดเตล็ดและวัสดุสิ้นเปลือง ได�แก= ถุงมือยาง ถุงมือผ�า ผ�าปaดจมูก 
ไม�กวาดทางมะพร�าว และกระสอบปุYยบรรจุปุYยหมัก เปCนต�น ตลอดจนยากําจัดแมลงวัน อีเอ็ม 
และกากน้ําตาล มีรายจ=ายทั้งหมด 52,405 บาท (ตารางที่ 6) 

 

ตารางท่ี 6 ค=าใช�จ=ายเบ็ดเตล็ดและวัสดุสิ้นเปลือง 
รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

ถุงมือยาง 4,500 
ถุงมือผ�า 1,176 
ผ�าปaดจมูก 648 
มีดคัตเตอร! 700 
จอบพร�อมด�ามเหล็ก 462 
พล่ัวปลายตัดด�ามเหล็ก 416 
ไม�กวาดทางมะพร�าว 1,458 
ไม�กวาดดอกหญ�า 669 
กระสอบปุYยและด�ายเย็บกระสอบ 26,300 
เข=งพลาสติก 880 
เคียวเกี่ยวข�าว 196 
ยากําจัดแมลงวัน อีเอ็ม และกากน้ําตาล 15,000 

รวม 52,405 
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2.8.5 ค=าซ=อมบํารุงรักษา 
ค=าซ=อมบํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องจักรกลหนัก

ภายในศูนย!ฯ มีรายจ=ายทั้งหมด 78,900 บาท 

 
3. สรุปผลการเดินระบบและข+อเสนอแนะ 
 
 3.1 ปริมาณขยะที่เข�าสู=ระบบฯ ทั้งหมด 1,195.04 ตัน หรือเฉลี่ย 38.55 ตันต=อวัน ซึ่งมี
ปริมาณค=อนข�างน�อยมาก เนื่องจากประสิทธิภาพของระบบสามารถรองรับขยะได�ถึง 70 ตันต=อ
วัน เวลาทํางาน 8 ช่ัวโมง ทําให�มีศักยภาพที่จะรับขยะเข�ามาบริการกําจัดได�เพิ่มมากขึ้นอีก
ประมาณ 31.45 ตันต=อวัน 

3.2 จากค=าดําเนินการ พบว=ามีรายจ=ายทั้งหมด 509,755 บาท ในขณะที่ขยะเข�าสู=
ระบบฯ ทั้งหมด 1,195.04 ตัน ทําให�มีต�นทุนในการดําเนินการกําจัดขยะ 426.55 บาทต=อตัน 
อย=างไรก็ตาม ค=าซ=อมบํารุงรักษา เนื่องจากเครื่องจักรและยานพาหนะยังคงมีสภาพใหม= แต=
เมื่อมีการใช�งานเพิ่มมากขึ้น รายจ=ายส=วนนี้จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย=างยิ่ง หลังจาก
เดินระบบไปได� 3 ปs  

3.3 ปริมาณขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได�ค=อนข�างน�อย โดยสามารถคัดแยกได�เพียง 1.05 
เปอร!เซ็นต! ของปริมาณขยะที่ เข�าสู=ระบบคัดแยกส=วนหน�า จําเปCนต�องเน�นการคัดแยก
ถุงพลาสติกให�เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขยะรีไซเคิลประเภทอื่นๆ มีค=อนข�างน�อย เนื่องจากถูกคัด
แยกจากต�นทางไปแล�วบางส=วน 

3.4 จากการคํานวนปุYยหมักที่ผลิตได� 5.28 ตันต=อวัน ควรนําไปตรวจสอบคุณภาพให�
อยู=ในเกณฑ!มาตรฐานปุYยอินทรีย!ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อสร�างความม่ันใจในการใช�
ประโยชน!ให�แก=เกษตรกร และจําเปCนต�องหาตลาดรองรับที่แน=นอน เนื่องจากในปGจจุบันวงการ
ตลาดปุYยอินทรีย! และปุYยเคมีมีการแข=งขันที่สูงมาก ประกอบกับเกษตรกรไทยมีการอัตราการใช�
ปุYยอินทรีย!ที่ค=อนข�างตํ่ามาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาพท่ี 17   การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18   การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก
 

การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก

การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก

20 

การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก 

การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก 
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ภาพท่ี 19   การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก 
 

 

 

 

ภาพท่ี 20   การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก 
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ภาพท่ี 21   การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก 
 

 

 

 

ภาพท่ี 22   การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก 



 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23   การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก
 

 

 

 

ภาพท่ี 24   การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก

การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก

การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก
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การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก 

การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก 



 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25   การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก
 

 

 

 

ภาพท่ี 26   การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก

การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก

การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก
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การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก 

การร=วมตรวจสอบการช่ังน้ําหนักขยะรไีซเคิลกับผู�คัดแยก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 27   ปุYยหมักบรรจุกระสอบ 

ภาพท่ี 28   ปุYยหมักบรรจุกระสอบ 
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