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ความเป็นมา 

 เนื�องจากขยะในอดีตขณะที�ประชากรยงัไม่หนาแน่น แมว้า่มนุษยจ์ะทิ#งขยะโดยไม่มีระเบียบ 
ปัญหาก็ยงัไม่ปรากฏใหเ้ห็นชดัเจน แต่เมื�อประชากรหนาแน่นมากขึ#น ปัญหาเรื�องนี# เกิดขึ#นอยา่งรุนแรง
ดงัปรากฏในช่วงที�ผา่นมาของการเกิดโรคระบาด เช่น กาฬโรคระบาดในทวีปยุโรป เนื�องจากเศษขยะ
เป็นแหล่งอาหารของพาหะนาํโรคของหนูและแมลงวนั ในประเทศไทยพบว่าปี 2550 มีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยในชุมชนทั�วประเทศประมาณ 14.72 ลา้นตนั หรือวนัละ 40,332 ตนั เพิ�มขึ#นจากปี 2549 
ประมาณ 0.65 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั (เชาวน์  นกอยู.่ 2550 : 12) 
 ในจังหวัดจันทบุรีปัญหาขยะมูลฝอยก็เป็นปัญหาอย่างหนึ� ง  จากข้อมูลทางสถิติ               
ของสาํนักงานสถิติจงัหวดั ปี 2552 พบว่าปริมาณขยะที�เก็บได้ 80 - 90 ตนัต่อเดือน ทางจงัหวดั          
จะนาํไปทาํการกาํจดัโดยการฝังกลบ ซึ� งพบปัญหาพื#นที�ในการฝังกลบเริ�มไม่พอเพียง จึงไดมี้แนวคิด
ที�จะซื#อเตาเผาขยะ แต่ดว้ยราคาค่อนขา้งสูงและปัญหาเรื�องของมลภาวะที�ตกคา้งจากการเผาและ 
จากการที�ไดป้ระชุมกลุ่มภายในจงัหวดัถึงปัญหาดงักล่าว ทางผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอแนวทางในการจดัการ
เพิ�มมูลค่าของขยะ ซึ� งจะทาํให้ลดพื#นที�ในการกาํจดัลงไป อีกทั#งเป็นการเพิ�มรายได้ให้กบัชุมชน 
และพบว่าเขตเทศบาลเมืองขลุง จงัหวดัจนัทบุรี มีพื#นที� 1,987.5 ไร่ จาํนวนประชากร 11,413 คน 
จาํนวน 3,786 ครัวเรือน มีความพร้อมในการเป็นตน้แบบการวจิยั เนื�องจากสามารถเก็บขยะไดป้ระมาณ
วนัละ 1 ตนั/วนั เป็นขยะพลาสติกที�สามารถนาํกลับมารีไซเคิลได้ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์           
ของขยะที�เก็บได้ต่อวนั ซึ� งเป็นขยะที�ค่อนขา้งจะสะอาด ประกอบด้วยขวดนํ# าดื�ม ทางเทศบาล       
ไม่ไดน้าํมารีไซเคิล แต่นาํไปทาํการฝังกลบ ทางผูว้ิจยัและเทศบาลเมืองขลุงจงัหวดัจนัทบุรี จึงไดมี้
แนวคิดในการรวมกลุ่มเพื�อจดัตั#งเป็นกลุ่มการจดัการขยะพลาสติกชุมชน รับซื#อขยะจากโรงเรียน 
ในพื#นที�เขตอาํเภอ, ประชาชนทั�วไป แล้วนาํไปบดเพื�อเพิ�มมูลค่า แล้วส่งขายให้กบับริษทัรับซื#อ      
เศษพลาสติกบดต่อไป (ขอ้มูลจงัหวดัจนัทบุรี. ออนไลน์. 2552) 
 ซึ� งการวิจยันี# เป็นการกาํจดัขยะพลาสติกที�ไม่ใช่การฝังกลบขยะที�มกัทาํให้เกิดปัญหา     
ใชพ้ื#นที�ในการฝังกลบจาํนวนมาก หรือทาํการเผาโดยเตาเผา ซึ� งตอ้งใชค้่าใชจ่้ายสูงแต่เป็นการกาํจดัขยะ
เพื�อใหเ้กิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์มากขึ#น ตามหลกัการของ 5 R คือ 
 1. Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใชผ้ลิตภณัฑที์�มีบรรจุภณัฑสิ์#นเปลือง 
 2. Reuse การนาํมาใชซ้ํ# า เช่น ขวดแกว้ กล่องกระดาษ กระดาษพิมพห์นา้หนงั เป็นตน้ 
 3. Repair การซ่อมแซมแกไ้ขสิ�งของต่าง ๆ ใหส้ามารถใชง้านต่อได ้
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 4. Reject การหลีกเลี�ยงใชสิ้�งที�ก่อใหเ้กิดมลพิษ 
 5. Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนนํากลับมาใช้ได้ใหม่  โดยนําไปผ่าน
กระบวนการผลิตใหม่ 
 สถานภาพระบบจัดการขยะมูลฝอยที�ใช้อยู่ในปัจจุบันของเทศบาลเมืองขลุง 

 ระบบกาํจดัขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง ตั#งอยูที่�หมู่ 9 ตาํบลบ่อ อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 
บนพื#นที�ขนาด 35 ไร่ ไดด้าํเนินการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เฟส 1 ตั#งแต่ปี 2543 เป็นระบบ
ฝังกลบแบบสุขาภิบาล โดยมีขยะเขา้มาในพื#นที�ฝังกลบวนัละประมาณ 17 ตนั เริ�มดาํเนินการฝังกลบ
ตั#งแต่ปี 2545 ปัจจุบนัใชพ้ื#นที�ไปแลว้ 20 ไร่ ซึ� งมีการใชป้ระโยชน์ในการฝังกลบใกลเ้ต็มพื#นที�แลว้ 
และไดด้าํเนินการก่อสร้างบ่อฝังกลบเฟส 2 ในพื#นที�ที�เหลือเป็นบ่อฝังกลบขนาดกวา้ง 100 เมตร  
ยาว 146 เมตร มีความลึกประมาณ 3 เมตร และแลว้เสร็จในเดือนตุลาคม 2552 การดาํเนินการฝังกลบ
ขยะจากทอ้งถิ�นใกลเ้คียง 4 แห่งเขา้มากาํจดั ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนา-ยาว องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลตะปอน เทศบาลตาํบลบ่อ และเทศบาลตาํบลเกวียนหัก โดยมีรายละเอียดปริมาณขยะ     
ที�เขา้มาในพื#นที�ฝังกลบ 
 นโยบายและมาตรการของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องของเทศบาลเมืองขลุง 

 1. นโยบายดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอย 
 2. นโยบายดา้นการลดคดัแยกและนาํขยะไปใชป้ระโยชน์ 
 3. นโยบายดา้นการจดัการมูลฝอยติดเชื#อ 
 4. นโยบายในการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน 
 การเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง 

 1. แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย 

 2. การดําเนินการกจิกรรมลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ 
  การเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยโดยการสนับสนุนให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะตั#งแต่ตน้ทาง โดยการให้ชุมชนมีกิจกรรมต่าง ๆ 
ที�สนับสนุนการลด คัดแยกขยะ และนาํขยะไปใช้ประโยชน์ เทศบาลฯได้ดาํเนินกิจกรรม             
ตามโครงการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในปีงบประมาณ 2547 – 2548 ซึ� งไดรั้บความร่วมมือ
จากคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน และได้ดาํเนินการต่อเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั             
ดงักิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  ดงันี#  
  2.1 กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสาํนึกในการคัดแยกขยะ             
การดาํเนินการอย่างต่อเนื�อง เพื�อเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจให้กบัประชาชนเกี�ยวกบัประโยชน์         
ที�ไดรั้บจากการคดัแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกาํเนิด และประเภทของมูลฝอยหรือวสัดุที�ควรคดัแยก 
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และสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยดาํเนินการควบคู่กบัการดาํเนินกิจกรรมลดและคดัแยก
ขยะอื�น ๆ 
  2.2 กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน การดาํเนินการแบบไม่มีการรับสมคัรสมาชิก
ใหถื้อวา่นกัเรียนทุกคนเป็นสมาชิก เมื�อรับฝากขยะจากโรงเรียน ทางโรงเรียนจะขายให้กบัทางร้าน
รับซื#อของเก่า และนาํเงินมาจดัซื#ออุปกรณ์ในการเรียนใหก้บันกัเรียน 
  2.3 โครงการทาํปุ๋ยหมกัจากเปลือกทุเรียน ดาํเนินการในบริเวณพื#นที�ฝังกลบขยะมูลฝอย
ของเทศบาล มีการจดัพื#นที�ในการกองขยะเปลือกทุเรียน ตั#งทิ#งไว ้แลว้ลาดดว้ยนํ# าหมกัจุลินทรีย์
เพื�อใหเ้กิดการยอ่ยสลายจนเป็นสีนํ#าตาล จึงนาํไปหมกักบัเศษผกัและดินในเปลือกที�จดัทาํไวใ้กล ้ๆ 
พื#นที�บ่อฝังกลบใหไ้ดเ้ป็นปุ๋ย และนาํไปใชใ้นการปลูกผกัสวนครัวปลอดสารพิษ 
  2.4 การทาํกระดาษจากเปลือกทุเรียน เป็นกิจกรรมที�ดาํเนินการในโรงเรียนเทศบาล
เมืองขลุง ในการใหน้กัเรียนไดเ้ห็นคุณค่าของขยะ โดยการนาํเปลือกทุเรียนซึ� งเป็นขยะที�มีปริมาณมาก
ในพื#นที�มาแปรรูปเป็นกระดาษที�สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง เช่น เป็นกระดาษในการ
จดัทาํบอร์ดของโรงเรียน และทาํสิ�งประดิษฐต่์าง ๆ        
  2.5 กิจกรรมการนาํขยะเปียกมาใชป้ระโยชน์ 
   2.5.1 การหมกัก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย ์เป็นกิจกรรมที�ดาํเนินการในโรงเรียน
เทศบาลขลุง โดยการนาํขยะอินทรียจ์ากเศษอาหารในโรงเรียนมาหมกัดว้ยระบบถงัหมกัก๊าซชีวภาพ 
ซึ� งได้รับการสนับสนุนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
ผลประโยชน์ที�ไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรม คือ การหมกัสามารถผลิตเป็นก๊าซนาํมาใชใ้นการหุงตม้ได ้
และเศษอาหารจากการหมกันาํมาทาํปุ๋ย 
   2.5.2 การทาํนํ#าหมกัจุลินทรีย ์เป็นกิจกรรมที�เทศบาลเมืองขลุงสนบัสนุนอุปกรณ์
ถงัหมกัและกากนํ#าตาลใหก้บัชุมชนในการทาํนํ#าหมกัจุลินทรีย ์เพื�อแกไ้ขปัญหากลิ�นเหม็นจากการทาํ
ปลาเคม็ในชุมชน โดยการนาํนํ#าหมกัจุลินทรียที์�หมกัไดเ้ทลงท่อระบายนํ#าในชุมชนเพื�อดบักลิ�น  
  2.6 กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและประชาสัมพนัธ์การคัดแยกขยะ
อนัตรายชุมชน สาํนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมจงัหวดัจนัทบุรีได้สนับสนุนกิจกรรม     
การลดและคดัแยกขยะในชุมชนและการจดัการขยะอนัตรายในชุมชน โดยการดาํเนินโครงการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยและลดการใชถุ้งพลาสติกในชุมชน เทศบาลเมืองขลุง จนัทบุรี มีการจดั
อบรมให้กับกลุ่มสตรีอาสาในเขตเทศบาลเมืองขลุง จงัหวดัจนัทบุรี (ข้อมูลเทศบาลเมืองขลุง 
จงัหวดัจนัทบุรี. ออนไลน์. 2555) 
 จากที�ผูท้าํวิจยัไดท้าํการสํารวจในพื#นที�เทศบาลเมืองขลุง จงัหวดัจนัทบุรี และสัมภาษณ์
ผูอ้าํนวยการกรมสิ�งแวดลอ้มเทศบาลเมืองขลุง จนัทบุรี พบปัญหาในเรื�องของการจดัการขยะในชุมชน 
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เทศบาลเมืองขลุง จังหวดัจันทบุรี ผูว้ิจ ัยจึงได้วิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา           
การจดัการขยะ โดยการออกแบบและทดสอบเครื�องยอ่ยพลาสติก เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการจดัการ
ขยะภายในชุมชนเทศบาลเมืองขลุง จงัหวดัจนัทบุรี  
 จากความสาํคญัและที�มาของปัญหาดงักล่าว มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เป็นสถาบนั 
อุดมศึกษาเพื�อการพฒันาที�เสริมสร้างพลงัปัญญาของแผน่ดิน ฟื# นฟูพลงัการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา
ของทอ้งถิ�น สร้างศิลปวทิยาเพื�อความเจริญกา้วหนา้อยา่งมั�นคงและย ั�งยนืของปวงชน ทั#งนี#มหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณี เทศบาลเมืองขลุงจงัหวดัจนัทบุรี องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ฯลฯ จึงร่วมทาํวิจยั
เรื�อง การออกแบบและทดสอบเครื�องยอ่ยพลาสติก เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการจดัการขยะภายในชุมชน
เทศบาลเมืองขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย       

 1. เพื�อออกแบบ สร้างและทดสอบเครื�องยอ่ยขวดพลาสติก ในชุมชนเทศบาลเมืองขลุง 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื�อปรับปรุงระบบการจดัเก็บขวดพลาสติกของเทศบาลเมืองขลุง 
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
 1. ไดเ้ครื�องยอ่ยขวดพลาสติก 
 2. ขวดพลาสติกที�ทาํการยอ่ยแลว้เสร็จ มีราคาสูงกวา่ราคาขวดพลาสติกที�ไม่ไดท้าํการยอ่ย
ทาํใหเ้กิดรายไดที้�ดีต่อผูข้าย 
 3. กรณีสถานที�สาํหรับจัดเก็บมีพื#นที�จาํกัด ผู ้รับซื# อมีความสะดวกในการจัดเก็บ            
ขวดพลาสติกที�ยอ่ยแลว้ เนื�องจากมีขนาดเล็กลง 
 4. มีความสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่ง เนื�องจากบรรทุกไดจ้าํนวนมากกวา่
ขวดพลาสติกที�ไม่ไดท้าํการยอ่ย 
 5. เทศบาลเมืองขลุง สามารถลดพื#นที�การจดัเก็บขวดพลาสติกลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 6. สร้างแรงจูงใจใหชุ้มชนเทศบาลเมืองขลุง มีจิตสาํนึกสิ�งแวดลอ้ม 
 7. เพื�อใหเ้ทศบาลเมืองขลุงเป็นตน้แบบในการจดัเก็บขวดพลาสติกแก่ชุมชนอื�น ๆ ต่อไป 
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ขอบเขตการวจัิย  

 ขอบเขตของการออกแบบและสร้างเครื�อง 

 1. ศึกษาตวัแปรและความสัมพนัธ์ของตวัแปรที�คาดว่าจะมีผลต่อการย่อยพลาสติก       
โดยการออกแบบการทดลองมีตวัแปรที�ศึกษา คือ 
  1.1 ความเร็วรอบของใบมีด 3 ระดบั 
  1.2 ขนาดรูตะแกรง 3 ขนาด 
 2. ออกแบบกลไกการยอ่ยพลาสติก โดยมีขอ้กาํหนดดงันี#  
  ขนาดของเศษพลาสติกที�ยอ่ยไดจ้าํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 มีขนาดกวา้งและยาว
ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร 
 3. การลดปริมาตรการจดัเก็บขวดพลาสติกใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 7 เท่า 
 

 

 
 
 




