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บทคัดย่อ
ในปั จ จุ บั น มี ก ารขยายตั ว ของโครงการก่ อ สร้ า งจำนวนมาก ซึ่ ง
กระบวนการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนก่อให้เกิดของเสียที่กำจัดได้ยากตามมา
เป็นจำนวนมาก แต่ของเสียที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้างสามารถนำเข้าสู่
กระบวนการ 3R เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้น และสามารถก่อให้เกิดมูลค่าได้
โดยการลดปริมาณจากแหล่งกำเนิด การนำกลับมาใช้ซ้ำ การนำไปแปรรูป
ใหม่ได้ ดังนั้นจึงทำการศึกษาแนวทางการจัดการของเสียในสถานที่ก่อสร้าง
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน จากการลงพื้นที่เก็บ ข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้ นใน
สถานที่ก่อสร้างทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น (75 ตารางเมตรต่อหลัง) พบว่าเกิดของ
เสี ย แบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว นใหญ่ คื อ ของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการทำงาน ได้ แ ก่
คอนกรีต หิน ดิน ทราย เหล็ก กระเบื้อง ไม้แบบ คิดเป็นร้อยละ 11.4 ของ
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้ นทั้งหมด และของเสีย ที่เกิดจากวัสดุบ รรจุ ภัณฑ์
ได้แก่ กระป๋องเหล็ก ถังสี ถุงพลาสติด ถุงปูน กล่องกระดาษ ไม้พาเลท คิด
เป็นร้อยละ 88.6 ของปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งวัสดุบรรจุภัณฑ์
ต่างๆ สามารถก่อให้เกิดมูลค่าได้โดยสามารถขายให้บริษัทรับซื้อบรรจุภัณฑ์
ไปแปรรูปใหม่ได้ ส่งผลให้มีรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ประมาณ
1,341-1,839 บาทต่อ ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1 หลัง และไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
กำจัดของเสีย ส่วนไม้พาเลทที่เกิดขึ้นจากการทำงานสามารถนำกลับมาใช้
ซ้ำ และสามารถนำไปแปรรูปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ ส่วนเศษเหล็กที่มีการ
วางแผนการใช้อย่างเหมาะสมเป็นการลดปริมาณของเสียจากแหล่งกำเนิด
แล้ว ส่วนที่เหลือยังสามารถขายก่อให้เกิดรายได้ สำหรับคอนกรีต หิน ดิน
ทราย และกระเบื้อง สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุถม โดยมีค่าขนส่งของเสีย
ประมาณ 100 บาทต่อทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1 หลัง เมื่อเปรียบเทียบกับ การ
จัดการของเสียโดยใช้วิธีขนส่งของเสียทั้งหมดออกไปกำจัดนอกสถานที่โดย
ไม่มีการแยกประเภทของเสียที่เกิดขึ้นมี ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,750 บาทต่อ
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1 หลัง ดังนั้นเมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการขนของเสียออกไป
กำจัดภายนอกแบบอดีต กับรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มของการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมและยั่งยืน รวม
เป็นเงินที่ไม่จำเป็นต้องสูญเสียและเงินที่ได้คืนกลับประมาณ 3,090 บาทต่อ
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1 หลัง

คำสำคัญ: การจัดการของเสีย, สถานที่กอ่ สร้าง, ของเสียจากการก่อสร้าง,
เพิ่มมูลค่า, อย่างยั่งยืน

Abstract
At present, there are many expansions of construction
projects. Each step of the construction process creates a lot of
waste that is difficult to eliminate. Nevertheless, waste from
the construction process, can be imported into the 3R process
to Reduction, Reuse and Recycle. Therefore, studies of waste
management practices in construction sites are appropriate
and sustainable Therefore, studies of appropriate and
sustainable waste management practices in construction sites.
Collection of waste that occurred in the construction of a 2storey townhouse project ( the area about 75 square
meter/house), it was found the waste is divided into 2 parts.
Waste arising from work, including concrete, stone, soil, sand,
steel, tiles, and wood, accounting for 11.4% of the total waste
generated. Another part, waste from packaging materials, such
as metal cans, paint buckets, plastic bags, cement bags, paper
cartons, and wood pallets, accounting for 88.6% of the total
waste generated. Packaging materials can create value added
by being able to sell to the company to buy packaging for reprocessing. As a result, the revenue from the sale of packaging
is approximately 1,341-1,839 baht per 2-storey townhouse with
1 house and there is no waste disposal cost. The wood pallets,
that are made from work can be reused and processed into
furniture. Scrap metal, that has been planned for proper use, it
is to reduce the amount of waste from the source and the
remainder can still be sold to generate income. For concrete,
stone, soil, sand and tiles, it can be used as a filling material.
Waste transportation cost of approximately 100 baht per 2storey townhouse with 1 house. When compare with
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transporting all waste to be disposed off-site without classifying
the waste generated, it costs about 2 ,750 baht per 2-storey
townhouse with 1 house. Therefore, when combining the cost
of carrying waste to disposed off-site like in the past and
revenue from packaging sales, which can create added value of
waste management in a systematic manner that is appropriate
and sustainable. The total revenue, that is not necessary to
lose and the money returned back is approximately 3,090 baht
per 2-storey townhouse with 1 house.
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- ช่ ว ย เ พิ่ ม วั ส ดุ แ ก่
ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่
- ช่วยลดปริมาณของเสียที่
เกิดขึ้น
- กำจั ด ของเสี ย ได้ ห ลาย
ประเภท
- ไม่ เ หลื อ ตกค้ า งที่ ต้ อ ง
นำไปกำจัดต่อ
- ระบบไม่ซับซ้อนและรับ
ของเสียได้จำนวนมาก
- เมื่ อ ห ลุ ม ฝั ง ก ลบ เต็ ม
สามารถปรั บ ปรุ ง เป็ น
พื้นที่ใช้สอยได้
- ใช้พื้นที่ในการกำจัดน้อย
- ไม่มีปัญหาเรือ่ งกลิ่นและ
พาหะนำโรค
- ผลิตพลังงานจากการเผา
- กำจัดได้สมบูรณ์

- ต้องมีการนำวัสดุไปต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์

-

ต้องมีพนื้ ทีข่ นาดใหญ่
ต้องอยู่ห่างไกลชุมชน
ค่าขนส่งสูง
ต้องใช้ดินกลบของเสีย
จำนวนมาก
- ทำงานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพในบาง
ฤดูกาล

1. คำนำ

การเผากำจัด

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิด
โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยจำนวนมาก พบว่าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีการเพิ่มจำนวนที่พักอาศัยขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งการก่อสร้าง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในการดำเนินการก่อสร้างมักกองของ
เสียรวมทุกประเภทไว้ด้วยกันโดยไม่มีการคัดแยก ซึ่งคาดว่ามีปริมาณมาก
ถึงร้อ ยละ 30 – 40 ของพื้นที่ฝั่งกลบขยะตามเมืองต่าง ๆ [1] โดยพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร มีการลักลอบทิ้งของเสียจากการก่อสร้างหรือการรื้อถอน
โดยเฉลี่ยวันละ 300 ตัน [2]
ปริ ม าณของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น ในสถานที่ ก่ อ สร้ า งบ้ า นพั ก อาศั ย พบว่ า
คอนกรีตเป็ นวัสดุห ลักที่ สูญ เสีย การก่อ สร้าง [3] รองมาคือ วัสดุก่อ และ
กระเบื้อง แอสฟัสต์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เหล็ก พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นเป็นของเสียที่มีคุณสมบัติย่อยสลายทางธรรมชาติได้ยาก
และมีค่าดำเนินการในการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันมีวิธีการจัดการ
ของเสียมีห ลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันดังตารางที่ 1 การรี
ไซเคิลเป็ นวิธีที่สามารถสร้างรายได้ก ลับ คืนสู่โครงการ การนำไปทำวัสดุ
ตกแต่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้แต่จำเป็นต้องมีกระบวนการนำวัสดุเหล่า
ไปใช้ ซึ่ ง มี ต้ น ทุ น ในการดำเนิ น การ และมี ข องเสี ย ที่ ส ามารถนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนนี้ได้น้อย การฝังกลบเป็นวิธีที่กำจัดของเสียได้โดยไม่เหลือ
เศษที่ต้อ งกำจั ด ต่อ แต่จ ำเป็ น ต้อ งมีขั้ น ตอนเฝ้ า ระวังมลพิ ษ ด้ านน้ ำและ
อากาศที่เกิดจากขยะ และส่วนสุดท้ายคือการเผากำจัดวัสดุบางประเภท
สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงานได้ แต่ต้นทุนสูงและเกิดมลพิษ
อากาศ น้ำ และกากของเสียในรูปเถ้าจากการเผา ดังนั้นวิธีการเผาจึงเป็นวิธี
ที่แนะนำท้ายสุด

แต่ในปั จจุบันยังไม่มีการจัดการของเสียจากการก่อสร้างหรือการรื้อ
ถอนอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมในประเทศไทย หากมีการนำหลักการปิรา
มิดของกลยุทธ์ในการจัดการของเสียดังรูปที่ 1 เป็นกลไกในการจัดการของ
เสียจากการก่อสร้าง [4] เช่น การลดของเสียที่แหล่งกำเนิดโดยการเปลี่ยน
วัส ดุ [5] เช่ น การเปลี่ ย นแบบไม้ เป็ น แบบเหล็ ก ช่ ว ยลดของเสี ย และ
สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดของเสีย [6] และช่วยลดการฝังกลบขยะ ซึ่ง
มีผลทำให้ลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ มได้มากขึ้นและมีการใช้ทรัพ ยากร
อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มอีกด้วย กรมควบคุมมลพิษได้ศึกษาแนว
ทางการจัดการเศษสิ่งก่อสร้างสำหรับ ประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่ บ ริษั ท
ก่อสร้างใช้วิธีการคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายการกำจัดของเสีย
ลดค่าขนถ่ายขนส่ง รวมทั้งนำของเสียบางส่วนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์
ได้ หรือของเสียที่มูลค่าสามารถนำไปขาย [1]

ตารางที่ 1 ข้อดีขอ้ ด้อยของวิธกี ารจัดการของเสีย
วิธีการจัดการของเสีย
ข้อดี
ข้อด้อย
การรีไซเคิล
- ช่วยลดของเสียที่เกิดขึ้น - โรงงานรีไซเคิลมีต้นทุน
- ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในการบำบัดสูง
- ช่ ว ยประหยั ด พลั ง งาน - หากการบำบัดของเสีย
ด้านการผลิต
ไม่ เหมาะสมจะส่ ง ผล
- ช่วยสร้างอาชีพ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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- ต้นทุนในการสร้างโรง
เผาสูง
- เกิดมลพิษอากาศ
- ต้องมีหลุมฝังกลบหรือ
วิธีการจัดการเถ้าจาก
การเผา

การลดที่แหล
่งกาเนิด
(Source Reduction)
การใช
่หมุนเวียน/การใช
่ซ้า
(Recycling/Reuse)
การบาบัดเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ
(Treatment)
กาจัด
(Disposal)
รูปที่ 1 หลักการปิรามิดของกลยุทธ์ในการจัดการของเสีย
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ดังนั้ นการหาแนวทางการจั ดการของเสีย แต่ละประเภทที่เกิดขึ้ นใน
สถานที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสมและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น นับเป็นหนึ่ง
ในแนวทางช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

2. วิธีการดำเนินงาน
2.1 พื้นที่ศึกษา
กรณีศึกษาโครงการทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ขนาดประมาณ 75 ตารางเมตร
เป็นรูป แบบการก่อสร้างที่พักอาศัยที่นิยม โดยพิจารณาจาก REIC (ศูนย์
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์) หรือ ศขอ. สรุปภาพรวม
ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 3/2561 ผลการโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮาส์พบว่ามี
การโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮาส์ จำนวน 13,880 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 28.5
2.2 ขั้นตอนการดำเนินการ
งานวิจัยนี้มกี ารดำเนินการวิจยั โดยรวมแสดงดังรูปที่ 2
2.3 ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นเทียบกับวัสดุที่ใช้จริงจาก
ข้อมูลจากแบบก่อสร้างและปริมาณงานก่อสร้าง นำมาคำนวณปริมาณร้อย
ละของเสียดังสมการที่ 1
ปริมาณร้อยละของเสีย = ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น x 100
(1)
ปริมาณวัสดุที่ใช้จริง
ศึกษาข
่อมูลเบื้องต
่น
- ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานก
่อสร
่าง
- ปริมาณงาน และราคากลางงานก
่อสร
่าง
- วิธีการจัดการของเสียในป
่จจุบัน
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ผลจากการลงพื้ น ที่ ส ำรวจของเสีย จากการก่ อ สร้า งในการก่ อ สร้า ง
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น งานหลัก ๆ จะมีขั้ นตอน งานปรับ พื้นที่ งานโครงสร้า ง
ต่างๆ งานระบบ งานติดตั้งอุป กรณ์ ต่างๆ และงานตกแต่งพื้นผิว เช่น ปู
กระเบื้องและทาสี [4] ซึ่งในแต่ละขั้นตอนเกิดของเสียตั้งแต่กระบวนการ
การเตรียมความพร้อม ขนส่ง จัดเก็บ รวมถึงขณะปฏิบัติงาน พบว่า
3.1.1 ปริมาณร้อยละของเสียจาก หิน/ดิน/ทราย เมื่อเทียบกับปริมาณ
วัสดุที่ใช้จริงสูงถึงร้อยละ 10 เกิดการสูญเสียเริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียม
พื้นที่เพื่อกองวัสดุ เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ก่อสร้างทำให้มีพื้นที่กองวัสดุ
จำกัด ทำให้ เกิ ดการปะปนวัส ดุอื่ นๆ และเกิด ของเสีย จากงานผสมเป็ น
คอนกรีต เนื่องจากมีคอนกรีตตกหล่นขณะทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับร้อยละ
ของเสียประเภทคอนกรีต [7]
3.1.2 ปริมาณร้อยละของเสียจากคอนกรีตปูพื้นและกรุผนังสูงร้อยละ
5 เกิดจากขณะปฏิบัติงานเกิดการตกหล่น ดังนั้นในการทำงานผู้ปฏิบัติงาน
จึงมักมีการเผื่อปริมาณสูญเสียเหล่านั้นไว้ ส่วนวัสดุที่สนับสนุนงานคอนกรีต
เช่ น ไม้แ บบ ในการปฏิ บั ติงานส่ว นใหญ่ ไม่ เกิด ของเสี ย ที่ ใช้ ในโครงการ
เนื่องจากมีการดำเนินการนำไม้แบบมาใช้ซ้ำ
3.1.3 ปริมาณร้อยละของเสียจากกระเบื้องปูพื้นและกรุผนังสูงร้อยละ
5 เกิดจากตั้งแต่ขั้ นตอนการขนส่งและการจั ดเก็บ ต้อ งมีก ารดำเนินการ
อย่างเหมาะสม สำหรับ ขณะปฏิบั ติงานเนื่อ งจากมีก ารตัดแต่งเพื่อ ความ
สวยงามจึงเกิดของเสียอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก
3.1.4 ของเสีย ในส่วนอื่น เช่น เหล็กร้อ ยละ 0.1 ซึ่งมีป ริมาณไม่มาก
เนื่องจากงานดัดเหล็กและผูกเหล็กโครงสร้างสามารถดำเนินการตามแบบ
ได้ อย่างชัดเจน ผู้ปฏิบั ติงานจึ งมีการวางแผนการตัดวัสดุได้ และวัสดุอื่ น
เช่น บรรจุภัณฑ์ กระป๋องสี ถุงปูน กล่องกระดาษ และไม้พาเลท เป็นต้น
โดยของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจำเป็นต้องมีการขน
ย้ายเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป ดังนั้นเรื่องการขนส่งจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ
และมีค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบของเสียที่เกิดขึ้นในเชิงปริมาตรแสดงดังรูปที่ 3

สารวจพื้นที่กรณีศึกษา
- เก็บ่อมู
ข ลปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นแต
่ละประเภท

- เก็บ่อมู
ข ลวิธีการจัดการของเสีย่ในพื
ใช ้นที่กรณีศึกษา
วิเคราะห
่และประเมินความคุ
่มค
่าการกาจัดของเสีย

จัดทาแผนผังการจัดการของเสียสาหรับหน
่วยงานก
่อสร
่าง

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการดำเนินการวิจยั โดยรวม

รูปที่ 3 เปรียบเทียบของเสียที่เกิดขึ้นเชิงปริมาตร

3. ผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผล
3.1 ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

จากรูปที่ 3 พบว่าของเสียจากวัสดุบรรจุภัณฑ์ (ไม้พาเลท กล่องกระดาษ ถุง
ปู นและอื่ น ๆ) สูงร้อ ยละ 88.6 ของปริมาณของเสีย ที่ เกิ ดขึ้ นในสถานที่
ก่อสร้าง และคิดเป็น 11.98 ลูกบาศก์เมตร จึงจำเป็นต้องบรรทุกด้วยรถสิบ
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ล้อมีค่าใช้จ่ายต่อรอบประมาณ 1,000 บาท ส่วนของเสียจากกระบวนการ
ทำงาน (คอนกรีต เหล็ก กระเบื้องปูพื้นและกรุผนัง ไม้แบบ และอื่น ๆ) ร้อย
ละ 11.4 ของปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในสถานที่ก่อสร้าง และคิดเป็น 1.36
ลูกบาศก์เมตร ในการเคลื่อนย้ายหากดำเนินการต่อทาวน์เฮาส์ 1 หลัง จึงไม่
คุ้ ม ค่ า ดั ง นั้ น จึ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การการจั ด การของเสี ย ที่
เหมาะสม
3.2 ประเมินความคุ้มค่าการจัดการของเสียที่เหมาะสม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในสถานที่ก่อสร้าง แนว
ทางการจัดการของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึ้น สามารถจัดการได้หลายวิธีดังรูป
ที่ 4 เช่น ขายร้านของเก่า, นำมาทำของตกแต่ง, หลุมฝังกลบ หรือเผา เป็น
ต้น แต่ ห ากดำเนิ นการจั ดการของเสีย โดยรวบรวมของเสีย ทั้งหมดไว้ใน
สถานที่ก่อสร้างแล้วขนของเสียออกไปกำจัดนอกสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด
โดยไม่มีการแบ่งประเภทของเสีย ที่แสดงดังรูปที่ 3 พบว่าของเสียที่เกิดขึ้น
จากการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย คอนกรีต, หิน/ดิน/ทราย, เหล็ก, กระเบื้อง
และไม้แบบก่อสร้าง เมื่อประเมิน มูลค่าของเสียรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,436
บาท แสดงดังตารางที่ 2 รวมทั้งยังมีค่ากำจัดของเสีย โดยการฝังกลบ ค่า
กำจั ดเฉลี่ย 314 บาทต่อ ตัน และค่า ดำเนิ นการขนส่งนำไปกำจั ด 1,000
บาทต่อเที่ยว ดังนั้นหากไม่มีการจัดการของเสียให้คุ้ มค่า ไม่ได้รายได้จาก
การจัดการของเสียที่เหมาะสมแล้ว ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การจัดการของเสียรวมทั้งสิ้น 2,750 บาทต่อทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1 หลัง หาก
ผู้รับ เหมาสามารถควบคุมการทำงานไม่ให้เกิดของเสียในส่วนการทำงาน
สามารถควบคุมค่าใช้ได้ 1,436 บาท ซึ่งของเสียส่วนเหล็กเส้นเหลือจากการ
ตัดเพียง 0.7 กิโลกรัม ซึ่งเป็นจำนวนน้อยมาก เนื่องจากการทำงานโดยส่วน
ใหญ่มีก ารวางแผนตัด ดัด และต่อ เหล็ก เส้นอยู่แ ล้ว จึ งเกิดของเสีย ส่ว น
เหล็กเส้นน้อยมาก ส่วนไม้แบบงานโครงสร้างเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมา
ใช้ใหม่ได้ ผู้รับเหมาส่วนใหญ่จึงมักนำกลับมาใช้ในโครงการต่อไปจนกว่าไม้
แบบจะเสื่อ มสภาพ ดังนั้น จึงจำเป็ น ต้อ งมีก ารวางแผนการก่อ สร้า งและ
ควบคุมการก่อสร้างอย่างรัดกุม ส่วนบรรจุภัณฑ์ และมีแนวทางการจัดการ
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จัดการของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นดังรูปที่ 4 เมื่อพิจารณาความเหมาะสม
และความคุ้มค่า พบว่าวิธีก ารจัดการของเสีย ส่วนบรรจุ ภัณ ฑ์ โดยนำไปรี
ไซเคิลเป็ นวิธีที่เหมาะสมและคุ้มค่า เนื่องจากของเสียสามารถรีไซเคิลได้
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียที่มีได้มากดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่าเมื่อ
พิจารณาผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเสีย
สูงถึง 840-1,352 บาท แต่ผู้ป ระกอบการรับ ซื้อ ขยะรีไซเคิล ร้า น ขมีค่า
ดำเนินการขนส่งด้วย จากการพิจารณาผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิล
หลักที่มีในปัจจุบันแสดงดังตารางที่ 3 แต่ละรายมีจุดเด่นของลักษณะธุรกิจ
ของตนเอง พบว่ า ผู้ ป ระกอบการทุ ก รายมี ข้ อ จำกั ด ด้ า นการขนส่ ง เมื่ อ
เปรียบเทีย บความคุ้มค่าการรับ ซื้อ พบว่าร้าน ก. มีความคุ้มค่ามากที่สุด
เนื่องจากร้าน ก. เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีราคากลางที่ชัดเจน ทำให้ประเมิน
รายได้จากบรรจุภัณฑ์ที่ขายได้อย่างชัดเจน และหากอยู่ในพื้นที่มีบริการรับ
ของเสียทางผู้ประกอบการไม่คิดค่าขนย้าย ดังนั้นร้าน ก. จึงมีลักษณะธุรกิจ
ที่สร้างรายได้ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างได้เหมาะสมและคุ้มค่า ดังนั้นเมื่อรวม
มูลค่าของของเสียส่วนที่เกิดจากการทำงานที่ไม่ต้องสูญเสียเงิน 1,436 บาท
เมื่อมีการควบคุมการทำงานอย่างรัดกุม และไม่ต้องเสียค่ากำจัดของเสียโดย
การฝังกลบ 314 บาท รวมทั้งมูลค่าบรรจุภัณฑ์ที่ขายได้ 1,341 บาท ดังนั้น
หากมีการจัดการวางแผนงานก่อสร้าง และดำเนินการอย่างรัดกุม รวมทั้งมี
การรีไซเคิลแล้ว โครงการได้เงินคืนกลับ 3,091 บาทต่อทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1
หลัง
ตารางที่ 2 มูลค่าของเสียที่เกิดขึน้ จากการทำงาน
ของเสียที่เกิดขึ้น จำนวน หน่วย
มูลค่า/หน่วย
คอนกรีต
0.16
ลบ.ม.
1,787.34

มูลค่า (บาท)
285.98

หิน/ดิน/ทราย

0.27

ลบ.ม.

344.53

93.02

เหล็ก

0.7

กก.

0.16

14.48

กระเบื้อง

8

ชิ้น

130.32

1,042.61
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รูปที่ 4 การจัดการของเสีย
ตารางที่ 3 การรับซื้อขยะรีไซเคิลในลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกัน
ข้อมูลร้านรีไซเคิล
ร้าน ก.
- มี ลั ก ษณ ะธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ รั บ ซื้ อ ขยะรี ไ ซเคิ ล จากครั ว เรื อ น
อุตสาหกรรม และอื่นๆ
- คำนึงถึงความปลอดภัย และมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งคัด
และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ราคารับซื้อจะเป็นราคากลาง จึงอาจจะมีราคาต่ำกว่าร้านอื่น
หมายเหตุ : การรั บ ซื้ อ ขยะรี ไซเคิ ล ร้ า น ก. หากมี ป ริ ม าณมากจะมี
บริการมารับ แต่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่บริการ
ร้าน ข.
- มีลัก ษณะธุ รกิจเกี่ย วกับรับซื้อ ขยะรีไซเคิล จากการรับเหมาการ
จัดการขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโครงการต่างๆ
- โดยจัดการแบ่งเป็นขยะรีไซเคิลและขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ซึ่ง
แบ่งประเภทชัดเจน
- สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียแต่ละประเภทมากกว่าราคากลาง
หมายเหตุ: การรับซื้อขยะรีไซเคิลร้าน ข. มีค่าใช้จ่ายในด้านการ
ดำเนินการขนส่ง หากอยู่นอกเขตพืน้ ที่บริการ
ร้าน ค.
- มีลักษณะธุรกิจเกี่ยวกับรับซื้อ ขยะรีไซเคิลขนาดเล็กจากครัวเรือน
หรือในสถานที่ใกล้เคียง
- ราคารับซื้อมีราคาต่ำกว่าราคากลาง แต่ในบางประเภทมีราคาสูง
กว่าราคากลาง
หมายเหตุ: การรับซื้อขยะรีไซเคิลร้าน ค. จำเป็นต้องมีการขนส่งขยะรี
ไซเคิล หากให้ไปรับขยะรีไซเคิลจะมีการปรับราคารับซื้อลดลงตาม
ระยะทาง

ประเภท
กระป๋องเหล็ก

จำนวน
5 ชิ้น

ราคา (บาท/หน่วย)
4.1

ถังสี

17 ชิ้น

3.0

ถุงพลาสติก

4 กิโลกรัม

20

ถุงปูน

157 ชิ้น

1.8

กล่องกระดาษ

94 กิโลกรัม

2.2

ไม้พาเลท

28 ชิ้น

25

กระป๋องเหล็ก

5 ชิ้น

6.0

ถังสี

17 ชิ้น

5.0

ถุงพลาสติก

4 กิโลกรัม

25

ถุงปูน

157 ชิ้น

2.0

กล่องกระดาษ

94 กิโลกรัม

5.0

ไม้พาเลท

28 ชิ้น

30

กระป๋องเหล็ก

5 ชิ้น

7.0

ถังสี

17 ชิ้น

5.0

ถุงพลาสติก

4 กิโลกรัม

15

ถุงปูน

157 ชิ้น

1.5

กล่องกระดาษ

94 กิโลกรัม

4.0

ไม้พาเลท

28 ชิ้น

20
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1,000
บาท

1,352
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3.3 แผนผังการจัดการของเสียสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง
จากการวิเคราะห์ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้าง แนว
ทางการจัดการของเสีย ด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งประเมินความคุ้มค่าของการ
จั ดการของเสี ย ที่ เหมาะสมสามารถสรุป เป็ น แผนผั งการจั ดการของเสี ย
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สำหรับหน่วยงานก่อสร้างแสดงดังรูปที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ
ของเสียให้กับ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่สามารถลดต้นทุนในการก่อสร้าง สร้าง
มูลค่าให้กับของเสีย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 5 แผนผังการจัดการของเสียในสถานที่ก่อสร้าง

4. บทสรุป
จากการศึก ษาของเสีย ที่เกิดขึ้ นในสถานที่ก่อ สร้างทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น
พบว่ า ของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ ของเสี ย จาก
กระบวนการก่อสร้าง และของเสียจากบรรจุภัณฑ์ หากโครงการไม่มีการ
ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นที่เหมาะสม แต่ดำเนินการกองวัสดุใน
พื้นที่และส่งกำจัดภายนอก ทำให้ผู้รับเหมาเกิดการสูญเสียในส่วนของวัสดุที่
เกิดจากกระบวนการก่อสร้างที่ไม่รัดกุมเป็นมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 1,436 บาท
และมีค่ากำจัดของเสียเฉลี่ย 314 บาทต่อตัน รวมทั้งค่าดำเนินการขนส่ง
นำไปกำจัด 1,000 บาทต่อเที่ยว ดังนั้นเมื่อไม่มีการจัดการของเสียให้คุ้มค่า
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการของเสียรวม
ทั้งสิ้น 2,750 บาทต่อทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1 หลัง ซึ่งหากมีการจัดการของเสีย
ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าแล้ว สามารถลดมูลค่าของเสียที่เกิดขึ้นได้
และสร้างมูลค่าของของเสียคืน กลับมาให้โครงการได้ โดยการนำของเสีย
เช่ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ขายให้ กั บ ร้ า นรีไซเคิ ล ได้ 1,341 บาท และหาก
กระบวนการก่ อ สร้ า งมี ก ารบริห ารการก่ อ สร้ า งโดยมี ก ารวางแผนงาน
ก่อสร้าง มีขั้นตอนที่เหมาะสมรัดกุม สามารถลดความผิดพลาดจากการ
ก่อสร้าง ทำให้ของเสียส่วนที่เกิดจากการทำงานลดลง ทำให้ได้มูลค่าของ

วัสดุในส่วนนี้กลับคืนเป็นเงิน 1,436 บาท และไม่ต้องเสียค่ากำจัดของเสีย
โดยการฝั ง กลบ 314 บาท โครงการได้ เ งิ น คื น กลั บ 3,091 บาทต่ อ
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 1 หลัง ดังนั้นในการจัดการของเสียในสถานที่ก่อสร้างที่
เหมาะสมควรมีการวางแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนทำให้ไม่เกิดของเสียในส่วน
การก่อสร้าง ควรมีการกองวัสดุในสานที่ที่เหมาะสม นำวัสดุบางประเภท
กลับมาใช้ใหม่ เช่น ไม้แบบ โดยมีการจัดเก็บและรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อ
ยืดอายุการใช้งาน และควรมีการคัดแยกของเสียแต่ละประเภทเพื่อนำไปรี
ไซเคิล หากมีการดำเนินการครบวงจรเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มของของเสีย ลด
ค่า ใช้จ่ ายในการกำจั ด และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ ม ทั้งมลพิษ น้ ำ
อากาศ และกาก รวมทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและ
คุ้มค่าอีกด้วย

กิตติกรรมประกาศ
ขออขอบคุณบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท สำหรับข้อแนะนำและความ
ช่ว ยเหลือ ในการให้ ข้ อ มู ล และขอขอบคุ ณ นางสาวนภั ส งอยแพง และ
นายณธดล ประสิ ท ธิ์ ลงพื้ น ที่ ใ นการสำรวจและเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ น
การศึกษาวิจัยครั้งนี้
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