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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อประเมินศักยภาพในการนําขยะยอยสลายได
กลับมาใชประโยชนในรูปของการทําปุยหมักหรือเปนแหลงพลังงาน  และ (2) เพื่อประเมินความ
คุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ซึ่งผลที่ไดรับจากการศึกษาสามารถนําไปกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการจัดการ
ขยะที่ยอยสลายไดและขยะรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระยะยาว 

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้พบวา 
1. ขยะยอยสลายไดซ่ึงประกอบดวยเศษอาหาร เศษผักและผลไมรวมทั้งเศษหญาและใบไม 

มีศักยภาพใน 3 ดานดังนี้คือ (1) ศักยภาพในดานปริมาณที่มีจํานวนเฉลี่ยประมาณ 300 กิโลกรัม
ตอวัน ซึ่งนับวามีเพียงพอที่จะนํากลับมาใชประโยชนได (2) ศักยภาพในดานคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีโดยเฉพาะอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจนซึ่งมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 
15:1 - 17.5:1 และคาความรอนซึ่งมีคาเฉลี่ยระหวาง 4,848.42 - 5,378.29 cal/g และ (3) ศักยภาพ
ในดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ไดแก การทําปุยหมักโดยวิธีใชออกซิเจนซึ่งทําใหไดผลผลิตปุยท่ีมี
คา N, P และ K รอยละ 3.52, 0.90 และ 1.71 ตามลําดับ และมีคา pH 6.33 โดยเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานปุยของกรมพัฒนาที่ดิน และการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงเพื่อใชเปนแหลงพลังงานดวยวิธีการ
อัดแบบไมใชความรอน โดยใชสวนผสมระหวางเศษอาหาร : เศษผักและผลไม : เศษหญาและ
ใบไม : กากไขมัน : แปงมันสําปะหลัง ในสัดสวน 40:30:10:10:10 ซ่ึงสามารถใหคาความรอนไดถึง 
7,070.98 cal/g และมีปริมาณเถารอยละ 15.7  

2. ปริมาณขยะรีไซเคิลประเภทตางๆ ที่รวบรวมไดโดยธนาคารวัสดุรีไซเคิลในระหวาง
เดือนกรกฎาคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2553 มีจํานวนทั้งสิ้น 97.61 เมตริกตัน  คิดเปนอัตราการ
รีไซเคิลรอยละ 13.28 โดยเปนขยะประเภทกระดาษขาวดํามากที่สุด ซึ่งขยะรีไซเคิลจํานวน
ดังกลาวชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งเทียบเทากับปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ประมาณ  390 เมตริกตันเทียบกับการนําไปฝงกลบ  และเมื ่อว ิเคราะหความคุ มคาในเช ิง
เศรษฐศาสตรของการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลแลวพบวา มีคาผลตอบแทนตอ
ตนทุนระหวาง 1.09 – 1.16 และมีคาอัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 43.18 ตอเดือน ซึ่ง
ทําใหธนาคารฯ มีกําไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 5,000 – 6,000 บาทตอเดือน นอกจากนี้ ในการสํารวจ
ความคิดเห็นของสมาชิกธนาคารวัสดุรีไซเคิลปรากฏวาสวนใหญมีรายไดเพิ ่มขึ ้นจากการ
จําหนายขยะรีไซเคิลใหกับธนาคารฯ โดยมีความพอใจตอการดําเนินงานของธนาคารฯ ในระดับ
ปานกลาง  
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3. ปริมาณขยะทั่วไปประเภทตางๆ ซ่ึงทิ้งลงในถังขยะที่ตั้งอยูภายนอกอาคารทั่วบริเวณ
มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนทั้งส้ินคิดเปนน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 1.3 ตันตอวันในชวงวันทํางาน และ
เฉลี่ยประมาณ 1 ตันตอวันในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ซึ่งทิ้งปะปนกันโดยไมมีการคัดแยกขยะตาม
ประเภทของถังอยางถูกตอง ทําใหเปนอุปสรรคในการที่จะนําขยะเหลานี้กลับมาใชประโยชนได
อีก ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงควรรณรงคใหมีการทิ้งขยะที่ถูกตองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 
พรอมทั้งควรมีโกดังเก็บรวบรวมและคัดแยกขยะเพื่อนําบางสวนกลับมาใชประโยชนกอนที่จะ
ขนสงสวนที่เหลือไปกําจัดยังสถานที่ฝงกลบตอไป 

 
คําสําคัญ : ขยะที่ยอยสลายได, ขยะรีไซเคิล, การทําปุยหมัก, เชื้อเพลิงอัดแทง, ธนาคารวัสดุ 
     รีไซเคิล, ความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร, การจัดการขยะ 
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Abstract 

This research focused on the integrated solid waste management in Suan Sunandha 
Rajabhat University. Objectives of the research were as follow; (1) to evaluate the potential of 
recycling organic wastes in the university as compost or alternative energy, and (2) to evaluate the 
economic worthiness of implementing the recycle waste bank project in the campus. Outputs 
derived from this research can be used to reform the management process of organic wastes and 
recycle wastes in Suan Sunandha Rajabhat University in the long run. 

According to the study, it was found that ;- 
1. The potential of recycling organic wastes which include mixed food waste, mixed fruit 

& vegetable waste and mixed leaves & yard waste was divided into 3 ways; first, the potential in 
terms of adequate amount at the average of 300 kg/day that can be used as raw material for the 
production of compost or alternative energy; second, the potential in terms of suitable properties 
especially for their C/N ratio and heating value which were between 15:1 to 17.5:1 and 4,848.42 
to 5,378.29 cal/g, respectively; lastly, the potential in terms of using appropriate technology for 
composting by aerobic decomposition process and for making refuse derived fuel (RDF) by wet 
process. It was found that N, P, K of compost derived from this process was 3.52, 0.90, 1.71% 
and the pH of 6.33 which meet the standard enacted by the Department of Land Development. In 
addition, RDF produced by mixed food waste : mixed fruit & vegetable waste : mixed leaves & 
yard waste : grease : cassava starch at 40:30:10:10:10 had the heating value at 7,070.98 cal/g with 
15.7% of ash content.                                                                                                                                                     

2. The amount of recycle wastes collected by the recycle waste bank during July 2009 
to December 2010 was totally 97.61 metric tons in which most of them were black and white 
papers. It was calculated that this amount of recycle wastes was equal to 13.28% in term of 
recycle rate and can help reduce greenhouse gas emission by 390 metric tons of CO2 when 
compared to the disposal by landfill. In economic point of view, the data derived from this 
research showed that B/C ratio of the recycle waste bank project was about 1.09 to 1.16 with the 
internal rate of return (IRR) at 43.18% per month. This figure turned to be the average net profit 
of the project about 5,000 – 6,000 baht per month. Besides, data from interviewing indicated 
that most of members had a moderate satisfaction to the operation of the recycle waste bank. 
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3. The amount of general wastes in the campus was averaged at approximately 1.3 tons 
per day during the weekday and 1.0 ton per day during the weekend. In this case, the evidence 
of no separation of wastes discarded into the bins was normally seen. Because of this, the 
campaign on public awareness to environmental safety should be initiated and worked 
thoroughly until the problem could be solved. Moreover, it is recommended to build a 
storehouse for collecting and separating the garbage so that parts of them can be recycled and the 
rest will be collected and transported to the landfill site.  
 
Key words : organic wastes, recycle wastes, composting, refuse derived fuel (RDF), recycle 
                     waste bank, economic worthiness, solid waste management 
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สปัดาห์ละก่ีคร้ังในช่วงเปิดเทอม 
 แสดงคิดเห็นวา่การเปิดใหส้มาชิกมาถอนเงิน  คร้ังต่อ  สปัดาห์   20 

เหมาะสมหรือไม่ 
4 แสดงความคิดเห็นวา่ธนาคารฯควรใหส้มาชิกถอนเงินในช่วงเปิดเทอมอยา่งไร 20 
5 แสดงความรู้วา่ทางธนาคารฯ มีบริการไปรับขยะถึงท่ีในวนัท่ีเปิดทาํการ  21 

ถา้มีขยะเกิน 70 กิโลกรัมข้ึนไป 
6 แสดงความคิดเห็นวา่ระยะเวลาการเปิดใหมี้การนาํขยะมาขาย    

(ประมาณ  ชัว่โมง) มีความเหมาะสมเพียงใด 
7 แสดงความคิดเห็นวา่ช่วงเวลาการเปิดใหมี้การนาํขยะมาขาย    222 

(ทุกวนัพธุประมาณ 11:00 – 1:00 น.) มีความเหมาะสมเพียงใด 
8 แสดงความคิดเห็นวา่ระยะเวลาการเปิดใหส้มาชิกมาถอนเงิน    

(ประมาณ  ชัว่โมง) มีความเหมาะสมเพยีงใด 
9 แสดงความคิดเห็นวา่ช่วงเวลาการเปิดใหส้มาชิกมาถอนเงิน    223  

(วนัพฤหสับดีประมาณ 11:00 – 1:00 น.) มีความเหมาะสมเพียงใด 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่                      หน้า 
0 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ   4 

ต่อการใหบ้ริการของธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
1 สรุปผลตอบแทนและค่าใชต้ามจริงในการดาํเนินโครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิล 28 
 สรุปผลตอบแทนและค่าใชใ้นการดาํเนินโครงการธนาคารฯทางทฤษฎี  22 
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สารบัญภาพ 

ภาพที ่                       หน้า 

โครงการย่อยที ่1 

1 แผนผงัแสดงกรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจยั        5 
2 แผนผงัแสดงความเช่ือมโยงระหวา่งโครงการวิจยัยอ่ยภายใตชุ้ดโครงการ     6 
3 ขั้นตอนการดาํเนินงานจดัการขยะอยา่งครบวงจร      23 
4 สมการการหมกัปุ๋ยแบบใชอ้อกซิเจน (Aerobic decomposition)    30 
 สมการการหมกัปุ๋ยแบบไม่ใชอ้อกซิเจน (Anaerobic decomposition)    30 
 การสุ่มชัง่นํ้ าหนกัขยะจากถงัขยะภายในมหาวิทยาลยัฯ     4 
7 วิธีการสุ่มตวัอยา่งขยะยอ่ยสลายไดป้ระเภทต่างๆ      49 
8 อุปกรณ์หมกัปุ๋ยแบบใชอ้อกซิเจน        2  
9 ขั้นตอนการทาํปุ๋ยหมกัจากขยะท่ียอ่ยสลายได ้      5  
10 การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิภายในถงัหมกัปุ๋ยท่ีผลิตจากขยะยอ่ยสลายได ้   7 
11 ลกัษณะของปุ๋ยหมกัท่ีผลิตจากขยะยอ่ยสลายไดภ้ายในมหาวิทยาลยั    7 

ราชภฏัสวนสุนนัทา 
12 เช้ือเพลิงอดัแท่งท่ีผลิตจากขยะยอ่ยสลายไดใ้นสดัส่วนท่ีแตกต่างกนั    9 

โครงการย่อยที ่2 

1 สดัส่วนปริมาณขยะรีไซเคิลและขยะท่ีนาํมาใชซ้ํ้ าท่ีทางธนาคารขยะฯรวบรวมได ้  
2 สดัส่วนก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัการนาํขยะไปฝังกลบ   20 
3 สดัส่วนก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัการนาํขยะไปเผาดว้ยเตาเผา  20 
4 แผนผงักระแสเงินสดของการดาํเนินงานธนาคารวสัดุรีไซเคิล              30 
 แผนผงักระแสเงินสดโดยละเอียดของธนาคารวสัดุรีไซเคิล     
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บทนํารวม 

ความสําคัญและที่มาของปญหา 
ปจจุบันโลกของเรากําลังประสบกับปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมมากขึ้นตามลําดับ ซ่ึงปญหาดังกลาวไดขยายวงกวางและกอใหเกิดผลกระทบตอหลายๆ 
ประเทศจนกลายเปนปญหาที่ตองการความรวมมือในการแกไขจากทุกประเทศรวมกัน ตัวอยางที่
เห็นไดอยางชัดเจนในขณะนี้ไดแกการที่โลกมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเปนสาเหตุทําให
เกิดปญหาภาวะโลกรอน (Global warming) และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
(Climate change) ซ่ึงในเรื่องดังกลาวไดนําไปสูการจัดทําขอตกลงรวมกันที่มีชื่อเรียกวา “อนุสัญญา
แหงสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change, UNFCCC)” ซ่ึงประเทศไทยเองก็ไดรวมลงนามเปนภาคีของ
อนุสัญญาฯ ดังกลาวนี้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 และใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2545 เปนที่เรียบรอยแลว นอกจากนี้ยังมีขอตกลงระหวางประเทศในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การเกิดกาซเรือนกระจก (Greenhouse gases, GHGs) ซ่ึงเปนปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน
ท่ีกลาวขางตน ขอตกลงนี้มีชื่อเรียกวา “พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)” โดยมีการกําหนด
พันธกรณีรวมทั้งกลไกตางๆ ท่ีจะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อรักษาปริมาณความเขมขนของกาซ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศใหอยูในระดับที่ปลอดภัย ซ่ึงในปจจุบันมีประเทศตางๆ รวมทั้ง
ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโตถึง 163 ประเทศ คิดเปนรอยละ 63.6 ของ
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทั่วโลก  

ในกรณีของประเทศไทยนั้นอาจกลาวไดวา ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะประเด็นปญหาที่นําไปสูการเกิด
ภาวะโลกรอน ตัวอยางที่ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนก็คือ การลดลงของพื้นที่ปาไมซ่ึงถูกบุกรุก
ทําลายไปใชประโยชนอยางอื่น วิกฤตการณในเรื่องนี้เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของการเพิ่ม
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ซ่ึงเปนกาซเรือนกระจกชนิดหนึ่งขึ้นสูชั้นบรรยากาศ สวน
สาเหตุอ่ืนๆ ไดแกการเผาไหมของเชื้อเพลิงในรูปแบบตางๆ ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการใน
หลายๆ ดานทั้งในภาคอุตสาหกรรม การคมนาคมขนสง การประกอบธุรกิจการคาและบริการ 
ตลอดจนกิจกรรมในภาคการเกษตร เปนตน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากการใชสารคลอโรฟลูออโร
คารบอน (CFCs) ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องทําความเย็นประเภทตางๆ ภายในประเทศอีกดวย 
อยางไรก็ตาม ยังมีตนเหตุของปญหาท่ีนําไปสูการเกิดภาวะโลกรอนอีกประการหนึ่งซ่ึงไมอาจ
มองขามได นั่นก็คือการเกิดกาซมีเทน (CH4) อันเนื่องมาจากการยอยสลายขยะในสภาวะที่ไมใช
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ออกซิเจน (Anaerobic condition) ภายในสถานที่ฝงกลบ ซ่ึงถาหากมีปริมาณขยะที่ถูกนําไปกําจัดใน
สถานที่ฝงกลบเปนจํานวนมากในแตละวันแลว ก็ยอมสงผลใหมีการปลดปลอยกาซมีเทนข้ึนสูชั้น
บรรยากาศมากข้ึนตามไปดวย นอกจากนี้หากมีขยะบางสวนถูกนําไปเผาในที่โลง (Open burning) 
ซ่ึงถือเปนวิธีการกําจัดที่ไมถูกตอง ก็จะเปนการเพิ่มปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเขาสูชั้น
บรรยากาศอีกทางหนึ่งเชนกัน ซ่ึงจากขอมูลท่ีไดทําการสํารวจโดยกรมควบคุมมลพิษในป พ.ศ. 
2551 พบวา ขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีจํานวนประมาณ 15 ลานตันหรือเฉล่ียวันละ 41,064 ตัน ซ่ึง
นับวามีปริมาณสูงเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรของประเทศ  และมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น
ตามลําดับในปตอๆ ไป 

จากประเด็นปญหาเกี่ยวกับภาวะโลกรอนซึ่งเปนกระแสที่ท่ัวโลกกําลังใหความสําคัญอยูใน
ขณะนี้ คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาวและมีความประสงคท่ีจะมีสวนรวม
ในการแกไขปญหาขางตนในระดับที่องคกรซ่ึงสังกัดอยูจะสามารถกระทําได ท้ังนี้เพื่อเปนกลไก
เล็กๆ กลไกหน่ึงที่อาจมีสวนชวยเหลือและผลักดันใหเกิดความสําเร็จในการแกไขปญหานี้ของ
ประเทศในระยะยาว ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีความมุงมั่นที่จะเสนอชุดโครงการวิจัยเร่ือง “การจัดการ
ขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยางครบวงจรและเหมาะสม (Integrated Solid Waste 
Management in Suan Sunandha Rajabhat University)” ตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) โดยมีหลักการและเหตุผลตลอดจนความจําเปนที่ตองดําเนินงานวิจัยในเรื่องนี้ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนสถาบันการศึกษาเกาแกแหงหนึ่งของประเทศที่ได
กอตั้งมาเปนเวลานานไมนอยกวา 70 ป ปจจุบันเปดทําการสอนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ รวมทั้งยังมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาราชภัฏสวน
สุนันทาที่เปดทําการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยูภายในกํากับอีกดวย หนวยงาน
ในระดับคณะของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบไปดวยคณะตางๆ รวม 6 คณะดังนี้คือ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร คณะ
ศิลปกรรมศาสตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีหนวยงานในระดับวิทยาลัยอีก 
3 แหง ไดแก วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และวิทยาลัย
นานาชาติ ซ่ึงในปการศึกษา 2551 ท่ีผานมามหาวิทยาลัยฯไดจัดใหมีการเรียนการสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาตางๆ มากกวา 80 
สาขาวิชา มีคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนไมนอยกวา 750 คน และมีจํานวนนักศึกษา
รวมทั้งส้ินประมาณ 20,000 คน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
รวมกันอีกประมาณ 1,300 คน  
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ดวยลักษณะขององคกรที่มีจํานวนผูคนมากมายตามที่กลาวขางตนบนเนื้อท่ีท่ีมีขนาด
คอนขางจํากัดเพียงประมาณ 60 ไร และต้ังอยูภายในบริเวณที่ลอมรอบไปดวยชุมชนตางๆ รวมทั้งมี
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยูหลายแหง มีสถานที่ราชการหลายหนวยงาน และ
ยังตั้งอยูใกลกับเขตพระราชฐานอีกดวย มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นความสําคัญท่ีจะตองบริหารจัดการ
เกี่ยวกับปญหาขยะใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด และกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกใหนอยที่สุด ซ่ึงจากการคาดการณในระยะเวลาที่ผานมาพบวา ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนภายใน
มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนรวมทั้งส้ินประมาณ  1.2-1.5 ตันตอวัน ขยะที่เกิดขึ้นในแตละวันดังกลาวนี้
ยังไมมีการจัดการที่เหมาะสมและครบวงจร กลาวคือ ขยะสวนใหญจะถูกเก็บรวบรวมและขนสง
มายังจุดพักขยะเพื่อรอการเก็บขนจากทางกรุงเทพมหานครซึ่งในบางครั้งไมสามารถเขามาเก็บขน
ไดทุกวัน จึงทําใหเกิดการตกคางของขยะเปนครั้งคราวและเกิดปญหาสงกลิ่นเหม็นรบกวนและ
สรางความรําคาญขึ้น อยางไรก็ตาม ในขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ กําลังอยูในขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงระบบการจัดการขยะใหมีความเหมาะสมและครบวงจร ซ่ึงจะไดกลาวถึงรายละเอียดใน
หัวขอตอไป  

2. ในชวงระหวางป พ.ศ. 2550-2551 ท่ีผานมามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดจัดทํา
โครงการจัดการระบบสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล (ISO 14001: 2004) ข้ึน ซ่ึงในการ
ดําเนินงานตามโครงการดังกลาวไดทําการรวบรวมประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีมีระดับ
นัยสําคัญตั้งแตระดับต่ํา ปานกลางและสูง เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและแกไขโดยความรวมมือจาก
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ผลจากการรวบรวมประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมดังกลาวพบวา
มีปญหาที่มีระดับนัยสําคัญสูงซ่ึงแตละหนวยงานไมสามารถที่จะทําการแกไขไดโดยลําพังอยู 2 
ประการ นั่นก็คือปญหาเกี่ยวกับน้ําเสียท่ีเกิดจากอาคารทุกอาคาร และปญหาเกี่ยวกับขยะที่ยังขาด
การดําเนินงานอยางเปนระบบตั้งแตการเก็บรวบรวม การคัดแยก การนําขยะที่มีศักยภาพกลับมาใช
ใหม รวมทั้งการนําไปกําจัดทําลาย ซ่ึงในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทั้ง 2 ปญหานี้ มหาวิทยาลัยฯ 
ไดเรงดําเนินการโดยจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งเพื่อนํามากอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวม  และ
ในขณะนี้ไดทําการกอสรางและทดสอบระบบเสร็จส้ินแลว ซ่ึงสามารถเปดใชงานไดในปการศึกษา 
2552 ท่ีผานมา สวนในเรื่องของการจัดการขยะนั้นก็ไดดําเนินการแกไขปญหาในขั้นแรกโดยการ
จัดหาภาชนะรองรับขยะตามจุดตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหเพียงพอทั้งบริเวณภายในและ
ภายนอกอาคาร นอกจากนี้ยังไดทําการรณรงคใหนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรอื่นๆ เห็น
ความสําคัญของการทิ้งขยะใหถูกประเภทตามภาชนะที่จัดเตรียมไว ท้ังนี้เพื่อนําขยะที่คัดแยกไดไป
จัดการใหถูกตองตอไป ผลจากการดําเนินงานแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทั้งในเรื่องการจัดการน้ําเสีย
และขยะที่เปนรูปธรรมมากขึ้น จึงทําใหมหาวิทยาลัยฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการ
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ส่ิงแวดลอมตามระบบสากล (ISO 14001: 2004) จากหนวยงานที่เปนผูตรวจประเมินตั้งแตปลายป 
พ.ศ. 2551 เปนตนมา อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ ก็ยังมีโครงการที่จะทําการปรับปรุงระบบการ
จัดการขยะใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

3. ในป พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดรับเชิญจากสถาบันการจัดการบรรจุ
ภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหเขารวมโครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
ในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อีก 9 แหงท่ัวประเทศเขารวมโครงการพรอมกัน ซ่ึง
ประกอบดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (วิทยาเขต
หาดใหญ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตประสานมิตร
และองครักษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วัตถุประสงคท่ีสําคัญของโครงการดังกลาวก็คือ เพื่อสงเสริม
การคัดแยกขยะและจัดใหมีระบบการจัดการวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเปนการ
สรางวินัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเจาหนาที่และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางถูกตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดตอบรับเขา
รวมในโครงการดังกลาว เนื่องจากพิจารณาเห็นวาเปนโครงการที่ดีและสอดคลองกับนโยบายท่ี
มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการปรับปรุงระบบการจัดการขยะตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ซ่ึง
มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินงานในโครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลฯ ในชวงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 
พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตาม เมื่อเสร็จส้ินโครงการที่รวมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมแลว มหาวิทยาลัยฯ ไดตั้งเปาหมายที่จะสานตอโครงการดังกลาวเพื่อสรางระบบการ
จัดการขยะที่ดีตอไปในระยะยาว 

ดวยเหตุและผลตางๆ ท่ีกลาวมาขางตนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความเห็นวา หาก
ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก  วช. ภายใตชุดโครงการวิจัยเ ร่ือง “การจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยางครบวงจรและเหมาะสม” ซ่ึงประกอบไปดวยโครงการยอย 
จํานวน 2 โครงการไดแก (1) การศึกษาศักยภาพในการแปรสภาพขยะที่ยอยสลายไดเพื่อนํากลับมา
ใชประโยชนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ (2) การประเมินความคุมคาในเชิง
เศรษฐศาสตรของการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยดําเนินชุดโครงการวิจัยนี้ควบคูไปกับการจัดทําโครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัย 
รวมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมแลว  ก็นับไดวาจะกอใหเกิดผลดีตอ
มหาวิทยาลัยฯ ท่ีสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาภายใตแผนงานวิจัยในครั้งนี้ไปใชในการปรับปรุง
แกไขระบบการจัดการขยะอยางครบวงจรและเหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ ใหประสบผลสําเร็จและ
เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวตอไป   
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วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
การจัดทําชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยาง

ครบวงจรและเหมาะสม” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย 3 ขอ ดังตอไปนี้     
1.  เพื่อประเมินศักยภาพและความเปนไปไดในการนําขยะที่ยอยสลายไดกลับมาใช

ประโยชนในรูปของการทําปุยหมักหรือเปนแหลงพลังงาน (โครงการยอยท่ี 1) 
2.  เพื่อประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (โครงการยอยท่ี 2) 
3.  เพื่อกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะที่ยอยสลายไดและขยะรีไซเคิลภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระยะยาว  
 

รายละเอียดความเชื่อมโยงระหวางโครงการวิจัยยอย 
ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยางครบวงจร

และเหมาะสม” ซ่ึงประกอบดวย 2 โครงการยอย มีกรอบแนวคิดโดยรวมของการวิจัยซ่ึงแสดงไวใน
ภาพที่ 1 ดังนี้  

 

 
ภาพที่ 1 แผนผังแสดงกรอบแนวคดิของชดุโครงการวิจยั  

 

1.  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 
ตอวันมีมากถึง 1.2 - 1.5 ตัน
โดยประมาณ 
2.  ขาดการคัดแยกขยะและ 
การทิ้งขยะใหถูกตองตาม
ประเภทของภาชนะรองรับที่
จัดวางไว 
3. ขาดแนวทางในการนําขยะ
กลับมาใชประโยชนโดย 
เฉพาะขยะรีไซเคิลและขยะที่
ยอยสลายได  

1. ศึกษาศักยภาพในการนําขยะ
ที่ยอยสลายไดกลับมาใช
ประโยชนในรูปของการทําปุย
หมักและเปนแหลงพลังงาน 
(โครงการยอยที่ 1) 

2. ศึกษาความคุมคาในเชิง
เศรษฐศาสตรของการดําเนิน
โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ในระยะ
ยาว (โครงการยอยที่ 2) 

    ระบบการจัดการขยะภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา 
   อยางครบวงจรและเหมาะสม 

สภาพปญหาในปจจุบัน กระบวนการวิจัย

เปาหมายในอนาคต
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จากภาพที่ 1 อธิบายไดวา การดําเนินงานภายใตชุดโครงการวิจัยนี้มุงเนนที่จะหารูปแบบหรือ
แนวทางในการแกไขปญหาขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงมีจํานวนมากถึง 1.2 – 1.5 ตันตอวัน ให
เปนระบบที่ครบวงจรและเหมาะสม รวมทั้งสามารถนําไปปฏิบิตไดอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
ท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับขยะที่มีศักยภาพในการนํากลับมาใช
ประโยชน คือขยะที่ยอยสลายไดซ่ึงดําเนินการศึกษาวิจัยผานทางโครงการยอยที่ 1 และขยะรีไซเคิล
ซ่ึงดําเนินการศึกษาวิจัยผานทางโครงการยอยท่ี 2 ซ่ึงผลของการวิจัยจากทั้งสองโครงการยอยนี้ถือ
วาเปนการดําเนินงานที่สอดรับกับโครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลฯ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไดจัดทํารวมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมในป พ.ศ. 2552 ท่ีผานมา โดยที่การ
ดําเนินงานของทั้งโครงการยอยที่ 1 และ 2 จะสามารถเชื่อมโยงประโยชนท่ีไดรับเขาดวยกันและทํา
ใหเกิดระบบการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยางครบวงจรและเหมาะสม
ตอไป ดังแสดงความเชื่อมโยงตามภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหวางโครงการวจิัยยอยภายใตชุดโครงการ 

สภาพปจจุบันของปญหาขยะ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. การจัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภททั่ว
มหาวิทยาลัยฯ 

2. การรณรงคและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะและการทิ้งขยะใหถูกตองตามภาชนะรองรับ 

3.  การจัดต้ังธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ เพื่อรับซื้อขยะและ
จําหนายใหแกรานรับซื้อของเกา 

ระบบการจัดการขยะ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อยางครบวงจรและเหมาะสม 

โครงการยอยท่ี 1 โครงการยอยท่ี 2 

หมายถึง ชุดโครงการวิจัยเร่ืองการจัดการขยะภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยางครบวงจรและเหมาะสม 
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ประโยชนที่ไดรับ 
1. มีขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของขยะยอยสลายไดท่ีเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนําขยะดังกลาวกลับมาใชประโยชนใน
รูปของการทําปุยหมักหรือเปนแหลงพลังงาน 

2. สามารถประเมินผลการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาวามีความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรมากนอยเพียงใด และควรตองปรับปรุงแกไขวิธี 
การดําเนินงานไปในทิศทางใดจึงจะเกิดประโยชนสูงสุด 

3.  สามารถนําขอมูลท่ีไดรับจากการวิจัยท้ัง 2 โครงการยอยมาบูรณาการเพื่อกําหนดรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะยอยสลายไดและขยะรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในระยะยาว 

 

หนวยงานที่นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
เมื่อชุดโครงการวิจัยนี้ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ซึ่งเปนหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัดอยูสามารถนําผลการวิจัยที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนอยางเปน
รูปธรรมตามเปาหมายที่วางไว กลาวคือ การกําหนดรูปแบบหรือแนวทางในการแกไขปญหาขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ท่ีเปนระบบและมีความเหมาะสมมากขึ้น โดยมอบหมายใหหนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบดําเนินโครงการจัดการขยะที่ยอยสลายไดทั้งในรูปแบบของการนําไปทําปุย
หมักและสงเสริมใหนําไปใชเปนแหลงพลังงาน  รวมทั ้งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหเกิดประสิทธิภาพและมีความคุมคา
ในเชิงเศรษฐศาสตร ซึ่งผลผลิตเหลานี้จะมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001: 2004) ท่ีมหาวิทยาลัยฯได
เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2551 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  
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(The Study on Potential of Processing Organic Wastes  
in Suan Sunandha Rajabhat University) 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาสํารวจเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ รวมท้ัง
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ซ่ึงไดแก ปริมาณความชื้น องคประกอบทางเคมีท่ีเปนธาตุ
อาหารหลัก 3 ชนิดคือไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) รวมทั้งอัตราสวน
ระหวางคารบอนตอไนโตรเจน และคาความรอนของขยะยอยสลายได ตลอดจนประเมินเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมในการนําขยะดังกลาวภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากลับมาใชประโยชนใน
การทําปุยหมักและผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง 

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้พบวา 
1. ขยะทั่วไปที่เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัยฯ มีปริมาณเฉลี่ยประมาณ 1.3 ตันตอวันในชวงวัน

ทํางาน และเฉลี่ยประมาณ 1 ตันตอวันในชวงวันหยุดสุดสัปดาห สวนขยะยอยสลายไดซ่ึงประกอบ 
ดวยเศษอาหาร เศษผักและผลไม รวมทั้งเศษหญาและใบไม มีปริมาณเฉลี่ยประมาณ 300 กิโลกรัม
ตอวัน โดยเศษอาหารมีปริมาณมากที่สุดคือ 191.9 กิโลกรัมตอวัน รองลงมาคือเศษหญาและใบไม 
และเศษผักและผลไม ซ่ึงมีปริมาณเฉลี่ย 66.3 และ 41.6 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ  

2. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะยอยสลายไดมีดังนี้ (1) ปริมาณความช้ืนมีคา 
เฉลี่ยระหวางรอยละ 69.54 ถึง 78.15 โดยเศษผักและผลไมมีความชื้นสูงสุดในขณะที่เศษหญาและ
ใบไมมีความชื้นต่ําสุด (2) ไนโตรเจนมีคาเฉลี่ยระหวางรอยละ 0.14 ถึง 0.17 สวนฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมมีคาเฉลี่ยระหวางรอยละ 0.46 ถึง 0.52 และรอยละ 0.16 ถึง 0.18 ตามลําดับ โดยเศษผัก
และผลไมมีธาตุอาหารหลักดังกลาวมากกวาทั้งเศษอาหารกับเศษหญาและใบไม (3) อัตราสวน
ระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) มีคาเฉลี่ยระหวาง 15:1 ถึง 17.5:1 โดยเศษอาหารมีคา 
C/N ratio สูงสุดในขณะที่เศษผักและผลไมมีคาดังกลาวต่ําสุด (4) คาความรอนมีคาเฉลี่ยระหวาง 
4,848.42 ถึง 5,378.29 cal/g ซ่ึงเศษอาหารใหคาความรอนสูงสุด รองลงมาคือเศษผักและผลไมกับ
เศษหญาและใบไม ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติขางตนระหวางขยะทั้ง 3 ประเภทแลว
พบวาไมมีความแตกตางกันแตอยางใด ยกเวนปริมาณความชื้นและคาความรอนท่ีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. การนําขยะยอยสลายไดกลับมาใชประโยชนอยางเหมาะสมโดยพิจารณาใหสอดคลองกับ
คุณสมบัติท่ีกลาวขางตนสรุปไดวา การทําปุยหมักโดยวิธีใชออกซิเจนจากขยะ 3 ประเภทคือ เศษ
อาหาร : เศษหญาและใบไม : เศษผักและผลไม ในสัดสวน 3:2:1 ทําใหไดผลผลิตปุยที่มีธาตุอาหาร
หลักของพืชและคา pH เปนไปตามเกณฑมาตรฐานปุยของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยมีคา N, P และ K 
รอยละ 3.52, 0.90 และ 1.71 ตามลําดับ และมีคา pH เทากับ 6.33 อยางไรก็ตาม พบวาคา C/N ratio 
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ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณความชื้นของปุยหมักยังไมเปนไปตามเกณฑขางตน ซ่ึงควรตองทํา
การปรับปรุงกระบวนการหมักปุยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป สวนการทําเชื้อเพลิงอัดแทงโดย
วิธีการอัดแบบไมใชความรอนพบวา เชื้อเพลิงท่ีมีสวนผสมระหวางเศษอาหาร : กากไขมัน : แปง
มันสําปะหลัง ในสัดสวน 80:10:10 มีศักยภาพสูงสุด โดยใหคาความรอน 7,895.28 cal/g และมี
ปริมาณเถารอยละ 14.5 แตเพื่อใหมีการนําขยะยอยสลายไดทุกประเภทกลับมาใชประโยชนมาก
ท่ีสุดจึงควรผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงที่มีสวนผสมระหวางเศษอาหาร : เศษผักและผลไม : เศษหญาและ
ใบไม : กากไขมัน : แปงมันสําปะหลัง ในสัดสวน 40:30:10:10:10 ซ่ึงมีศักยภาพในลําดับรองลงมา
คือใหคาความรอน 7,070.98 cal/g และมีปริมาณเถารอยละ 15.7  
 
คําสําคัญ : ขยะที่ยอยสลายได, คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี, การทําปุยหมัก, เชื้อเพลิงอัดแทง 
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Abstract 

This research aimed to study the potential of processing organic wastes in Suan Sunandha 
 Rajabhat University. Objectives of the research were as follow; first, to study on type and amount 
of solid wastes produced each day in the university; second, to analyze physical and chemical 
properties of organic wastes which include moisture content, three major elements of plants (N, P 
and K), C/N ratio and heating value; and third, to evaluate appropriate technology for recycling 
organic wastes as compost and refuse derived fuel or RDF.         

As the consequence of this research, it can be concluded that :- 
1. The amount of general wastes in the campus was averaged at approximately 1.3 tons per 

day during the weekday and 1.0 ton per day during the weekend. In addition to general wastes, the 
amount of organic wastes was about 300 kg per day by average. Of this, mixed food waste had the 
highest volume of 191.9 kg per day which was higher than mixed leaves & yard waste and mixed 
fruit & vegetable waste where their volumes were 66.3 and 41.6 kg per day, respectively.  

2. The physical and chemical properties of organic wastes were shown at the following 
results; (1) average moisture content was between 69.54 to 78.15% in which mixed fruit & 
vegetable waste had the highest moisture content whereas mixed leaves & yard waste had the 
lowest content; (2) average level of nitrogen was between 0.14 to 0.17% whereas average levels 
of phosphorus and potassium were between 0.46 to 0.52% and 0.16 to 0.18%, respectively. Also, 
mixed fruit & vegetable waste had the highest level of these major elements when compared to the 
others. (3) average C/N ratio was between 15:1 to 17.5:1 in which mixed food waste played a role 
as the organic waste with highest C/N ratio; and (4) average heating value was between  4,848.42 
to 5,378.29 cal/g and mixed food waste had its heating value higher than that of mixed fruit & 
vegetable waste and mixed leaves & yard waste. Statistically, it was found that there were no 
differences of these properties among three types of organic wastes except for moisture content 
and heating value that were significantly different at the level of 0.05.      

3. Composting by aerobic decomposition technique was employed in accordance with the 
suitability of physical and chemical properties of organic wastes. By this process, the portion of 
mixed food waste : mixed leaves & yard waste : mixed fruit & vegetable waste at 3:2:1 was used. 
As a result, it was found that N, P, K of compost derived from this research was 3.52, 0.90 and 
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1.71% with the pH of 6.33. It can be said that all of these parameters meet the standard of compost 
enacted by the Department of Land Development. However, other parameters such as C/N ratio, 
organic matter (OM) and moisture content did not follow that standard. It is, therefore, necessary 
to improve the process in order to get better production of compost from these organic wastes. To 
discuss on making refuse derived fuel (RDF), the result by this research indicated that RDF 
produced by the portion of mixed food waste : grease : cassava starch at 80:10:10 generated the 
highest potential with heating value at 7,895.28 cal/g and 14.5% of ash content. However, it is 
recommended to produce RDF by using all types of organic wastes with the portion of mixed food 
waste : mixed fruit & vegetable waste : mixed leaves & yard waste : grease : cassava starch at 
40:30:10:10:10. It was found that RDF derived from this portion had the heating value at 7,070.98 
cal/g with 15.7% of ash content.                                                                                                                                     

 
Key words : organic wastes, physical and chemical properties, composting, refuse derived fuel 

(RDF) 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความสําคัญและที่มาของปญหา 
ขยะนับเปนปญหามลภาวะที่สําคัญในลําดับตนๆ ของประเทศไมแตกตางไปจากปญหา

มลภาวะดานน้ําเสียและอากาศเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมืองขนาดใหญเชนกรุงเทพมหานครซึ่งถือ
เปนศูนยกลางของความเจริญเติบโตในดานตางๆ จะเปนแหลงกําเนิดขยะที่มีปริมาณมากในแตละ
วันอันเนื่องมาจากกิจกรรมหลายรูปแบบ ท้ังจากอาคารบานเรือน โรงเรียน สถาบันการศึกษา ตลาด
สด โรงแรม หางสรรพสินคา และสถานประกอบการตางๆ ฯลฯ จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพบวา ในป พ.ศ. 2551 มีขยะเกิดขึ้นทั่วประเทศ
ประมาณ 15 ลานตัน โดยจําแนกเปนขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจํานวนทั้งส้ิน 8,780 ตันตอวัน 
ซ่ึงคิดเปนรอยละ 21 ของปริมาณขยะที่เกิดข้ึนทั่วประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) ขอมูลขางตน
นี้แสดงใหเห็นวา ขยะเปนปญหาสําคัญซ่ึงผูท่ีมีหนาที่เกี่ยวของในทุกภาคสวนตองใหความรวมมือ
เพื่อการแกไขอยางจริงจังและเรงดวน ซ่ึงหากปลอยใหสถานการณเปนไปเชนในปจจุบันโดยมิได
ดําเนินการใดๆ แลว ก็จะทําใหเกิดความยุงยากในการแกไขปญหาในภายหลังข้ึนได      

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนสถาบันการศึกษาเกาแกแหงหนึ่งของประเทศที่ได
กอต้ังมาเปนเวลานานไมนอยกวา 70 ป โดยตั้งอยูในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่
ประมาณ 60 ไร ปจจุบันเปดทําการสอนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งใน
ภาคปกติและภาคพิเศษ รวมทั้งยังมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เปดทําการ
สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยูภายในกํากับอีกดวย ซ่ึงในปการศึกษา 2552 ท่ีผานมา
มหาวิทยาลัยฯไดจัดใหมีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญา
โท และปริญญาเอกในสาขาวิชาตางๆ มากกวา 80 สาขาวิชา มีคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวนไมนอยกวา 750 คน และมีจํานวนนักศึกษารวมทั้งส้ินประมาณ 20,000 คน นอกจากนี้ยังมี
นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมกันอีกประมาณ 1,300 คน ซ่ึงจากจํานวน
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่กลาวขางตน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอกับมหาวิทยาลัย
อยูเปนประจําแลว จะเห็นไดวามีจํานวนมากมายซึ่งสงผลใหปริมาณขยะที่เกิดข้ึนในแตละวันมีมาก
ข้ึนตามไปดวย และจากขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปริมาณขยะที่เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัยฯ ในชวงที่
ผานมาพบวามีขยะเกิดข้ึนประมาณ 1.2-1.5 ตันตอวัน โดยขยะเหลานี้จะนําไปสูปญหาอื่นๆ ตามมา
คือ การไมสามารถเก็บขนขยะจากภาชนะรองรับท่ีตั้งไวตามจุดตางๆ ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยไดอยาง
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ท่ัวถึงจนทําใหเกิดการตกคางของขยะขึ้นเปนคร้ังคราว ซ่ึงหากไมรีบดําเนินการเก็บขนในระยะเวลา
ท่ีสมควรก็จะเกิดการเนาเหม็นและสงกล่ินรบกวน อันจะเปนการสรางความเดือดรอนรําคาญ
รวมทั้งทําใหเกิดทัศนียภาพที่ไมสวยงามภายในมหาวิทยาลัยฯ ข้ึนได 

จากประเด็นปญหาเกี่ยวกับปริมาณขยะชนิดตางๆ ท่ีมีจํานวนรวมกันมากถึงประมาณวันละ 
1.2-1.5 ตันตามที่กลาวขางตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงไดกําหนดนโยบายในภาพรวมที่
จะดําเนินการจัดการปญหาขยะใหเปนระบบตั้งแตการเก็บรวบรวม การคัดแยก การนําขยะที่มี
ศักยภาพกลับมาใชใหม รวมทั้งการนําไปกําจัดทําลายอยางถูกตอง โดยหวังวาจะชวยใหสามารถ
แกไขปญหาไดอยางเปนรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติไดในระยะยาวตอไป ซ่ึงแนวนโยบาย
ดังกลาวก็ไดเริ่มนําไปสูแผนการปฏิบัติในป พ.ศ. 2551 โดยการนําประเด็นปญหาขยะเขาบรรจุไว
ใน “โครงการจัดการระบบสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ซ่ึงกําลังดําเนินการ
อยูในขณะนั้นเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานสากล (ISO 14001: 2004) โดยการดําเนินงานใน
เบื้องตนก็คือการจัดหาภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทมาติดตั้งภายในอาคารตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยฯ แทนถังขยะแบบเดิมที่ไมไดเนนในเรื่องของการคัดแยกขยะ ซ่ึงภาชนะดังกลาวจะ
ประกอบไปดวยถังสีฟาสําหรับรองรับขยะทั่วไป ถังสีเหลืองสําหรับรองรับขยะรีไซเคิล ถังสีเขียว
สําหรับรองรับขยะที่ยอยสลายได และถังสีแดงสําหรับรองรับขยะอันตราย ตามลําดับ นอกจากนี้ยัง
ไดทําการรณรงคใหนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรอื่นๆ เห็นความสําคัญของการทิ้งขยะใหถูก
ประเภทตามภาชนะที่จัดเตรียมไว ท้ังนี้เพื่อนําขยะท่ีคัดแยกไดในภาชนะแตละประเภทไปจัดการให
ถูกตองตอไป  

ในชวงเวลาตอมาคือตนป พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดรับการเชิญชวนให
เขารวม “โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลในระดับมหาวิทยาลัย” จากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซ่ึงไดคัดเลือกมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อเขารวม
โครงการดังกลาวจํานวน 10 แหง และจากการที่ไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการในครั้งนี้นับวา
เปนโอกาสอันดียิ่งของทางมหาวิทยาลัยฯ ท่ีจะสานตอการดําเนินงานในป พ.ศ. 2551 ใหประสบ
ผลสําเร็จตามนโยบายที่ตั้งไวใหมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจากการดําเนินงานตลอดป พ.ศ. 2552 มหาวทิยาลัยฯ 
ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมภายใตโครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลฯ ดังตอไปนี้คือ การ
สํารวจและจัดหาภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทไปวางไวตามจุดตางๆ บริเวณภายนอกอาคาร
ท่ัวทั้งมหาวิทยาลัยฯ การรณรงคประชาสัมพันธผานส่ือหลายชนิด ไดแก โปสเตอรขนาดใหญและ
ขนาดกลาง แผนพับ วารสาร และเสียงตามสาย ตลอดจนการแจกเอกสารในงานวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการคัดแยกขยะ นอกจากนี้ยังไดจัดใหมี
การอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีแกนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนแมบานของ
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มหาวิทยาลัยฯ การจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลเพื่อเปดใหบริการรับซื้อขยะที่ไดรับการคัดแยกแก
กลุมเปาหมายดังกลาว ซ่ึงนอกจากจะเปนการสรางรายไดจากการขายขยะหรือวัสดุรีไซเคิลแลว ยัง
เปนการชวยใหปญหาขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ ไดรับการแกไขใหดีข้ึนในระดับที่นาพอใจ 
อยางไรก็ตาม กิจกรรมตางๆ ท่ีไดดําเนินการไปแลวนี้ยังอยูในชวงเริ่มทดลองดําเนินการซ่ึงคงตอง
อาศัยระยะเวลาและการมีสวนรวมจากทุกฝายอยางจริงจังจึงจะถือไดวาประสบความสําเร็จตาม
นโยบายที่วางไว ซ่ึงจําเปนตองมีการประเมินผลจากการดําเนินโครงการอีกครั้งหนึ่งวามีแนวโนม
เปนอยางไรในโอกาสตอไป 

ดวยเหตุและผลตลอดจนความเปนมาที่ไดแจกแจงไวขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่
มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินโครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลฯ รวมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม คณะผูวิจัยมีความเห็นวาการจัดการขยะอยางครบวงจรภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึง
ดําเนินงานผานทางโครงการดังกลาวมุงเนนเฉพาะขยะรีไซเคิลประเภทตางๆ ไดแก กระดาษ กลอง
กระดาษ พลาสติกใสและขุน แกว กระปองโลหะ อลูมิเนียม เศษเหล็ก ฯลฯ เทานั้น แตสําหรับขยะที่
ยอยสลายไดซ่ึงเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ เชน เศษอาหาร เศษผักและผลไมจาก
รานคาจําหนายอาหาร เศษใบไมและเศษหญาจากการตัดแตงสวนและสนามหญาภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยฯ ยังมิไดมีมาตรการดําเนินการใดๆ ท่ีเหมาะสม โดยในสภาพความเปนจริงขยะเหลานี้
โดยเฉพาะเศษอาหารรวมทั้งเศษผักและผลไมซ่ึงมีจํานวนมากในแตละวันจะถูกรวบรวมและเก็บขน
ไปยังที่พักขยะเพื่อรอการนําไปกําจัดโดยรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงเสนอ
ท่ีจะทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาศักยภาพในการแปรสภาพขยะที่ยอยสลายไดเพื่อนํากลับมาใช
ประโยชนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (The Study on Potential of Processing Organic 
Wastes in Suan Sunandha Rajabhat University)” ซ่ึงเปนโครงการยอยโครงการหนึ่งจากทั้งหมด 2 
โครงการยอยภายใตชุดโครงการวิจัยเร่ือง “การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อยางครบวงจรและเหมาะสม (Integrated Solid Waste Management in Suan Sunandha Rajabhat 
University)” โครงการวิจัยเรื่องนี้นับไดวาจะมีสวนสําคัญในการสนับสนุนขอมูลที่จะเปนประโยชน
ตอแนวทางการจัดการขยะที่ยอยสลายไดอยางเปนระบบของมหาวิทยาลัยฯ ตอไปในอนาคต 
กลาวคือ จะทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติท้ังทางกายภาพและทางเคมีของขยะดังกลาว เชน 
องคประกอบทางเคมี (Chemical components) และอัตราสวนระหวางคารบอนและไนโตรเจน (C/N 
ratio)  รวมไปจนถึงองคประกอบทางพลังงาน (Energy content) ซ่ึงแสดงในรูปของ “คาความรอน 
(heating value)” เปนตน ซ่ึงขอมูลตางๆ เหลานี้จะชวยในการตัดสินใจวาขยะที่ยอยสลายไดซ่ึง
เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพมากพอที่จะนําไปแปรรูปเพื่อนํากลับมาใชประโยชนในรูป
ของการหมักทําปุยหรือใชเปนแหลงพลังงานไดหรือไม ซ่ึงหากพบวาขยะดังกลาวมีศักยภาพ
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เพียงพอไมวาดานใดดานหนึ่งหรือท้ังสองดานแลว ก็จะเปนประโยชนตอทางมหาวิทยาลัยฯ ท่ี
สามารถนําไปใชกําหนดเปนแผนพัฒนาการทําปุยหมักจากขยะหรือแผนพัฒนาแหลงพลังงานจาก
ขยะเพื่อใชในกิจกรรมที่เหมาะสมตอไปในอนาคตได  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย   
ในการดําเนินงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาศักยภาพในการแปรสภาพขยะที่ยอยสลายไดเพื่อนํา

กลับมาใชประโยชนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงค
ของการวิจัยออกเปน 3 ขอ ดังตอไปนี้    

1.  เพื่อศึกษาสํารวจสถานการณเกี่ยวกับชนิดและปริมาณการเกิดขยะที่ยอยสลายไดภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.  เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

3.  เพื่อประเมินเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนําขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทามาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ   

 

ขอบเขตของการวิจัย  
1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
การศึกษาศักยภาพในการแปรสภาพขยะที่ยอยสลายไดเพื่อนํากลับมาใชประโยชนภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในครั้งนี้ มุงเนนเฉพาะกระบวนการวิจัยท่ีจะชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ
ในดานตางๆ ดังตอไปนี้คือ  

(1) ศักยภาพในแงของชนิดและปริมาณขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยฯ วามีเพียง 
พอตอการนํากลับมาใชประโยชนมากนอยเพียงใด  

(2) ศักยภาพในแงของคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีท่ีเกี่ยวของกับการนําขยะยอย
สลายไดกลับมาใชประโยชนในรูปของการทําปุยหมักและเปนแหลงพลังงานในลักษณะของ
เชื้อเพลิงอัดแทง ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวไดแกปริมาณความชื้น (moisture content) องคประกอบทาง
เคมี (chemical components) ซึ่งประกอบดวยธาตุอาหารหลักของพืช 3 ชนิดคือ ไนโตรเจน (N) 
ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) และคา
ความรอน (heating value) ตามลําดับ 

(3) ศักยภาพในแงของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมที่จะนํามาใชในการแปรสภาพขยะยอยสลาย
ไดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาใชประโยชนในรูปของการทําปุยหมักและผลิต
เชื้อเพลิงอัดแทง 
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2. ขอบเขตดานระยะเวลา 
การดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้มีระยะเวลารวมทั้งส้ิน 12 เดือน เร่ิมตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.  

2553 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554  
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

ในการศึกษาคนควาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานวิจัยเรื่อง “การศึกษา
ศักยภาพในการแปรสภาพขยะที่ยอยสลายไดเพื่อนํากลับมาใชประโยชนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา” ผูวิจัยไดรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาทางทฤษฎีตลอดจนเอกสารและงานวิจัยตางๆ 
ตามหัวขอตอไปนี้ 

1. ความหมายและการจําแนกประเภทของขยะ 
2. การดําเนินงานจัดการขยะอยางครบวงจร 
3. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะ 
4. การแปรสภาพขยะที่ยอยสลายไดเพื่อนํากลับมาใชประโยชน 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ความหมายและการจําแนกประเภทของขยะ 
 มีผูใหความหมายของคําวา “ขยะ” หรือ “ขยะมูลฝอย” หรือ “มูลฝอย” ไวแตกตางกันออกไป 

แตเมื่อพิจารณาความหมายโดยรวมแลวพบวามีความใกลเคียงกัน ดังนั้น จึงไดรวบรวมความหมาย
ท่ีเกี่ยวของของคําดังกลาวเอาไวดังนี้ 
  กรมควบคุมมลพิษ (2547) ไดใหความหมายของ “ขยะมูลฝอย” ไววา เปนเศษวัสดุท่ีไมมีผูใด
ตองการ เชน เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษพลาสติก เครื่องใชท่ีชํารุด เศษวัสดุจากการเกษตร 
อุตสาหกรรม การกอสราง ตลอดจนกิ่งไมใบหญาหรือซากสัตว ขยะมูลฝอยบางอยางมีคุณคาใน
ตัวเองและอาจเปนสิ่งที่ตองการของบุคคลอีกกลุมก็ได เชน กระดาษ พลาสติก และเสื้อผาเกา เปน
ตน 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2550 ไดใหคําจํากัดความของ “มูลฝอย” ไวในมาตรา 4 
วาหมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา 
มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวหรือท่ีอ่ืน 

สวนพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดกลาว ถึง
คําวา “ของเสีย” ไววา หมายถึง ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตราย
อ่ืนใดซึ่งถูกปลอยท้ิงหรือมีท่ีมาจากแหลงกําเนิดมลพิษ ตลอดจนกากตะกอนซึ่งตกคางจากสิ่ง
เหลานั้น ซ่ึงจากคําจํากัดความตามกฎหมายฉบับนี้ไดรวมเอา “ขยะมูลฝอย” ไวเปนของเสียประเภท
หนึ่งนอกเหนือจากของเสียอ่ืนๆ เชน น้ําเสียและอากาศเสีย  
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ดังนั้น จีงอาจกลาวโดยสรุปไดวา ขยะ (solid waste) เปนสิ่งตางๆ ท่ีใชในกิจกรรมการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย แลวถูกทิ้งขวางเนื่องจากไมสามารถใชงานไดอีกตอไป หรือไมเปนที่พึงประสงค
ของผูใช หรืออาจดวยเหตุผลอื่นๆ ท่ีทําใหส่ิงเหลานั้นกลายสภาพเปนส่ิงที่หมดคุณคา 

โดยทั่วไปการจําแนกประเภทของขยะสามารถกระทําไดหลายลักษณะ เชน การจําแนกตาม
แหลงกําเนิด ไดแก ขยะจากชุมชน ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะจากเกษตรกรรม  และขยะจาก
สถานพยาบาล หรือการจําแนกตามลักษณะทางกายภาพ ไดแก ขยะเปยก (garbage) ขยะแหง 
(rubbish and trash) เถา (ash) ซากสัตวตางๆ (dead animals) เศษส่ิงกอสราง (demolition and 
construction waste) ฯลฯ เปนตน นอกจากนี้ยังอาจจําแนกตามองคประกอบของขยะไดอีกดวย ซ่ึง
อาณัติ ตะปนตา (2553) ไดแบงขยะตามองคประกอบออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

1.  ขยะอินทรีย (organic waste) ไดแก ขยะที่สามารถยอยสลายไดดวยขบวนการทางชีวภาพ
โดยมีจุลินทรียทําหนาที่ยอยสลาย เชน เศษอาหาร เศษพืชผักและผลไม เศษหญา เศษใบไมและกิ่ง
ไม รวมทั้งซากสัตวและมูลสัตวตางๆ เปนตน ขยะประเภทนี้สามารถนํากลับมาใชประโยชนในรูป
ของการนํามาหมักทําปุย หรือนํามาใชเปนแหลงพลังงานความรอนซ่ึงถือวาเปนพลังงานทดแทน
ประเภทหนึ่งได 

2.  ขยะที่นํากลับมาใชประโยชนไดหรือขยะรีไซเคิล (recycle waste) ไดแก ขยะที่มีศักยภาพ
ในการนํามาแปรรูปเพื่อใชประโยชนไดอีก เชน แกว กระดาษ โลหะ เหล็ก พลาสติก อะลูมิเนียม 
หนัง และยาง เปนตน ขยะประเภทนี้เมื่อนํามาทําการคัดแยกและผานขบวนการแปรรูปแลวสามารถ
นํามาเปนวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตสินคา หรืออาจนําไปเปนสวนผสมกับวัตถุดิบใหมเพื่อลด
ปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติลงได 

3.  ขยะที่นํากลับมาใชประโยชนไมได (non-recycle waste) ไดแก ขยะที่ไมสามารถนํากลับ 
มาใชประโยชนไดอีก เชน เศษผา เศษอิฐและเศษปูนจากการกอสราง เศษวัสดุตางๆ จากการรื้อถอน
อาคาร เถาจากการเผาไหมเชื้อเพลิง ตลอดจนเศษชิ้นสวนของผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเลคทรอนิกสบางชนิด เปนตน ขยะเหลานี้ไมมีศักยภาพในการนํากลับมาใชไดอีก จึงตองนําไป
กําจัดทําลายยังสถานที่ฝงกลบเทานั้น 

4.  ขยะติดเชื้อ (infectious waste) ไดแก ขยะที่มีเชื้อโรคปนเปอนอยูซ่ึงจะทําใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยของมนุษยได เชน เนื้อเยื่อหรือช้ินสวนอวัยวะตางๆ รวมทั้งเครื่องใชท่ีสัมผัสกับ
ผูปวย เชน สําลี ผาพันแผล เข็มฉีดยา มีดผาตัดและเสื้อผาผูปวย เปนตน 

สําหรับการวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพในการนําขยะอินทรียหรือขยะที่ยอย
สลายไดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงประกอบดวยเศษผักและผลไม เศษอาหาร  และ
เศษหญาและใบไม ซ่ึงเกิดขึ้นจํานวนมากมายในแตละวัน กลับมาใชประโยชนท้ังในรูปของการ
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นํามาทําปุยหมักในสภาวะที่ใชอากาศ และการนํามาใชเปนแหลงพลังงานความรอนดวยการทําเปน
เชื้อเพลิงอัดแทงโดยอาศัยกระบวนการผลิตแบบไมใชความรอน ซ่ึงจะไดกลาวถึงรายละเอียดใน
หัวขอตอไป 

  

การดําเนินงานจัดการขยะอยางครบวงจร 
ขยะ (solid waste) เปนกากของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยในดานตางๆ โดยเฉพาะจาก

การดําเนินชีวิตประจําวัน ดังนั้น จึงมีความจําเปนจะตองจัดการอยางเปนระบบและครบวงจร เริ่ม
ตั้งแตขยะท่ีเกิดขึ้น ณ แหลงกําเนิด (source) ไปจนถึงการนําขยะที่เก็บรวบรวมไดไปกําจัดหรือ
ทําลายยังสถานที่ฝงกลบ (landfill) ซ่ึงขบวนการดังกลาวนี้จะประกอบไปดวยหลายขั้นตอนไดแก 
การลดปริมาณการเกิดขยะและการคัดแยกขยะ ณ แหลงกําเนิด การเก็บรวบรวม การเก็บกัก การ
ขนสง การแปรสภาพ และการกําจัดหรือทําลาย ตามลําดับ ซ่ึงโดยหลักการแลวข้ันตอนในการ
ดําเนินงานทั้งหมดจะตองใชระยะเวลาใหนอยท่ีสุด เพื่อปองกันมิใหขยะที่ถูกทิ้งไวโดยเฉพาะขยะที่
ยอยสลายไดเกิดการเนาเหม็นและสงกลิ่นรบกวน กรมควบคุมมลพิษ (2550) กลาวถึงขั้นตอนใน
การดําเนินงานจัดการขยะอยางครบวงจรวามีท้ังหมด 7 ข้ันตอนดวยกัน โดยแสดงใหเห็นในภาพท่ี 
3 ดังนี้คือ  

 

 
 

ภาพที่ 3 ข้ันตอนการดําเนนิงานจัดการขยะอยางครบวงจร 
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ, 2550.   

ขยะมูลฝอย 

การลดและการคัดแยก ณ แหลงกําเนิด 
(Source Reduction and Separation) 

การเก็บรวบรวมและเก็บกัก 
(Collection and Storage) 

การขนสง 
(Transportation) 

การแปรสภาพ 
(Processing) 

การกําจัดหรือทําลาย 
(Disposal) 
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1.  การลดขยะ ณ แหลงกําเนิด (Source reduction)  
นับเปนวิธีการที่ดีท่ีสุดของการจัดการปญหาขยะ ท้ังนี้เพราะเมื่อมีขยะนอยลงก็จะชวยให

ภาระในการเก็บรวบรวม การขนสง รวมทั้งการนําไปกําจัดทําลายลดลงตามไปดวย นอกจากนี้
คาใชจายในการดําเนินงานแตละขั้นตอนก็จะลดลงดวยเชนกัน การลดปริมาณขยะสามารถกระทํา
ไดในหลายแนวทาง โดยอาจเริ่มตั้งแตการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคใหถูกตอง 
ไดแก การเลือกซ้ือสินคาเฉพาะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ไมเลือกซ้ือสินคาที่ฟุมเฟอยและใน
ปริมาณมากเกินความจําเปน เปนตน 

2.  การคัดแยกขยะ (Waste separation)  
เปนขั้นตอนการดําเนินงานหลังจากที่มีขยะเกิดขึ้นแลว ซ่ึงถือวาเปนกิจกรรมเริ่มตนที่มี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการนําขยะกลับมาใชประโยชน เนื่องจากชวยทําใหขยะที่มีศักยภาพในการ
นํามาใชใหมไมถูกปนเปอนดวยขยะอื่นๆ ท่ีมีความสกปรกหรือขยะเปยกตางๆ จนทําใหคุณภาพ
ของขยะที่จะนํากลับมาใชประโยชนดอยลงไป  หรืออาจทําใหเสียคาใชจายในการลางทําความ
สะอาดหรือตองคัดแยกเพิ่มเติมกอนที่จะสงเขาสูโรงงานแปรรูป การคัดแยกขยะสามารถกระทําได
ตามแหลงตางๆ  เชน ขยะจําพวกเศษอาหาร  เศษหญา  เศษใบไม แกว โลหะ กระดาษ และพลาสติก 
ฯลฯ ท่ีเกิดขึ้นภายในบานเรือน อาคารสํานักงาน สถาบันการศึกษา ฯลฯ จะถูกคัดแยกและเก็บ
รวบรวมไวเพื่อนําไปจําหนายใหกับรานรับซ้ือของเกา หรือรอใหหนวยงานที่เกี่ยวของมาทําการเก็บ
ขนและนําไปกําจัดตอไป  

3.  การเก็บรวบรวม (Collection)  
เปนการเก็บขนขยะที่ถูกทิ้งไวในภาชนะรองรับขยะซึ่งวางไวตามจุดตางๆ เพื่อนํามารวบรวม

ไวยังจุดพักขยะกอน แลวจึงทําการขนถายใสรถเก็บขยะเพื่อขนสงตอไปยังสถานที่ฝงกลบสําหรับ
ขยะซ่ึงไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก แตในสวนของขยะรีไซเคิลท่ีไดมีการคัดแยกไวใน
ภาชนะรองรับขยะจะถูกรวบรวมเพื่อจําหนายใหรานรับซ้ือของเกาและสงไปแปรรูปเพื่อนํากลับมา
ใชประโยชนใหมตอไป 

4. การเก็บกัก (Storage)  
ขยะที่ถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับตามจุดตางๆ จะถูกขนถายโดยรถเก็บขนขยะเพื่อ

นําไปกําจัดทําลายยังสถานที่ฝงกลบใหเร็วท่ีสุด ท้ังนี้เพื่อปองกันการเนาเหม็นของขยะรวมทั้ง
เพื่อใหมีการตกคางอยูตามสถานที่ตางๆ ใหนอยท่ีสุดดวย ดังนั้น ขยะเหลานี้จึงไมจําเปนตองมีการ
เก็บกัก ณ จุดใดจุดหนึ่งกอนนําไปกําจัดหรือทําลาย ยกเวนในสวนของขยะอันตรายเทานั้นที่จะตอง
ทําการเก็บกักใหมีจํานวนมากพอกอนสงไปกําจัดอยางถูกวิธี 
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5. การขนสง (Transportation)  
เปนการนําขยะที่เก็บรวบรวมจากแหลงกําเนิดตางๆ ภายในชุมชนขนถายไปยังสถานที่ฝง

กลบซ่ึงตั้งหางออกไปไกลจากชุมชน หรืออาจเปนการขนถายขยะไปสูขบวนการแปรสภาพเพื่อนํา
กลับมาใชประโยชนใหมอีก 

6. การแปรสภาพ (Processing)  
เปนวิธีการที่จะทําใหขยะที่เก็บรวบรวมจากชุมชนอยูในสภาพที่เกิดความสะดวกตอการ

เก็บขนไปกําจัดทําลายหรือนํากลับมาใชประโยชนใหมได ซ่ึงวัตถุประสงคของการแปรสภาพขยะ
จะมีอยูดวยกัน 3 ประการดังนี้คือ  
 (1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการขยะโดยการอัดขยะใหเปนฟอนหรือเปน
กอนๆ ซ่ึงจะชวยลดพื้นที่ในการเก็บขนขยะและลดคาใชจายในการขนสงไปยังสถานที่ฝงกลบให
นอยลง 
  (2) เพื่อนําวัสดุท่ีใชแลวกลับมาใชประโยชนใหมอีก กลาวคือ ในขบวนการแปรสภาพจะ
มีการแยกสวนประกอบหรือคัดแยกขยะออกเปนประเภทตาง ๆ ไดแก แกว กระดาษ พลาสติก 
โลหะ เหล็ก ฯลฯ ซ่ึงขยะเหลานี้สามารถนําสงไปยังโรงงานแปรรูปเพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิต
สินคาใหมได 
 (3) เพื่อนําผลผลิตที่เกิดจากขบวนการแปรสภาพมาใชประโยชนในดานตางๆ 
ตัวอยางเชน เมื่อทําการแปรสภาพขยะอินทรียดวยการยอยสลายทางชีวภาพแลวก็จะไดปุยหมักหรือ
ปุยอินทรียมาใชในการเพาะปลูก หรือทําการยอยสลายขยะทางชีวภาพเพื่อใหไดกาซมีเทนมาใชเปน
เชื้อเพลิงในดานตางๆ เชน การหุงตม การปนกระแสไฟฟา เปนตน 

7. การกําจัดหรือทําลาย (Disposal)  
ถือเปนขั้นตอนสุดทายของการจัดการขยะ ซ่ึงเมื่อมีการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ตามที่ได

กลาวมาเปนลําดับแลว ในที่สุดขยะที่ไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีกก็จะถูกขนสงไปยัง
สถานที่ฝงกลบเพื่อกําจัดตอไป ซ่ึงวิธีการฝงกลบขยะที่มีแหลงกําเนิดจากชุมชนที่ถูกตองจะ
ประกอบดวยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) และการเผาในเตาเผา 
(Incineration) สวนขยะอันตรายจะตองถูกแยกไปทําการฝงกลบตางหากจากขยะทั่วไป ซ่ึงสามารถ
ดําเนินการโดยการฝงกลบโดยวิธีพิเศษ (Secure landfill)  
 อนึ่ง ในกรณีของการแปรสภาพขยะที่ยอยสลายไดเพื่อนํากลับมาใชประโยชนท้ังในแงของ
การหมักทําปุยหรือการนําไปทําเปนแหลงพลังงานในรูปแบบตางๆ ตามที่กลาวขางตน จําเปนที่
จะตองทราบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะวามีศักยภาพเพียงพอหรือไม ซ่ึงคุณสมบัติ
ท้ัง 2 ดานที่เกี่ยวของกับการนําขยะไปทําปุยหมัก ไดแก ปริมาณความชื้น (moisture content) ธาตุ
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อาหารหลักของพืชซ่ึงประกอบดวยไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโปแตสเซี่ยม (K) และ
อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) ตามลําดับ สวนคุณสมบัติท่ีเกี่ยวของกับการ
นําขยะไปใชเปนแหลงพลังงานก็คือคาความรอน (heating value) ซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
เหลานี้ของขยะจะไดกลาวถึงในหัวขอตอไป 
 

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะ 
อาณัติ ตะปนตา (2553) อธิบายถึงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายได

ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
1.  คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical property)
ประกอบดวยปริมาณความชื้น น้ําหนักจําเพาะ ขนาด และการยอมใหน้ําซึมผาน แต

คุณสมบัติท่ีจะเกี่ยวของกับการนําขยะไปหมักทําปุยหรือนําไปทําเปนแหลงพลังงานก็คือปริมาณ
ความชื้น (moisture content) ซ่ึงปริมาณความชื้นของขยะจะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ คือ 
องคประกอบของขยะ ฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ เชน ขยะที่เกิดขึ้นในชวงฤดูฝนยอมจะมี
เปอรเซ็นตความชื้นสูงกวาขยะที่มีอยูในชวงฤดูรอนอันเนื่องมาจากน้ําฝนที่ตกลงมาจนทําใหขยะ
เกิดความเปยกชื้น หรือขยะที่เปนเศษอาหารและเศษผักผลไมก็ยอมจะมีน้ําเปนสวนประกอบ
มากกวาขยะจําพวกเศษไม เปนตน จากรายงานของ Tchobanoglous et al. (1993) พบวา เศษพืชผัก
และผลไมจะมีปริมาณความชื้นสูงถึงรอยละ 75 ในขณะที่เศษไมมีปริมาณความชื้นต่ําเพียงรอยละ 
25 เทานั้น  

ปริมาณความชื้นจะมีสวนสัมพันธแบบผกผันกับคาความรอน (heating value) ของขยะ 
กลาวคือ ขยะที่มีปริมาณความชื้นสูงจะใหคาความรอนนอยกวาขยะที่มีความชื้นต่ํา เนื่องจากความ
รอนสวนหนึ่งจะสูญเสียไปเพื่อทําการเผาผลาญความชื้นในขยะใหระเหยไปในอากาศ ดังนั้น ขยะ
แหงจึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงมากกวาขยะเปยก สวนในกรณีท่ีจะนําขยะมาทํา
ปุยหมักนั้นความชื้นที่เหมาะสมควรอยูระหวางรอยละ 50-60 จึงจะทําใหจุลินทรียสามารถทํางาน
ไดดี หากมีความชื้นสูงเกินไปจะทําใหสัดสวนของออกซิเจนที่มีอยูตามชองวางระหวางอนุภาคของ
ขยะต่ําลงเนื่องจากถูกแทนที่ดวยความชื้น ซ่ึงจะทําใหเกิดสภาวะการยอยสลายแบบไรอากาศ 
(anaerobic condition) รวมทั้งทําใหอุณหภูมิภายในกองขยะลดต่ําลงดวย ซ่ึงสภาวะเชนนี้ถือไดวา
ไมเหมาะสมตอการทํางานของจุลินทรีย แตถาความชื้นต่ําเกินไปก็มีผลทําใหปฏิกิริยาการยอยสลาย
เกิดชาลงดวยเชนกัน  
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2. คุณสมบัติทางเคมี (Chemical property)  
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการประเมินวามีวิธีดําเนินการกับขยะอยางไรจึงจะเหมาะสม

มากที่สุด เชน การที่จะตัดสินใจนําเอาขยะอินทรียไปทําปุยหมักหรือไมก็ตองทําการวิเคราะห
สวนประกอบทางเคมีเสียกอนวา ขยะดังกลาวมีธาตุอาหารหลัก (major element) ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอพืชมากนอยเพียงใด ถาหากพบธาตุอาหารหลักในปริมาณมากก็แสดงวามีความ
เหมาะสมที่จะนําขยะมาทําเปนปุยหมักได รวมท้ังการพิจารณาถึงอัตราสวนระหวางคารบอนตอ
ไนโตรเจน (C/N ratio) ท่ีเหมาะสมตอการหมักทําปุยดวย สวนในกรณีท่ีจะนําเอาขยะมาใชเปน
เชื้อเพลิงก็ตองศึกษาถึงองคประกอบทางพลังงานวาเหมาะสมสําหรับใชเปนเชื้อเพลิงไดหรือไม 
เปนตน คุณสมบัติทางเคมีของขยะที่จะกลาวถึงมีดังนี้คือ 

(1) สวนประกอบทางเคมี (Chemical component) ขยะทุกประเภทมีสวนประกอบทาง
เคมี ไดแก คารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม 
(K) และซัลเฟอร (S) เปนตน แตสวนประกอบทางเคมีท่ีจะเปนประโยชนตอการทําปุยหมักก็คือ  N, 
P และ K ตามลําดับ ซ่ึง Shah (2000) รายงานวาขยะประเภทเศษอาหารและเศษหญามีสวนประกอบ
ของ N รอยละ 2.8 และ 3 ตามลําดับ 

(2) อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio)  เปนปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอ
การหมักทําปุยเนื่องจากไนโตรเจนมีผลตอการสรางเซลใหมของจุลินทรีย หากอัตราสวนนี้มีคาสูง
เกินไปซึ่งหมายถึงมีปริมาณไนโตรเจนนอย จุลินทรียก็จะเพิ่มจํานวนนอยลงไปดวยเพราะตองอาศัย
ไนโตรเจนในการเจริญเติบโต แตในทางตรงกันขามหากอัตราสวนต่ําเกินไปซึ่งหมายถึงมีปริมาณ
ไนโตรเจนมากขึ้น ก็จะทําใหเกิดกาซแอมโมเนีย (NH3) แพรกระจายออกสูบรรยากาศมาก โดยปกติ
อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) ท่ีเหมาะสมควรอยูในชวงระหวาง 20:1 ถึง 
40:1 ซ่ึงถาหากมีอัตราสวนที่สูงหรือต่ํากวานี้ก็จําเปนตองปรับสภาพของขยะใหมีอัตราสวนอยู
ในชวงดังกลาวกอนนําไปทําการหมักเปนปุยตอไป  
 (3) องคประกอบทางพลังงาน (Energy content) เปนตัวบงชี้วาขยะแตละชนิดมีศักยภาพ
ท่ีจะนํามาใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงไดดีมากนอยเพียงใด โดยองคประกอบทางพลังงานนี้สามารถ
วัดออกมาไดในรูปของคาความรอน (heating value) ซ่ึงก็คือปริมาณความรอนท่ีไดจากการเผาไหม
ขยะนั่นเอง หนวยท่ีใชวัดคาความรอนคือบีทียูตอปอนด (Btu/lb) หรือกิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม 
(kcal/kg) หรือแคลอรี่ตอกรัม (cal/g) คาความรอนของขยะนอกจากจะขึ้นอยูกับปริมาณความชื้นที่มี
อยูภายในขยะแลว ยังพบวาขยะแตละชนิดเมื่อนําไปเผาไหมจะใหคาความรอนที่แตกตางกันไปอีก
ดวย ตัวอยางเชน ขยะพลาสติกมีคาความรอนมากที่สุดถึง 14,000 Btu/lb รองลงมาไดแกขยะ
ประเภทยางและสิ่งทอที่ใหคาความรอนเทากับ 10,000 และ 8,100 Btu/lb ตามลําดับ สวนขยะที่ยอย
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สลายไดจําพวกเศษหญาและเศษอาหารพบวาสามารถใหคาความรอนท่ีระดับ 2,700 และ 2,400 
Btu/lb (Shah, 2000) ดังนั้น การที่จะนําขยะชนิดใดมาใชเปนแหลงพลังงานจึงตองพิจารณาถึงคา
ความรอนที่จะไดรับเปนลําดับแรก จากนั้นจึงคอยพิจารณาปจจัยอื่นๆ เปนลําดับถัดไป เชน ปริมาณ
ของขยะที่จะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงวามีมากเพียงพอกับความตองการใชงานในระยะยาวหรือไม เปน
ตน  
 

การแปรสภาพขยะที่ยอยสลายไดเพ่ือนํากลับมาใชประโยชน 
ตามที่ไดกลาวขางตนแลววาวัตถุประสงคในการแปรสภาพขยะมีอยูดวยกันสามประการ 

กลาวคือ ประการแรกเพื่อชวยลดพื้นที่ในการเก็บขนขยะโดยการอัดขยะใหเปนกอนๆ ประการที่
สองเพื่อนําขยะรีไซเคิล เชน แกว กระดาษ พลาสติก ฯลฯ มาทําการคัดแยกออกเปนประเภทๆ แลว
นําไปแปรรูปเพื่อกลับมาใชประโยชนอีก สวนประการสุดทายก็คือเพื่อนําขยะอินทรียหรือขยะที่
ยอยสลายไดมาทําปุยหมักหรือใชเปนแหลงพลังงาน สําหรับในที่นี้จะกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การแปรสภาพขยะที่ยอยสลายไดเพื่อนํามาทําปุยหมักและเปนแหลงพลังงานเทานั้น  

1.  การทําปุยหมัก (Composting)  
หมายถึง การยอยสลายของวัสดุหรืออินทรียสารที่ไดจากขยะโดยอาศัยกระบวนการทาง

ชีววิทยาของจุลินทรีย ทําใหเปล่ียนสภาพสารอินทรียในขยะไปเปนสารที่มีประโยชนในการบํารุง
ดินที่เรียกวา “วัสดุปรับปรุงดิน (humus-like material)” ซ่ึงเปนวัสดุท่ีมีลักษณะคงรูป สีคอนขางดํา 
มีความชื้นเล็กนอย และไมมีกล่ินเหม็น (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) สวนยงยุทธ โอสถสภา (2541) 
ไดใหความหมายของ “ปุยหมัก” ไววา หมายถึงปุยธรรมชาติท่ีเกิดจากการสลายตัวของเศษซากพืช 
ซากสัตว และมูลฝอยหลายชนิด แบบใชอากาศและไมใชอากาศ ซ่ึงเปลี่ยนรูปอันเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีโดยกิจกรรมของจุลินทรีย สามารถนําไปปรับปรุงคุณภาพดินได 

1.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการหมักทําปุย การนําขยะอินทรียมาหมักทําปุยซ่ึงเปนขบวนการยอย
สลายทางธรรมชาตินั้นจําเปนตองคํานึงถึงการทํางานของจุลินทรียซ่ึงทําหนาที่ในการยอยสลาย
ดังกลาว หากจุลินทรียดํารงชีวิตอยูภายใตสภาวะที่เหมาะสมก็จะทําใหการหมักทําปุยดําเนินไปได
ดวยดี แตถาสภาวการณตางๆ ไมเอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียแลวก็จะสงผลตอการ
ยอยสลายสารอินทรียในขยะ ทําใหเกิดอุปสรรคตอการหมักปุยตามมาดวย ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษ 
(2547) และอาณัติ ตะปนตา (2553) ไดกลาวถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการหมักทําปุยดังนี้  

(1) มีความชื้นเหมาะสม ในกระบวนการยอยสลายสารอินทรียแบบใชออกซิเจนสวนใหญ
พบวา อัตราการยอยสลายสารอินทรียในขยะของจุลินทรียจะสูงขึ้นเมื่อความชื้นของกองปุยหมักมี
ประมาณรอยละ 50-60 แตถาความชื้นลดลงจนต่ํากวารอยละ 40 การยอยสลายสารอินทรียจะชาลง 
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ชวลิต ฮงประยูร (2540) ไดอธิบายวิธีตรวจสอบความชื้นวา ใหใชมือลวงหยิบเอาวัสดุหมักออก
มาแลวบีบใหแนน ถามีน้ําไหลซึมออกมาตามซอกนิ้วเปนทางแสดงวามีความชื้นมากเกินไป ถาบีบ
แลวมีน้ําซึมออกมาตามซอกนิ้วแตไมถึงกับไหลเปนทางแสดงวาความชื้นพอดีแลว แตถาบีบแลวไม
มีน้ําซึมออกมาเลย แสดงวาวัสดุหมักแหงเกินไปซึ่งตองเติมน้ําเพิ่มเขาไป 

(2) มีขนาดของขยะหรือวัสดุหมักที่เหมาะสมระหวาง 0.5-1.5 นิ้ว ซ่ึงขยะที่มีขนาดเล็กจะ
สามารถยอยสลายไดเร็วเพราะมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับจุลินทรียมาก และอยูใกลชิดกันทําใหจุลินทรีย
เติบโตไดท่ัวถึง แตมีขอเสียคือทําใหปริมาณออกซิเจนภายในกองปุยหมักลดลง สวนขยะที่มีขนาด
ใหญเกินไปจะทําใหภายในกองปุยหมักมีชองวางมากสงผลใหกองปุยไมรอนและยอยสลายชาลง 

(3) มีอุณหภูมิภายในกองปุยหมักที่เหมาะสมซึ่งควรอยูในชวงระหวาง 15-40 C หรือไม
ควรสูงเกินกวา 60 C โดยอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นจะมีผลตออัตราการยอยสลายสารอินทรยีในกองขยะให
สูงขึ้นตามไปดวย แตถาหากสูงมากเกินไปก็มีผลยับยั้งการทํางานของจุลินทรียไดเชนกัน 

(4) มีอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) ท่ีเหมาะสม ขยะที่มี C/N ratio 
ต่ําจะการหมักไมไดผลดีเนื่องจากจุลินทรียตองใชคารบอนเปนทั้งแหลงพลังงานและการสรางเซล 
จึงตองการในปริมาณที่มากกวาไนโตรเจนซึ่งใชสําหรับการสรางเซลอยางเดียว คา C/N ratio ท่ี
เหมาะสมสําหรับการยอยสลายสารอินทรียสวนใหญมีคาระหวาง 20-40:1 ท้ังนี้มีผูเสนอคา C/N 
ratio ท่ีแตกตางออกไป เชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2541) กลาววา C/N ratio ท่ีเหมาะสม
ควรอยูในชวงระหวาง 25-35:1 เปนตน 

(5) มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอตอการยอยสลายสารอินทรียในขยะโดยจุลินทรียท่ี
ดํารงชีวิตโดยใชออกซิเจนในอากาศ ซ่ึงถากองขยะอยูในสภาพที่มีออกซิเจนนอยเกินไปจะทําให
กระบวนการยอยสลายเปลี่ยนไปเปนแบบไรอากาศได ดังนั้น จึงควรทําการพลอกกลับกองปุยหมัก
บอยๆ เพื่อทําใหมีการหมุนเวียนของอากาศภายในกองปุยไดดีข้ึน 

1.2 กระบวนการหมักทําปุย กรมควบคุมมลพิษ (2547) ไดอธิบายรูปแบบของการหมักทําปุย
จากขยะยอยสลายไดวามี 2 รูปแบบดวยกันคือ การหมักแบบใชออกซิเจนและการหมักแบบไมใช
ออกซิเจน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 (1) การหมักแบบใชออกซิเจน (Aerobic decomposition) คือ กระบวนการที่จุลินทรียชนิด
ท่ีดํารงชีพโดยใชออกซิเจนไดรับสารอาหารแลวเกิดการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและมีการยอย
สลายอินทรียสารใหกลายเปนแรธาตุ กระบวนการนี้ไมกอใหเกิดปญหามากนักเนื่องจากไมทําให
เกิดกาซที่มีกล่ินเหม็น แตจะไดปุยท่ีมีคุณสมบัติดีและมีองคประกอบของไนเทรต (NO3) และ 
ชัลเฟต (SO4) ดังสมการในภาพที่ 4 
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                                                                Aerobic 
                                          +   O2                                             เซลลใหม + CO2 + H2O + NO3 
                                                                bacteria                 + SO4 + ความรอน 
  

ภาพที่ 4 สมการการหมักปุยแบบใชออกซิเจน (Aerobic decomposition) 
                                            ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ, 2547.  
 

 (2) การหมักแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic decomposition)  หมายถึง  กระบวนการซึ่ง
จุลินทรียชนิดที่ดํารงชีพโดยไมใชออกซิเจนไดรับสารอาหารแลวเจริญเติบโตและมีการยอยสลาย
อินทรียสารใหแปรสภาพเปนแรธาตุ แตกระบวนการนี้มักมีปญหากอใหเกิดกาซที่มีกล่ินเหม็น เชน 
กาซไขเนา (H2S) และกาซแอมโมเนีย (NH3) รวมทั้งคุณภาพของปุยที่ไดจะคอนขางต่ํา และใชเวลา
ในการหมักนานกวาการหมักแบบใชออกซิเจน กระบวนการนี้จะมีกาซมีเทน (CH4) เกิดขึ้นมาดวย
ดังสมการในภาพที่ 5 ซ่ึงกาซชนิดนี้สามารถนําไปใชประโยชนเปนแหลงพลังงานสําหรับใชใน
กิจการตางๆ ได 
 
                                                              Anaerobic 
                                         +   O2                                           CO2 + H2O + กาซ + ความรอน 
                                                             bacteria                              (H2S , NH3 , CH4)                                                     
 

ภาพที่ 5 สมการการหมักปุยแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic decomposition) 
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ, 2547. 

 

1.3 รูปแบบของการหมักทําปุย ในการนําขยะมาหมักทําปุยสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ
ดวยกัน (Shah, 2000) ดังนี้  

(1) การหมักโดยระบบปด (In-vessel composting) วิธีนี้เปนการนําขยะที่จะทําปุยมา
บรรจุลงในถังขนาดใหญท่ีมีฝาปดมิดชิดและมีชองเติมอากาศเขาสูดานลางของถัง สําหรับหลักการ
ทํางานของระบบนี้ก็จะเปนเชนเดียวกับระบบเปดทั้ง 2 ระบบที่กลาวมาขางตน แตระบบนี้มีขอดีคือ
สามารถทําการควบคุมปจจัยที่เกี่ยวของกับการยอยสลายของจุลินทรีย เชน อุณหภูมิ ปริมาณ
ความชื้น ปริมาณออกซิเจน ฯลฯ ไดดีกวา และมีผลตอการลดระยะเวลาในการหมักทําปุยใหนอยลง
เหลือเพียงประมาณ 14 วัน และใชพื้นที่ในการดําเนินการนอยลง   

 

    อินทรียสาร

    อินทรียสาร
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(2) การหมักโดยใหกองขยะสัมผัสกับออกซิเจนตามธรรมชาติ (Windrow composting) 
เปนการนําขยะมากองใหเปนแถวยาว มีลักษณะครึ่งวงกลมคลายโดมโดยมีความสูงประมาณ 1-1.6 
เมตร และกวางประมาณ 2.4-3.6 เมตร และมีความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่ ในระหวางทํา
การหมักตองพลิกกลับกองขยะ 1-2 คร้ังตอสัปดาห ตลอดระยะเวลาของการหมักประมาณ 1 เดือน 
เพื่อทําใหขยะมีโอกาสสัมผัสกับอากาศอยางทั่วถึง ซ่ึงจะชวยใหกระบวบการยอยสลายของจุลินทรีย
แบบใชออกซิเจนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตองควบคุมปจจัยอ่ืนๆ ใหมีความเหมาะสม เชน 
ปรับปริมาณความชื้นใหอยูประมาณในชวงรอยละ 50-60 หรือการนําขยะมาทําเปนชิ้นเล็กๆ ท่ีมี
ขนาดประมาณ 2.5-7.5 ซ.ม กอนนํามากองเปนแถว  

(3) การหมักโดยเติมอากาศเขาสูกองขยะ (Aerated static pile composting) เพื่อทําให
กระบวนการยอยสลายจุลินทรียแบบใชออกซิเจนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการก็คืออากาศจะ
ถูกสงเขาไปโดยผานรูหรือชองของตัวภาชนะหรือถังใสขยะซึ่งออกแบบใหกระจายทั่วภาชนะ 
จากนั้นมีการใชพัดลมดูดอากาศที่อยูภายในกองขยะใหระบายออกสูภายนอกโดยผานระบบทอท่ี
วางไว ทั้งนี้เพื่อออกซิเจนมีการหมุนเวียนอยูตลอดเวลาภายในกองขยะ ทําใหเกิดการยอยสลายของ
จุลินทรียท่ีใชอากาศอยางตอเนื่อง นอกจากนีก้ารสงอากาศเขาไปตามรูหรือชองของภาชนะยัง
ออกแบบใหมีการควบคุมอุณหภูมิของอากาศควบคูไปดวย ซ่ึงเปนการชวยควบคุมอุณหภูมิภายใน
กองขยะใหอยูในระดับที่พอเหมาะตอปฏิกิริยาการยอยสลายของจุลินทรียตลอดเวลา และเปนการ
ฆาเชื้อโรคบางชนิดที่มีอยูภายในกองขยะดวย  

อยางไรก็ตาม ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดประยุกตรูปแบบของการหมักปุยโดยใชวิธีการ
หมักแบบเติมอากาศเขาสูกองขยะ (Aerated static pile composting) ท้ังนี้ไดทําการออกแบบอุปกรณ
ในการหมักปุยอยางงายดวยการใชถังน้ํามันขนาด 200 ลิตรวางตามแนวนอนบนขาตั้ง และมีการ
เจาะรูรอบถังเพื่อใหอากาศสามารถถายเทเขาสูภายในถังได โดยมีแกนหมุนสําหรับพลิกกลับขยะที่
อยูในถังดังกลาวไดตลอดเวลาตามความตองการ 

1.4 มาตรฐานของปุยหมัก โดยทั่วไปวัสดุเหลือใชหรือของเสียตางๆที่นํามาทําปุยหมัก ควรมี
ธาตุอาหารหลักที่จําเปนตอการเติบโตของพืชคือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม 
(K) อยางเหมาะสม ดังนั้น การทําปุยหมักจากขยะจึงตองเลือกประเภทของขยะที่จะนํามาใชหมักให
เหมาะสมดวย และควรคัดแยกขยะที่ไมเหมาะสมออกเสียกอนท่ีจะทําการหมัก สําหรับประเภทของ
ขยะที่เหมาะสําหรับทําปุยหมักแสดงไวในตารางที่ 1 อนึ่ง สําหรับการทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใช
ขยะที่ยอยสลายไดท่ีมีอยูภายในมหาวิทยาลัยฯ 3 ประเภทดวยกัน ไดแก เศษผักและผลไมจากรานคา
จําหนายอาหาร เศษหญาและใบไมจากการตัดแตงสวนหยอม และเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภค
อาหารภายในมหาวิทยาลัยฯ ตามลําดับ
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ตารางที่ 1 ประเภทของขยะที่เหมาะสมสําหรับทําปุยหมัก 
ขยะสีน้ําตาล 1/ ขยะสีเขียว 2/ ขยะท่ีไมควรนํามาหมักทําปุย 

หญาแหง 
ฟางขาว 
กิ่งไมและเศษไม 
กระดาษ/กลองกระดาษ 
ข้ีเล่ือย 
เปลือกไม 

หญาและใบไมสด 
เศษอาหาร 
ผักและเปลือกผลไม 
เปลือกไข  
ดอกไม 
ตนหญา 

กระดกู 
น้ํามันปรุงอาหาร 
ผลิตภัณฑอาหารนม 
มูลสุนัขและแมว 
กระดาษอาบมนั 
วัชพืชที่มีเมล็ด 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ, 2547. 
หมายเหตุ: 1/   หมายถึง ขยะที่มีคารบอนมากสวนใหญเปนขยะแหง 
     2/   หมายถึง ขยะที่มีไนโตรเจนมากสวนใหญเปนขยะเปยก 

 

กรมพัฒนาที่ดิน (2542) ไดกําหนดคุณภาพและมาตรฐานของปุยหมักที่ดีเอาไววา จะตองมี
คุณลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 
 (1) มีเกรดปุยไมต่ํากวา 1:1:0.5 กลาวคือ มี Total nitrogen รอยละ 1.0, P2 O5 รอยละ 1.0 
และ K2O รอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก หรือมากกวา 
 (2) มีความชื้นและสิ่งที่ระเหยไดมากกวารอยละ 35 โดยน้ําหนัก 
 (3) มีความเปนกรดเปนดาง (pH) อยูในชวงระหวาง 6.0-7.5 
 (4) ไมมีความรอนหลงเหลืออยู 
 (5) ไมควรมีวัสดุเจือปนอื่นๆ และปราศจากเชื้อโรค 
 (6) มีปริมาณอินทรียวัตถุในชวงระหวางรอยละ 25-50 โดยน้ําหนัก 

(7) มีอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจนไมสูงกวา 20:1 
 

2.  การนํามาใชเปนแหลงพลังงาน (Waste to energy)  
หมายถึง การนําเอาขยะมาเปนเชื้อเพลิงใหเกิดการเผาไหมแลวไดผลผลิตออกมาในรูปของ

พลังงานความรอนและพลังงานไฟฟาโดยตรง หรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือการเผาขยะในสภาวะที่ขาด
ออกซิเจนหรือมีออกซิเจนอยูนอยแลวไดผลผลิตเปนกาซมีเทน ซ่ึงกาซชนิดนี้สามารถนํามาใชเปน
เชื้อเพลิงเพื่อใหเกิดพลังงานความรอนหรือพลังงานไฟฟาไดเชนเดยีวกัน สําหรับการวิจัยในครั้งนี้
จะมุงเนนถึงการทดลองนําเอาขยะที่ยอยสลายไดมาใชเปนแหลงพลังงานความรอนในรูปแบบของ
เชื้อเพลิงอัดแทงซ่ึงมีรายละเอียดที่เกี่ยวของดังนี้ 
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 2.1 กระบวนการทําเชื้อเพลิงอัดแทง เชื้อเพลิงอัดแทง (Refuse derived fuel, RDF) หมายถึง 
เชื้อเพลิงที่ไดจากการอัดแทงของเศษวัสดุท่ีเหลือจากการผลิตผลทางการเกษตรโดยอาศัยตัวเชื่อม
ประสาน ซ่ึงเมื่ออัดออกมาเปนแทงแลวจะไดเชื้อเพลิงที่เปนประโยชนแทนฟน ถาน หรือกาซหุงตม 
(ทองทิพย พูนเกษม, 2542) การอัดแทงเชื้อเพลิงสามารถทําไดหลายรูปแบบ ไดแก การอัดเปนเม็ด 
(pellet) อัดเปนกอน (cube) และอัดเปนแทงฟน (log) ซ่ึงสามารถจําแนกกระบวนการทําเชื้อเพลิงอัด
แทงออกไดเปน 2 รูปแบบดังนี้คือ  

(1) การอัดโดยใชความรอนสูงหรืออัดแหง การอัดดวยวิธีการนี้ตองใชเครื่องอัดซ่ึงมี
สวนประกอบที่สําคัญคือกระบอกอัดที่มีเกลียวสกรู และมีการใหความรอนกับกระบอกอัดดวย 
สําหรับวัสดุหรือขยะที่ใชอัดแทงเชื้อเพลิงตองผานการบดและมีความชื้นระหวางรอยละ 7-12 หาก
ความชื้นสูงหรือตํ่ากวานี้จะทําใหการอัดไมไดผล การอัดแหงตองใชแรงอัดสูงประมาณ 11,000-
17,000 ปอนดตอตารางนิ้ว และมีการใหความรอนแกกระบอกอัดเพื่อทําใหสารประกอบพวก
เซลลูโลส ลิกนิน และคารโบไฮเดรตในวัสดุท่ีนํามาอัดหลอมละลายออกมาเปนตัวเชื่อมทําประสาน
ใหวัสดุเกาะตัวกันเปนแทงไดดี 

(2) การอัดโดยไมใชความรอนหรืออัดเปยก เปนการอัดที่สามารถทําไดกับวัสดุสดหรือ
แหง เครื่องอัดที่ใชมีสวนประกอบที่สําคัญคือกระบอกอัดที่มีเกลียวสกรู แตจะแตกตางจากการอัด
แหงที่ใชความรอนสูงตรงที่ไมมีท้ังระบบใหความรอนและระบายความรอน โดยวัสดุท่ีนํามาอัด
แทงตองมีเสนใยและมีความเหนียวที่ทําเกิดการยึดติดกันเปนแทงได  สําหรับพืชท่ีมียางเหนียว 
(Sticky materials) เชน เพคติน เจลาติน ลิกนินและเรซิน จะใชการตําหรือกระทุงพืชท่ีสับแลวจน
เกิดเปนยางเหนียวๆ สําหรับพืชที่ไมมีเสนใยหรือยางเหนียวจะตองเติมตัวประสาน (binder)  เพื่อให
จับตัวกันเปนแทงได วัสดุท่ีนํามาอัดแทงเชื้อเพลิงจะตองผานการสับใหเปนชิ้นเล็กๆ กอนโดยไม
จําเปนตองลดความชื้นหรือใหเหลือความชื้นที่จุดพอดี การอัดเปยกจะใชแรงอัดต่ํากวาแบบแหงซึ่ง
สามารถใชแรงงานคนในการอัดได การอดัเปยกมีขอเสียเพียงการตากใหแหงภายหลังทําการอัดเปน
แทงเรียบรอยแลว ดังนั้นในฤดูฝนจึงอาจมีปญหาในการตากเชื้อเพลิงใหแหงได  

สําหรับตัวประสานที่ใชในการทําใหวัสดุท่ีนํามาทําเชื้อเพลิงอัดแทงจับตัวกันเปนแทงได
นั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ ตัวประสานที่เผาไหมได ไดแก  ยางธรรมชาติหรือยาง
สังเคราะห น้ํามันดิบ มูลสัตว ขยะเนาเปอย สาหราย และแปงมัน เปนตน และตัวประสานที่ไม
สามารถเผาไหมได ไดแก โคลน เลน และดินเหนียว เปนตน ซ่ึงคุณสมบัติท่ีดีของตัวประสานคือ
ตองมีความเหนียวมากเพียงพอในการเปนตัวประสาน สามารถเผาไหมไดหรือลุกติดไฟไดดี ไมทํา
ใหเกิดควัน และเมื่อถูกอากาศภายนอกจะตองไมทําใหเชื้อเพลิงอัดแทงแตกรวนหรือออนตัวเกินไป 
ตัวอยางของตัวประสานที่นิยมใชกันมากในการทําเชื้อเพลิงอัดแทงคือ แปงมันสําปะหลังซ่ึงเปน
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แปงที่ไดจากหัวมันสําปะหลัง เนื่องจากหาซื้อไดงายและมีราคาไมแพงมากนัก (พุทธิธร แสงรุงเรือง 
และคณะ, 2549)  

เนื่องจากการอัดแทงเชื้อเพลิงดวยวิธีอัดเปยกโดยไมใชความรอนนี้จะทําใหแทงเชื้อเพลิง
ท่ีไดมีความชื้นสูง ดังนั้น การตากหรืออบแหงจึงมีความจําเปนซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน การ
ตากแดดโดยตรง การตากในตูอบแสงอาทิตย การอบดวยความรอนจากเตาเผาขยะ การอบดวยความ
รอนที่เหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม และการอบดวยความรอนจากเครื่องทําความรอนหรือตูอบ
ไฟฟา ฯลฯ ซ่ึงวิธีการเหลานี้อาจทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้นบาง สวนในการเก็บรักษาเชื้อเพลิงอัดแทง
ควรเก็บในที่แหงไมใหถูกน้ํา ถาเปยกชื้นแทงเชื้อเพลิงอาจจะขึ้นราและถาเปยกมากๆ จะสลายตัว
และไมเปนแทงได

2.2 วัสดุท่ีนํามาทําเชื้อเพลิงอัดแทง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรฯ (2547) กลาวถึงวัตถุดิบที่จะ
นํามาทําเชื้อเพลิงอัดแทงวา ควรเปนวัตถุดิบที่มีองคประกอบหลักเปนสารพวกไฮโดรคารบอน 
ไดแก เศษไม ใบไม ขยะ วัสดุเหลือใชหรือของเสียตางๆ จากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือ
ชุมชน เชน ตนมันสําปะหลัง ชานออย ซังขาวโพด แกลบ ข้ีเล่ือย ฟางขาว กากมะพราว และผักตบ 
ชวา เปนตน ซ่ึงวัตถุดิบแตละชนิดดังกลาวมีคุณสมบัติในการใหความรอนที่แตกตางกันดังแสดง
ตามตารางที่ 2 ดังนี้  

 

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชในการทําเชื้อเพลิงอัดแทง 
วัตถุดิบ สารระเหยได 

(%) 
คารบอนคงตัว 

 (%) 
เถา 
(%) 

คาความรอน 
(แคลอรี/กรัม) 

ข้ีเล่ือย 
ชานออย 
แกลบ 

    กากมะพราว 

71.3 
71.8 
62.7 
73.7 

27.2 
23.4 
17.4 
25.5 

1.5 
4.8 

20.0 
0.7 

4,990 
4,510 
3,860 
4,830 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรฯ, 2547.  
   

(1) ข้ีเล่ือย คือวัตถุดิบที่ไดจากการทําอุตสาหกรรมจากไม มีลักษณะเปนเศษไมซ่ึงจะมี
ความชื้นประมาณรอยละ 8.33 เถาประมาณรอยละ 1.5 สารระเหยไดประมาณรอยละ 71.3 และ
คารบอนคงตัวรอยละ 27.2 โดยน้ําหนัก และสามารถใหความรอนเฉลี่ยไดสูงถึง 4,990 แคลอรี่ตอ
กรัม ซ่ึงเถาของไมแตละชนิดจะมีปริมาณท่ีตางกัน และสวนประกอบสวนใหญของเถาคือ
โพแทสเซียมคารบอเนต 
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(2) ชานออย (Bagasse) คือ เปลือกและกากออยที่ถูกคั้นเอาน้ําตาลออยออกไปเรียบรอย
แลว เปนวัสดุท่ีเหลือท้ิงจากโรงงานน้ําตาลเนื่องจากใชออยเปนวัตถุดิบ องคประกอบสวนใหญของ
ชานออยไดแก เซลลูโลสซ่ึงมีอยูประมาณรอยละ 45-55 รองลงมาก็คือสวนที่เปนลิกนินประมาณ
รอยละ 18-24 โดยน้ําหนักแหง ชานออยถือวามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการนํามาใชทําเชื้อเพลิงอัด
แทงเพราะมีคาความรอนสูงถึง 4,510 แคลอรี่ตอกรัม และมีปริมาณเถาไมสูงมากนักคือประมาณ
รอยละ 4.8 เทานั้น 

(3) แกลบ (Rice husk) คือวัตถุดิบที่ไดจากกระบวนการสีขาวเปลือกใหเปนขาวสารซึ่ง
เปนวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่สําคัญชนิดหนึ่ง ในการสีขาวจะไดปริมาณของแกลบเปนสัดสวน
โดยตรงกับปริมาณขาวเปลือก โดยในขาวเปลือกมีแกลบประมาณรอยละ 25.92 - 26.28 โดย
น้ําหนัก ซ่ึงแกลบสวนใหญจะถูกนําไปใชเปนเชื้อเพลิงโดยโรงสีขาวและโรงงานอุตสาหกรรมบาง
ประเภท เมื่อนําแกลบมาบดและอัดภายใตแรงดันสูงโดยมีความรอนเขาชวยจะทําใหสารประกอบ
เซลลูโลส ลิกนิน และคารโบไฮเดรท ในแกลบละลาย และทําหนาที่เปนตัวประสานแกลบใหเกาะ
กันเปนแทงหรือกอนได  โดยทั่วไปปริมาณความชื้นของแกลบอยูท่ีรอยละ 8-12  และมีคาความ
รอนเฉลี่ยประมาณ 3,860 แคลอลีตอกรัม  
 (4) กากมะพราว (Coconut meal) เปนวัสดุท่ีเหลือใชจากการเกษตรซึ่งพบมากตามสวน
มะพราว ตลาดสด และในโรงงานสกัดน้ําตาลมะพราวจากเนื้อมะพราวแหง กากมะพราวมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมตอการนํามาทําเชื้อเพลิงอัดแทงไดดีชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีปริมาณเถาต่ํามาก
ประมาณรอยละ 0.7 แตในขณะเดียวกันก็สามารถใหคาความรอนใกลเคียงกับขี้เล่ือยคือประมาณ 
4,830 แคลอรี่ตอกรัม  
 (5) ขยะ (Solid waste) ประเทศไทยนับวันแตจะมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงจาก
รายงานของกรมควบคุมมลพิษพบวา ในป พ.ศ. 2551 มีขยะเกิดข้ึนทั่วประเทศประมาณ 15 ลานตัน 
หรือคิดเปน 41,064 ตันตอวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) ขยะจํานวนมหาศาลเหลานี้มีศักยภาพใน
การนํามาทําเชื้อเพลิงอัดแทงได แตการที่จะเลือกเอาขยะชนิดใดมาใชในการผลิตเชื้อเพลิงตอง
คํานึงถึงคาความรอนท่ีจะไดรับเปนอันดับแรก จากนั้นจึงพิจารณาปจจัยอ่ืนๆ ประกอบ เชน ปริมาณ
ขยะที่จะนํามาเปนเชื้อเพลิงวามีมากเพียงพอตามความตองการใชงานในระยะยาวหรือไม ตารางที่ 3 
แสดงใหเห็นถึงคาความรอนของขยะประเภทตางๆ  

(6) เศษพืชหรือวัสดุท่ีเหลือท้ิงจากการเก็บเกี่ยวในเรือกสวนไรนา ตลอดจนเศษ
วัชพืชท่ีเราไมตองการจากสถานที่ตางๆ  
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ตารางที่ 3 คาความรอนของขยะประเภทตางๆ 
                 ประเภทของขยะ                   คาความรอน (Btu/lb) 

เศษกระดาษ  
เศษอาหาร 
เศษหญา 
เศษพลาสติก 
ส่ิงทอ 
ไมเนื้อแข็ง 
ยาง 
หนัง 

  6,800 
  2,400 
  2,700 
14,000 
  8,100 
  6,500 
10,000 
  7,500 

 ท่ีมา : อาณัติ ตะปนตา, 2553. 
 

2.3  การตรวจสอบคุณภาพของเชื้อเพลิงอัดแทง ทองทิพย พูนเกษม (2542) กลาวถึงการ
ตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแทงวา ตองมีองคประกอบที่สําคัญๆ ของ
เชื้อเพลิงดังตอไปนี้                                                                               

(1) ความชื้น (moisture content ) คือ ปริมาณความชื้นตอปริมาณของเนื้อเชื้อเพลิงอัดแทง
อบแหง ความชื้นมีผลทําใหคาความรอนของเชื้อเพลิงอัดแทงลดลงและทําใหเชื้อเพลิงอัดแทงแตก
รวนไดงาย                                                                                                                                  
 (2) ปริมาณเถา (ash content) คือ สวนของสารอนินทรียท่ีเหลือจากการสันดาปภายใน
เตาเผาที่อุณหภูมิ 750 C เปนเวลานาน 6 ชั่วโมง ซ่ึงประกอบดวยซิลิกา แคลเซียมอออกไซด และ 
แมกนีเซียมออกไซด เปนตน                                                                                               

(3) สารที่ระเหยได (volatile matters) คือ สวนของเนื้อเช้ือเพลิงอัดแทงอบแหงที่ระเหยได 
ซ่ึงเปนสารประกอบที่มีคารบอน ออกซิเจน และไฮโดรเจน                                          
 (4) คารบอนคงตัว (fixed carbon) คือ มวลของคารบอนท่ีเหลือในเชื้อเพลิงอัดแทง
หลังจากที่เอาสารระเหยออกไปแลวท่ีอุณหภูมิ 950 C 
 (5) คาความรอน (heating  value) คาความรอนของการสันดาปจะขึ้นอยูกับปริมาณ
คารบอนในเชื้อเพลิงอัดแทง 

เชื้อเพลิงอัดแทงที่มีคุณภาพดีตองมีปริมาณคารบอนคงตัวเปนองคประกอบอยูสูงแตมี
สารที่ระเหยไดและปริมาณเถาอยูต่ํา เชื้อเพลิงอัดแทงที่มีคาความชื้นสูงจะมีผลทําใหคาความรอนต่ํา 
ซ่ึงคาความรอนของเชื้อเพลิงอัดแทงก็เปนตัวบงชี้คุณสมบัติของเชื้อเพลิงอยางหนึ่ง  
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ในการสืบคนและรวบรวมขอมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงกลุม

ของงานวิจัยที่ทําการสืบคนซ่ึงไดดําเนินการมาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมาออกเปน 3 กลุม
ดวยกัน ซ่ึงประกอบดวยงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาองคประกอบและคุณสมบัติของขยะ งานวิจัย
เกี่ยวกับการนําขยะมาหมักทําปุย และงานวิจัยเกี่ยวกับการนําขยะมาใชเปนแหลงพลังงานในรูปของ
เชื้อเพลิงอัดแทง ตามลําดับ ซ่ึงรายละเอียดของงานวิจัยในแตละกลุมสามารถสรุปโดยสังเขปได
ดังตอไปนี้ 

1, งานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาองคประกอบและคุณสมบัติของขยะ  
(1) มลจิลา พวงสดและปนัดดา มะลหิอม (2542) ทําการศึกษาเบื้องตนถึงลักษณะของขยะ

ภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วิธีการศึกษาดําเนินการโดยวิเคราะหลักษณะทางดานกายภาพ 
ของขยะดวยการสํารวจขยะจากถังขยะที่วางอยูตามทางเดินของอาคารตางๆ ท้ังหมดในสถาบันฯ 
ผลจากการศึกษาพบวาลักษณะทางดานกายภาพของขยะประกอบไปดวยเศษอาหารและเศษอินทรีย
รอยละ 47.23 พลาสติกและโฟมรอยละ 27.73   กระดาษรอยละ 15.59 แกวรอยละ2.47 กระปอง
โลหะรอยละ 2.38   หินและกระเบื้องรอยละ 0.51 และมูลฝอยอื่นๆ ท่ีไมสามารถแยกประเภทไดอีก
ประมาณรอยละ 2.08   

(2) อุษา วิเศษสุมน (2547) ทําการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยไดสํารวจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติท้ัง
ทางกายภาพและทางเคมีของขยะ ผลจากการศึกษาพบวามหาวิทยาลัยฯ มีปริมาณขยะเกิดข้ึนเฉลี่ย 
4.8 ตันตอวัน ซ่ึงจําแนกออกเปนขยะที่ยอยสลายไดรอยละ 34 ขยะยอยสลายยากรอยละ 48 ขยะจาก
การตกแตงสวนหยอมรอยละ 17 และขยะอันตรายอีกรอยละ 1 ตามลําดับ สวนการศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพพบวา ขยะจากโรงอาหารมีปริมาณความชื้นสูงสุดคือรอยละ 66.72 และขยะรวมมี
ปริมาณความชื้นรอยละ 48.84 สําหรับคุณสมบัติทางเคมีซ่ึงไดแกคาความรอนของขยะพบวามีคา
เทากับ 6,701 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม      

(3) ณัฐวุฒิ แสนอํานวยผล (2547) ทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทาง
เคมีของขยะชุมชนที่เก็บรวบรวมจากโรงงานกําจัดมูลฝอยออนนุชของกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาตัวอยางขยะจํานวน 60 ตัวอยางระหวางเดือนกรกฎาคม 2546 ถึงเดือนมีนาคม 2547 พบวา 
ลักษณะทางกายภาพของขยะประกอบดวยเศษอาหารรอยละ 44.08 กระดาษรอยละ 14.78 พลาสติก
รอยละ 20.20 หนังและยางรอยละ 0.90 เศษผารอยละ 3.46 เศษไมและใบไมรอยละ 7.77 แกวรอย
ละ 3.33 โลหะรอยละ 1.34 หินและเซรามิกรอยละ 2.33 ของเสียอันตรายรอยละ 0.21 และขยะ
ประเภทอื่นๆ อีกรอยละ 1.60 โดยน้ําหนักเปยก สวนคุณสมบัติทางเคมีของขยะประกอบดวยคา
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ความรอน 1,578 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม ปริมาณความชื้นรอยละ 62.29 ปริมาณสารที่เผาไหมได
รอยละ 33.37 เถารอยละ 4.34 และสวนประกอบทางเคมี ไดแก คารบอนรอยละ 44.70 ไฮโดรเจน
รอยละ 2.22  ออกซิเจนรอยละ 46.32 สวนที่เหลือประกอบดวยไนโตรเจนรอยละ 1.75 และซัลเฟอร
รอยละ 0.67 โดยน้ําหนักแหง  

(4) Thaniya Kaosol (2009) ทําการศึกษาเรื่อง “Sustainable solutions for municipal solid 
waste management in Thailand” พบวา ในพื้นที่เขตเทศบาลมีอัตราการเกิดขยะอยูในชวงระหวาง 
0.3 - 1.44 กก./คน/วัน ซ่ึงจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพทางภูมิศาสตร ฤดูกาล รายได ขนาดของ
ครัวเรือน รูปแบบการดํารงชีวิต รูปแบบของสินคาที่บริโภค ทัศนคติในการดํารงชีวิต รวมทั้ง
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ซ่ึงจากการศึกษาพบวาสัดสวนของขยะในเขตเทศบาลทั่วประเทศ
ประกอบไปดวยขยะอินทรียมากที่สุดถึงรอยละ 48 รองลงมาไดแก กระดาษตางๆ พลาสติก แกว 
โลหะ และขยะอื่นๆ ในอัตรารอยละ 15, 14, 5, 4 และ 14 ตามลําดับ   

จากผลการวิจัยท่ีสืบคนและรวบรวมไดขางตนสรุปไดวา ลักษณะทางกายภาพของขยะจะ
ประกอบไปดวยขยะอินทรียหรือขยะที่ยอยสลายไดเปนสวนใหญ กลาวคือ ขยะอินทรียท่ีพบใน
กรุงเทพมหานครซึ่งไดแก เศษอาหารรวมทั้งเศษไมและใบไม มีประมาณรอยละ 52 (ณฐัวุฒิ แสน
อํานวยผล, 2547) ขยะอินทรียท่ีพบในเขตเทศบาลทั่วประเทศมีประมาณรอยละ 48 (Thaniya 
Kaosol, 2009) สวนในกรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบวามีขยะอินทรียรวมกัน
ท้ังหมดประมาณรอยละ 51 (อุษา วิเศษสุมน, 2547) และในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาเองก็มีขอมูล
เบื้องตนวามีขยะอินทรียท่ีเปนเศษอาหารและอื่นๆ ประมาณรอยละ 47 (มลจิลา พวงสดและปนัดดา 
มะลิหอม, 2542) ซ่ึงตัวเลขของปริมาณขยะอินทรียจากงานวิจัยตางๆ ท่ีกลาวมาแสดงไปในทิศทาง
เดียวกันวา องคประกอบของขยะในบานเรามีขยะอินทรียอยูเปนจํานวนมากซึ่งสามารถนํามาแปร
สภาพเพื่อกลับมาใชประโยชนไดเปนอยางดี และในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยก็มีความประสงคท่ีจะศึกษา
ถึงการนําขยะอินทรียดังกลาวที่เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัยฯ กลับมาใชรูปแบบตางๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอไป  

สวนผลสรุปจากงานวิจัยขางตนเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะพบวา 
ขยะทั่วไปมีปริมาณความชื้นอยูคอนขางสูง เชน ขยะภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มี
ความชื้นประมาณรอยละ 67 (อุษา วิเศษสุมน, 2547) ในขณะที่ขยะในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมี
ปริมาณความชื้นรอยละ 62 (ณัฐวุฒิ แสนอํานวยผล, 2547) ตามลําดับ ซ่ึงปริมาณความชื้นที่สูงเชนนี้
จะมีผลตอการนําขยะดังกลาวกลับมาใชประโยชนไมวาการนําไปทําปุยหมักหรือการนําไปใชเปน
แหลงพลังงาน ซ่ึงจะตองศึกษาถึงกระบวนการที่เหมาะสมในการนําขยะที่มีความชื้นสูงมาใช
ประโยชนตอไป  
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2. งานวิจัยเก่ียวกับการนําขยะมาหมักทําปุย 
(1) ลดาวัลย วัฒนะจีระ (2546) ทําการศึกษาความเปนไปไดของการนําขยะอินทรียและ

ใบไมแหงมาทําปุยหมักตามกระบวนการหมักแบบใชออกซิเจน ซ่ึงขยะที่นํามาใชสําหรับการหมัก
ปุยในครั้งนี้เปนขยะอินทรียจําพวกเศษผักที่เหลือจากการบริโภคและจําหนาย โดยรวบรวมมาจาก
รานขายอาหารภายในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดริน) และจากตลาดสด
หนาวัดชางเคี่ยน รวมกับใบไมแหงที่เก็บรวบรวมจากบริเวณตางๆ ภายในสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดริน) ในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงการทดลองออกเปน 4 ชุดคือ ชุดที่ 1 
ใชใบไมแหงสับผสมกับขยะอินทรียและปุยขี้คางคาว ชุดที่ 2 ใชใบไมแหงไมสับผสมกับขยะ
อินทรียและปุยข้ีคางคาว ชุดที่ 3 ใชใบไมแหงสับผสมกับขยะอินทรียและปุยยูเรีย  และชุดที่ 4 ใช
ใบไมแหงไมสับผสมกับขยะอินทรียและปุยยูเรีย ตามลําดับ 

ผลการศึกษาพบวา อุณหภูมิภายในถังหมักปุยท้ัง 4 ชุดอยูในชวงระหวาง 21-38 องศา
เซลเซียส คาความเปนกรดดางของถังหมักชุดที่ 1 และ 2 อยูในชวง 6-8 สวนของถังหมักชุดที่ 3 และ
4 อยูในชวง 7-10 ปริมาณความชื้นของทั้ง 4 ชุดมีคารอยละ 50-60 สวนธาตุอาหารหลักซึ่งไดแก 
ไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม มีคาดังนี้ ในถังหมักปุยชุดที่ 1 ท่ีมีการพลิกกลับทุก 7 วัน, 
14 วัน และไมมีการพลิกกลับเลยมีคา 1.69:0.41:1.20, 2.39:0.42:1.20 และ 1.39:0.46:1.21 ตามลําดับ 
สวนในถังหมักปุยชุดที่ 2 ท่ีมีการพลิกกลับทุก 7 วัน, 14 วัน และไมพลิกกลับเลยมีคา 1.74: 
0.38:1.21, 2.07:0.43:1.21 และ 2.02:0.40:1.20 ตามลําดับ และในถังหมักปุยชุดที่ 4 ท่ีมีการพลิกกลับ
ทุก 7 วัน, 14 วัน และไมพลิกกลับเลยมีคา 4.04:0.25:1.20, 3.77:0.35:1.20 และ 3.80:0.38:1.20 
ตามลําดับ  ผลจากการทดลองขางตนอธิบายไดวาในถังหมักปุยชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีคาของอุณหภูมิ 
คาความเปนกรดดาง ความชื้น และธาตุอาหารหลักอยูในชวงที่เหมาะสมตอขบวนการเมตาบอลิซึม
ของจุลินทรีย โดยมีอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจนต่ํากวาคาที่เหมาะสมเล็กนอย แตการ
ทดลองในถังหมักปุยชุดที่ 3 และชุดที่ 4 พบวามีคาอุณหภูมิและความชื้นเทานั้นที่เปนสภาวะ
เหมาะสม สวนคาอื่นๆ ไมอยูในชวงที่เหมาะสม  

(2) นนทรัฐ อินยิ้ม (2549) ทําการศึกษาการทําปุยหมักจากขยะในถังหมักแบบใชอากาศ 
โดยไดออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลเพื่อศึกษาผลของปจจัย 2 ประการ ไดแก อัตรา
สวนผสมของขยะซึ่งแสดงในรูปของอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน และอัตราการเติมอากาศเขา
สูถังหมักปุยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยอยสลายขยะ สําหรับขยะที่นํามาหมักทําปุยประกอบดวย
เศษอาหารจากโรงอาหาร ใบไมแหงที่หลนตามพื้นภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง และเศษผักจาก
ตลาดสด โดยเหตุผลท่ีนําเศษผักมาหมักรวมกับเศษอาหารและใบไมแหงก็คือเพื่อเพิ่มปริมาณ
ไนโตรเจนใหกับวัสดุหมักและปรับอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจนของวัสดุหมักใหอยู
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ในชวงที่เหมาะสม จากผลการทดลองพบวาอัตราสวนผสมของขยะ (หรืออัตราสวนคารบอนตอ
ไนโตรเจน) และอัตราการเติมอากาศเขาสูถังหมักมีผลตอประสิทธิภาพการลดอินทรียคารบอนของ
ขยะในถังหมักที่ระดับในนัยสําคัญ .01 โดยขยะที่มีอัตราสวนการผสมของเศษอาหาร ใบไมแหง 
และเศษผัก เทากับ 2:1:1 โดยน้ําหนักแหง หรือมีคา C/N  ratio ของขยะที่ผสมกันแลวอยูในชวง 25-
30:1 จะมีปริมาณอินทรียคารบอนลดลงมากที่สุด สวนอัตราการเติมอากาศที่มีผลตอการลดอินทรีย
คารบอนมากที่สุดคือ 300 ลิตรตอนาทีตอปริมาตรถังหมัก 1 ลบ.ม. และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณธาตุ
อาหารในปุยหมักที่ไดพบวาอัตราสวนการผสมของขยะมีผลตอไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่
ระดับนัยสําคัญ .01 แตไมมีผลตอปริมาณฟอสฟอรัส ในขณะที่อัตราการเติมอากาศไมมีผลตอ
ปริมาณธาตุอาหารทั้ง 3 ชนิด ท้ังนี้เมื่อวิเคราะหคุณภาพของปุยหมักที่ไดจากการหมักขยะพบวา ปุย
หมักที่ไดมีคุณภาพใกลเคียงกับมาตรฐานปุยหมัก โดยมีคาความชื้นเฉลี่ยรอยละ 23.27 อินทรีย
คารบอนเฉลี่ยรอยละ 18.93 ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเฉลี่ยรอยละ 1.67, 0.78, และ 
0.95 ตามลําดับ และมีคาพีเอชเฉลี่ย 7.74 และคา C/N ratio ประมาณ 11:1 

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการนําขยะมาหมักทําปุยซ่ึงเปนการดําเนินงานวิจัยภายในสถาบัน 
การศึกษาทั้ง 2 โครงการ คือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม และ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร สรุปไดวาขยะอินทรียท่ีนํามาใชทําปุยหมักโดยอาศัย
กระบวนการหมักแบบใชอากาศ ไดแก ขยะจําพวกเศษอาหาร เศษผัก และเศษใบไมแหง ซ่ึงผลผลิต
ท่ีไดมีคุณภาพใกลเคียงกับมาตรฐานปุยหมักที่กําหนดไว และในการทําวิจัยของผูวิจัยในคร้ังนี้ก็จะมี
กระบวนการที่คลายกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง กลาวคือ ไดเลือกใชชนิดของขยะที่เปน
เศษอาหาร เศษผัก และเศษใบไม แตมีการเพิ่มเติมขยะจําพวกเศษผลไมและเศษหญาสดเขาไปดวย 
ท้ังนี้อาจมีการกําหนดสัดสวนของขยะที่ใชแตละชนิดแตกตางกันไปเพื่อใหเกิดสภาวะที่เหมาะสม
มากที่สุดในกระบวนการหมักปุยแบบใชอากาศ 

 

3. งานวิจัยเก่ียวกับการนําขยะมาทําเชื้อเพลิงอัดแทง  
(1) สุริยา ชัยเดชทยากูล (2544) ศึกษาการทําเชื้อเพลิงอัดแทงจากสวนผสมระหวางกาก

ตะกอนน้ําเสียและเศษชิ้นไมสับจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โดยนําเอากากตะกอนน้ําเสียจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียมาผสมกับเศษชิ้นไมสับจํานวน 11 อัตราสวนดังนี้ 100:0, 90:10, 80:20, 70:30, 
60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80, 10:90 และ 0:100 โดยน้ําหนัก แลวทําการอัดแทงเปนเชื้อเพลิง 
ผลจากการศึกษาพบวาเชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตขึ้นจากสวนผสมระหวางกากตะกอนน้ําเสียกับเศษชิ้น
ไมสับที่อัตราสวนตั้งแต 100:0 ถึง 40:60 สามารถอัดขึ้นรูปเปนเชื้อเพลิงแทงได โดยวัดคาความรอน
ไดในระดับที่ใกลเคียงกันคือมีคาเฉลี่ยประมาณ 4,090 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม    
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(2) นิศากร ดอนกระสินธุ (2545) ทําการศึกษาถึงความเหมาะสมในการนํากากไขมันจาก
บอดักไขมันของสถานที่จําหนายอาหารกลับมาใชประโยชนในรูปเชื้อเพลิงอัดแทง โดยนํามาผสม
กับข้ีเล่ือยในอัตราสวนระหวางกากไขมันตอข้ีเล่ือย 4 อัตราสวนคือ 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 ผลจาก
การศึกษาพบวา การทําแทงเชื้อเพลิงดวยสวนผสมดังกลาวขางตนสามารถกระทําไดแตถามีสัดสวน
ของขี้เล่ือยสูงขึ้นจะทําใหอัดเปนแทงไดยากข้ึน สวนคาความรอนท่ีไดรับพบวา กากไขมันตอข้ีเล่ือย
ท่ีอัตราสวน 1:1 มีคาความรอนสูงสุดคือ 7065 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม รองลงมาไดแกอัตราสวน 
1:2, 1:3 และ 1:4 ซ่ึงมีคาความรอนเทากับ 6915, 6466 และ 6117 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม ตามลําดับ 
อยางไรก็ตาม การนําเชื้อเพลิงอัดแทงเหลานี้มาใชงานในครัวเรือนเพื่อการหุงตมดวยเตาถานยังไมมี
ความเหมาะสม เนื่องจากเชื้อเพลิงมีสารระเหยสูง จึงตองการอากาศในการเผาไหมกาซที่เกิดจากการ
เผาไหมสารระเหย ดังนั้น จึงควรศึกษาและพัฒนารูปแบบในการนํากากไขมันจากบอดักไขมันกลับ 
มาใชประโยชนในรูปแบบอื่นๆ ดวย     

(3) พุทธิธร แสงรุงเรือง และคณะ (2549) ไดทําการ ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตเชื้อเพลิงอัด
แทงจากเศษวัสดุเหลือใชในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไดแก ข้ีเล่ือยเหลือท้ิงจากการเพาะเห็ด เปลือก
ทุเรียน แกลบ กระถินณรงค โสน และกากมะพราว นํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทงแบบไมใชตัว
ประสานและแบบใชแปงมันสําปะหลังเปนตัวประสาน โดยใชเครื่องอัดแทงแบบเกลียวไมใชความ
รอนและแรงอัดต่ําในอัตราสวนตางๆ กัน จากการศึกษาคุณสมบัติทางดานการใหพลังงานของ
เชื้อเพลิงอัดแทงพบวา เศษวัสดุเหลือใชท่ีเลือกมาทําการวิจัยมีศักยภาพในการผลิตเปนเชื้อเพลิงอัด
แทงไดเมื่อเปรียบเทียบกับฟนและถานไม โดยเชื้อเพลิงอัดแทงที่ใหคาความรอนสูงที่สุดคือ ข้ีเล่ือย : 
แปงมันในอัตราสวน 2:1 รองลงมาไดแก ข้ีเล่ือย : แกลบ : แปงมันในอัตราสวน 5:5:1 เปลือกทุเรียน 
: แปงมันในอัตราสวน 10:1  กระถินณรงค: ข้ีเล่ือย: แปงมันในอัตราสวน 3:7:1 เปลือกทุเรียน : ขี้
เล่ือย : แปงมันในอัตราสวน 9:9:1 และโสน : กากมะพราว : แปงมันในอัตราสวน 5:5:1 ตามลําดับ 
โดยมีคาความรอนเทากับ 4726.48,  4434.28,  4220.24,  4069.92, 3909.87 และ 3459 กิโลแคลอรี/
กิโลกรัม ตามลําดับ ซ่ึงเชื้อเพลิงอัดแทงท่ีผลิตไดดังกลาวสามารถลุกติดไฟไดดี มีควันนอย และให
ความรอนไดเร็ว   

(4) ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร (2549) ทําการศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากแกลบและฟาง
ขาว โดยเลือกใชกระบวนการอัดแทงดวยวิธีอัดแบบเปยกหรือแบบเย็น ซ่ึงตัวประสานที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้มี 2 ชนิด ไดแก โมลาสเเละน้ําแปง ในสัดสวน 1:1, 1:0.5 และ 1:0.3 จากนั้นทําการ
วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเชื้อเพลิงอัดแทงดังกลาว ไดแก คาความรอน ความ
หนาแนน ปริมาณความชื้น คาตานทานแรงกด ปริมาณเถา ปริมาณสารระเหย และปริมาณคารบอน
คงตัว ผลจากการทดลองพบวา เชื้อเพลิงอัดแทงท่ีมีความแข็งแรงและมีคาความรอนสูงสุดคือ
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เชื้อเพลิงที่ใชโมลาสเปนตัวประสาน โดยสามารถใหคาตานทานแรงกดสูงสุดที่ 1.29 กิโลปาสคาล 
และคาความรอนสูงสุดประมาณ 21.1 เมกะจูลตอกิโลกรัม 

(5) อรรถกร ฤกษวิรี (2549) ทําการศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะชุมชน โดย
เปนการทดสอบเพื่อหาความเหมาะสมในการนําขยะชุมชนมาทําเปนเชื้อเพลิงอัดแทง สําหรับขยะที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เศษกระดาษและเศษไม/ใบไม นํามาผสมกันในอัตราสวนท่ีแตกตางกัน 
5 อัตราสวนคือ 95 : 5, 75 : 25, 50 : 50, 25 : 75 และ 5 : 95 โดยน้ําหนัก และทําการวิเคราะหหาคา
ความรอนเพื่อดูวาอัตราสวนใดใหคาความรอนสูงที่สุด จากผลการทดลองพบวาสามารถทําการอัด
แทงเชื้อเพลิงไดโดยไมตองใชตัวประสาน แตในการอัดแทงเชื้อเพลิงบางอัตราสวนตองมีการเพิ่ม
ปริมาณความชื้นในการอัดแทงเขาไปอีก และจากการวิเคราะหคาความรอนท่ีไดพบวา อัตราสวนท่ี
ใหคาความรอนสูงที่สุดคือ เศษกระดาษ : เศษไมและใบไม  ในอัตราสวน 95 : 5 โดยน้ําหนัก ซ่ึงให
คาความรอนเฉลี่ย 3,518.06 แคลอรี่ตอกรัม ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนไดเชนเดียวกันกับถาน
แกลบหรือถานชานออย เปนตน 

(6) อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และคณะ (2554) ทําการศึกษาการนําไขมันและน้ํามันจากบอดัก
ไขมันมาเปนใชในการทําเชื้อเพลิงอัดแทง โดยนํามาผสมกับวัสดุเหลือใชทางการเกษตรชนิดตางๆ 
ไดแก เศษไม ชานออย และเสนใยปาลม ผลจากการศึกษาพบวาเชื้อเพลิงอัดแทงท่ีผลิตจากไขมัน
และน้ํามันผสมกับชานออยใหคาความสูงสุดคือ 8,442 แคลอรี่ตอกรัม รองลงมาไดแกเชื้อเพลิงอัด
แทงที่ผลิตจากไขมันและน้ํามันผสมกับเสนใยปาลมและผสมกับเศษไม ซ่ึงใหคาความรอนเทากับ 
7,315 และ 6,993 แคลอรี่ตอกรัม ตามลําดับ     
 จากผลการวิจัยท่ีสืบคนและรวบรวมไดขางตนสรุปไดวา วัสดุเหลือใชตางๆ เชน ข้ีเล่ือย 
แกลบ ฟางขาว เศษไม รวมท้ังขยะจําพวกเปลือกทุเรียน เศษกระดาษ เศษใบไม ตลอดจนกากไขมัน
จากบอดักไขมันและกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย มีศักยภาพที่จะนํามาใชเปนแหลงพลังงาน
ในรูปของเชิ้อเพลิงอัดแทงไดโดยใหคาความรอนในระดับตางๆ กัน เชน ข้ีเล่ือยผสมกับกากไขมัน
ในอัตราสวน 1:1 สามารถใหคาความรอนสูงถึง 7,065 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม (นิศากร ดอนกระ
สินธุ, 2545) หรือเปลือกทุเรียนผสมกับแปงมันในอัตราสวน 1:1 สามารถใหคาความรอนเทากับ 
4,220  กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม (พุทธิธร แสงรุงเรือง และคณะ, 2549) และเศษกระดาษกับเศษไม
และใบไมในอัตราสวน 95 : 5 ใหคาความรอนเทากับ 3,518.06 แคลอรี่ตอกรัม เปนตน นอกจากนี้ยัง
พบวางานวิจัยสวนใหญมีการนําแปงมันสําปะหลังมาใชเปนตัวประสานเพื่อใหเชื้อเพลิงสามารถขึ้น
รูปเปนแทงไดในการทําเชื้อเพลิงอัดแทงดวยวิธีท่ีไมใชความรอนหรือแบบอัดเปยก ซ่ึงตัวแปงมัน
เองนอกจากจะทําหนาที่เปนตัวประสานแลวยังนาจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเชื้อเพลิงอัดแทงมีคา
ความรอนสูงขึ้นดวย 
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 อยางไรก็ตาม จากงานวิจัยที่สืบคนและรวบรวมไดขางตนยังไมพบวามีการทดลองนํา
ขยะอินทรียหรือขยะยอยสลายไดโดยเฉพาะอยางยิ่งเศษอาหาร เศษผักและผลไม รวมทั้งเศษหญา
และใบไมตางๆ มําผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทงเลย ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษาถึงการนํา
ขยะเหลานี้มาใชเปนแหลงพลังงานความรอนในรูปของเชื้อเพลิงอัดแทงวามีศักยภาพมากนอย
เพียงใด และเนื่องจากขยะดังกลาวมีจํานวนเกิดขึ้นมากแตละวันภายในมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น ผล
การศึกษานี้นาจะเปนแนวทางหนึ่งในการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทําใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอไปในอนาคต     
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยภายใตโครงการยอยที่ 1 เรื่อง “การศึกษาศักยภาพในการแปรสภาพขยะที่
ยอยสลายไดเพื่อนํากลับมาใชประโยชนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ในครั้งนี้ ผูวิจัยได
กําหนดวิธีดําเนินงานวิจัยออกเปน 3 สวนตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย ดังนี้คือ 

สวนท่ี 1: การศึกษาสํารวจสถานการณเกี่ยวกับชนิดและปริมาณการเกิดขยะที่ยอยสลายได
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบดวยหัวขอในการดําเนินงานวิจัยดังนี้ 

1. การศึกษาชนิด ปริมาณ และการจัดการขยะที่ยอยสลายไดโดยใชแบบสอบถาม 
2. การสํารวจชนิดและปริมาณการเกิดขยะที่ยอยสลายไดโดยการสุมชั่งน้ําหนักขยะ  
สวนที่ 2: การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายไดภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบดวยหัวขอในการดําเนินงานวิจัยดังนี้ 
1. การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายได  
2. การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายได 
สวนท่ี 3: การประเมินเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนําขยะที่ยอยสลายไดภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ ประกอบดวยหัวขอในการ
ดําเนินงานวิจัยดังนี้ 

1. การนํามาทําปุยหมัก  
2. การนํามาใชเปนแหลงพลังงาน 

สวนที่ 1: การศึกษาสํารวจสถานการณเก่ียวกับชนิดและปริมาณการเกิดขยะที่ยอยสลาย
ไดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

การศึกษาสํารวจสถานการณเกี่ยวกับชนิดและปริมาณการเกิดขยะที่ยอยสลายไดภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนการดําเนินงานในลําดับแรกของโครงการวิจัย เพื่อใหทราบถึง
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยฯ วามีจํานวนมาก
นอยเพียงใดในแตละวัน ซ่ึงวิธีท่ีใชในการศึกษาสํารวจขอมูลดังกลาวไดอาศัยกระบวนการเก็บ
รวบรวมขอมูล 2 แนวทางดวยกัน ไดแก การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ
กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขยะ และการเก็บขอมูลโดยสุมชั่งน้ําหนักขยะที่เก็บ
รวบรวมจากภาชนะรองรับขยะและอื่นๆ ซ่ึงรายละเอียดของวิธีการดําเนินงานมีดังตอไปนี้ 

44



43 

1. การศึกษาชนิด ปริมาณ และการจัดการขยะที่ยอยสลายไดโดยใชแบบสอบถาม 
การศึกษาชนิดและปริมาณรวมทั้งการจัดการขยะที่ยอยสลายไดโดยใชแบบสอบถามมี

ข้ันตอนในการดําเนินงาน 4 ข้ันตอน ประกอบดวย การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การสราง
แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับ  

1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูท่ีมีหนาที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการเก็บรวบรวมขยะตามแหลงกําเนิดตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 
92 คน โดยแบงออกเปน 4 กลุมคือ คนสวน 11 คน คนงานเก็บขนขยะ 4 คน แมบานทําความสะอาด
อาคาร 56 คน และเจาของรานคาจําหนายอาหาร 21 คน โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดใชประชากร
ท้ังหมดเปนกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล  

1.2 การสรางแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยางขางตนแบง
ออกเปน 4 ชุดจําแนกตามกลุมเปาหมายแตละกลุมคือ คนสวน คนงานเก็บขนขยะ แมบานทําความ
สะอาดอาคาร และเจาของรานคาจําหนายอาหาร ตามลําดับ โดยมีข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม
ดังนี้คือ 

(1)  สรางขอคําถามเกี่ยวกับการสํารวจชนิด ปริมาณ และการจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยแบบสอบถามแตละชุดแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ขอมูล
สวนตัว ขอมูลสถานการณและการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการขยะ ตามลําดับ (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก) 

(2)  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซ่ึงไดแกการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (content validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานทําการ
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเนื้อหา จากนั้นนําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
แลวมาวิเคราะหหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชเกณฑการคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC > 
0.50 สวนขอคําถามที่ไมถึงเกณฑดังกลาวใหปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเพื่อ
นําไปใชตอไป (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข)  

1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดมอบหมายใหผูชวยนักวิจัยของโครงการฯ เก็บขอมูล
โดยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางทั้ง 92 คน พรอมทั้งทําการสัมภาษณเปนรายบุคคลเพื่อให
ไดขอมูลที่สมบูรณท่ีสุดในแบบสอบถามแตละชุด จากนั้นจึงรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดรับ
เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนตอไป 

1.4 การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก คาเฉล่ีย (mean) ความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage) เพื่อสรุปผลเกี่ยวกับชนิด 
ปริมาณ และการจัดการขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยฯ 

45



44 

2. การสํารวจชนิดและปริมาณการเกิดขยะที่ยอยสลายไดโดยการสุมชั่งน้ําหนักขยะ 
การสํารวจชนิดและปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยการสุมชั่งน้ําหนักขยะที่เกิดข้ึนใน

รอบวันไดแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ขั้นตอน เพื่อใหสามารถชั่งน้ําหนักขยะไดครบทุกประเภท
ไมเฉพาะแตขยะที่ยอยสลายไดเทานั้น ซ่ึงประกอบดวยการชั่งน้ําหนักขยะทั่วๆ ไปที่ทิ้งรวมกันใน
ถังขยะที่ตั้งไวโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ การชั่งน้ําหนักขยะที่ยอยสลายไดจําพวกเศษผักและผลไม 
เศษอาหาร รวมทั้งเศษหญาและใบไมท่ีท้ิงลงในถังที่จัดแยกไวตางหากจากขยะทั่วๆ ไป และการชั่ง
น้ําหนักขยะจําพวกกากไขมันจากบอดักไขมันของรานคาจําหนายอาหาร ตามลําดับ ซ่ึงรายละเอียด
ในการชั่งน้ําหนักขยะแตละประเภทมีดังตอไปนี้ 

2.1 การชั่งน้ําหนักขยะท่ัวไปจากถังขยะ ดําเนินการโดยชั่งน้ําหนักขยะที่ถูกทิ้งรวมกันในถัง
ขยะที่ตั้งอยูภายนอกอาคารทั้งหมดในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ โดยถังขยะเหลานี้จะถูกเก็บรวบรวมมา
ไวยังจุดทิ้งขยะรวมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรอการเก็บขนจากทางกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการสุมชั่ง
น้ําหนักขยะดังกลาวไดดําเนินการทกุสัปดาหๆ ละ 2 วันคือ วันพุธ (วันทํางาน) และวันอาทิตย 
(วันหยุดสุดสัปดาห) เปนระยะเวลา 5 เดือนในชวงระหวางเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2553 
ท้ังนี้เพื่อเปนการสํารวจปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตอวันภายในมหาวิทยาลัยฯ (ภาพที่ 6) 

 

   
 

   
 

ภาพที่ 6 การสุมชั่งน้ําหนกัขยะจากถังขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ 
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2.2 การชั่งน้ําหนักขยะที่ยอยสลายไดจากแหลงกําเนิด ดําเนินการโดยชั่งน้ําหนักขยะที่ยอย
สลายไดตามแหลงที่เกิดขยะดังกลาว ไดแก เศษผักและผลไมท่ีใชประกอบอาหารตางๆ จากรานคา
จําหนายอาหาร เศษอาหารจากการบริโภคอาหารภายในโรงอาหารของนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  และเศษหญาและเศษใบไมจากการตกแตงสวนหยอมโดยรอบ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงขยะจากทั้ง 3 แหลงนี้จะถูกนํามาทิ้งลงในถังที่จัดแยกไวแตละประเภทตางหากจาก
ขยะทั่วไป ในการสุมชั่งน้ําหนักขยะเหลานี้ไดดําเนินการทุกสัปดาหๆ ละ 2 วัน คือ วันพุธ (วัน
ทํางาน) และวันอาทิตย (วันหยุดสุดสัปดาห) เชนเดียวกัน เปนระยะเวลา 2 เดือนในชวงระหวาง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงมกราคม พ.ศ. 2554 ทั้งนี้เพื่อเปนการสํารวจวาขยะที่ยอยสลายไดซ่ึงจะ
นํากลับมาใชประโยชนมีปริมาณที่เกิดขึ้นมากนอยเพียงใด 

2.3 การชั่งน้ําหนักกากไขมันจากบอดักไขมัน ดําเนินการโดยชั่งน้ําหนักขยะที่เปนกากไขมัน
จากบอดักไขมันของรานคาจําหนายอาหารทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงในการชั่งน้ําหนักกาก
ไขมันนี้ไดดําเนินการในชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยทําการสุมชั่งทุกสัปดาหๆ 
ละ 2 วัน คือ วันพุธ (วันทํางาน) และวันอาทิตย (วันหยุดสุดสัปดาห) เชนเดียวกันกับขยะประเภท
อ่ืนๆ ท่ีกลาวมาขางตน สําหรับการสํารวจปริมาณกากไขมันนี้ก็เพื่อท่ีจะไดทราบวามีปริมาณมาก
เพียงพอตอการที่จะนํากลับมาใชประโยชนหรือไม อยางไร 

   

สวนที่ 2: การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายไดภายใน 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายไดในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เปนการดําเนินงานในลําดับที่สองของโครงการวิจัย ซ่ึงตอเนื่องจากการศึกษาสํารวจ
ชนิดและปริมาณของขยะดังกลาวในสวนท่ี 1 กระบวนการดําเนินงานประกอบดวยการสุมตัวอยาง
ขยะเพื่อนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ และทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของขยะที่ยอยสลายไดวาแตละประเภทมีความแตกตางกันหรือไม ซ่ึงรายละเอียดของวิธี 
การดําเนินงานมีดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายได  
กระบวนการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายไดภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงจําแนกออกเปน 3 ประเภท ไดแก เศษผักและผลไม เศษอาหาร 
รวมทั้งเศษหญาและเศษใบไม มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสุมตัวอยางและจํานวนตัวอยางขยะเพื่อ
นํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ และวิธีการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีในแตละ
พารามิเตอร ดังนี้ 

47



46 

1.1 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีท่ีทําการวิเคราะห ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดใหทํา
การวิเคราะหคุณสมบัติของขยะที่ยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทดังนี้คือ คุณสมบัติทางกายภาพไดแก 
ปริมาณความชื้น (moisture content) และคุณสมบัติทางเคมี ไดแก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) 
โพแทสเซียม (K) อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) และคาความรอน (heating 
value) ตามลําดับ ซ่ึงคุณสมบัติตางๆ ดังกลาวขางตนจะนําไปใชในการพิจารณาวาขยะยอยสลายได
แตละประเภทมีความเหมาะสมที่จะนํากลับมาใชประโยชนในรูปของการหมักทําปุยหรือใชเปน
แหลงพลังงานไดมากนอยเพียงใด 

1.2 จํานวนตัวอยางขยะที่ทําการวิเคราะห ทําการเก็บตัวอยางขยะที่ยอยสลายไดตามแหลง 
กําเนิด ไดแก (1) เศษผักและผลไมท่ีใชประกอบอาหารตางๆ จากรานคาจําหนายอาหาร (2) เศษ
อาหารจากการบริโภคอาหารภายในโรงอาหารของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย  และ (3) เศษหญาและเศษใบไมจากการตกแตงสวนหยอม ตามลําดับ โดยใชระยะเวลา
ดําเนินการรวม 5 เดือน ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยกําหนดใหมี
การเก็บตัวอยางขยะแตละประเภทจํานวน 3 ครั้งในแตละเดือน กําหนดระยะเวลาหางกันประมาณ 
10 วันตอหนึ่งครั้ง คิดเปนจํานวนตัวอยางขยะที่ตองนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการรวมท้ังสิ้น 45 
ตัวอยาง โดยทําการวิเคราะหตัวอยางขยะแตละตัวอยางจํานวน 2 ซํ้าเพื่อหาคาเฉลี่ย 

1.3 วิธีการสุมตัวอยางขยะเพื่อนํามาวิเคราะห ดําเนินการสุมตัวอยางตามคูมือการเก็บตัวอยาง
ขยะของกรมควบคุมมลพิษ (2552) โดยการใชถังตวงขนาด 50 ลิตร ตวงขยะตามจุดตางๆ หลายๆ 
จุด แลวนํามากองรวมกันใหไดประมาณ 1 ลูกบาศกเมตร จากนั้นแบงตัวอยางขยะออกเปน 4 สวน 
(quartering) แลวเลือกตัวอยาง 2 สวนที่กองอยูตรงขามกันมารวมกัน แลวคลุกใหเขากันอีกหน
เพื่อใหองคประกอบตางๆ กระจายตัวอยางทั่วถึง จากนั้นดําเนินการทําซ้ําไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเหลือ
ตัวอยางขยะประมาณ 20 ลิตร จึงไดตัวอยางขยะที่จะนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการตอไป (ดัง
ภาพที่ 7)   

1.4 วิธีการวิเคราะหตัวอยางขยะ ดําเนินการวิเคราะหตัวอยางขยะเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายไดโดยอาศัยวิธีการวิเคราะหตัวอยางที่รวบรวมโดย
ไพศาล ผดุงศิริกลุ (2538) ดังแสดงไวในภาคผนวก ค ซ่ึงมีรายละเอียดโดยยอของการวิเคราะหใน
แตละพารามิเตอร ดังนี้ 
     (1) ปริมาณความชื้น (moisture content) คือปริมาณน้ําที่มีอยูในขยะ การหาปริมาณ
ความชื้นของขยะสามารถคํานวณไดโดยใชสูตรตอไปนี้  
                                                     m   =   (w - d)×100 
                                                                        w 
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ภาพที่ 7 วิธีการสุมตัวอยางขยะยอยสลายไดประเภทตางๆ 

(1) เศษผักและ
         ผลไม 

(2) เศษอาหาร 

(3) เศษหญาและ
      ใบไม 
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โดยท่ี     m   =   คาความชื้น (%) 
                                        w      =   น้ําหนักของตัวอยางขยะท่ีวัดไดในการเก็บขน  
                                        d    =   น้ําหนักของขยะหลังอบแหงที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส  

(2)  ไนโตรเจน (N) คือ สวนประกอบที่เปนไนโตรเจนที่มีอยูในขยะโดยจะอยูในรูปของ 
Organic- Nitrogen หรือ Ammonia- Nitrogen การคํานวณหาปริมาณไนโตรเจนสามารถคํานวณได
โดยใชสูตรตอไปนี้ 

                                %N   =  (A - B)×N×14×100 
                                                           C 

โดยท่ี    A    =   ปริมาตรของ H2SO4 ท่ีใชไตเตรทสําหรับตัวอยาง (มิลลิลิตร) 
                                       B      =   ปริมาตรของ H2SO4 ท่ีใชไตเตรทสําหรับ Blank (มิลลิลิตร) 
                                       N    =   ความเขมขนของ H2SO4 ท่ีใชไตเตรท 
                                       C    =   น้ําหนักของตัวอยางขยะ (มิลลิกรัม) 

(3)  ฟอสฟอรัส (P) คือ สวนประกอบที่เปนฟอสฟอรัสท่ีมีอยูในขยะ โดยจะอยูในรูป
สารประกอบฟอสเฟต (phosphate) วิเคราะหโดยใชวิธี Ascorbic acid methodโดยใชเคร่ือง 
Spectrophotometer ในการวัดที่มีชวงความยาวคลื่น 880 นาโนเมตร 

(4)  โพแทสเซียม (K) คือ สวนประกอบที่เปนโพแทสเซียมที่มีอยูในขยะ ทําการ
วิเคราะหโดยใชเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer 

(5)  อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) คือ สวนประกอบของขยะที่
เปนสัดสวนระหวางคารบอนและไนโตรเจน ซ่ึงสามารถคํานวณไดโดยใชสูตรตอไปนี้ 

 

 
โดยท่ี   C/N   =   อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน 

                    % C   =    ปริมาณคารบอนในตัวอยางขยะ (%) 
                    % N   =    ปริมาณไนโตรเจนในตวัอยางขยะ (%) 
(6)  คาความรอน (heating value) คือ ความรอนที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะในพื้นที่จํากัด

และใหสันดาปกับออกซิเจนบริสุทธ์ิ ในการวิเคราะหคาความรอนสามารถดําเนินการโดยใชเครื่อง 
Oxygen Bomb Calorimeter ซ่ึงเปนเครื่องมือวัดหาปริมาณความรอนจากขยะโดยการจดบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเมื่อเกิดการเผาไหมภายใน Oxygen Bomb ความรอนที่เกิดข้ึนจะทําให
อุณหภูมิรอบๆ Oxygen Bomb สูงขึ้นอยางรวดเร็ว และจะถายเทความรอนใหกับน้ําซ่ึงบรรจุ
โดยรอบ calorimeter 
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2. การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายได 
การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ อันไดแก ปริมาณความชื้น  และคุณสมบัติทาง

เคมีซ่ึงประกอบดวยธาตุอาหารหลัก 3 ชนิดคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม รวมทั้ง
อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจนและคาความรอนของขยะที่ยอยสลายไดในครั้งนี้ มีวัตถุ 
ประสงคเพื่อวิเคราะหวาขยะที่ยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทมีคุณสมบัติดังกลาวแตกตางกันหรือไม 
และขยะประเภทใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนํากลับมาใชประโยชนท้ังในรูปของการทําปุย
หมักและการนํามาใชเปนแหลงพลังงานมากที่สุด ซ่ึงกระบวนการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ขางตนมีรายละเอียดดังนี้  

2.1 ตัวแปรที่เก่ียวของกับการศึกษา ตัวแปรที่เกี่ยวของแบงออกเปน 2 กลุมคือ ตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ดังนี้คือ 

(1)  ตัวแปรอิสระ (independent variables) หมายถึง ประเภทของขยะที่ยอยสลายไดภาย 
ในมหาวิทยาลัยฯ ไดแก 

- เศษผักและผลไม 
- เศษอาหาร 
- เศษหญาและเศษใบไม 

(2)  ตัวแปรตาม (dependent variables) หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยฯ ไดแก 

- ปริมาณความชื้น 
- ไนโตรเจน 
- ฟอสฟอรัส  
- โพแทสเซียม 
- อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน 
- คาความรอน 

2.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห สถิติท่ีใชในการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของขยะที่ยอย
สลายไดทั้ง 3 ประเภทคือ One-Way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 โดยมีสมมติฐานของการวิจัย
ดังนี้คือ  

 H0 : ขยะยอยสลายไดตางประเภทกันมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีไมแตกตาง
กัน 

 H1 : ขยะที่ยอยสลายไดตางประเภทกันมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีแตกตางกัน 
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สวนที่ 3: การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําขยะที่ยอยสลายไดมาใชประโยชน
ในรูปแบบตางๆ 

การประเมินเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนําขยะที่ยอยสลายไดมาใชประโยชนในรูปแบบ
ตางๆ เปนการดําเนินงานในลําดับที่สามของโครงการวิจัย ซ่ึงตอเนื่องจากการศึกษาสํารวจชนิดและ
ปริมาณ และการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายไดในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาในสวนท่ี 1 และสวนที่ 2 ตามลําดับ วัตถุประสงคของการดําเนินงานก็คือเพื่อ
ประเมินวาเทคโนโลยีท่ีเลือกใชในการนําขยะที่ยอยสลายไดกลับมาใชประโยชนท้ังในรูปแบบของ
การทําปุยหมักและเปนแหลงพลังงานมีศักยภาพที่จะทําไดดีมากนอยเพียงใด ซ่ึงรายละเอียดของ
วิธีการดําเนินงานมีดังตอไปนี้ 

1. การนํามาทําปุยหมัก  
การทําปุยหมัก (composting) เปนรูปแบบหนึ่งของการนําขยะท่ียอยสลายไดซ่ึงเกิดขึ้นภายใน

มหาวิทยาลัยฯ กลับมาใชประโยชน ซ่ึงนับเปนแนวทางที่จะชวยลดปริมาณขยะที่รอการเก็บขนจาก
ทางกรุงเทพมหานครเพื่อนําไปกําจัดยังสถานที่ฝงกลบ (landfill) ไดเปนอยางดี รายละเอียดของ
กระบวนการทําปุยหมัก มีดังตอไปนี้ 

1.1 รูปแบบของการหมักปุย การศึกษาครั้งน้ีไดเลือกรูปแบบการหมักปุยจากขยะโดยวิธีใช
ออกซิเจน (aerobic decomposition) ท้ังนี้เพื่อใหไดผลผลิตเปนวัตถุอินทรียท่ีเปนประโยชนสําหรับ
พืชซ่ึงเรียกวา “ฮิวมัส (humus)” ซ่ึงอุปกรณท่ีใชในการหมักทําปุยแสดงไวในภาพที่ 8 

 

     
 

      
 

ภาพที่ 8 อุปกรณหมักปุยแบบใชออกซิเจน 
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จากภาพที่ 8 จะเห็นวาอุปกรณหมักปุยท่ีใชในการศึกษาเปนการประยุกตเอาถังเหล็กที่มี
ปริมาตร 200 ลิตร มาวางในแนวนอนบนขาตั้งเหล็กรูปสามเหลี่ยม มีการเจาะรูขนาดประมาณ 0.5 
นิ้วดานขางโดยรอบตัวถังเพื่อใหอากาศภายนอกสามารถถายเทเขาสูภายในถังหมักปุยไดตลอดเวลา 
อันเปนการรักษาสภาพแวดลอมของการหมักปุยใหเปนแบบใชออกซิเจน บริเวณดานขางของตัวถัง
หมักเจาะเปนฝาขนาดประมาณ 1.5 x 2.0 ฟุต เพื่อใชสําหรับเติมขยะที่จะหมักลงไปในถัง สวนดาน
ทายของถังยังการติดตั้งแกนเหล็กสําหรับหมุนถังหมักเพื่อใหเกิดการพลิกกลับกองปุยหมักภายใน
ถังไดตามความตองการ (ฉัตรชัย จันทรเดนดวง, 2553) 

1.2 ประเภทของขยะท่ีนํามาทําปุยหมัก ประกอบดวยขยะท่ียอยสลายไดซ่ึงเกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ท้ัง 3 ประเภท ไดแก เศษผักและผลไม เศษอาหาร รวมทั้งเศษหญาและเศษใบไม 
ท้ังนี้เพื่อเปนการนําเอาขยะดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด อยางไรก็ตาม ในการที่จะใชขยะ
แตละประเภทมาทําปุยหมักในสัดสวนเทาใดนั้น ตองพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของขยะเหลานั้นควบคูกับปริมาณขยะแตละประเภทที่เกิดขึ้นดวย     

1.3 ขั้นตอนในการทําปุยหมัก การทําปุยหมักแบบใชอากาศจากขยะประเภทตางๆ ดังกลาว
ขางตนมีข้ันตอนในการดําเนินงานดังแสดงในภาพที่ 9 และมีรายละเอียดโดยยอๆ ดังนี้คือ 

 (1) จัดเตรียมวัตถุดิบที่จะใชในการหมักทําปุยซ่ึงไดแก ขยะที่ยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภท
ตามสัดสวนที่เหมาะสม ท้ังนี้ใหพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีไดทําการวิเคราะหในเบื้องตนโดยเฉพาะ
อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) ควรมีคาอยูระหวาง 20-40:1   
 (2) ทําการสับขยะจําพวกเศษผักและผลไมกับเศษหญาและใบไมใหมีขนาด 0.5-1.5 นิ้ว 
โดยประมาณ ท้ังนี้เพื่อใหการยอยสลายโดยจุลินทรียเปนไปไดงายและดียิ่งขึ้น  

 (3) นําขยะแตละประเภทใสลงในถังหมักปุยใหไดปริมาณรวมกันเทากับ ¾ ของปริมาตร
ถังหมักปุย โดยเวนพื้นที่วางดานบนเหลือไวเปนที่ระบายอากาศภายในถัง ซ่ึงเปนการปองกันมิให
เกิดสภาพขาดออกซิเจนอันจะสงผลเสียตอกระบวนการหมักทําปุยได  

 (4) ตรวจสอบปริมาณความชื้นของขยะภายในถังหมักซ่ึงควรจะตองใหมีความชื้นไมต่ํา
กวารอยละ 40 หากพบวามีขยะที่ใชหมักทําปุยมีสภาพแหงเกนิไปใหพรมน้ําลงบนขยะตามสมควร
เพื่อเปนการปรับระดับความชื้นใหเพิ่มสูงข้ึน 

 (5) ปดฝาและหมุนแกนเหล็กท่ีอยูดานทายของถังหมักปุยเพื่อทําการพลิกกลับขยะภายใน
ถังหมักอยางนอยวันละ 1-2 ครั้งทุกๆ วัน ท้ังนี้เพื่อปรับสภาพภายในถังหมักมิใหมีออกซิเจนนอย
เกินไปซึ่งจะทําใหกระบวนการยอยสลายเปลี่ยนไปเปนแบบไรอากาศได 

 (6) สังเกตและจดบันทึกขอมูลรายวัน เชน ระดับอุณหภูมิภายในถังหมักปุย ปริมาณ
ความชื้น กล่ินเหม็น ฯลฯซ่ึงโดยปกติอุณหภูมิภายในกองปุยหมักที่เหมาะสมควรอยูในชวงระหวาง 
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15-40 C ท้ังนี้อุณหภูมิในชวงเริ่มตนจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และคอยๆ ลดลงในภายหลังจนคงที่ ซ่ึง
เปนการแสดงวากระบวนการหมักปุยไดเสร็จสมบูรณแลว  

 (7) นําปุยหมักที่ไดออกจากถังหมักแลวสุมตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของปุยในขั้นตอนตอไป 

 

 (1)  (2) 

 (3)  (4) 

 (5)  (6) 

 (7)  (7) 
 

ภาพที่ 9 ข้ันตอนการทําปุยหมักจากขยะที่ยอยสลายได 

54



53 

1.4 การตรวจสอบคุณภาพของปุยหมัก ทําการวิเคราะหตัวอยางปุยหมักในหองปฏิบัติการ
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของปุยหมักที่ไดวามีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนด
ไวหรือไม ท้ังนี้พารามิเตอรท่ีทําการวิเคราะหไดแก  

 (1) ปริมาณธาตุอาหารหลักสําหรับการเจริญเติบโตพืชคือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P) 
และโพแทสเซียม (K)  

 (2) อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio)  
 (3) ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter, OM) 
 (4) ปริมาณความชื้น (moisture content)  
 (5) คาความเปนกรดและดาง (pH)  
2. การนํามาใชเปนแหลงพลังงาน 
การนําขยะมาใชเปนแหลงพลังงาน (Waste to energy) สามารถกระทําไดหลายแนวทาง เชน 

การหมักในสภาวะไรอากาศเพื่อใหเกิดเปนกาซมีเทน หรือการเผาขยะในสภาวะที่ขาดออกซิเจน
หรือมีออกซิเจนอยูนอยแลวไดผลผลิตเปนกาซมีเทนเชนเดียวกัน ซ่ึงกาซชนิดนี้มีคุณสมบัติในการ
นํามาใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อใหเกิดพลังงานความรอนหรือพลังงานไฟฟาได แตการวิจัยในคร้ังนี้จะ
มุงเนนถึงการนําเอาขยะที่ยอยสลายไดมาใชเปนแหลงพลังงานความรอนโดยการผลิตเปนเชื้อเพลิง
อัดแทง (Refuse derived fuel, RDF) ซ่ึงมีกระบวนการดําเนินงานดังนี้ 

2.1 รูปแบบของการทําเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะ การศึกษาครั้งนี้ไดเลือกรูปแบบการผลิต
เชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะดวยวิธีการอัดโดยไมใชความรอนหรืออัดเปยก ซ่ึงตองใชตัวประสานเพื่อ
ชวยใหขยะที่นํามาผลิตเชื้อเพลิงสามารถขึ้นรูปเปนแทงได ตัวประสานที่ใชมี 2 ชนิดผสมเขาดวย 
กัน ไดแก  

 (1) กากไขมันที่รวบรวมจากบอดักไขมันซ่ึงติดตั้งตามรานคาจําหนายอาหารภายใน
มหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากกากไขมันมีสวนประกอบที่เปนไขขนซ่ึงจะชวยใหขยะสามารถจับตัวกันได
ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังเปนการนํากากไขมันซ่ึงตองหาวิธีในการกําจัดอยูแลวมาใชใหเกิด
ประโยชนอีกทางหนึ่งดวย 

 (2) แปงมันสําปะหลัง เปนตัวประสานที่ใชท่ัวไปในการทําเชื้อเพลิงอัดแทงเนื่องจากมี
ความเหนียวและมีราคาถูก ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้จะนํามาผสมเขากับกากไขมันในอัตราสวนที่
เหมาะสมเพื่อชวยใหสามารถนําขยะมาทําเปนแทงเชื้อเพลิงได 

 2.2 ประเภทของขยะที่นํามาทําเชื้อเพลิงอัดแทง ไดแกขยะที่ยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทคือ  
เศษผักและผลไม เศษอาหาร รวมทั้งเศษหญาและเศษใบไม ซ่ึงสัดสวนของขยะแตละประเภทที่ใช
จะพิจารณาจากคุณสมบัติดานคาความรอนควบคูกับปริมาณขยะแตละประเภทที่เกิดขึ้น    
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2.3 ขั้นตอนในการทําเชื้อเพลิงอัดแทง การทําเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะที่ยอยสลายไดดวยวิธี 
การอัดโดยไมใชความรอนหรืออัดเปยกมีขั้นตอนในการดําเนินงานโดยยอๆ ดังนี้คือ 

(1) จัดเตรียมขยะยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทที่จะใชในการทําเชื้อเพลิงอัดแทงซ่ึง
ประกอบดวย เศษผักและผลไม เศษอาหาร เศษหญาและใบไมแหง ตามลําดับ 

(2) นําขยะที่จัดเตรียมไวมาอบไลความชื้นในตูอบที่อุณหภูมิ 100-105 C ประมาณ 3-4 
วัน จากนั้นจึงนํามาทําใหมีขนาดเล็กลงดวยเคร่ืองบดยอยขยะจนไดขนาดตามความตองการ แลว
เก็บรวบรวมไวในถุงเพื่อรอการนําไปอัดเปนแทงเชื้อเพลิงในขั้นตอนตอไป 

(3) จัดหาตัวประสานที่จะใชในการทําเชื้อเพลิงอัดแทง ซ่ึงในที่นี้ไดแกกากไขมันจากบอ
ดักไขมันของรานจําหนายอาหารภายในมหาวิทยาลัยฯ และแปงมันสําปะหลังที่ซ้ือจากรานคาใน
ตลาด 

(4) ทดลองหาสัดสวนระหวางขยะทั้ง 3 ประเภทกับตัวประสานทั้ง 2 ชนิดขางตน โดย
กําหนดใหใชตัวประสานในสัดสวนนอยท่ีสุดเพื่อทําใหขยะทั้ง 3 ประเภทสามารถเกาะติดกันเปน
แทงเชื้อเพลิงได ซ่ึงจากการทดลองพบวาสัดสวนที่เหมาะสมที่สุดคือ ขยะประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือท้ังสามประเภทรวมกัน 80 สวนตอกากไขมัน 10 สวนและตอแปงมันสําปะหลัง 10 สวน หรือ
สัดสวนเทากับ 80:10:10  

(5) ทําการอัดแทงเชื้อเพลิงจากขยะและตัวประสานดวยวิธีการอัดโดยไมใชความรอน
โดยใชสัดสวนดังกลาวขางตน ท้ังนี้ไดแบงการทดลองออกเปน 5 ชุดตามที่แสดงไวในตารางที่ 4 
ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 4 สัดสวนระหวางวัตถุดิบตางๆ ท่ีใชในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง 
 

เชื้อพลิงอัดแทง 
สัดสวนของวตัถุดิบท่ีใช 

ขยะประเภท
ท่ี 1 

ขยะประเภท
ท่ี 2 

ขยะประเภท
ท่ี 3 

กาก 
ไขมัน 

แปงมนั
สําปะหลัง 

ชุดที่ 1 
ชุดที่ 2 
ชุดที่ 3 
ชุดที่ 4 
ชุดที่ 5 

80 
0 
0 
40 

26.7 

0 
80 
0 

30 
26.7 

0 
0 

80 
10 

26.7 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 

หมายเหตุ:  ขยะประเภทที่ 1 หมายถึง ขยะท่ีใหคาความรอนมากเปนลําดับท่ี 1  
  ขยะประเภทที่ 2 หมายถึง ขยะท่ีใหคาความรอนมากเปนลําดับท่ี 2    
  ขยะประเภทที่ 3 หมายถึง ขยะท่ีใหคาความรอนมากเปนลําดับท่ี 3 
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 สําหรับเชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดใหมีขนาดที่เทากันทุก
แทง กลาวคือ มีขนาดความยาว 10 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 2.54 เซนติเมตร และมีน้ําหนักโดย
เฉลี่ยประมาณ 100 กรัม  

2.4 การตรวจสอบคุณภาพของเชื้อเพลิงอัดแทง นําเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะที่ทําเสร็จแลวใน
แตละชุดมาทําการตรวจสอบวามีคุณภาพเปนอยางไร โดยทําการวิเคราะหในหองปฏิบัติการตาม
พารามิเตอรดังตอไปนี้ 

(1) คาความรอน (heating value) 
(2) ปริมาณเถา (ash content) 

2.5  การทดสอบลักษณะในการเผาไหม ทําการทดสอบลักษณะในการเผาไหมของเชื้อเพลิง
อัดแทง โดยประเมินจากลักษณะตางๆ ไดแก ระยะเวลาในการตมน้ําใหเดือด ระยะเวลาในการเผา
ไหมตั้งแตเริ่มตนจนมอดเปนเถา รวมท้ังลักษณะของควันและกลิ่นที่เกิดจากการเผาไหมของ
เชื้อเพลิงอัดแทง เปนตน  
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

จากการดําเนินงานวิจัยของโครงการยอยท่ี 1 เรื่อง “การศึกษาศักยภาพในการแปรสภาพขยะ
ท่ียอยสลายไดเพื่อนํากลับมาใชประโยชนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ซ่ึงแบงออกเปน 
3 สวนตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย ไดแก การศึกษาสํารวจสถานการณเกี่ยวกับชนิดและ
ปริมาณการเกิดขยะที่ยอยสลายได การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลาย
ได และการประเมินเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนําขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทามาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ นั้น สามารถรายงานผลของการวิจัยออกเปน 3 สวน 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  

สวนที่ 1: การศึกษาสํารวจสถานการณเก่ียวกับชนิดและปริมาณการเกิดขยะที่ยอยสลาย
ไดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ในการศึกษาสํารวจสถานการณเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการจัดการขยะยอยสลายไดภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงอาศัยกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเพื่อ
สัมภาษณกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขยะ และการเก็บขอมูลโดยสุมชั่งน้ําหนัก
ขยะที่เก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ ปรากฏผลการสํารวจดังนี้ 

1. การศึกษาชนิด ปริมาณ และการจัดการขยะที่ยอยสลายไดโดยใชแบบสอบถาม 
ผลจากการศึกษาชนิด ปริมาณ และการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะในสวน

ของขยะที่ยอยสลายไดจําแนกออกเปน 3 หัวขอ ประกอบดวยขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบ 
ถาม ชนิดและปริมาณการเกิดขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

1.1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการ
เก็บรวบรวมขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ จํานวนทั้งส้ิน 92 คน จําแนกขอมูลตามปจจัยสวนบุคคลดัง
แสดงตามตารางที่ 5 ซ่ึงสรุปไดดังนี้คือ   

(1) ประกอบไปดวยเพศหญิงรอยละ 82.6 และเพศชายรอยละ 17.4  
(2)   มีอายุอยูในชวงระหวาง 41-50 ป และ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 41.3 และ 33.7 ตาม 

ลําดับ สวนผูท่ีมีอายุมากกวา 50 ปข้ึนไปและต่ํากวา 30 ปลงมามีจํานวนคิดเปนรอยละ 18.5 และ 6.5 
ตามลําดับ   
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(3)   มีสถานภาพเปนแมบานทําความสะอาดอาคารรอยละ 60.9 รองลงมาคือผูประกอบ 
การรานคาจําหนายอาหาร คนสวน และคนงานเก็บขนขยะคิดเปนรอยละ 22.8, 12.0 และ 4.3 ตาม 
ลําดับ  

(4)   จบการการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษามากที่สุดคิดเปนรอยละ 59.8 รองลงมา
ก็คือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและสูงกวาคิดเปนรอยละ 33.7 และ 6.5 ตามลําดับ  

(5)   มีระยะเวลาการทํางานในมหาวิทยาลัยฯ ต่ํากวา 10 ปลงมาคิดเปนรอยละ 90.2 นอก 
นั้นเปนผูท่ีมีระยะเวลาการทํางานมากกวา 10 ปข้ึนไปรอยละ 9.8  

 

ตารางที่ 5 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ 
ปจจัยสวนบุคคล ความถี่ รอยละ 

1. เพศ   
     ชาย 16 17.4 
     หญิง 76 82.6 
2. อายุ   
     ต่ํากวา 30 ป 6  6.5 
     30 – 40 ป 31 33.7 
     41 – 50 ป 38 41.3 
     สูงกวา 50 ป 17 18.5 
3. สถานภาพ   
     คนงานขนขยะ 4   4.3 
     คนสวน 11 12.0 
     ผูประกอบการรานคา (จําหนายอาหาร) 21 22.8 
     แมบานทําความสะอาดอาคาร 56 60.9 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด   
     ประถมศึกษา 55 59.8 
     มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/ปวช. 31 33.7 
     อนุปริญญา/ ปวส./ปริญญาตรี 6   6.5 
5. ระยะเวลาปฏบัิติงานในมหาวิทยาลัยฯ   
     ต่ํากวา 10 ป 83 90.2 
     ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 9   9.8 

รวม 92 100.0 
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1.2 ชนิดและปริมาณการเกิดขยะภายในมหาวิทยาลัย ผลการสํารวจชนิดและปริมาณการ
เกิดขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ ปรากฏรายละเอียดตามหัวขอตอไปนี้ 

1.2.1 ชนิดของขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
 จากการสอบถามกลุมเปาหมายที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและดูแล

การทิ้งขยะทั้ง 92 คน ซ่ึงแบงตามสถานภานภาพออกเปน  4 กลุมคือ คนงานขนขยะ คนสวน 
ผูประกอบการรานคาจําหนายอาหาร และแมบานทําความสะอาดอาคาร ปรากฏวาชนิดของขยะที่
พบระหวางการปฏิบัติงานของกลุมเปาหมายแตละกลุมขางตนมีแตกตางกันไป ดังแสดงผลในรูป
ของคาเฉลี่ย ( X ) ตามตารางที่ 6 ดังนี้  
 

ตารางที่ 6 ชนิดของขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ชนิดของขยะ 

 

X  

(คนงานขนขยะ) 
X  

(คนสวน) 
X  

(ผูจําหนายอาหาร) 
X  

(แมบาน) 
1. ถุงพลาสติก 3.7500 - - - 
2. ขวดพลาสติก 4.2500 - - - 
3. กระดาษ 3.7500 - - - 
4. โฟม 7.5000 - - - 
5. เศษขาวและอาหาร 6.0000 - 6.3300  1.8500 
6. เศษผักและผลไม 8.2500 - 6.5700 1.7500 
7. แกว/อลูมิเนียม 6.0000 - - - 
8. เศษใบไม/กิ่งไม 9.2500 7.0333 - - 
9. เศษหญา 9.0000 2.2000  - - 
10. อ่ืน ๆ  1.0000 - 1.0000 2.5200 

 

จากตารางที่ 6 สรุปไดวา 
(1) ชนิดของขยะที่คนงานขนขยะพบเปนจํานวนมากในระหวางการปฏิบัติงานเรียง

ตามลําดับ ไดแก เศษใบไมและกิ่งไม ( X  = 9.25) เศษหญา ( X = 9.00) เศษผักและผลไม ( X = 8.25) 
โฟม ( X = 7.50) เศษขาวและอาหาร ( X = 6.00) แกว/อลูมิเนียม ( X = 6.00) สวนขยะที่พบในลําดับ
รองลงมาคือ ขวดพลาสติก ( X = 4.25) ถุงพลาสติก ( X = 3.75) กระดาษ ( X = 3.75) และขยะอื่นๆ 
ตามลําดับ  

(2) ชนิดของขยะที่คนสวนพบมากที่สุดในระหวางการปฏิบัติงานไดแก เศษใบไมและ
กิ่งไม ( X = 7.03) รองลงมาคือเศษหญา ( X = 2.20)  
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(3) ชนิดของขยะที่ผูจําหนายอาหารพบมากที่สุดในระหวางการปฏิบัติงานไดแก เศษ
ผักและผลไม ( X = 6.57) และเศษขาวและเศษอาหาร ( X = 6.33) ตามลําดับ  

(4) ชนิดของขยะที่แมบานทําความสะอาดอาคารพบมากที่สุดในระหวางการปฏิบัติ 
งาน ไดแก เศษขนม ( X = 2.52) รองลงมาคือเศษขาวและเศษอาหาร ( X = 1.85) และเศษผลไม ( X = 
1.75) ตามลําดับ  

จากขอมูลขางตนนี้สามารถสรุปโดยภาพรวมไดวา ในความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและดูแลการทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ นั้น ขยะที่
เกิดข้ึนสวนใหญเปนขยะยอยสลายไดซ่ึงประกอบไปดวยเศษใบไมและกิ่งไม เศษหญา เศษผักและ
ผลไม รวมทั้งเศษขาวและเศษอาหาร ตามลําดับ    

1.2.2 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย (ตัวเลขประมาณการ) 
   กลุมเปาหมายที่ทําการสอบถามดวยแบบสอบถามทั้ง 4 กลุมไดใหความคิดเห็นถึง

ปริมาณขยะที่พบในระหวางการปฏิบัติงานของแตละกลุม ซ่ึงแสดงผลเปนตัวเลขโดยประมาณของ
ขยะจากแหลงกําเนิดตางๆ ท่ีกลุมเปาหมายแตละกลุมปฏิบัติงานอยูตามตารางที่ 7 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 7 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
แหลงกําเนิดขยะ 

(ผูดแูลรับผิดชอบ) 
ปริมาณขยะ  

(ตัวเลขประมาณการ) 
รอยละของผูตอบ
แบบสอบถาม  

1. ถังขยะภายนอกอาคารทั้งหมด 
    (คนงานขนขยะ) 

          1 – 2 ตัน/วัน 100.0 

2. สวนหยอมในมหาวิทยาลัยฯ 
    (คนสวน) 

> 100 กก./สัปดาห   50.0 

3. รานคาจําหนายอาหาร 
    (ผูจําหนายอาหาร) 

 < 30 กก./ราน/ตอวัน   81.0 

4. ถังขยะภายในอาคารทุกอาคาร 
    (แมบานทําความสะอาด) 

    < 10 กก./อาคาร/ตอวัน   57.1 

   

 จากตารางที่ 7 พบวา ปริมาณขยะที่คนงานขนขยะเก็บรวบรวมจากถังขยะทั้งหมดที่
ตั้งอยูตามจุดตางๆ ภายนอกอาคารทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 91 ถัง (ราย ละเอียด
ในภาคผนวก ง) มีจํานวนโดยประมาณ 1-2 ตันตอวัน ขยะที่เกิดจากการตัดแตงกิ่งไมและสนามหญา
ในสวนหยอมของมหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนโดยประมาณมากกวา 100 กิโลกรัมตอสัปดาห ขยะที่เกิด
จากรานคาจําหนายอาหารทุกรานภายในมหาวิทยาลัยฯมีจํานวนโดยประมาณต่ํากวา 30 กิโลกรัมตอ
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รานตอวัน และขยะที่เกิดข้ึนจากถังขยะที่ตั้งอยูภายในอาคารตางๆ มีจํานวนโดยประมาณต่ํากวา 10 
กิโลกรัมตออาคารตอวัน  

1.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย ผลการสํารวจความคิดเห็นใน
การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับประเด็นการนําขยะยอยสลายไดท่ีเกิดขึ้นกลับมาใช
ประโยชนในรูปแบบตางๆ ปรากฏตามตารางที่ 8 ตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 8 ความคิดเห็นในการนําขยะยอยสลายไดท่ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยกลับมาใชประโยชน 
การนําขยะกลบัมาใชประโยชน ความถี่ รอยละ 
1. การนํามาหมักทําปุย 69 75.0 
2. การนํามาใชเปนแหลงพลังงาน 17 18.2 
3. อ่ืน ๆ (เชน นําไปเลี้ยงสัตว)   6   6.8 

รวม 92 100.0 
 

จากการสํารวจความคิดเห็นในประเด็นของการนําขยะกลับมาใชประโยชนในดานตางๆ 
โดยเนนในสวนของขยะยอยสลายไดท่ีจะนํามาใชในการหมักทําปุยหรือใชเปนแหลงพลังงานนั้น 
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 75.0 มีความเห็นวา ขยะยอยสลายไดท่ีเกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัยฯ ควรนํากลับมาใชประโยชนในรูปของการหมักทําปุย รอยละ 18.2 มีความเห็นวา
ควรนําไปใชเปนแหลงพลังงาน สวนรอยละ 6.8 มีความเห็นวาควรนําไปใชประโยชนอยางอื่น เชน 
นําไปเปนอาหารเลี้ยงสัตว เปนตน 

2.  การสํารวจชนิดและปริมาณการเกิดขยะที่ยอยสลายไดโดยการสุมชั่งน้ําหนักขยะ 
ผลการสํารวจชนิดและปริมาณการเกิดขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยการสุม

ชั่งน้ําหนักขยะจําแนกออกเปน 3 หัวขอประกอบดวย การชั่งน้ําหนักขยะทั่วไปที่ท้ิงลงในถังขยะ 
การช่ังน้ําหนักขยะที่ยอยสลายไดจากแหลงกําเนิด และการชั่งน้ําหนักกากไขมันจากบอดักไขมัน 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1  การชั่งน้ําหนักขยะท่ัวไปจากถังขยะ การสํารวจปริมาณขยะทั่วไปซึ่งทิ้งลงในถังขยะทั้ง 
หมดท่ีตั้งอยูภายนอกอาคาร โดยเก็บขอมูลในระหวางเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
สามารถสรุปผลการสํารวจออกเปน 2 สวนคือ 

      (1) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชวงวันทํางาน แสดงผลการสํารวจตามตารางที่ 9 ซ่ึงพบวามี
น้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 1,279.6 กิโลกรัมตอวัน โดยมีปริมาณขยะสูงสุดและต่ําสุดเทากับ 1,723.5 และ 
809.0 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ ท้ังนี้ปรากฏวาปริมาณขยะที่เกิดขึ้นชวงระหวางเปดเทอมในเดือน
สิงหาคมถึงกันยายนและเดือนพฤศจิกายนมีจํานวนมากกวา 1,100 กิโลกรัมตอวันทุกเดือน ในขณะ
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ท่ีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมซึ่งเปนชวงเวลาปดเทอมมีจํานวนลดลงเหลือเพียงประมาณ 
800-900 กิโลกรัมตอวันเทานั้น ซ่ึงเปนผลมาจากการที่มีจํานวนนักเรียนและนักศึกษาเขามาใน
มหาวิทยาลัยฯ นอยลงในชวงเวลาดังกลาวนั่นเอง 

 

ตารางที่ 9 ปริมาณขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นในวันทํางานระหวางเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

 
(2) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชวงวันหยุดสุดสัปดาห แสดงผลการสํารวจตามตารางที่ 10 ซึ่ง

พบวามีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 1,057.6 กิโลกรัมตอวัน โดยมีปริมาณสูงสุดและต่ําสุดเทากับ 1,841.0 
และ 594.0 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ และในทํานองเดียวกันก็พบวามีขยะที่เกิดขึ้นในวันหยุดสุด
สัปดาหระหวางเปดเทอมในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและเดือนพฤศจิกายนมากกวาในชวงเวลาปด

ลําดับ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีชั่งน้าํหนัก 

จํานวนขยะทีท้ิ่งในถังประเภทตางๆ รวมท้ังสิ้น 
(กก./วัน) ถังแบบเดิม 

(กก./วัน) 
ถังแบบใหม 

(กก./วัน) 
ถังอื่นๆ 

(กก./วัน) 
1 11 ส.ค. 53 1,161.3 6 556.2 1,723.5 
2 18 ส.ค. 53 754 - 643 1,397.0 
3 25 ส.ค. 53 880 111 547 1,538.0 
4 1 ก.ย. 53 886 - 662 1,548.0 
5 8 ก.ย. 53 866 39 699 1,604.0 
6 15 ก.ย. 53 1,015 - 670 1,685.0 
7 22 ก.ย. 53 904 55 427 1,386.0 
8 29 ก.ย. 53 718 19 374 1,111.0 
9 6 ต.ค. 53 513 - 296 809.0 

10 13 ต.ค. 53 466 104 316 886.0 
11 20 ต.ค. 53 587 13 230 830.0 
12 27 ต.ค. 53 566 57 216 839.0 
13 3 พ.ย. 53 737 157 480 1,374.0 
14 10 พ.ย. 53 723 67 456 1,246.0 
15 17 พ.ย. 53 813 26 402 1,241.0 
16 24 พ.ย. 53 857 40 360 1,257.0 
 คาเฉลี่ย - - - 1,279.6 
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เทอมในเดือนตุลาคมเชนเดียวกันกับในวันทํางานของชวงเวลาเดียวกัน โดยที่ในระหวางเปดเทอม
พบวามีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 900 กิโลกรัมตอวันขึ้นไป สวนในชวงเวลาปดเทอมมีปริมาณ
ขยะลดลงเหลือประมาณ 600-700 กิโลกรัมตอวันเทานั้น 

 

ตารางที่ 10 ปริมาณขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาหระหวางเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 
                  พ.ศ. 2553 

 
 จากผลการสํารวจตามตารางที่ 9 และ 10 สรุปไดวา ขยะทั่วไปที่เกิดข้ึนในระหวางวัน

ทํางาน (ประมาณ 1.3 ตันตอวัน) จะมีจํานวนมากกวาขยะที่เกิดขึ้นในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 
(ประมาณ 1 ตันตอวัน) ท้ังนี้พบวาสอดคลองกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันทํางานที่มีการเรียนการสอน
มากกวาในวันหยุดสุดสัปดาห จึงทําใหมีจํานวนนักเรียน นักศึกษา อาจารย ตลอดจนเจาหนาที่และ
คนงานเขามาภายในมหาวิทยาลัยฯ เปนจํานวนมากตามไปดวยนั่นเอง  
 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป 
ท่ีชั่งน้าํหนัก 

จํานวนขยะทีท้ิ่งในถังประเภทตางๆ  

รวมท้ังสิ้น 
(กก./วัน) ถังแบบเดิม 

(กก./วัน) 
ถังแบบใหม 

(กก./วัน) 
ถังอื่นๆ 

(กก./วัน) 
1 8 ส.ค. 53 626.6 - 483 1,109.6 
2 22 ส.ค. 53 1,168 - 673 1,841.0 
3 29 ส.ค. 53 766 - 1,012 1,778.0 
4 5 ก.ย. 53 656 242 237 1,135.0 
5 12 ก.ย. 53 598 13 564 1,175.0 
6 19 ก.ย. 53 776 - 307 1,083.0 
7 26 ก.ย. 53 658 35 282 975.0 
8 3 ต.ค. 53 469 11 287 767.0 
9 10 ต.ค. 53 473 - 215 688.0 

10 7 พ.ย. 53 554 40 - 594.0 
11 14 พ.ย. 53 556 18 263 837.0 
12 21 พ.ย. 53 644 27 216 887.0 
13 28 พ.ย. 53 539 - 340 879.0 
 คาเฉลี่ย - - - 1,057.6 
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2.2  การชั่งน้ําหนักขยะที่ยอยสลายไดจากแหลงกําเนิด การสํารวจปริมาณขยะที่ยอยสลายได
ซ่ึงถูกนํามาทิ้งลงในถังที่จัดแยกไวแตละประเภทตางหากจากขยะทั่วไป โดยทําการเก็บขอมูลใน 
ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงมกราคม พ.ศ. 2554 สามารถสรุปผลไดตามตารางที่ 11 ดัง 
ตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 11 ปริมาณขยะยอยสลายไดท่ีเกิดขึ้นระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงมกราคม พ.ศ. 
                  2554    

 

จากตารางที่ 11 พบวา ปริมาณขยะยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทที่เกิดขึ้นในแตละวันมีจํานวน
เฉลี่ยเทากับ 299.8 กิโลกรัมตอวัน โดยเศษอาหารมีปริมาณมากที่สุดคือ 191.9 กิโลกรัมตอวัน 
รองลงมาไดแก เศษหญาและใบไม และเศษผักและผลไม ซ่ึงมีจํานวนเฉลี่ยเทากับ 66.3 และ 41.6 
กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ  

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป 
ท่ีชั่งน้าํหนัก 

ประเภทของขยะที่ยอยสลายได รวมท้ังสิ้น 
(กก./วัน) เศษผัก&ผลไม 

(กก./วัน) 
 เศษอาหาร 

(กก./วัน) 
เศษหญา&ใบไม 

(กก./วัน) 
1 8 ธ.ค. 53 35 312 40 387 
2 12 ธ.ค. 53 20 130 42 192 
3 15 ธ.ค. 53 52 350 37 439 
4 19 ธ.ค. 53 31 108 56 195 
5 22 ธ.ค. 53 45 190 65 300 
6 26 ธ.ค. 53 33 126 100 259 
7 29 ธ.ค. 53 40 140 112 292 
8 5 ม.ค. 54 42.5 175 150 367.5 
9 9 ม.ค. 54 20 200 50 270 
10 12 ม.ค. 54 60 314 103 477 
11 16 ม.ค. 54 40 112 50 202 
12 19 ม.ค. 54 51 185 48 284 
13 23 ม.ค. 54 44.5 128 39 211.5 
14 26 ม.ค. 54 69 274 71 414 
15 30 ม.ค. 54 41 135 32 208 
 คาเฉลี่ย  41.6 191.9 66.3 299.8 
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2.3  การชั่งน้ําหนักกากไขมันจากบอดักไขมัน การสํารวจปริมาณกากไขมันจากบอดักไขมัน
ท่ีติดตั้งตามรานคาจําหนายอาหารทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 23 ราน ท้ังที่
อยูในบริเวณศูนยอาหารและบริเวณอื่นๆ และรานจําหนายอาหารที่อยูในบริเวณโรงเรียนสาธิตฯ
โดยทําการเก็บขอมูลในระหวางเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม พ.ศ. 2554 สามารถสรุปผลไดตามตาราง
ท่ี 12 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 12 ปริมาณกากไขมันจากบอดักไขมันของรานคาจําหนายอาหารระหวางเดือนกุมภาพันธ 
                  ถึงมีนาคม พ.ศ. 2554 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป 
ท่ีชั่งน้าํหนัก 

ปริมาณกากไขมัน 
 (กก./วัน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

2 ก.พ. 54 
6 ก.พ. 54 
9 ก.พ. 54 
13 ก.พ. 54 
16 ก.พ. 54 
20 ก.พ. 54 
23 ก.พ. 54 
27 ก.พ. 54 
2 มี.ค. 54 
6 มี.ค. 54 
9 มี.ค. 54 

74 
96 
96 
90 
77 
75 
78 
77 
58 
52 
62 

 คาเฉลี่ย 76 
 

จากตารางที่ 12 พบวา ปริมาณกากไขมันจากบอดักไขมันซึ่งติดตั้งตามรานคาจําหนายอาหาร
ภายในมหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนเฉลี่ยเทากับ 76 กิโลกรัมตอวัน โดยมีปริมาณสูงสุดและต่ําสุดเทากับ 
96 และ 52 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ ท้ังนี้ปรากฏวาปริมาณกากไขมันที่เกิดขึ้นชวงเปดเทอมใน
เดือนกุมภาพันธมีจํานวนมากกวา 70 กิโลกรัมตอวันขึ้นไป ในขณะที่ปริมาณกากไขมันที่เกิดข้ึนใน
เดือนมีนาคมซึ่งเปนชวงเวลาปดเทอมมีจํานวนลดลงเหลือเพียงประมาณ 50-60 กิโลกรัมตอวัน
เทานั้น 
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สวนที่ 2: การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายไดภายใน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายไดซ่ึงประกอบดวยการ
วิเคราะหตัวอยางขยะในหองปฏิบัติการ และการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติท้ังสองดานของขยะ
ดังกลาววามีความแตกตางกันหรือไม ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 

1.  การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายได  
ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายได ซ่ึงจําแนกออก 

เปน 3 ประเภท ไดแก เศษผักและผลไม เศษอาหาร รวมทั้งเศษหญาและเศษใบไม มีดังนี้ (ดูราย 
ละเอียดในภาคผนวก จ) 

1.1  คุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก ปริมาณความชื้น (moisture content) ซึ่งทําการวิเคราะห
จากตัวอยางขยะจํานวนทั้งส้ิน 39 ตัวอยาง ในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
ปรากฏผลตามตารางที่ 13 ดังนี้  

 

ตารางที่ 13 ปริมาณความชื้นของขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ลําดับ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเก็บตัวอยาง 

ปริมาณความชื้น (%) 
เศษผัก&ผลไม เศษอาหาร เศษหญา&ใบไม 

1 21 ก.ค. 53 88 76 84 
2 28 ก.ค. 53 92 80 60 
3 4 ส.ค. 53 92 80 76 
4 17 ส.ค. 53 84 84 76 
5 24 ส.ค. 53 84 76 80 
6 6 ก.ย. 53 84 76 68 
7 15 ก.ย. 53 68 74 70 
8 23 ก.ย. 53 72 76 74 
9 1 ต.ค. 53 76 72 80 
10 10 ต.ค. 53 80 76 72 
11 1 พ.ย. 53 64 68 52 
12 7 พ.ย. 53 64 68 56 
13 18 พ.ย. 53 68 72 56 
 คาเฉลี่ย 78.15 75.23 69.54 
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จากตารางที่ 13 พบวา ขยะยอยสลายไดประเภทเศษผักและผลไมมีปริมาณความชื้นสูงที่สุด 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 78.15% รองลงมาไดแก เศษอาหาร และเศษหญาและใบไม ซ่ึงมีปริมาณ
ความชื้นเฉลี่ยเทากับ 75.23% และ 69.54% ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องจากในเศษผักและผลไมซ่ึงเปนขยะ
สดจะมีน้ําเปนองคประกอบอยูคอนขางมาก จึงทําใหขยะประเภทนี้มีปริมาณความชื้นสูงตามไป
ดวย สวนในขยะที่เปนเศษอาหารจะมีองคประกอบที่เปนน้ําแกง น้ําตมจืด หรือน้ํากวยเต๋ียวผสมอยู
ดวย จึงเปนสาเหตุใหในเศษอาหารมีปริมาณความชื้นอยูสูงเชนกัน 

1.2 คุณสมบัติทางเคมี ไดแก สวนประกอบทางเคมี 3 ชนิดคือไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส 
(P) และโพแทสเซียม (K) อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) และคาความรอน 
(heating value) ตามลําดับ ซึ่งทําการวิเคราะหจากตัวอยางขยะจํานวนทั้งสิ้น 39 ตัวอยาง ในระหวาง
เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ปรากฏผลดังนี้  

1.2.1 สวนประกอบทางเคมี (chemical component) ผลการวิเคราะห N, P และ K ของขยะที่
ยอยสลายได 3 ประเภท พบวามีคาเฉลี่ยแตกตางกันดังแสดงตามตารางที่ 14 ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 14 สวนประกอบทางเคมีของขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ลําดับ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเก็บตัวอยาง  

เศษผัก&ผลไม  เศษอาหาร  เศษหญา&ใบไม  
N 

(%) 
P  

(%) 
K 

(%) 
N 

(%) 
P 

(%) 
K 

(%) 
N 

(%) 
P 

 (%) 
K 

(%) 
1 21 ก.ค. 53 0.17 0.07 0.16 0.17 0.07 0.15 0.12 0.01 0.18 
2 28 ก.ค. 53 0.04 0.24 0.19 0.04 0.21 0.17 0.04 0.16 0.20 
3 4 ส.ค. 53 0.09 0.51 0.19 0.04 0.47 0.18 0.05 0.37 0.20 
4 17 ส.ค. 53 0.45 0.10 0.17 0.22 0.11 0.17 0.09 0.10 0.18 
5 24 ส.ค. 53 0.23 0.81 0.24 0.17 0.58 0.23 0.27 0.70 0.17 
6 6 ก.ย. 53 0.15 0.31 0.15 0.08 0.45 0.13 0.15 0.47 0.15 
7 15 ก.ย. 53 0.17 0.61 0.18 0.15 0.56 0.15 0.19 0.59 0.18 
8 23 ก.ย. 53 0.16 0.55 0.18 0.16 0.66 0.15 0.20 0.57 0.18 
9 1 ต.ค. 53 0.13 0.66 0.15 0.15 0.65 0.15 0.16 0.54 0.16 
10 10 ต.ค. 53 0.17 0.61 0.17 0.17 0.66 0.14 0.16 0.62 0.16 
11 1 พ.ย. 53 0.14 0.71 0.16 0.16 0.56 0.17 0.16 0.62 0.18 
12 7 พ.ย. 53 0.18 0.76 0.18 0.17 0.67 0.15 0.15 0.62 0.15 
13 18 พ.ย. 53 0.18 0.77 0.19 0.15 0.56 0.17 0.17 0.65 0.16 

 คาเฉลี่ย 0.17 0.52 0.18 0.14 0.48 0.16 0.15 0.46 0.17 
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จากตารางที่ 14 สรุปไดวา 
(1) เศษผักและผลไมมีเปอรเซนตของธาตุไนโตรเจนสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

0.17% รองลงมาไดแก เศษหญาและใบไม และเศษอาหาร ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.15% และ 0.14% 
ตาม ลําดับ 

(2) เศษผักและผลไมมีเปอรเซนตของธาตุฟอสฟอรัสสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
0.52% รองลงมาไดแก เศษอาหาร และเศษหญาและใบไม ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.48% และ 0.46% 
ตามลําดับ  

(3) เศษผักและผลไมมีเปอรเซนตของธาตุโพแทสเซียมสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
0.18% รองลงมาไดแก เศษหญาและใบไม และเศษอาหาร ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.17% และ 0.16% 
ตาม ลําดับ  

จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถสรุปโดยภาพรวมไดวา เศษผักและผลไมมีสวน 
ประกอบทางเคมีซ่ึงเปนธาตุอาหารของพืชท้ัง N, P และ K สูงท่ึสุด รองลงมาก็คือเศษหญาและ
ใบไม และเศษอาหาร ตามลําดับ  

1.2.2 อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) การวิเคราะห C/N ratio ของขยะ
ท่ียอยสลายได 3 ประเภท ปรากฏผลตามตารางที่ 15 ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 15 อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจนของขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัย 
                   ราชภัฏสวนสุนันทา 

ลําดับ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเก็บตัวอยาง 

C/N  Ratio 
เศษผัก&ผลไม  เศษอาหาร เศษหญา&ใบไม 

1 21 ก.ค. 53 11.84 11.68 14.44 
2 28 ก.ค. 53 41.75 50.87 50.30 
3 4 ส.ค. 53 20.02 41.25 40.79 
4 17 ส.ค. 53   4.10 8.45 20.76 
5 24 ส.ค. 53   7.75 11.48 6.29 
6 6 ก.ย. 53 18.46 17.75 13.34 
7 15 ก.ย. 53 11.25 12.37 10.44 
8 23 ก.ย. 53 11.98 12.26 9.65 
9 1 ต.ค. 53 17.30 12.93 10.48 
10 10 ต.ค. 53   9.53 10.88 9.47 
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ตารางที่ 15 (ตอ) 

 

จากตารางที่ 15 สรุปไดวา ขยะท่ียอยสลายไดประเภทเศษอาหารมีอัตราสวนระหวาง
คารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) สูงที่สุดโดยมีคาเฉล่ียประมาณ 17.5:1 ขณะที่เศษหญาและใบไม 
และเศษผักและผลไมมีคา C/N ratio เฉลี่ยประมาณ 17:1 และ 15:1 ตามลําดับ  

1.2.3 คาความรอน (heating value) การวิเคราะหคาความรอนของขยะที่ยอยสลายได 3 
ประเภท ปรากฏผลตามตารางที่ 16 ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 16 คาความรอนของขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ลําดับ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเก็บตัวอยาง 

C/N  Ratio 
เศษผัก&ผลไม  เศษอาหาร เศษหญา&ใบไม 

11 1 พ.ย. 53 13.65 11.72 12.34 
12 7 พ.ย. 53 12.04 13.00 13.53 
13 18 พ.ย. 53 12.24 13.80 12.13 
 คาเฉลี่ย 14.76 17.46 17.22 

ลําดับ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเก็บตัวอยาง 

คาความรอน (cal/g) 
เศษผัก&ผลไม  เศษอาหาร เศษหญา&ใบไม 

1 21 ก.ค. 53 4801.60 5267.93 5013.85 
2 28 ก.ค. 53 5783.88 4544.41 5032.82 
3 4 ส.ค. 53 5310.29 4497.50 4668.50 
4 17 ส.ค. 53 5008.65 4759.81 4536.60 
5 24 ส.ค. 53 5615.06 4982.55 5366.76 
6 6 ก.ย. 53 5530.92 6341.60 5558.05 
7 15 ก.ย. 53 6487.06 5857.32 5309.97 
8 23 ก.ย. 53 5653.76 6438.18 3980.63 
9 1 ต.ค. 53 4179.33 5414.82 3817.04 
10 10 ต.ค. 53 5020.52 5870.30 4835.60 
11 1 พ.ย. 53 5360.30 6264.54 4427.25 
12 7 พ.ย. 53 4885.75 4213.83 4458.74 
13 18 พ.ย. 53 5467.14 5464.99 6023.75 
 คาเฉลี่ย 5315.71 5378.29 4848.42 
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จากตารางที่ 16 พบวา ขยะยอยสลายไดประเภทเศษอาหารใหคาความรอนสูงที่สุด รองลงมา
ไดแกเศษผักและผลไมกับเศษหญาและใบไม ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 5,378.29, 5,315.71 และ 4,848.42 cal/g 
ตามลําดับ อยางไรก็ตามอาจกลาวไดวาขยะเหลานี้มีคุณสมบัติในการใหพลังงานความรอนอยูใน
ระดับที่ใกลเคียงกัน 

2.  การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายได 
การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายได 3 ประเภท  อัน

ไดแก เศษผักและผลไม เศษอาหาร รวมทั้งเศษหญาและเศษใบไม โดยใชสถิติ One-Way ANOVA
ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ปรากฏผลของการศึกษาดังแสดงตามตารางที่ 17 ตอไปนี้ (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ฉ) 

 

ตารางที่ 17 ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายไดภายใน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
คุณสมบัตขิองขยะ ประเภทของขยะที่ยอยสลายได Mean ( X ) F Sig. 
ปริมาณความชื้น (%) เศษผักและผลไม 

เศษอาหาร 
เศษหญาและใบไม 

78.1538 
75.2308 
69.5385 

6.267 .003 

ไนโตรเจน (%) เศษผักและผลไม 
เศษอาหาร 
เศษหญาและใบไม 

0.1738 
0.1423 
0.1462 

1.519 .226 

ฟอสฟอรัส (%) เศษผักและผลไม 
เศษอาหาร 
เศษหญาและใบไม 

0.5169 
0.4754 
0.4631 

.383 .683 

โพแทสเซียม (%) เศษผักและผลไม 
เศษอาหาร 
เศษหญาและใบไม 

0.1775 
0.1627 
0.1712 

2.096 .130 

อัตราสวนระหวาง
คารบอนตอไนโตรเจน  

เศษผักและผลไม 
เศษอาหาร 
เศษหญาและใบไม 

14.7608 
17.4558 
17.2258 

.400 .672 

คาความรอน (cal/g) เศษผักและผลไม 
เศษอาหาร 
เศษหญาและใบไม 

5315.713 
5378.290 
4848.430 

3.408 .038 
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2.1  การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพอัน
ไดแกปริมาณความชื้น (moisture content) ของขยะที่ยอยสลายได 3 ประเภท ซ่ึงกําหนดสมมติฐาน
เอาไวดังนี้คือ 

H0 : ขยะยอยสลายไดตางประเภทกันมีปริมาณความชื้นไมแตกตางกัน 
H1 : ขยะยอยสลายไดตางประเภทกันมีปริมาณความชื้นแตกตางกัน 

จากผลการวิเคราะหในตารางที่ 17 พบวา Sig. มีคาเทากับ .003 [Sig. เทากับ .003 < α (.05)] 
แสดงวายอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ขยะยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทคือ เศษผัก
และผลไม เศษอาหาร เศษหญาและใบไม มีปริมาณความชื้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

2.2  การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมี  ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีดานตางๆ ของ
ขยะที่ยอยสลายได 3 ประเภท มีราย ละเอียดผลการวิเคราะหทางสถิติของคุณสมบัติในแตละดาน
ดังตอไปนี้ 

2.1.1 สวนประกอบทางเคมี (chemical component)  
(1) การเปรียบเทียบสวนประกอบทางเคมีในสวนที่เปนปริมาณไนโตรเจน (N) ของ

ขยะที่ยอยสลายได 3 ประเภท ซ่ึงกําหนดสมมติฐานเอาไวดังนี้คือ 
H0 : ขยะยอยสลายไดตางประเภทกันมีปริมาณไนโตรเจนไมแตกตางกัน 
H1 : ขยะยอยสลายไดตางประเภทกันมีปริมาณไนโตรเจนแตกตางกัน 

จากผลการวิเคราะหในตารางที่ 17 พบวา Sig. มีคาเทากับ .226 [Sig. เทากับ .226 > α (.05)] 
แสดงวายอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ขยะยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทคือ เศษผัก
และผลไม เศษอาหาร เศษหญาและใบไม มีปริมาณไนโตรเจนไมแตกตางกันทางสถิติ  

(2) การเปรียบเทียบสวนประกอบทางเคมีในสวนท่ีเปนปริมาณฟอสฟอรัส (P) ของ
ขยะที่ยอยสลายได 3 ประเภท ซ่ึงกําหนดสมมติฐานเอาไวดังนี้คือ 

H0 : ขยะยอยสลายไดตางประเภทกันมีปริมาณฟอสฟอรัสไมแตกตางกัน 
H1 : ขยะยอยสลายไดตางประเภทกันมีปริมาณฟอสฟอรัสแตกตางกัน 

จากผลการวิเคราะหในตารางที่ 17 พบวา Sig. มีคาเทากับ .683 [Sig. เทากับ .683 > α (.05)] 
แสดงวายอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ขยะยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทคือ เศษผัก
และผลไม เศษอาหาร เศษหญาและใบไม มีปริมาณฟอสฟอรัสไมแตกตางกันทางสถิติ  

(3) การเปรียบเทียบสวนประกอบทางเคมีในสวนที่เปนปริมาณโพแทสเซียม (K)  ของ
ขยะที่ยอยสลายได 3 ประเภท ซ่ึงกําหนดสมมติฐานเอาไวดังนี้คือ  
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H0 : ขยะยอยสลายไดตางประเภทกันมีปริมาณโพแทสเซียมไมแตกตางกัน 
H1 : ขยะยอยสลายไดตางประเภทกันมีปริมาณโพแทสเซียมแตกตางกัน 

จากผลการวิเคราะหในตารางที่ 17 พบวา Sig. มีคาเทากับ .130 [Sig. เทากับ .130 > α (.05)] 
แสดงวายอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ขยะยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทคือ เศษผัก
และผลไม เศษอาหาร เศษหญาและใบไม มีปริมาณโพแทสเซียมไมแตกตางกันทางสถิติ  

2.1.2 อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio)  
การเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจนของขยะที่ยอยสลายได 3 

ประเภท ซ่ึงกําหนดสมมติฐานเอาไวดังนี้คือ 
H0 : ขยะยอยสลายไดตางประเภทกันมีอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจนไม 
       แตกตางกัน 
H1 : ขยะยอยสลายไดตางประเภทกันมีอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน 
       แตกตางกัน 

จากผลการวิเคราะหในตารางที่ 17 พบวา Sig. มีคาเทากับ .672 [Sig. เทากับ .672 > α (.05)] 
แสดงวายอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ขยะยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทคือ เศษผัก
และผลไม เศษอาหาร เศษหญาและใบไม มีอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจนไมแตกตางกัน
ทางสถิติ  

2.1.3 คาความรอน (heating value) 
การเปรียบเทียบคาความรอนของขยะที่ยอยสลายได 3 ประเภท ซ่ึงกําหนดสมมติฐานเอาไว

ดังนี้คือ 
H0 : ขยะยอยสลายไดตางประเภทกันมีคาความรอนไมแตกตางกัน 
H1 : ขยะยอยสลายไดตางประเภทกันมีคาความรอนแตกตางกัน 

จากผลการวิเคราะหในตารางที่ 17 พบวา Sig. มีคาเทากับ .038 [Sig. เทากับ .038 < α (.05)] 
แสดงวายอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ขยะยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทคือ เศษผัก
และผลไม เศษอาหาร เศษหญาและใบไม มีคาความรอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  

ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายได
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถสรุปเปนภาพรวมไดวา เศษผักและผลไม เศษอาหาร 
รวมทั้งเศษหญาและเศษใบไม มีคุณสมบัติตางๆ ไมแตกตางกันทางสถิติแตอยางใด ยกเวนปริมาณ
ความชื้นและคาความรอนท่ีพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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สวนที่ 3: การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําขยะที่ยอยสลายไดมาใชประโยชน
ในรูปแบบตางๆ 

การประเมินเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนําขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทากลับมาใชประโยชน ซ่ึงประกอบดวยการนํามาทําปุยหมักและการนํามาใชเปนแหลง
พลังงาน ปรากฏผลการศึกษาดังนี้                           

1. การนํามาทําปุยหมัก   
การนําขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงไดแก เศษผักและผลไม เศษอาหาร เศษ

หญาและเศษใบไม มาหมักทําปุยโดยกระบวนการใชออกซิเจน (Aerobic decomposition) เพื่อใหได
ผลผลิตเปนวัตถุอินทรียท่ีเปนประโยชนสําหรับพืชซ่ึงเรียกวา “ฮิวมัส (humus)” นั้น มีผลการวิจัย
ดังตอไปนี้  

1.1 สัดสวนของขยะยอยสลายไดท่ีใชทําปุยหมัก จากผลการศึกษาคุณสมบัติของขยะที่
เกี่ยวของกับการนํามาทําปุยหมักตามตารางที่ 15 พบวา เศษอาหารมีอัตราสวนระหวางคารบอนตอ
ไนโตรเจน (C/N ratio) สูงที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 17.5:1 รองลงมาไดแก เศษหญาและใบไม 
และเศษผักและผลไมซ่ึงมีคา C/N ratio เฉลี่ยประมาณ 17:1 และ 15:1 ตามลําดับ ดังนั้นจึงกําหนด
สัดสวนของขยะที่จะใชในการทําปุยหมักโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังกลาวเปนหลัก ท้ังนี้เพื่อให
วัตถุดิบในการหมักปุยมีคา C/N ratio ใกลเคียงกับคาท่ีเหมาะสมคือ 20-40:1 ใหมากที่สุด นอกจากนี้
ยังไดพิจารณาถึงอัตราการเกิดขยะดังกลาววามีมากนอยเพียงใดในแตละวันอีกดวย ซ่ึงผลจาก
การศึกษาตามตารางที่ 11 พบวา เศษอาหารมีปริมาณมากที่สุดคือ 191.9 กิโลกรัมตอวัน รองลงมา
ไดแก เศษหญาและใบไม และเศษผักและผลไม ซ่ึงมีจํานวนเฉลี่ยเทากับ 66.3 และ 41.6 กิโลกรัมตอ
วัน ตามลําดับ ดวยหลักเกณฑท้ัง 2 ประการขางตนจึงไดขอสรุปเกี่ยวกับสัดสวนของขยะทั้ง 3 
ประเภทที่ใชหมักทําปุยในการวิจัยครั้งนี้ดังนี้  

(1)  เศษอาหาร (C/N ratio เทากับ 17.5:1 และอัตราการเกิดเทากับ 191.9 กิโลกรัมตอวัน) 
จํานวน 3 สวน ซ่ึงประกอบไปดวย เศษขาว เศษผักชนิดตางๆ เศษเนื้อหมู เศษปลา เศษกุงและ
เปลือกกุง เปลือกไข และเลือดหมู ฯลฯ  

(2)  เศษหญาและใบไม (C/N ratio เทากับ 17:1 และอัตราการเกิดเทากับ 66.3 กิโลกรัม
ตอวัน) จํานวน 2 สวน ซ่ึงประกอบไปดวยเศษหญาสดรวมทั้งใบไมแหงและกิ่งไมแหงชนิดตางๆ 
ปะปนกัน 

(3)  เศษผักและผลไม (C/N ratio เทากับ 15:1 และอัตราการเกิดเทากับ 41.6 กิโลกรัมตอ
วัน) จํานวน 1 สวน ซ่ึงประกอบไปดวยเศษผักบุง คะนา กะหลํ่าปลี เปลือกแตงโม เปลือกมะมวง 
เศษสับปะรด แคนตาลูบ และใบสตรอเบอรี่ ตามลําดับ   
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จากสัดสวนของขยะที่กําหนดไวขางตนสามารถคํานวณหาอัตราสวนระหวางคารบอนตอ
ไนโตรเจน (C/N ratio) โดยรวมไดดังนี้คือ 

C/N ratio = [(17.5 + 17.5 + 17.5) + (17 + 17) + 15]:1 / 6 
   = 101.5:1 / 6 
   = 16.92:1  

ผลจากการคํานวณสรุปไดวา ขยะยอยสลายไดท่ีใชหมักทําปุยในสัดสวนเศษอาหาร : เศษ
หญาและใบไม : เศษผักและผลไม เทากับ 3:2:1 มีอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N 
ratio) โดยประมาณเทากับ 17:1 ซ่ึงพบวายังต่ํากวาเกณฑท่ีเหมาะสมคือ 20:1 อยูเล็กนอย   

1.2 ระยะเวลาในการหมักทําปุย การหมักทําปุยจากขยะที่ยอยสลายไดโดยกระบวนการใช
ออกซิเจนใชระยะเวลารวมทั้งส้ิน 28 วัน เริ่มต้ังแตวันที่ 11 มกราคมถึง 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 โดย
สามารถแสดงกระบวนการหมักทําปุยในรูปของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในถังหมักปุยไดดัง
ภาพที่ 10 ตอไปนี้ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ช) 
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อุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิในถังหมักปุย

 
ภาพที่ 10 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในถังหมกัปุยท่ีผลิตจากขยะยอยสลายได 

 

จากภาพที่ 10 พบวา การหมักปุยจากขยะดวยกระบวนการใชออกซิเจนจะเกิดปฏิกิริยายอย
สลายอินทรียวัตถุโดยจุลินทรียสูงที่สุดในชวงสัปดาหแรกของการหมักปุยคือระหวางวันที่ 12 ถึง19 
มกราคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีอุณหภูมิท่ีวัดไดในถังหมักปุยแตละวันตั้งแต 40 ºC ข้ึนไปเกือบทุกวัน และ
ปฏิกิริยายอยสลายดังกลาวเริ่มลดระดับลงในชวงสัปดาหท่ีสองคือระหวางวันที่ 20 ถึง 26 มกราคม 
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พ.ศ. 2554 โดยที่สามารถวัดอุณหภูมิในถังหมักไดประมาณ 33 ถึง 35 ºC หลังจากนั้นเมื่อเขาสูชวง
สองสัปดาหสุดทายคือระหวางวันที่ 27 มกราคมถึง 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ปรากฏผลวาอณหภูมิ
ภายในถังหมักปุยอยูในสภาพคงตัวท่ีระดับประมาณ 31 ถึง 33 ºC ซ่ึงใกลเคียงกับอุณหภูมิของ
อากาศภายนอก จึงแสดงวาปฏิกิริยายอยสลายอินทรียวัตถุโดยจุลินทรียไดเสร็จส้ินลงแลว อัน
หมายถึงกระบวนการหมักทําปุยจากขยะไดยุติลงเชนเดียวกัน  

1.3 คุณภาพของปุยหมัก จากการนําขยะยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยฯ มาหมักทําปุยโดย
อาศัยกระบวนการดังกลาวขางตน พบวาผลผลิตท่ีไดคือวัสดุท่ีมีลักษณะคงรูป สีคอนขางดําถึง
น้ําตาลเขม และไมมีกล่ินเหม็นเนาของขยะซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต (ดังภาพที่ 11) สําหรับ
คุณภาพของปุยท่ีผลิตไดเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานปุยหมักที่กําหนดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
สามารถสรุปผลไดดังตารางที่ 18 คือ 

(1)  พารามิเตอรท่ีตรวจพบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานปุยหมักของกรมพัฒนาที่ดินคือ 
Nitrogen (N), Potassium (K) และ pH ตามลําดับ    

(2)  พารามิเตอรท่ีตรวจพบวามีคาใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐานปุยหมักของกรมพัฒนา
ท่ีดินคือ Phosphorus (P) 

(3)  พารามิเตอรท่ีตรวจพบวาไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานปุยหมักของกรมพัฒนาที่ดิน
คือ Organic matter (OM), C/N ratio และ Moisture content ตามลําดับ  

 

   
 

                     
 

ภาพท่ี 11 ลักษณะของปุยหมักที่ผลิตจากขยะยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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ตารางที่ 18 ผลการตรวจสอบคุณภาพของปุยหมักที่ผลิตจากขยะยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏสวนสุนันทา 
ลําดับท่ี พารามิเตอร (หนวยวัด) คาที่พบจากตวัอยางปุย คามาตรฐาน* 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Nitrogen (%) 
Phosphorus (%) 
Potassium (%)  
Organic carbon (% w/w) 
C/N ratio 
Organic matter (% w/w) 
Moisture content (% w/w) 
pH 

3.52 
0.90 
1.71 

42.10 
12:1 
72.57 
11.03 
6.33 

≥ 1.0 
≥ 1.0  
≥ 0.5  

- 
20:1 

25-50 
> 35  

6.0-7.5 
หมายเหตุ: * หมายถึง มาตรฐานปุยหมักที่กําหนดโดยกรมพัฒนาที่ดิน (2542)  

 

2. การนํามาใชผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทง 
การนําขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงไดแก เศษผักและผลไม เศษอาหาร เศษ

หญาและเศษใบไม มาผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทงดวยวิธีการอัดโดยไมใชความรอนหรืออัดเปยก โดย
มีกากไขมันที่รวบรวมจากบอดักไขมันและแปงมันสําปะหลังทําหนาที่เปนตัวประสาน มีผลการ 
วิจัยดังตอไปนี้  

2.1 สัดสวนของขยะยอยสลายไดท่ีใชในการทําเชื้อเพลิงอัดแทง จากผลการศึกษาคุณสมบัติ
ของขยะที่เกี่ยวของกับการทําเชื้อเพลิงอัดแทงตามตารางที่ 16 พบวา ขยะท้ัง 3 ประเภทคือเศษ
อาหาร เศษผักและผลไม เศษหญาและใบไม มีคาความรอนในระดับใกลเคียงกัน คือมีคาเฉลี่ย
เทากับ 5,378.29, 5,315.71 และ 4,848.42 cal/g ตามลําดับ ดังนั้นจึงกําหนดสัดสวนของขยะที่นํามา
ผสมกันเพื่อผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังกลาวเปนหลัก กลาวคือ ขยะที่ใหคา
ความรอนสูงกวาก็จะใชเปนสวนผสมในปริมาณที่มากกวา สวนขยะท่ีใหคาความรอนต่ําก็จะใชใน
ปริมาณที่นอยกวาลดหลั่นลงมาตามลําดับ อยางไรก็ตาม ไดกําหนดที่จะผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจาก
ขยะยอยสลายไดแตละประเภทโดยไมนํามาผสมรวมกับขยะอื่นๆ ควบคูไปดวย ท้ังนี้เพื่อศึกษาดูวา
เชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตจากขยะในสัดสวนตางๆ มีการใหคาความรอนแตกตางกันมากนอยเพียงใด 
ดวยเหตุผลและหลักเกณฑดังกลาวขางตนจึงไดขอสรุปเกี่ยวกับสัดสวนของขยะทั้ง 3 ประเภท
รวมทั้งกากไขมันและแปงมันสําปะหลังที่ใชสําหรับผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงในการวิจัยครั้งนี้ออกเปน 
5 ชุดตามที่ไดกลาวมาแลวในตารางที่ 4 ดังนี้ 
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(1)  ชุดที่ 1 คือ เศษอาหาร : กากไขมัน : แปงมันสําปะหลัง ในสัดสวน 80:10:10 
(2)  ชุดที่ 2 คือ เศษผักและผลไม : กากไขมัน : แปงมันสําปะหลัง ในสัดสวน 80:10:10 
(3)  ชุดที่ 3 คือ เศษหญาและใบไม : กากไขมัน : แปงมันสําปะหลัง ในสัดสวน 80:10:10 
(4)  ชุดที่ 4 คือ เศษอาหาร : เศษผักและผลไม : เศษหญาและใบไม : กากไขมัน : แปงมัน

สําปะหลัง ในสัดสวนที่ลดหลั่นลงไปตามคาความรอนของขยะคือ 40:30:10:10:10 
(5)  ชุดที่ 5 คือ เศษอาหาร : เศษผักและผลไม : เศษหญาและใบไม : กากไขมัน : แปงมัน

สําปะหลัง ในสัดสวนที่เทาๆ กันของขยะคือ 26.7: 26.7: 26.7:10:10 
2.2 คุณภาพของเชื้อเพลิงอัดแทง ผลการทดลองผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงตามสัดสวนตางๆ ที่

กลาวถึงขางตนปรากฏดังแสดงในภาพที่ 12 ซ่ึงสามารถตรวจสอบคุณภาพของเชื้อเพลิงในรูปของ
คาความรอน (heating value) และปริมาณเถา (ash content) ไดตามตารางที่ 19 และตารางที่ 20 ดัง 
ตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 19 คาความรอนของเชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตจากขยะยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      สวนสุนันทา 

ชุดที ่ เชื้อเพลิงอัดแทง คาความรอน (cal/g) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 เฉลีย่ 

1 80:10:10 8069.18 7797.44 7860.83 7988.83 7760.10 7895.28 
2 80:10:10 6690.74 6792.36 6759.63 6924.06 6916.93 6816.73 
3 80:10:10 6449.87 6555.87 6613.94 6682.59 6757.62 6611.98 
4 40:30:10:10:10 6873.88 7031.40 7184.35 7071.40 7193.88 7070.98 
5 26.7:26.7:26.7:10:10 6246.19 6355.50 6444.86 6614.51 6709.30 6474.07 

 
ตารางที่ 20 ปริมาณเถาของเชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตจากขยะยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      สวนสุนันทา 

ชุดที ่ เชื้อเพลิงอัดแทง ปริมาณเถา (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 เฉลีย่ 

1 80:10:10 13.9 14.8 13.8 16.0 14.0 14.5 
2 80:10:10 10.5 10.5 9.8 10.2 10.0 10.2 
3 80:10:10 17.8 18.1 18.5 18.6 18.0 18.2 
4 40:30:10:10:10 15.7 15.3 16.5 15.5 15.5 15.7 
5 26.7:26.7:26.7:10:10 17.2 17.6 17.5 17.4 17.8 17.5 
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                              ชุดที่ 1 สัดสวน 80:10:10                             ชุดที่ 2 สัดสวน 80:10:10 

               
                     ชุดที่ 3 สัดสวน 80:10:10                               ชุดที่ 4 สัดสวน 40:30:10:10:10 

           
              ชุดที่ 5 สัดสวน 26.7:26.7:26.7:10:10 

 

หมายเหตุ:     สัดสวนคือ เศษอาหาร : เศษผักผลไม : เศษใบไมและหญา : กากไขมัน : แปงมันสําปะหลัง  
 

ภาพที่ 12 เชื้อเพลิงอัดแทงทีผ่ลิตจากขยะยอยสลายไดในสัดสวนที่แตกตางกัน 
 

จากตารางที่ 19 พบวา เชื้อเพลิงอัดแทงชุดท่ี 1 ซ่ึงผลิตจากเศษอาหารโดยมีกากไขมันและ
แปงมันสําปะหลังเปนตัวประสานในสัดสวน 80:10:10 ใหคาความรอนสูงท่ีสุดคือ 7,895.28 cal/g 
รองลงมาไดแก เชื้อเพลิงอัดแทงชุดท่ี 4 ซ่ึงผลิตจากสวนผสมระหวางขยะยอยสลายไดท้ังสาม 
ประเภทคือ เศษอาหาร เศษผักและผลไม เศษหญาและใบไม โดยมีกากไขมันและแปงมันสําปะหลัง
เปนตัวประสานในสัดสวน 40:30:10:10:10 ซ่ึงใหคาความรอนเทากับ 7,070.98 cal/g สวนเชื้อเพลิง
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อัดแทงชุดที่ 2, 3 และ 5 ใหคาความรอนในระดับต่ําลงมาคือ 6,816.73, 6,611.98 และ 6,474.07 cal/g 
ตามลําดับ สวนตารางที่ 20 สรุปผลไดวา เชื้อเพลิงอัดแทงชุดที่ 1 และ 4 ซ่ึงใหคาความรอนสูงท่ีสุด
สองลําดับแรกมีปริมาณเถารอยละ 14.5 และ 15.7 ตามลําดับ ในขณะที่เชื้อเพลิงอัดแทงชุดอื่นๆ คือ 
ชุดที่ 2, 3 และ 5 มีปริมาณเถารอยละ 10.2, 18.2 และ 17.5 ตามลําดับ  

2.3 ลักษณะการเผาไหม การทดสอบลักษณะการเผาไหมของเชิ้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตจากขยะ
ยอยสลายไดท้ัง 5 ชุด ซ่ึงประกอบดวยการทดสอบลักษณะตางๆ จํานวน 4 ดานไดแก การตมน้ําให
เดือด การเผาไหม ควัน และกลิ่น ปรากฏผลดังแสดงตามตารางที่ 21 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 21 ลักษณะการเผาไหมของเชื้อเพลิงอัดแทงทีผ่ลิตจากขยะยอยสลายไดในสัดสวนตางๆ 
ชุดที ่ เชื้อเพลิงอัดแทง การตมน้ําใหเดือด 1/  

(นาที) 
การเผาไหม 2/ 

(นาที) 
ควัน กล่ิน 

1 80:10:10 12 53 ปานกลาง ปานกลาง 
2 80:10:10 13 43 ปานกลาง นอย 
3 80:10:10 18 40 มาก มาก 
4 40:30:10:10:10 12 50 มาก ปานกลาง 
5 26.7:26.7:26.7:10:10 20 39 มาก มาก 

หมายเหตุ: 1/ อุณหภูมิเริ่มตนคือ 25 ºC และอุณหภูมิน้ําเดือดคือ 100 ºC 
    2/ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนเผาเชื้อเพลิงอัดแทงจนมอดเปนเถา 
 

จากตารางที่ 21 พบวา เชื้อเพลิงอัดแทงชุดที่ 1 มีลักษณะในการเผาไหมดีท่ีสุด กลาวคือ ใช
ระยะเวลาในการตมน้ําใหเดือดนาน 12 นาที และตัวเชื้อเพลิงสามารถเผาไหมจนกระทั่งมอดเปนเถา
ไดนานถึง 53 นาที สวนปญหาดานควันและกลิ่นจากการเผาไหมมีในระดับปานกลาง รองลงมา
ไดแกเชื้อเพลิงอัดแทงชุดที่ 4 ซ่ึงใชเวลาในการตมน้ําใหเดือดนาน 12 นาทีเชนเดียวกัน แตสามารถ
เผาไหมไดนาน 50 นาที และมีปญหาดานควันและกลิ่นในระดับมากและปานกลาง ตามลําดับ 
นอกจากนั้นจะมีลักษณะการเผาไหมในแตละดานดอยลงเรียงตามลําดับดังนี้คือ  เชื้อเพลิงอัดแทง
ชุดที่ 2, 3 และ 5 

2.4 การจัดเรียงลําดับเชื้อเพลิงอัดแทง จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของเชื้อเพลิงอัดแทงใน
ดานการใหคาความรอนและปริมาณเถา รวมทั้งการศึกษาลักษณะการเผาไหมของเชื้อเพลิงดังกลาว
ในแงของระยะเวลาที่ใชในการตมน้ําใหเดือด ระยะเวลาตั้งแตเร่ิมตนเผาจนมอดเปนเถา ตลอดจน
ควันและกล่ินที่เกิดจากการเผาไหม สามารถจัดเรียงลําดับของเชื้อเพลิงอดัแทงโดยพิจารณาถึงขอมูล
การศึกษาขางตนในทุกดาน และแสดงผลการจัดเรียงลําดับไดตามตารางที่ 22 ดังนี้ 
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ตารางที่ 22 การจัดเรียงลําดับเชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตจากขยะยอยสลายไดในสัดสวนตางๆ 

ชุดที ่ เชื้อเพลิงอัดแทง การจัดเรียงลําดับเชื้อเพลิงอดัแทง 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) การคํานวณ ลําดับ 

1 80:10:10 1 2 1 1 2 2  9/6 = 1.50 1 
2 80:10:10 3 1 3 3 2 1 13/6 = 2.16 2 
3 80:10:10 4 5 4 4 3 3 23/6 = 3.83 4 
4 40:30:10:10:10 2 3 1 2 3 2 13/6 = 2.16 2 
5 26.7:26.7:26.7:10:10 5 4 5 5 3 3 25/6 = 4.16 5 

หมายเหตุ: (1)    คือการเรียงลําดับคาความรอนจากคาสูงสุดถึงตํ่าสุดโดยเรียงจากลําดับที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 
(2) คือการเรียงลําดับปริมาณเถาจากคาตํ่าสุดถึงสูงสุดโดยเรียงจากลําดับที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 
(3) คือการเรียงลําดับระยะเวลาการตมน้ําใหเดือดจากคาตํ่าสุดถึงสูงสุดโดยเรียงจากลําดับที่ 1, 2, 

3, 4 และ 5 
(4) คือการเรียงลําดับเวลาการเผาไหมจากคาสูงสุดถึงตํ่าสุดโดยเรียงจากลําดับที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 
(5) คือการเรียงลําดับการเกิดควันในขณะเผาไหมโดยกําหนดใหการเกิดควันนอย, ปานกลาง และ

มากเปนลําดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ  
(6) คือการเรียงลําดับการเกิดกลิ่นในขณะเผาไหมโดยกําหนดใหการเกิดกลิ่นนอย, ปานกลาง และ

มากเปนลําดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ   
 

จากตารางที่ 22 พบวา เชื้อเพลิงอัดแทงชุดที่ 1 จัดเปนเชื้อเพลิงท่ีมีคุณภาพและมีลักษณะการ
เผาไหมดีท่ีสุดเปนลําดับที่ 1 สวนในลําดับท่ี 2 คือเชื้อเพลิงอัดแทงชุดที่ 2 และ 4 ซ่ึงมีคุณภาพและ
ลักษณะในการเผาไหมอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน สําหรับในลําดับตอๆ มาคือเชื้อเพลิงอัดแทงชุดที่ 
3 และ 5 ตามลําดับ ซ่ึงผลของการจัดเรียงลําดับเชื้อเพลิงอัดแทงดังกลาวมานี้สามารถนําไปใชใน
การพิจารณาวาควรจะนําขยะยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยฯ มาใชในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง
แบบใดจึงจะมีความเหมาะสมมากที่สุด  
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บทที่ 5 

อภิปรายและวิจารณผล 

ในการอภิปรายผลงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาศักยภาพในการแปรสภาพขยะที่ยอยสลายได
เพื่อนํากลับมาใชประโยชนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงหัวขอ
ของการอภิปรายออกเปน 3 สวน ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีไดกลาวมาแลวในบทที่ผาน
มา ซ่ึงการอภิปรายและวิจารณผลการวิจัยในแตละสวนมีรายละเอียดตามหัวขอตอไปนี้

1. ชนิดและปริมาณการเกิดขยะภายในมหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายได
3. เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนําขยะท่ียอยสลายไดกลับมาใชประโยชน

ชนิดและปริมาณการเกิดขยะภายในมหาวิทยาลัย
จากการประมวลผลการวิจัยเกี่ยวกับชนิดและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนสุนันทา ท้ังที่ไดรับจากการศึกษาสํารวจโดยอาศัยแบบสอบถามผูท่ีมีหนาที่เกี่ยวของกับการ
จัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ และโดยการสุมชั่งน้ําหนักขยะโดยตรง ซ่ึงไดแจกแจงรายละเอียด
ไปแลวในบทที่ผานมานั้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นหลักๆ ไดดังตอไปนี้

1. ชนิดของขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
ขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณผูท่ีมีหนาที่เกี่ยวของกับการจดัการขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ 

โดยเฉพาะคนงานเก็บขนขยะมีความคิดเห็นวา ขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ สวนใหญเปน
ขยะยอยสลายไดซ่ึงประกอบไปดวยเศษใบไม กิ่งไม และเศษหญา เศษผักและผลไม รวมทั้งเศษขาว
และเศษอาหาร ตามลําดับ โดยขยะเหลานี้บางประเภท เชน เศษขาวและเศษอาหารรวมทั้งเศษผัก
และผลไมจะมีการจัดภาชนะรองรับแยกไวตางหากจากขยะทั่วไป และเปนขยะที่เกิดขึ้นทุกๆ วัน
เนื่องจากมีการจําหนายอาหารใหแกนักศึกษาและอาจารยตลอดจนเจาหนาที่ตลอดเวลาทั้งในวัน
ทํางานและวันหยุดสุดสัปดาห สวนขยะประเภทเศษใบไม กิ่งไม และเศษหญาพบวาเกิดขึ้นเฉพาะ
ในวันที่มีการตัดแตงกิ่งไม สวนหยอม และสนามหญาเทานั้น ซ่ึงโดยปกติจะมีการตัดแตงกิ่งไม 
สวนหยอมและตกแตงสนามหญาประมาณ 1-2 ครั้งตอสัปดาห และขยะเหลานี้บางสวนจะถูกทิ้งลง
ในถังขยะโดยปะปนกับขยะอื่นๆ แตสวนใหญแลวคนสวนจะทําการเก็บรวบรวมและกองเอาไวเพื่อ
รอใหคนงานเก็บขยะนํารถขยะมาบรรทุกและขนไปยังจุดพักขยะเพื่อรอการเก็บขนจากทาง
กรุงเทพมหานครอีกทอดหนึ่ง 
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สําหรับขยะที่สํารวจพบในถังขยะที่ตั้งอยูภายนอกอาคารตางๆ ท่ัวมหาวิทยาลัยฯ พบวา เปน
ขยะที่ท้ิงปะปนกันโดยไมมีการคัดแยกตามสีของถังขยะอยางถูกตอง ซ่ึงประกอบไปดวยขยะตางๆ 
ไดแก ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก กลองโฟมใสอาหาร ขวดน้ําพลาสติก เศษขาว เศษขนม เศษ
กระดาษ กระดาษทิชซู ซองใสขนม ซองบุหร่ี ขวดแกว กลองนม และกระปองน้ําอัดลม เปนตน 
และเนื่องจากมีการทิ้งขยะปะปนกันโดยไมมีการคัดแยกตามที่กลาวมาแลว ขยะเหลานี้จึงมีศักยภาพ
ต่ําเนื่องจากมีความสกปรกจนขาดคุณภาพที่จะนํากลับมาใชประโยชนไดอีก ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ 
ควรจัดทําโครงการรณรงคใหมีการทิ้งขยะที่ถูกตองตามสีของถังขยะเพื่อเปนการคัดแยกขยะตั้งแต
ตนทาง ซ่ึงจะเปนการเพิ่มมูลคาของขยะเหลานั้นใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีกเปน
จํานวนมาก สวนขยะท่ีเหลือจากการคัดแยกซ่ึงไมสามารถนํามาใชประโยชนไดจึงทําการรวบรวม
เพื่อรอการเก็บขนจากทางกรุงเทพมหานครเพื่อนําไปกําจัดโดยวิธีฝงกลบตอไป นอกจากนี้ควรจัด
ใหมีโกดังสําหรับเก็บรวบรวมขยะที่มีการคัดแยกไวแลวเพื่อรอการนําไปจําหนายใหกับธนาคาร
วัสดุรีไซเคิลตอไปดวย วิธีการที่กลาวมานี้จะชวยทําใหปริมาณขยะที่ท้ิงลงในถังขยะที่ตั้งตามจุด
ตางๆ ท่ัวมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงที่ผานมาถูกเก็บรวบรวมเพื่อรอการเก็บขนจากทางกรุงเทพมหานครเพื่อ
นําไปฝงกลบมีจํานวนลดลงอยางมาก  

สวนขยะอีกประเภทหนึ่งซ่ึงก็คือขยะรีไซเคิล อันประกอบดวยขยะชนิดตางๆ ไดแก กระดาษ 
พลาสติก แกว โลหะ และเศษเหล็ก ฯลฯ นั้น จะมีรายละเอียดของการศึกษาสํารวจอยูในรายงานการ
ดําเนินงานของโครงการยอยที่ 2 ซ่ึงจะไดกลาวถึงในลําดับถัดไป 

2. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
ขอมูลที่ไดรับจากการสุมชั่งน้ําหนักขยะโดยตรงจากถังขยะทั้งหมดท่ีตั้งไวบริเวณภายนอก

อาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ พบวามีปริมาณเฉลี่ย 1,279.6 กิโลกรัมตอวันหรือประมาณ 1.3 
ตันตอวันในชวงวันทํางาน และเฉลี่ย 1,057.6 กิโลกรัมตอวันหรือประมาณ 1 ตันตอวันโดยประมาณ
ในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณท่ีประมาณการไววา ขยะที่เก็บ
รวบรวมจากถังขยะทั้งหมดตามจุดตางๆ ภายนอกอาคารมีปริมาณ 1-2 ตันตอวันโดยประมาณ 
นอกจากนี้ยังใกลเคยีงกับขอมูลท่ีไดคาดการณไวเบื้องตนกอนการศึกษาวิจัยวามีปริมาณขยะเกิดข้ึน
ประมาณ 1.2-1.5 ตันตอวันอีกดวย ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวาปจจุบันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทามีขยะที่ท้ิงลงในถังขยะตามจุดตางๆ คิดเปนปริมาณเฉลี่ย 1 – 1.3 ตันในแตละวัน ท้ังนี้ยังไม
นับรวมขยะรีไซเคิลซ่ึงถูกคัดแยกไวและทําการเก็บรวบรวมผานทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อนําไปจําหนายใหแกรานรับซ้ือของเกาอีกสวนหนึ่ง โดยวิธีการแกปญหาขยะที่มี
ปริมาณมากถึง 1 – 1.3 ตันตอวันนี้มหาวิทยาลัยฯควรตองทําการรณรงคใหท้ิงขยะอยางถูกตองตาม
สีของถังขยะอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรมดังไดกลาวมาแลว ซ่ึงคาดวาจะทําใหมีปริมาณขยะอยาง
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นอยรอยละ 50 ของจํานวนทั้งหมดหรือประมาณ 0.5-0.6 ตันตอวันถูกคัดแยกออกมาเพื่อนํากลับมา
ใชประโยชนไดอีก และสงผลใหขยะที่จะถูกรวบรวมและรอการเก็บขนจากทางกรุงเทพมหานคร
เพื่อนําฝงกลบมีจํานวนลดลงไปในปริมาณท่ีเทากันเชนเดียวกัน 

สวนขยะที่ยอยสลายไดประเภทตางๆ ไดแก เศษขาวและเศษอาหารรวมทั้งเศษผักและผลไม
ซ่ึงมีการจัดภาชนะรองรับแยกไวตางหากจากขยะทั่วไป ตลอดจนเศษใบไม กิ่งไม และเศษหญาซ่ึง
บางสวนมีการทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไปในถังขยะ หรือท่ีมีการเก็บรวบรวมและกองแยกไวตางหาก
เพื่อรอใหทางกรุงเทพมหานครมาเก็บขนไปกําจัดนั้น จากการเก็บขอมูลโดยสุมชั่งน้ําหนักขยะ
ดังกลาวพบวามีจํานวนรวมกันเฉลี่ย 299.8 กิโลกรัมตอวันหรือ 0.3 ตันตอวันโดยประมาณ ซ่ึงสอง
ในสามสวนของขยะจํานวนดังกลาวเปนเศษขาวและเศษอาหารที่เกิดจากโรงอาหารทุกแหงภายใน
มหาวิทยาลัยฯ สวนที่เหลืออีกหนึ่งในสามสวนเปนขยะจําพวกเศษใบไม กิ่งไม เศษหญา และเศษผัก
และผลไม ขยะที่ยอยสลายไดเหลานี้เปนสวนท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก ประกอบกับ
การที่มีภาชนะรองรับแยกตางหากจากขยะทั่วไป จึงทําใหงายตอการนํามาแปรรูปเพื่อใชประโยชน
ในรูปแบบตางๆ ซ่ึงจากขอมูลการสัมภาษณผูท่ีมีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะพบวา สวนใหญ
ซ่ึงคิดเปนรอยละ 75.0 มีความคิดเห็นใหนําขยะเหลานี้ไปใชในการทําปุยหมัก และอีกรอยละ 18.2 
มีความคิดเห็นใหนําไปใชเปนแหลงพลังงาน และจากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของก็พบวามีการ
นําขยะยอยสลายไดประเภทตางๆ กลับมาใชประโยชนในหลายรูปแบบ เชน นนทรัฐ อินยิ้ม (2549) 
ทดลองนําเศษอาหารจากโรงอาหาร ใบไมแหงท่ีหลนตามพื้นภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง และ
เศษผักจากตลาดสดมาหมักทําปุยโดยกระบวนการยอยสลายแบบใชอากาศ หรือในงานวิจัยของ
อรรถกร ฤกษวิรี (2549) ก็ไดศึกษาถึงการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะชุมชนซ่ึงมีเศษใบไมและกิ่ง
ไมเปนสวนประกอบในการทําเชื้อเพลิงอัดแทงดังกลาว เปนตน ขอมูลจากงานวิจัยท่ีกลาวขางตน
เกี่ยวกับปริมาณขยะยอยสลายไดซ่ึงมีจํานวนเฉลี่ยประมาณ 0.3 ตันตอวัน และขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณผูท่ีมีหนาที่เกี่ยวของซึ่งรอยละ 75 และ 18.2 แสดงความเห็นวาควรนําขยะยอยสลายไดมา
ใชในการทําปุยหมักและใชเปนแหลงพลังงานตามลําดับนั้น จึงอาจสรุปในเบื้องตนไดวา
มหาวิทยาลัยฯ ควรนําขยะจํานวนดังกลาวในสัดสวน 3/4 ของขยะยอยสลายไดท้ังหมดหรือ
ประมาณ 225 กิโลกรัมตอวันมาใชในการทําปุยหมัก และอีก 1/4 หรือประมาณ 75 กิโลกรัมตอวัน
ควรนําไปใชเปนแหลงพลังงานในรูปของการผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทงตอไป 

นอกจากนี้ยังไดทําการสํารวจปริมาณกากไขมันจากบอดักไขมันที่ติดตั้งตามรานคาจําหนาย
อาหารทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยฯ อีกดวยซ่ึงพบวามีจํานวนเฉลี่ยสูงถึง 76 กิโลกรัมตอวัน กาก
ไขมันเหลานี้แมวาจะไมใชเปนขยะแตก็ถือเปนของเสียท่ีตองกําจัดโดยการตักทิ้งจากบอดักไขมัน
อยางสม่ําเสมอ ซ่ึงก็พบวามีปญหาในการหาแหลงนําไปทิ้งหรือกําจัดเปนอยางมาก ดังนั้น การ
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พิจารณานํากากไขมันกลับมาใชประโยชนในทางใดทางหนึ่งก็จะสามารถชวยแกปญหาดังกลาว
ขางตนลงไดเปนอยางมาก โดยเฉพาะการนํากากไขมันเหลานี้มาใชเปนตัวประสานในการผลิต
เชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะที่ยอยสลายได ก็เปนแนวทางที่นาสงเสริมและสนับสนุนเพราะเปนการนํา
ท้ังขยะและกากไขมันที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ กลับมาใชประโยชนรวมกัน ซ่ึงจากงานวิจัย
ของอัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และคณะ (2554) ก็ไดทดลองนําเอากากไขมันจากบอดักไขมันมาผสมกับ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรชนิดตางๆ เพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทงเชนเดียวกัน 

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายได
จากการประมวลผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลาย

ไดโดยทําการสุมตัวอยางขยะเพื่อนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร พรอมทั้งศึกษา
เปรียบเทียบคุณสมบัติดังกลาวระหวางขยะยอยสลายไดประเภทตางๆ ซ่ึงไดแจกแจงรายละเอียดไป
แลวในบทที่ผานมานั้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นหลักๆ ไดดังตอไปนี้  

1. คุณสมบัติของขยะที่เหมาะสมตอการนํามาทําปุยหมัก 
ขอมูลท่ีไดรับจากการวิเคราะหตัวอยางขยะในหองปฏิบัติการฯ พบวา คุณสมบัติทางกายภาพ

ซ่ึงไดแกปริมาณความชื้น (moisture content) ของขยะยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทคือ เศษอาหาร เศษ
ผักและผลไม เศษหญาและใบไม มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 78.15, 75.23 และ 69.54 ตามลําดับ ซ่ึง
สอดคลองกับรายงานของ Tchobanoglous et al. (1993) ท่ีกลาววา เศษพืชผักและผลไมมีปริมาณ
ความชื้นสูงถึงรอยละ 75 ทั้งนี้เนื่องจากในเศษผักและผลไมซ่ึงเปนขยะสดจะมีน้ําเปนองคประกอบ
อยูคอนขางมาก สวนในเศษอาหารก็จะมีองคประกอบที่เปนน้ําแกง น้ําตมจืด หรือน้ํากวยเตี๋ยวผสม
อยูดวย สวนขอมูลจากการศึกษาทบทวนงานวิจัยอ่ืนๆ พบวา ขยะจากโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีปริมาณความชื้นรอยละ 66.72 (อุษา วิเศษสุมน, 2547) ในขณะที่ขยะ
ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณความชื้นรอยละ 62 (ณัฐวุฒิ แสนอํานวยผล, 2547) ซ่ึงต่ํา
กวาปริมาณความชื้นของขยะยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    

อยางไรก็ตาม ปริมาณความชื้นของขยะยอยสลายไดท้ัง 3ประเภทภายในมหาวิทยาลัยฯ 
นับวามีความเหมาะสมตอการนําใชในการทําปุยหมักได ซ่ึงโดยหลักทฤษฎีแลวความชื้นในกองปุย
หมักควรมีไมต่ํากวารอยละ 50-60 ซ่ึงถาปริมาณความชื้นลดต่ําลงกวาระดับดังกลาวก็จะเปน
อุปสรรคตอการยอยสลายของจุลินทรียได 

สวนคุณสมบัติทางเคมีท่ีจะตองคํานึงถึงเมื่อตองการนําขยะมาทําปุยหมักก็คืออัตราสวน
ระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) ท้ังนี้ขอมูลจากการวิเคราะหในหองปฏิบัติการฯ พบวา
เศษอาหาร เศษผักและผลไม เศษหญาและใบไมมีคา C/N ratio เฉลี่ยประมาณ 15-17.5:1 ซ่ึงต่ํากวา
เกณฑที่เหมาะสมตามหลักทฤษฎีท่ีกําหนดใหมีคาระหวาง 20-40:1 จึงจะทําใหการหมักทําปุยเกิด
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ประสิทธิภาพมากที่สุด อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวาขยะเหลานี้มีคา C/N ratio ใกลเคียงกับเกณฑท่ี
เหมาะสมดังกลาวขางตนโดยมีคาตํ่ากวาไมมากนัก   

2. คุณสมบัติของขยะที่เหมาะสมตอการนํามานํามาใชเปนแหลงพลังงาน 
ในการวิเคราะหคุณสมบัติของขยะที่เกี่ยวของกับการนํามาใชเปนแหลงพลังงานซึ่งในที่นี้

ไดแกคาความรอน (heating value) พบวา ขยะยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทคือเศษอาหาร เศษผักและ
ผลไม เศษหญาและใบไม ใหคาความรอนในระดับที่ลดหลั่นกันลงมา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
5,378.29, 5,315.71 และ 4,848.42 cal/g ตามลําดับ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผูศึกษาไว
แลวพบวา ขยะรวมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีคาความรอน 6,701 kcal/kg (อุษา 
วิเศษสุมน, 2547) สวนขยะชุมชนจากโรงงานกําจัดมูลฝอยออนนุชของกรุงเทพมหานครมีคาความ
รอน 1,578 kcal/kg (ณัฐวุฒิ แสนอํานวยผล, 2547) ทั้งนี้ยังสํารวจไมพบวามีการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติดานคาความรอนของขยะประเภทเศษอาหาร เศษผักและผลไม รวมทั้งเศษหญาและใบไม
ในประเทศไทยแตอยางใด จะมีก็แตเพียงรายงานในตางประเทศที่กลาววาเศษอาหารและเศษหญา
ใหคาความรอน 2,400 และ 2,700 Btu/lb ตามลําดับ (Shah, 2000) ซ่ึงแตกตางจากการวิจัยในครั้งนี้ท่ี
พบวาเศษอาหารใหคาความรอนสูงกวาเศษหญา อยางไรก็ตาม อาจสรุปไดวาเศษอาหาร เศษผักและ
ผลไม เศษหญาและใบไม ซ่ึงเกิดขื้นภายในมหาวิทยาลัยฯ เปนจํานวนไมนอยในแตละวันมีศักยภาพ
ในดานการใหความรอนเพียงพอที่จะนําไปใชเปนแหลงพลังงานได 

  

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําขยะที่ยอยสลายไดกลับมาใชประโยชน
จากการประมวลผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนําขยะที่ยอย

สลายไดซ่ึงประกอบดวยเศษอาหาร เศษผักและผลไม รวมทั้งเศษหญาและใบไมกลับมาใช
ประโยชนใน 2 ดานคือ การนํามาทําปุยหมัก และการนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทง โดยมีการแจก
แจงรายละเอียดไปแลวในบทที่ผานมานั้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นหลักๆ ไดดังนี้  

1. การนํามาทําปุยหมัก  
ขอมูลท่ีไดรับจากการทดลองนําเอาขยะยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทคือ เศษอาหาร เศษผักและ

ผลไม เศษหญาและใบไม มาผสมเขาดวยกันในสัดสวน 3:2:1 เพื่อผลิตปุยหมักโดยอาศัยกระบวน 
การใชออกซิเจนปรากฏผลดังนี้  

(1)  อุปกรณท่ีใชหมักปุยในการวิจัยคร้ังนี้ซ่ึงไดแกถังเหล็กที่มีปริมาตร 200 ลิตร วางบนขาตั้ง
รูปสามเหลี่ยมในแนวนอนและมีการเจาะรูขนาดประมาณ 0.5 นิ้วดานขางโดยรอบตัวถัง นับวา
สามารถใชเปนภาชนะเพื่อใสขยะยอยสลายไดท่ีนํามาหมักทําปุยแบบใชอากาศไดเปนอยางดี ซ่ึงใน
การทําปุยหมักแตละครั้งสามารถใสขยะลงไปในถังหมักได 3/4 ของปริมาตรถังหมักปุยหรือ
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ประมาณ 150 ลิตร ท้ังนี้พบวามีกลิ่นเหม็นจากขยะบางเพียงเล็กนอยในชวง 2-3 วันแรกของการ
หมัก แตหลังจากนั้นกลิ่นเหม็นดังกลาวจะลดลงจนไมมีกลิ่นเลยเมื่อกระบวนการหมักปุยส้ินสุดลง 
ขอดีประการหนึ่งของอุปกรณหมักปุยแบบนี้ก็คือสามารถประยุกตเอาวัสดุเหลือใชคือถังเหล็กและ
เศษเหล็กมาประกอบเขาดวยกันโดยเสียคาใชจายไมมากนัก ท้ังยังใชพื้นที่เพียง 1.5 X 2.0 เมตรหรือ
ประมาณ 3.0 ตารางเมตรตอถังหมักปุยหนึ่งชุดเทานั้น นอกจากนี้ยังสามารถใชงานไดนานรวมทั้ง
สะดวกตอการเคลื่อนยายไปวางไวตามจุดตางๆ ท่ีตองการได ซ่ึงจากการประมาณการคาดวาใน
ระยะเริ่มตนโครงการจะใชถังหมักปุยดังกลาวนี้จํานวน 10 ชุด กอนที่จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อโครงการ
ประสบความสําเร็จในโอกาสตอไป ดังนั้นโครงการทําปุยหมักจึงตองการใชพื้นที่วางสําหรับจัดวาง
ถังหมักปุยท้ังหมดรวมกันเพียง 30 ตารางเมตรโดยไมจําเปนตองสรางโรงเรือนใหส้ินเปลือง
งบประมาณแตอยางใด 

(2)  ขยะยอยสลายไดท่ีใชทําปุยหมักในการวิจัยครั้งนี้ซ่ึงไดแกสัดสวนระหวางเศษอาหาร :  
เศษหญาและใบไม : เศษผักและผลไม เทากับ 3:2:1 โดยมีอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน 
(C/N ratio) ประมาณ 17:1 นั้น อาจกลาวไดวายังไมเหมาะสมเทาที่ควรเนื่องจากมีคา C/N ratio ต่ํา
กวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 20-40:1 ท้ังนี้เกิดจากขอจํากัดทางดานคุณสมบัติของขยะเหลานี้ท่ีมีคา 
C/N ratio อยูระหวาง 15-17.5:1 เทานั้น ดังนั้น เมื่อนําเอาขยะเหลานี้มาผสมเขาดวยกันเพื่อทําปุย
หมักก็ไมสามารถทําใหคา C/N ratio เพิ่มมากไปกวานี้ ซ่ึงนับเปนสวนหนึ่งที่สงผลตอคุณภาพของ
ปุยหมักที่ได วิธีการที่จะตองแกไขในประเด็นดังกลาวอาจทําไดโดยการหาวัตถุอินทรียอยางอื่นที่มี
คา C/N ratio สูง เชน ลําตนขาวโพดท่ีมีคา C/N ratio เทากับ 60:1 (ฉัตรชัย จันทรเดนดวง, 2553) 
เปนตน ใสเปนสวนผสมเพิ่มเติมเขาไปในขยะที่ใชทําปุยหมัก ซ่ึงจะชวยทําใหคา C/N ratio โดยรวม
สูงขึ้นกวาเดิมจนอยูในเกณฑท่ีกําหนดได อยางไรก็ตาม วิธีการนี้ก็มีขอเสียคือเปนการเพิ่มภาระใน
การจัดหาวัตถุอินทรียดังกลาวรวมทั้งทําใหเกิดตนทุนตามมาอีกดวย  

(3)  ระยะเวลาในการหมักปุยจากขยะยอยสลายไดซ่ึงพบวาใชเวลารวมทั้งส้ิน 28 วันตั้งแตเริ่ม 
ตนจนกระทั่งเสร็จส้ินกระบวนการ นับวาสอดคลองกับหลักการหมักปุยแบบใชอากาศที่อาศัยการ
ทํางานของจุลินทรียท่ีตองการออกซิเจนในการดํารงชีวิต (aerobic bacteria) ซ่ึงจะทําการยอยสลาย
และเปลี่ยนสภาพของขยะอินทรียไปเปนวัสดุปรับปรุงดินหรือฮิวมัสภายใน 3-4 สัปดาห (ฉัตรชัย 
จันทรเดนดวง, 2553) อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของปุยหมักที่ไดซ่ึงมีคา Organic matter 
สูงกวาเกณฑมาตรฐานนั้น อาจมีสาเหตุมาจากจุลินทรียตามธรรมชาติซ่ึงทําหนาท่ียอยสลาย
สารอินทรียในถังหมักปุยมีจํานวนนอยเกินไป จึงทําใหไมสามารถปรับเปลี่ยนอินทรียวัตถุหรือ 
Organic matter ใหกลายสภาพเปนฮิวมัสไดอยางสมบูรณในชวงเวลาดังกลาวได ซ่ึงวิธีการที่จะตอง
แกไขในประเด็นนี้ก็คือการเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรียเขาไปในถังหมักปุยในสัดสวนท่ีเหมาะสม 
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ท้ังนี้เพื่อชวยใหการทํางานของจุลินทรียในการเปลี่ยนสภาพ Organic matter มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ซ่ึงก็จะทําใหคา Organic matter ลดต่ําลงจนอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดได 

(4)  ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทําปุยหมักจากขยะที่ยอยสลายไดคร้ังนี้พบวายังมีขอ 
ผิดพลาดทางดานเทคนิคที่สงผลใหการหมักทําปุยยังไมสมบูรณเทาที่ควร ซ่ึงตรวจสอบไดจาก
คุณสมบัติของปุยหมักที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน อันประกอบดวยคา C/N ratio, 
Organic matter และ Moisture content ตามลําดับ โดยในสวนของคา C/N ratio และ Organic matter 
นั้นไดกลาวถึงวิธีดําเนินการแกไขเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางดานเทคนิคใหสมบูรณยิ่งขึ้นไป
แลว สําหรับคุณสมบัติดานปริมาณความชื้น (moisture content) ซ่ึงพบวาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานฯ 
อยูมากนั้น อาจเกิดขึ้นจากยังขาดการควบคุมปริมาณความชื้นภายในถังหมักปุยในระหวางการหมัก
ใหเหมาะสมคือประมาณรอยละ 40 ตลอดระยะเวลาของการหมัก ดังนั้น วิธีแกไขในประเด็นนี้ก็คือ
หมั่นตรวจสอบปริมาณความชื้นในระหวางทําการหมักปุยใหมีปริมาณที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 
หากพบวาชวงใดที่ปริมาณความชื้นภายในถังหมักปุยลดต่ําลง ก็ตองพรมน้ําลงไปในถังหมักปุย
เพื่อใหมีปริมาณความชื้นตามที่กําหนดไว 

(5)  เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะนําขยะยอยสลายไดท่ีเกิดข้ึนเปนจํานวน
มากในแตละวันภายในมหาวิทยาลัยฯ กลับมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด ดวยเหตุผลดังกลาวจึง
ตองคํานึงถึงปริมาณขยะแตละประเภทที่จะใชทําปุยหมักใหมีสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนที่เกิดข้ึน
ในแตละวันดวย ซ่ึงขอมูลจากการวิจัยที่รายงานไวในบทที่ผานมาพบวาเศษอาหารมีปริมาณมาก
ท่ีสุดคือ 191.9 กิโลกรัมตอวัน รองลงมาไดแก เศษหญาและใบไม และเศษผักและผลไม โดยมี
จํานวนเฉลี่ยเทากับ 66.3 และ 41.6 กิโลกรัมตอวัน ดังนั้น จึงเปนเหตุผลหน่ึงที่เลือกใชขยะทั้ง 3 
ประเภทนี้มาผสมเขาดวยกันเพื่อผลิตปุยหมักในสัดสวน 3:2:1 กลาวคือ มีเศษอาหาร 3 สวน เศษ
หญาและใบไม 2 สวน และเศษผักและผลไม 1 สวน ตามลําดับ ซ่ึงการกําหนดสัดสวนในลักษณะ
เชนนี้จะชวยใหการนําขยะยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยฯ กลับมาใชประโยชนมีความเหมาะสม
มากที่สุด  

(6) เนื่องจากวัตถุประสงคของการนําขยะที่ยอยสลายไดมาใชในการทําปุยหมักก็คือ เพื่อ
ทดแทนการจัดซ้ือปุยเขามาใชในงานตกแตงสวนหยอมภายในมหาวิทยาลัยฯในอนาคต ดังนั้น จึง
จําเปนตองคํานวณตนทุนหรือคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นจากการทําปุยหมักวามีมากนอยเพียงใด และ
สามารถชวยลดภาระคาใชจายในการจัดซ้ือปุยไดคุมคากับการลงทุนหรือไม และจากการศึกษา
ขอมูลในเบื้องตนพบวาหากมีการสงเสริมใหทําปุยหมักจากขยะยอยสลายไดตามผลของการวิจัยใน
ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ตองจัดเตรียมตนทุนหรือคาใชจายเพื่อการผลิตปุยหมักดังนี้ 
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 (6.1) ตนทุนคงที่ (Fixed cost) ไดแก คาจางจัดทําถังหมักปุยแบบใชอากาศตามรูปแบบที่
ไดนําเสนอไวในบทที่ 3 ซ่ึงคิดเปนคาใชจายประมาณ 5,000-7,000 บาทตอถังหมักหนึ่งชุด ซ่ึงใน
ระยะเริ่มตนโครงการควรจัดเตรียมถังหมักปุยจํานวน 10 ชุดหรือคิดเปนงบประมาณรวมทั้งหมด
ประมาณ 50,000-70,000 บาทกอน และเมื่อโครงการทําปุยหมักประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่
วางไวจึงคอยเพิ่มจํานวนถังหมักปุยใหเพียงพอกับปริมาณขยะยอยสลายไดท่ีจะนํามาใชหมักทําปุย
ตอไป และเนื่องจากถังหมักปุยท่ีผลิตขึ้นนี้มีอายุการใชงานไดนานหากมีการบํารุงรักษาที่ดีและ
สม่ําเสมอ ดังนั้น คาใชจายในสวนนี้จึงถือวาคุมกับการลงทุนในระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปกอนท่ี
จะตองจัดซ้ืออุปกรณหมักปุยชุดใหมมาทดแทน 

(6.2) ตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก คาใชจายสวนตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการ
ทําปุยหมัก ซ่ึงประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

- คาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ เชน ถังพลาสติกอยางหนาขนาดความจุประมาณ 
15-20 ลิตรสําหรับจัดเตรียมขยะยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทที่ใชเปนวัตถุดิบในการหมักปุย, ถุงมือ
ยางและรองเทาบูทยาง และถุงสําหรับใชบรรจุปุยท่ีหมักเสร็จเรียบรอยแลว เปนตน 

- คาจัดซ้ือหัวเชื้อจุลินทรียท่ีจะใชในกระบวนการหมักปุยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของจุลินทรียในการยอยสลายอินทรียวัตถุหรือ Organic matter ใหมากขึ้น 

- คาตอบแทนลวงเวลาแบบเหมาจายสําหรับคนงานทําปุยหมักจํานวน 1-2 คน 
- คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

จากการประมาณการคาใชจายสวนตางๆ ท่ีเปนตนทุนผันแปรตามรายการขางตน คาดวา
จะตองใชงบประมาณถัวเฉลี่ยภายในวงเงินรวมกันไมเกิน 5,000 บาทตอเดือน  

(7) สําหรับผลผลิตปุยท่ีจะไดรับจากโครงการทําปุยหมักตามผลของการวิจัยในครั้งนี้แมวายัง
ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะนํามาคํานวณไดอยางชัดเจนในขณะนี้ แตก็อาจกลาวในเบื้องตนวาสามารถ
ชดเชยคาใชจายในการจัดซ้ือปุยของมหาวิทยาลัยฯ ลงไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีผลตอการลด
คาใชจายในการเก็บขนขยะเหลานี้ไปทําการฝงกลบไดอีกทางหนึ่งดวย ซ่ึงโดยสรุปแลวพบวา
ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนินโครงการนี้มีมากกวาตนทุนคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานอยางแนนอน 

2. การนํามาใชผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทง 
ขอมูลท่ีไดรับจากการทดลองนําเอาขยะยอยสลายไดท้ัง 3 ประเภทคือ เศษอาหาร เศษผักและ

ผลไม เศษหญาและใบไม มาผสมเขาดวยกันในอัตราสวนตางๆ เพื่อผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงดวยวิธีไม
ใชความรอนหรือแบบอัดเปยก โดยใชกากไขมันจากบอดักไขมันและแปงมันสําปะหลังเปนตัว
ประสาน ปรากฏผลดังนี้  
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(1)  จากการนําขยะยอยสลายไดมาผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงในสัดสวนท่ีแตกตางกัน  แลวทําการ
ประเมินวาสัดสวนใดที่จะทําใหเชื้อเพลิงอัดแทงที่ไดมีศักยภาพสูงที่สุด โดยพิจารณาจากปจจัยดาน
ตางๆ 6 ดานคือ การใหคาความรอน ปริมาณเถา ระยะเวลาในการตมน้ําใหเดือด ระยะเวลาการเผา
ไหม ควัน และกลิ่น และผลจากการวิจัยพบวาเชื้อเพลิงอัดแทงชุดที่ 1 (เศษอาหาร : กากไขมัน : แปง
มันสําปะหลัง ในสัดสวน 80:10:10) มีศักยภาพสูงที่สุด รองลงมาไดแกชุดที่ 2 (เศษผักและผลไม : 
กากไขมัน : แปงมันสําปะหลัง ในสัดสวน 80:10:10) และชุดที่ 4 (เศษอาหาร : เศษผักและผลไม : 
เศษหญาและใบไม : กากไขมัน : แปงมันสําปะหลัง ในสัดสวน 40:30:10:10:10) แตถามองในแง
ของการนําขยะทุกประเภทมาใชประโยชนในการทําเปนเชื้อเพลิงอัดแทงโดยที่ยอมรับวาศักยภาพ
อาจลดลงไปบางแลว ก็ควรสงเสริมใหผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงโดยใชสัดสวน 40:30:10:10:10 มาก 
กวาสัดสวนอื่นซึ่งใชขยะเพียงชนิดเดียวในการผลิต 

(2)  จากการนําขยะที่ยอยสลายไดมาผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงตามผลของการวิจัยในครั้งนี้ พบวา
สามารถใหคาความรอนสูงกวาเชื้อเพลิงอัดแทงท่ีผลิตจากวัสดุชนิดอื่นๆ กลาวคือ เชื้อเพลิงอัดแทง
ชุดที่ 1 ที่มีสวนผสมระหวางเศษอาหาร กากไขมันและแปงมันสําปะหลังในอัตราสวน 80:10:10 
ตามที่กลาวขางตนใหคาความรอนถึง 7,895 cal/g ซ่ึงสูงกวาเชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตจากกากไขมัน
และขี้เล่ือยในอัตราสวน 1:1 ท่ีใหคาความรอน 7,065 cal/g (นิศากร ดอนกระสินธุ, 2545) และสูง
กวาเชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตจากกากตะกอนน้ําเสียและเศษชิ้นไมสับในอัตราสวน 1:1 ท่ีใหคาความ
รอน 4,090 cal/g (สุริยา ชัยเดชทยากูล, 2544) รวมทั้งสูงกวาเชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตจากกากตะกอน
น้ําเสียและเปลือกมะพราวออนในอัตราสวน 1:3 ท่ีใหคาความรอนต่ํามากเพียง 3,398 cal/g เทานั้น 
(ประริญา รําไพ, 2546) จากขอมูลดังกลาวจึงสรุปไดวาขยะยอยสลายไดท่ีนํามาผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง
ตามผลของการวิจัยในครั้งนี้มีศักยภาพที่ดีกวาวัสดุชนิดอ่ืนๆ ดังนั้นจึงสมควรสงเสริมใหนํามาใช
เปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับกิจกรรมที่เหมาะสมภายในมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

(3)การที่นํากากไขมันจากบอดักไขมันซึ่งติดตั้งตามรานคาจําหนายอาหารท้ังหมดภายใน
มหาวิทยาลัยฯ มาใชประโยชนโดยทําหนาท่ีเปนตัวประสานในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะนั้น 
แมวาปริมาณและสัดสวนที่นํามาใชจะไมสูงมากเทาใดก็ตาม แตก็เปนแนวทางที่จะชวยกําจัดกาก
ไขมันที่เกิดขึ้นทุกวันใหลดนอยลงไดระดับหนึ่ง โดยเปนการชวยบรรเทาปญหาในการนํากาก
ไขมันไปกําจัดโดยวิธีอ่ืนๆ และยังสงผลตอการทํางานของระบบบัดน้ําเสียรวมภายในมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม ดังนั้นจึงนับวาเปนผลดีอยางยิ่งในการนําเอากาก
ไขมันจากบอดักไขมันมาใชเปนสวนหนึ่งของการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะยอยสลายไดในครั้ง
นี้ 
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(4)  เนื่องจากวัตถุประสงคของการนําขยะที่ยอยสลายไดมาใชผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงก็คือ เพื่อ
เปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับกิจกรรมที่เหมาะสมภายในมหาวิทยาลัยฯ เชน ใชเปนเชื้อเพลิง
ในรานคาจําหนายอาหารเพื่อชวยลดภาระคาใชจายบางสวนในการจัดซ้ือกาซหุงตม เปนตน ดังนั้น 
จึงตองคํานวณตนทุนในการทําเชื้อเพลิงอัดแทงวาคิดเปนงบประมาณจํานวนเทาใดและคุมคากับ
การลงทุนหรือไม ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลในเบื้องตนพบวาหากมีการสงเสริมใหทําเชื้อเพลิงอัดแทง
จากขยะยอยสลายไดตามผลของการวิจัยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ตองจัดเตรียมตนทุนหรือคาใชจาย
ในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงดังนี้ 

 (4.1) ตนทุนคงที่ (Fixed cost) ไดแก คาใชจายในการจัดซ้ือเครื่องมือท่ีตองใชในการผลิต
เชื้อเพลิงอัดแทง ซ่ึงประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

  - คาจัดซ้ือเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงที่ใชแรงคนโดยอาศัยหลักการอัดแบบไมใช
ความรอนหรือแบบอัดเปยก ซ่ึงตามตนแบบที่คิดคนโดยกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน จะมีราคาประมาณเครื่องละ 15,000 บาท โดยในระยะเริ่มตนโครงการผลิต
เชื้อเพลิงอัดแทงควรจัดซ้ือจํานวน 1 เครื่อง และหากโครงการประสบความสําเร็จตามเปาหมายจึง
คอยจัดซ้ือเพิ่มเติมตามความเหมาะสมตอไป   

  - คาจัดซ้ือเครื่องบดขยะจํานวน 1 เครื่องในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท สําหรับใช
ในการยอยขยะท่ีจะนํามาเปนวัตถุดิบในการทําเชื้อเพลิงอัดแทงใหมีขนาดเล็กลงตามที่ตองการ โดย 
เฉพาะขยะจําพวกเศษผักผลไมรวมทั้งเศษหญาและใบไมแหง  

(4.2) ตนทุนผันแปร (Variable cost) ไดแก คาใชจายสวนตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในการดําเนิน
โครงการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง ซ่ึงประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

- คาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ เชน ถังพลาสติกอยางหนาขนาดความจุประมาณ 
15-20 ลิตรสําหรับจัดเตรียมวัตถุดิบที่จะใชในการทําเชื้อเพลิงอัดแทง, ถุงมือยางและรองเทาบูทยาง 
และถุงสําหรับใชบรรจุเชื้อเพลิงอัดแทงที่ทําเสร็จเรียบรอยแลว เปนตน  

- คาตอบแทนลวงเวลาแบบเหมาจายสําหรับคนงานทําเชื้อเพลิงอัดแทง 1-2 คน 
- คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เชน คาจัดซ้ือแปงมันสําปะหลัง เปนตน 

จากการประมาณการคาใชจายสวนตางๆ ท่ีเปนตนทุนผันแปรตามรายการขางตน คาดวา
จะตองใชงบประมาณถัวเฉลี่ยภายในวงเงินรวมกันไมเกิน 5,000 บาทตอเดือนเชนเดียวกันกับ
โครงการทําปุยหมักตามที่ไดกลาวมาแลว  
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

โครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาศักยภาพในการแปรสภาพขยะที่ยอยสลายไดเพื่อนํากลับมาใช
ประโยชนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” มีรายละเอียดของการดําเนินงานวิจัยโดยสรุป
รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ จากการวิจัยดังตอไปนี้

สรุปผลการวิจัย 
1. วัตถุประสงค 
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาสํารวจเกี่ยวกับชนิดและปริมาณ รวมท้ังศึกษา

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ซ่ึงไดแก ปริมาณความชื้น (moisture content) องคประกอบทาง
เคมี (chemical components) ท่ีเปนธาตุอาหารหลัก 3 ชนิดคือไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ
โพแทสเซียม (K) รวมทั้งอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) และคาความรอน 
(heating value) ของขยะยอยสลายได เพื่อประเมินเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนําขยะดังกลาวภาย 
ในมหาวิทยาลัยฯ กลับมาใชประโยชนในรูปของการทําปุยหมักและผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง 

2. วิธีดําเนินงานวิจัย 
ข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัยแบงออกไดเปน 3 สวนซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 
(1)  การศึกษาชนิดและปริมาณการเกิดขยะภายในมหาวิทยาลัย ดําเนินการโดยอาศัย

กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แนวทางดวยกัน ไดแก การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเพื่อ
สัมภาษณกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขยะ ซ่ึงประกอบดวยคนสวน คนงานเก็บขน
ขยะ แมบานทําความสะอาดอาคาร และเจาของรานคาจําหนายอาหาร ตามลําดับ และการเก็บขอมูล
โดยสุมชั่งน้ําหนักขยะทั่วไปที่เก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับขยะที่ตั้งอยูภายนอกอาคารทั่วบริเวณ
มหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังทําการสุมชั่งน้ําหนักขยะที่ยอยสลายไดอันไดแก เศษอาหาร เศษผักและ
ผลไม เศษหญาและใบไม รวมทั้งกากไขมันจากบอดักไขมันอีกดวย  

(2)  การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายได ดําเนินการโดยสุม
ตัวอยางขยะจําพวกเศษอาหาร เศษผักและผลไม เศษหญาและใบไมจํานวนทั้งส้ิน 39 ตัวอยางเพื่อ
นํามาวิเคราะหพารามิเตอรตางๆ ในหองปฏิบัติการ อันไดแก ปริมาณความชื้น (moisture content) 
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N 
ratio) และคาความรอน (heating value) ตามลําดับ หลังจากนั้นทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ดังกลาวของขยะที่ยอยสลายไดวาแตละประเภทมีความแตกตางกันหรือไม 
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(3)  การประเมินเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนําขยะยอยสลายไดกลับมาใชประโยชนใน
รูปแบบตางๆ ดําเนินการโดยทําการหมักปุยโดยวิธีใชออกซิเจน (aerobic decomposition) จากขยะ
ตางๆ คือ เศษอาหาร : เศษหญาและใบไม : เศษผักและผลไม ในสัดสวน 3:2:1 ซ่ึงมีคา C/N ratio 
โดยรวมเทากับ 17:1 สวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงใชวิธีการอัดแบบไมใชความรอนหรืออัดเปยก
โดยมีกากไขมันจากบอดักไขมันที่ติดตั้งตามรานคาตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งแปงมัน
สําปะหลังเปนตัวประสาน สําหรับวัตถุดิบท่ีใชในการอัดแทงเชื้อเพลิงคือขยะประเภทใดประเภท
หน่ึงหรือท้ังสามประเภทดังกลาวขางตนรวมกัน 80 สวนตอกากไขมัน 10 สวนและตอแปงมัน
สําปะหลัง 10 สวน หรือในสัดสวนเทากับ 80:10:10 นอกจากนี้ยังทําการประเมินคาใชจายเบื้องตน
ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการนําขยะยอยสลายไดมาใชทําปุยหมักและผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทงตาม
วิธีการดังกลาวขางตน  

3. ผลของการวิจัย 
ผลจากการดําเนินงานวิจัยสามารถสรุปโดยยอๆ ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
(1)  ขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ มีน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 1.18 ตันตอวัน โดยเปน

ขยะที่เกิดขึ้นในชวงวันทํางาน 1.3 ตันตอวัน และขยะที่เกิดขึ้นในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 1 ตันตอวัน 
สวนขยะที่ยอยสลายไดมีจํานวนเฉลี่ยประมาณ 300 กิโลกรัมตอวัน โดยเศษอาหารมีปริมาณมาก
ท่ีสุดคือ 191.9 กิโลกรัมตอวัน รองลงมาเปนเศษหญาและใบไม และเศษผักและผลไม ซ่ึงมีจํานวน
เฉลี่ยเทากับ 66.3 และ 41.6 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ ซ่ึงในสวนของขยะที่ยอยสลายไดนี้ควรแบง
สัดสวนเพื่อนําไปใชในการทําปุยหมักและผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงเทากับ 225 และ 75 กิโลกรัมตอวัน 
ตามลําดับ   

(2)  การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของขยะที่ยอยสลายไดพบวา เศษผักและผลไมมี
ปริมาณความชื้นสูงสุดโดยมีคาเฉล่ียรอยละ 78.15 รองลงมาไดแก เศษอาหาร และเศษหญาและ
ใบไม ซ่ึงมีคาความชื้นเฉลี่ยรอยละ 75.23 และ 69.54 ตามลําดับ สวนคุณสมบัติทางเคมีดานตางๆ 
สรุปไดวา เศษผักและผลไมมีธาตุอาหารของพืชคือ N, P และ K สูงทึ่สุดโดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 0.17, 
0.52 และ 0.18% ตามลําดับ เศษอาหารมีอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) สูง 
สุดคือเฉลี่ยประมาณ 17.5:1 ในขณะที่เศษหญาและใบไม และเศษผักและผลไมมีคา C/N ratio รอง 
ลงมาเฉลี่ยประมาณ 17:1 และ 15:1 ตามลําดับ สําหรับคุณสมบัติดานการใหคาความรอนปรากฏผล
วา เศษอาหารใหคาความรอนสูงที่สุด รองลงมาไดแกเศษผักและผลไมกับเศษหญาและใบไม ซ่ึงมี
คาเฉลี่ย 5,378.29, 5,315.71 และ 4,848.42 cal/g ตามลําดับ และจากการเปรียบเทียบคุณสมบัติท้ัง
ทางดานกายภาพและทางเคมีระหวางขยะท้ัง 3 ประเภทพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวน
ปริมาณความชื้นและคาความรอนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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(3)การนําขยะยอยสลายไดมาผลิตปุยหมักตามสัดสวน 3:2:1 พบวา ปุยหมักที่ไดมีธาตุอาหาร
หลักคือ N, P และ K รอยละ 3.52, 0.90 และ 1.71 ตามลําดับ และมีคา pH 6.33 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน แตปรากฏวาคา C/N ratio, Organic matter และ Moisture content ไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานดังกลาว ดังนั้นจึงตองทําการปรับปรุงเทคนิคในการหมักปุยเพื่อใหเกิด
กระบวนการหมักที่สมบูรณซ่ึงจะสงผลใหคุณสมบัติเหลานี้ดีข้ึนจนไดเกณฑมาตรฐานตอไป สวน
การผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะยอยสลายไดในสัดสวนตางๆ พบวา เชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตโดยใช
เศษอาหาร กากไขมัน และแปงมันสําปะหลัง ในสัดสวน 80:10:10 มีศักยภาพสูงท่ีสุด โดยใหคา
ความรอน 7,895.28 cal/g และมีปริมาณเถารอยละ 14.5 รองลงมาไดแกเชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตจาก
เศษอาหาร เศษผักและผลไม เศษหญาและใบไม กากไขมัน และแปงมันสําปะหลัง ในสัดสวน 
40:30:10:10:10 ซ่ึงใหคาความรอน 7,070.98 cal/g และมีปริมาณเถารอยละ 15.7 อยางไรก็ตาม 
เพื่อใหมีการนําขยะยอยสลายไดทุกประเภทกลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด จึงควรเลือกผลิต
เชื้อเพลิงอัดแทงในชุดที่ 2 แมวาจะมีศักยภาพในดานการใหคาความรอนนอยลงและมีปริมาณเถา
มากขึ้นบางเล็กนอยก็ตาม  

  

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพในการแปรสภาพขยะยอยสลายไดเพื่อนํากลับมาใช

ประโยชนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะซึ่งจําแนกออกเปน 2 
สวนดวยกันคือ 

1. ขอเสนอแนะตอการจัดการขยะยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัย 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวา ขยะยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงประกอบดวยเศษ

อาหาร เศษผักและผลไม รวมทั้งเศษหญาและใบไม มีศักยภาพเพียงพอที่จะนํากลับมาใชประโยชน
ได ท้ังศักยภาพในดานของปริมาณที่เกิดขึ้นซ่ึงมีจํานวนรวมกันประมาณ 300 กิโลกรัมตอวัน และ
ศักยภาพในดานคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีตางๆ ของขยะ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงควรให
ความสําคัญตอการจัดการขยะยอยสลายเหลานี้อยางเปนระบบเพื่อใหสามารถนํากลับมาใช
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม สําหรับแนวทางที่จะนําขยะเหลานี้กลับมาใชประโยชนไดจัด
เรียงลําดับความสําคัญตามความเหมาะสมเอาไวดังตอไปนี้ 

1.1  การจัดทําโครงการผลิตปุยหมักจากขยะที่ยอยสลายได มหาวิทยาลัยฯ ควรกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําโครงการผลิตปุยหมักจากขยะ
ยอยสลายไดโดยอาศัยกระบวนการหมักทําปุยจากที่ไดศึกษาวิจัยไวแลว ท้ังนี้เพื่อนําปุยหมักที่ผลิต
ข้ึนมาใชทดแทนหรือเปนสวนเสริมในงานตกแตงสวนหยอมและรักษาภูมิทัศนท่ีสวยงามโดยรอบ
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มหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการดังกลาวนี้
ในดานตางๆ คือ 

(1)  จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการผลิตปุยหมักจากขยะยอยสลายได
เพื่อใหมีผูทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยฯ (กบม.) อยางสม่ําเสมอ 

(2) จัดหาสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับโครงการผลิตปุยหมักจากขยะยอย
สลายได ซ่ึงจากการประเมินพบวาในชวงเร่ิมตนโครงการฯ มีความตองการใชพื้นที่สําหรับ
ดําเนินงานประมาณ 30 ตารางเมตรกอนที่จะขยายเพิ่มเติมในโอกาสตอไป นอกจากนี้ยังตองจัดหา
คนงานเพื่อปฏิบัติงานในโครงการฯ ดังกลาวนี้อีกจํานวน 1-2 คน   

(3) สนับสนุนงบประมาณเพื่อใชเปนตนทุนหรือคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ โดย
ในระยะเริ่มตนจะประกอบไปดวยตนทุนคงที่ (Fixed cost) สําหรับจัดหาถังหมักปุยตามรูปแบบที่
ไดศึกษาไวจํานวนประมาณ 50,000-70,000 บาท และตนทุนผันแปร (Variable cost) ซ่ึงไดแก คาใช 
จายสวนตางๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางการทําปุยหมักในวงเงินไมเกิน 5,000 บาทตอเดือน  

(4)  สงเสริมใหทําการคนควาวิจยัเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเทคนิคและปรับปรุงกระบวนการ
หมักทําปุยใหมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น และเพื่อใหไดผลผลิตปุยท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน 

1.2 การจัดทําโครงการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะยอยสลายได มหาวิทยาลัยฯ ควรสงเสริม
และสนับสนุนใหจัดทําโครงการนี้เพื่อเปนการนําขยะยอยสลายไดมาใชประโยชนเปนแหลง
พลังงานในรูปของเชื้อเพลิงอัดแทง โดยเนนกลุมเปาหมายที่เปนผูประกอบการจําหนายอาหาร
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเสียคาใชจายในการจัดซ้ือกาซหุงตมมาใชในการทําอาหารเปนจํานวนมาก 
โดยเชื้อเพลิงอัดแทงสามารถนํามาใชเสริมกาซหุงตมเพื่อลดภาระคาใชจายดังกลาวลงสวนหนึ่งได 
และจากการวิจัยพบวาเชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตจากขยะเหลานี้ใหคาความรอนอยูในเกณฑดี มีปริมาณ
เถาไมสูงมากนัก และมีระยะเวลาเผาไหมนานโดยที่มีปญหาเรื่องกล่ินและควันบางพอสมควร สวน
งบประมาณที่ควรจัดสรรสําหรับโครงการนี้ประเมินไววา ในชวงเริ่มตนโครงการฯ จะมีคาใชจายที่
เปนตนทุนคงที่ (Fixed cost) สําหรับจัดซ้ือเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงแบบใชแรงคนและเครื่องบดยอย
ขยะประมาณ 25,000 บาท และตนทุนผันแปร (Variable cost) ซ่ึงเปนคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น
ระหวางการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงในวงเงินไมเกิน 5,000 บาทตอเดือนเชนเดียวกันกับโครงการผลิต
ปุยหมักตามที่กลาวขางตน 
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
เนื่องจากงานวิจัยที่ดําเนินเสร็จส้ินไปแลวนี้ยังขาดความสมบูรณของขอมูลบางสวน จึงมี

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับการนําขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยฯ 
กลับมาใชประโยชน ดังนี้ 

(1)  ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัดสวนท่ีเหมาะสมในการนําขยะทั้ง 3 ประเภทคือ เศษ
อาหาร เศษผักและผลไม รวมทั้งเศษหญาและใบไม มาใชผลิตปุยหมัก ซ่ึงอาจจําเปนตองพิจารณา
ใชวัตถุดิบอยางอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงใหคุณภาพของปุยหมักท่ีไดเปนไปตามหรือใกลเคียงกับ
เกณฑมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินใหมากที่สุด 

(2)ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําเชื้อจุลินทรียใสลงไปในถังหมักปุยใหสมดุลกับ
ปริมาณอินทรียวัตถุหรือ Organic matter แทนที่จะอาศัยเพียงจุลินทรียท่ีมีอยูตามสภาพธรรมชาติ
อยางเดียว ซ่ึงนาจะชวยใหกระบวนการยอยสลายอินทรียวัตถุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
ทําใหคุณภาพของปุยดีข้ึนตามไปดวย 

(3)  ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนํากากไขมันจากบอดักไขมันซ่ึงมีปริมาณมากพอ 
สมควรในแตละวันกลับมาใชประโยชนในดานอื่นๆ ซ่ึงจะเปนการชวยแกปญหาการหาแหลงกําจัด
กากไขมันไดอีกทางหนึ่งดวย   

(4)ควรศึกษาเพื่อประเมินตนทุนและผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนินโครงการผลิต
ปุยหมักและโครงการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะที่ยอยสลายไดโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการวางแผนและกําหนดแนวทางในการนําขยะยอยสลายไดกลับมาใชประโยชน
ในรูปของการทําปุยหมักและเปนแหลงพลังงานทดแทนในระยะยาวตอไป 
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แบบสอบถาม 
สถานการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับทานหรือเติมขอความใหสมบูรณตามความเปนจริง 

1. เพศ  1. ชาย  2. หญิง  
2. อายุ (ระบุ) .................. ป   
3. ระดับการศึกษาสูงสุด  1. ประถมศึกษา  2. มัธยมศึกษาตอนตน 
   3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.  4. อนุปริญญา/ ปวส. 
   5. ปริญญาตรี  6. สูงกวาปริญญาตรี 

4. ระยะเวลาปฏิบัติงานในหนาที่ (ระบุ) ........................ ป 
 

ตอนที่ 2  ขอมูลสถานการณและการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 
 คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติจริงของทาน 

1. ขยะที่ทานพบระหวางปฏิบัติงานในหนาที่ประกอบดวยขยะประเภทใดบาง (ระบุหมายเลขเรียงลําดับจากมากไปหานอย; 1, 2 , 
3, ...,9) 

 ______ 1. ถุงพลาสติก ______ 2. ขวดพลาสติก ______ 3. กระดาษ 
 ______ 4. โฟม ______ 5. เศษอาหาร ______ 6. เศษผักและผลไม 
 ______ 7. วัสดุที่ทําดวยแกว/อลูมิเนียม            ______ 8. เศษใบไม/ก่ิงไม ______ 9. เศษหญา 
 ______ 99. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................. 

2. ขยะที่เกิดขึ้นในสวนงานที่ทานดูแลรับผิดชอบมีปริมาณมากนอยเพียงใด (โดยประมาณ) 
  1. ตํ่ากวา 1 ตัน/ วัน  2.  1 – 2 ตัน/ วัน  3. มากกวา 2 ตัน/ วัน 

3. ทานมีวิธีการจัดการขยะในสวนงานที่ดูแลรับผิดชอบอยางไร 
  1. นําไปรวมยังจุดที่พักรวมขยะของมหาวิทยาลัยโดยรวมกันทุกประเภทขยะ 
  2. นําไปรวมยังจุดที่พักรวมขยะของมหาวิทยาลัยโดยคัดแยกแตละประเภทขยะ 
  99. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................. 

4. จํานวนครั้งในการนําขยะที่เกิดขึ้นในสวนงานที่ทานรับผิดชอบไปทิ้งยังจุดที่พักรวมขยะของมหาวิทยาลัย 
  1.  1 ครั้ง/ วัน  2.  2 ครั้ง/ วัน  99. อื่น ๆ (ระบุ) .......................................... 

5. ทานเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยหรือไม 
  1. เคย  0. ไมเคย (ขามไปตอบขอ 7) 

6. ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะของมหาวิทยาลัยจากสื่อใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. แผนพับ  2. เขาอบรม  3. วารสารจากมหาวิทยาลัย 
  4. เสียงตามสาย  5. โปสเตอร/ ปายประกาศ  6. เพื่อนรวมงาน 
  99. อื่น ๆ (ระบุ) .................................................. 

 
 

ชุดที่ 1: สําหรับคนงานขนขยะ 
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7. ทานทราบหรือไมวามีการรณรงคการแยกทิ้งขยะในภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวให 
  1. ทราบ  0. ไมทราบ 

 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  และเติมขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

1. ทานคิดวาภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่มหาวิทยาลัยจัดไวสําหรับทิ้งขยะภายนอกอาคาร มีจํานวนเพียงพอ/ เหมาะสม 
หรือไม 

  1. เพียงพอ/ เหมาะสมดีแลว  
  0. ไมเพียงพอ/ ไมเหมาะสม ควรปรับปรุงโดย (ระบุ)...................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................. 

2. ทานคิดวาการรณรงคการแยกทิ้งขยะในภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่จัดเตรียมไวภายนอกอาคาร ไดผลมากนอยเพียงใด 
  1. ไมไดผลเลย  2.  นอยกวา 50%  3.  มากกวา 50% 

3. จุดที่พักรวมขยะที่มหาวิทยาลัยจัดไวเพ่ือรอการเก็บขนจากรถขยะของกรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่เพียงพอ/ เหมาะสม หรือไม 
  1. เหมาะสมดีแลว   
  0. ไมเหมาะสม ควรปรับปรุงโดย (ระบุ).......................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................. 

4. ภาชนะรองรับขยะที่ทานใชงานอยูในปจจุบันมีสภาพเปนอยางไร 
  1. ชํารุด 
  2. สภาพดี (ไมแตกหรือรั่ว) และ  2.1 มีฝาปด 
   2.2 ไมมีฝาปด 
  99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................ 

5. ทานคิดวาขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดหรือไม อยางไร 
  0. ไมได 
  1. ได โดย (ระบุ)............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................. 

6. ทานคิดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรมีแนวทาง/ วิธีการในการนําขยะที่ยอยสลายไดกลับมาใชประโยชนอยางไร (ตอบ
ไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. นํามาหมักทําปุย  2. นํามาใชเปนแหลงพลังงาน 
  99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................  

7. ขอเสนอแนะอื่น ๆ เก่ียวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (ถามี) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหขอมูล 
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แบบสอบถาม 
สถานการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ตอนที่ 1: ขอมูลสวนบุคคล 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับทานหรือเติมขอความใหสมบูรณตามความเปนจริง 

1. เพศ  1. ชาย  2. หญิง  
2. อายุ (ระบุ) .................. ป   
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
  1. ประถมศึกษา  2. มัธยมศึกษาตอนตน  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 
  4. อนุปริญญา/ ปวส.  5. ปริญญาตรี  6. สูงกวาปริญญาตรี 

4. ระยะเวลาปฏิบัติงานในหนาที่คนสวน (ระบุ) ........................ ป 
 
ตอนที่ 2: ขอมูลสถานการณขยะ 

 คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติจริงของทาน 
1. ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งทานพบระหวางปฏิบัติงานในหนาที่ประกอบดวยขยะประเภทใดบาง (ระบุหมายเลขเรียงลําดับจากมากไปหา

นอย; 1, 2 , 3,….) 
 ______ 1. เศษใบไม ______ 2. เศษกิ่งไม ______ 3. เศษหญา 
 ______ 99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................  

2. เศษใบไม ก่ิงไม และเศษหญาที่เกิดขึ้นในสวนงานที่ทานดูแลรับผิดชอบมีปริมาณมากนอยเพียงใด (โดยประมาณ) 
  1. ตํ่ากวา 50 กก./ ตอสัปดาห  2.  51 - 100 กก./ ตอสัปดาห  3. มากกวา 100 กก./ ตอสัปดาห 

3. ทานมีวิธีการจัดการขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และเศษหญา ที่เกิดจากการตกแตงสวนหยอมอยางไร 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. ทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่น  2. เผาทิ้ง 
  3. ขุดหลุมฝง  4. นําไปใชประโยชน(ระบุ)............................. 
  99. อื่น ๆ (ระบุ) ................ 

4. จํานวนครั้งในการเกิดขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และเศษหญา อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตัดแตงสวนหยอม 
ภายในมหาวิทยาลัย 

  1. ทุกวัน  2.  1 - 3 ครั้ง/ สัปดาห  3.  2 สัปดาห/ ครั้ง 
  4. เดือนละครั้ง  99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................ 

5. ทานเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยหรือไม 
  1. เคย  0. ไมเคย (ขามไปตอบขอ 7) 

6. ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะของมหาวิทยาลัยจากสื่อใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. แผนพับ  2. เขาอบรม  3. วารสารจากมหาวิทยาลัย 
  4. เสียงตามสาย  5. โปสเตอร/ ปายประกาศ  6. เพื่อนรวมงาน 
  99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................  

ชุดที่ 2: สําหรับคนสวน 
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7. ทานทราบหรือไมวามีการรณรงคการแยกทิ้งขยะในภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวให 
  1. ทราบ  0. ไมทราบ 
 

 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  และเติมขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

1. ทานคิดวาภาชนะรองรับขยะที่เกิดจากการตกแตงสวนหยอมภายในมหาวิทยาลัยที่จัดเตรียมไวในปจจุบัน มีจํานวนเพียงพอ/ 
เหมาะสม หรือไม 

  1. เพียงพอ/ เหมาะสมดีแลว  
  0. ไมเพียงพอ/ ไมเหมาะสม ควรปรับปรุงโดย (ระบุ)...................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................. 

2. ภาชนะรองรับขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และเศษหญาที่ทานใชงานอยูในปจจุบัน มีสภาพเปนอยางไร 
  0. ไมมีภาชนะรองรับขยะ    
  1. ชํารุด    
  2. สภาพดี (ไมแตกหรือรั่ว) และ  2.1 มีฝาปด   
   2.2 ไมมีฝาปด   
  99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................   

3. ทานคิดวา ขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และเศษหญา สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดหรือไม อยางไร 
  0. ไมได 
  1. ได โดย (ระบุ)............................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................................. 

4. ทานคิดวามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรมีแนวทาง/ วิธีการในการทําขยะประเภทเศษใบไม/ ก่ิงไม/ เศษหญากลับมาใช
ประโยชนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  1. นํามาหมักทําปุย  2. นํามาใชเปนแหลงพลังงาน 
  99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................  

5. ขอเสนอแนะอื่น ๆ เก่ียวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (ถามี) 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหขอมูล 
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แบบสอบถาม 
สถานการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับทานหรือเติมขอความใหสมบูรณตามความเปนจริง 

1. เพศ  1. ชาย  2. หญิง  
2. อายุ (ระบุ) .................. ป   
3. ระดับการศึกษาสูงสุด  1. ประถมศึกษา  2. มัธยมศึกษาตอนตน  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 
   4. อนุปริญญา/ ปวส.  5. ปริญญาตรี  6. สูงกวาปริญญาตรี 

4. อาคาร/หนวยงานที่สังกัด (ระบุ).................................. 
5. ระยะเวลาปฏิบัติงานในหนาที่ (ระบุ) ........................ ป 

 
ตอนที่ 2  ขอมูลสถานการณขยะ 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติจริงของทาน 

1. ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งทานพบภายในอาคารระหวางปฏิบัติงานในหนาที่ประกอบดวยขยะประเภทใดบาง (ระบุหมายเลขเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย; 1, 2, 3, ...) 

 ______ 1. เศษขาวและเศษอาหาร ______ 2. เศษผลไม ______ 3. เศษขนม 
 ______ 99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................ 

2. ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นในอาคารที่ทานดูแลรับผิดชอบมีปริมาณมากนอยเพียงใด (โดยประมาณ) 
  1. ต่ํากวา 10 กก./ ตอวัน  2.  11 – 20 กก./ ตอวัน  3. มากกวา 20 กก./ ตอวัน 
3 ทานมีวิธีการจัดการขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นในอาคารที่ทานดูแลรับผิดชอบอยางไร 
  1. ทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่นๆภายในอาคารแลวใสถุงดํานําไปวางไวที่จุดเก็บขยะของมหาวิทยาลัย 
  2. คัดแยกออกจากขยะประเภทอื่นๆภายในอาคารนําไปทิ้งลงในภาชนะรองรับขยะภายนอกอาคารที่จัดเตรียมไวให 
  99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................ 

4. จํานวนครั้งในการนําขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นในอาคารที่ทานดูแลรับผิดชอบไปทิ้งลงในภาชนะรองรับขยะภายนอกอาคารหรือ
วางไวที่จุดเก็บขยะที่จัดเตรียมไวให 

  1.  1 ครั้ง/ วัน  2.  2 ครั้ง/ วัน  99. อื่น ๆ (ระบุ) .................................... 
5. ทานเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยหรือไม 
  1. เคย  0. ไมเคย (ขามไปตอบขอ 7) 

6. ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะของมหาวิทยาลัยจากสื่อใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. แผนพับ  2. เขาอบรม  3. วารสารจากมหาวิทยาลัย 
  4. เสียงตามสาย  5. โปสเตอร/ ปายประกาศ  6. เพื่อนรวมงาน 
  99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................ 

7. ทานทราบหรือไมวามีการรณรงคเกี่ยวกับการแยกทิ้งขยะในภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวให 
  1. ทราบ  0. ไมทราบ 

ชุดที่ 3: สําหรับคนงาน/ แมบานในหนวยงาน 
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  และเติมขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

1. ทานคิดวาภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่มหาวิทยาลัยจัดไวสําหรับทิ้งขยะภายในอาคารมีจํานวนเพียงพอ/ เหมาะสม 
หรือไม 

  1. เพียงพอ/ เหมาะสมดีแลว 
  0. ไมเพียงพอ/ ไมเหมาะสม ควรปรับปรุงโดย (ระบุ).................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................. 

2. ทานคิดวาการรณรงคการแยกทิ้งขยะในภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่จัดเตรียมไวภายในอาคาร ไดผลมากนอยเพียงใด 
  1. ไมไดผลเลย  2.  นอยกวา 50%  3.  มากกวา 50% 

3. ภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่จัดเตรียมไวในอาคารที่ทานดูแลรับผิดชอบมีสภาพเปนอยางไร 
  0. ไมมีภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทภายในอาคารที่ดูแลรับผิดชอบ 
  1. ชํารุด 
  2. สภาพดี (ไมแตกหรือรั่ว) และ  2.1 มีฝาปด 
   2.2 ไมมีฝาปด 
  99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................ 

4. ทานคิดวาขยะที่ยอยสลายไดซึ่งภายในอาคารที่ทานดูแลรับผิดชอบสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดหรือไม อยางไร 
  0. ไมได     
  1. ได โดย (ระบุ)............................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................................ 

5. ทานคิดวามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรมีแนวทาง/ วิธีการในการนําขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นภายในอาคารกลับมาใช
ประโยชนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. นํามาหมักทําปุย  2. นํามาใชเปนแหลงพลังงาน 
  99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................  

6. ขอเสนอแนะอื่น ๆ เก่ียวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (ถามี) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหขอมูล 
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แบบสอบถาม 
สถานการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ตอนที่ 1: ขอมูลสวนบุคคล 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับทานหรือเติมขอความใหสมบูรณตามความเปนจริง 

1. เพศ  1. ชาย  2. หญิง  
2. อายุ (ระบุ)  .................. ป   
3. ระดับการศึกษาสูงสุด  
  1. ประถมศึกษา  2. มัธยมศึกษาตอนตน  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 
  4. อนุปริญญา/ ปวส.  5. ปริญญาตรี  6. สูงกวาปริญญาตรี 

4. สถานภาพ  1. เจาของราน  2. ลูกจางรานอาหาร 
5. ที่ต้ังรานคา  1. ศูนยอาหาร  2. ครัวริมน้ํา  3. รานคาในโรงเรียนสาธิต 
   99. อื่น ๆ (ระบุที่ต้ัง) .................................................... 

6. ประเภทของอาหารที่ขาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. อาหารตามสั่ง  2. ขาวราด  3. กวยเต๋ียว 
  4. นํ้าด่ืมบรรจุขวด  5. ผลไม  6. ชา/กาแฟ/นํ้าผลไม 
  7. ขาวมันไก/ หมูแดง  99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................ 

7. ระยะเวลาที่จําหนายอาหารที่รานคาแหงนี้ (ระบุ) ....................... ป 
8. จํานวนสมาชิกที่ชวยทํางานในราน (ระบุ) ................... คน 

 
ตอนที่ 2: ขอมูลสถานการณขยะ 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติจริงของทาน 

1. ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นในรานของทาน เปนขยะประเภทใดบาง(ระบุหมายเลขเรียงลําดับจากมากไปหานอย; 1, 2, 3,.) 
 ______ 1. เศษพืช/ ผัก ______ 2. เศษผลไม ______ 3. เศษเนื้อสัตว (เชน หมู เนื้อ ปลา กุง ฯลฯ) 
 ______ 4. เศษขาว ______ 5. กระดูกตาง ๆ ,กางปลา ______ 6. นํ้ามันใชแลวจากการปรุงอาหาร 
 ______ 99. อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................... 

2. ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นจากรานคาของทานในแตละวันมีปริมาณมากนอยเพียงใด (โดยประมาณ) 
  1. ตํ่ากวา 30 กก./ วัน  2. 31 – 50 กก./ วัน 
  3. 50 – 80 กก./ วัน  4. มากกวา 80 กก./ วัน 

3. ทานมีวิธีการจัดการขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นในรานคาของทานอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. ทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่น  2. คัดแยกจากขยะอื่นโดยทิ้งลงในภาชนะที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวให 
  3. นําไปใชประโยชน(ระบุ).............  99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................ 

4. จํานวนครั้งในการนําขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นในรานคาของทานไปทิ้งลงในภาชนะที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวให 
  1.  1 - 3 ครั้ง/ วัน  2.  4 - 6 ครั้ง/ วัน  3.  มากกวา 6 ครั้ง/ วัน 

5. ทานเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยหรือไม 
  1. เคย  0. ไมเคย (ขามไปตอบขอ 7) 

ชุดที่ 4: สําหรับผูประกอบการรานคา (จําหนายอาหาร) 
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6. ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะของมหาวิทยาลัยจากสื่อใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. แผนพับ  2. เขาอบรม  3. วารสารจากมหาวิทยาลัย 
  4. เสียงตามสาย  5. โปสเตอร/ ปายประกาศ  6. เพื่อนสมาชิกในศูนยอาหาร 
  7. สมาชิกในราน  99. อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................... 

7. ทานทราบหรือไมวามีการรณรงคเกี่ยวกับการแยกทิ้งขยะในภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวให 
  1. ทราบ  0. ไมทราบ 
 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  และเติมขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

1. ทานคิดวาภาชนะรองรับขยะที่เกิดจากรานคาจําหนายอาหารซึ่งมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวในปจจุบันมีจํานวนเพียงพอ/ เหมาะสม 
หรือไม 

  1. เพียงพอ/ เหมาะสมดีแลว  
  0. ไมเพียงพอ/ ไมเหมาะสม ควรปรับปรุงโดย (ระบุ).................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................. 

2. ภาชนะรองรับขยะที่เกิดขึ้นในรานคาของทานในปจจุบันมีสภาพเปนอยางไร 
  0. ไมมีภาชนะรองรับขยะในรานคา 
  1. ชํารุด 
  2. สภาพดี (ไมแตกหรือรั่ว) และ  2.1 มีฝาปด 
   2.2 ไมมีฝาปด 
  99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................ 

3. ทานคิดวา ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นจากรานคาของทานสามารถนําไปใชประโยชนไดหรือไม อยางไร 
  0. ไมได 
  1. ได โดย (ระบุ)............................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 

4. ทานคิดวามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรมีแนวทาง/ วิธีการในการนําขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดจากรานคาจําหนายอาหาร
กลับมาใชประโยชนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  1. นํามาหมักทําปุย  2. นํามาใชเปนแหลงพลังงาน  
  99. อื่น ๆ (ระบุ) ................................................  

5. ขอเสนอแนะอื่น ๆ เก่ียวกับการแกปญหาขยะภายในมหาวิทยาลัย (ถามี) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหขอมูล 
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การตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
สถานการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ยอยสลายได 

ภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

หาคาความเที่ยงตรง (Validity) นําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) หลังจากนั้นนํามาหาดัชนีความสอดคลอง (Objective Congruence Index: IOC)  

 โดยใชสูตร 
       IOC = ∑ NR /  

 เมื่อ IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง (Index of item congruency) 
 R หมายถึง ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ โดยท่ี  
  คา +1  หมายความวา  เห็นดวย 
   คา 0  หมายถึง  ไมแนใจ 
  คา -1 หมายถึง  ไมเห็นดวย 
  N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
1. แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการรานคาจําหนายอาหาร 
 

ประเด็น 
ที่ศึกษา ขอที ่ ขอคําถาม ความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ตอนที่ 2 
ขอมูลสถานการณขยะ 

1 ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดข้ึนในรานของทาน เปน
ขยะประเภทใดบาง (เรียงลําดับจากมากไปหานอย; 
1, 2, 3, ....) 

1 1 1 1.0 

2 ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดข้ึนจากรานคาของทาน 
ในแตละวันมีปริมาณมากนอยเพียงใด 
(โดยประมาณ) 

1 1 1 1.0 

3 ทานมีวิธีการจัดการขยะที่ยอยสลายได 
ซึ่งเกิดข้ึนในรานคาของทานอยางไร 

1 1 1 1.0 

4 ความถี่ในการนําขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดข้ึนใน
รานคาของทานไปทิ้งลงในภาชนะที่มหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไวให 

1 1 1 1.0 

5 ทานเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยหรอืไม 

1 1 1 1.0 

6 ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะ
ของมหาวิทยาลัยจากสื่อใด 

1 1 1 1.0 
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
สถานการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะท่ียอยสลายได 

ภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

หาคาความเที่ยงตรง (Validity) นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) หลังจากนั้นนํามาหาดัชนีความสอดคลอง (Objective Congruence Index: IOC)  

 โดยใชสูตร 
       IOC = ∑ NR /  

 เมื่อ IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง (Index of item congruency) 
 R หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยท่ี  
  คา +1  หมายความวา  เห็นดวย 
   คา 0  หมายถึง  ไมแนใจ 
  คา -1 หมายถึง  ไมเห็นดวย 
  N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
1. แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการรานคาจําหนายอาหาร 
 

ประเด็น 
ที่ศึกษา ขอที ่ ขอคําถาม ความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ตอนที่ 2 
ขอมูลสถานการณขยะ 

1 ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดข้ึนในรานของทาน เปน
ขยะประเภทใดบาง (เรียงลําดับจากมากไปหานอย; 
1, 2, 3, ....) 

1 1 1 1.0 

2 ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดข้ึนจากรานคาของทาน 
ในแตละวันมีปริมาณมากนอยเพียงใด 
(โดยประมาณ) 

1 1 1 1.0 

3 ทานมีวิธีการจัดการขยะที่ยอยสลายได 
ซึ่งเกิดข้ึนในรานคาของทานอยางไร 

1 1 1 1.0 

4 ความถี่ในการนําขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดข้ึนใน
รานคาของทานไปทิ้งลงในภาชนะที่มหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไวให 

1 1 1 1.0 

5 ทานเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยหรอืไม 

1 1 1 1.0 

6 ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะ
ของมหาวิทยาลัยจากสื่อใด 

1 1 1 1.0 
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ประเด็น 
ที่ศึกษา ขอที ่ ขอคําถาม ความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

7 ทานทราบหรือไมวามีการรณรงคเกี่ยวกับ 
การแยกทิ้งขยะในภาชนะรองรบัขยะแบบแยก
ประเภท ท่ีทางมหาวิทยาลัยจดัเตรียมไวให 

1 1 1 1.0 

ตอนที่ 3 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ 

1 ทานคิดวาภาชนะรองรับขยะท่ีเกิดจากรานคา
จําหนายอาหารซึ่งมหาวิทยาลยัจัดเตรียมไวใน
ปจจุบัน มีจํานวนเพียงพอ/ เหมาะสม หรือไม 

1 1 0 0.7 

2 ภาชนะรองรับขยะที่เกิดข้ึนในรานคาของทานใน
ปจจุบันมีสภาพเปนอยางไร 

0 1 1 0.7 

3 ทานคิดวา ขยะท่ียอยสลายไดซึ่งเกิดข้ึน 
จากรานคาของทานสามารถนําไปใชประโยชนได
หรือไม อยางไร 

1 1 1 1.0 

4 ทานคิดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ควรมีแนวทาง/ วิธีการในการนําขยะที่ยอยสลายได
ซึ่งเกิดจากรานคาจําหนายอาหารกลับมาใช
ประโยชนอยางไร 

1 1 1 1.0 
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2. แบบสอบถามสําหรับคนงาน/แมบานในหนวยงาน 
 

ประเด็น 
ท่ีศึกษา ขอท่ี ขอคําถาม ความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ตอนที่ 2 
ขอมูลสถานการณขยะ 

1 ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งทานพบภายในอาคารระหวาง
ปฏิบัติงานในหนาที่ประกอบดวยขยะประเภทใดบาง 
(เรียงลําดับจากมากไปหานอย; 1, 2, 3, ...) 

1 1 0 0.7 

2 ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นในอาคารที่ทานดูแล
รับผิดชอบมีปริมาณมากนอยเพียงใด (โดยประมาณ) 

1 1 1 1.0 

3 ทานมีวิธีการจัดการขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นใน
อาคารที่ทานดูแลรับผิดชอบอยางไร 

1 1 1 1.0 

4 ความถี่ในการนําขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นในอาคารที่
ทานดูแลรับผิดชอบไปทิ้งลงในภาชนะรองรับขยะ
ภายนอกอาคารหรือวางไวที่จุดเก็บขยะที่จัดเตรียมไวให 

1 1 1 1.0 

5 ทานเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยหรือไม 

0 1 1 0.7 

6 ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะของ
มหาวิทยาลัยจากสื่อใด 

0 1 1 0.7 

7 ทานทราบหรือไมวามีการรณรงคเกี่ยวกับการแยกทิ้ง
ขยะในภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวให 

0 1 1 0.7 

ตอนที่ 3 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 

1 ทานคิดวาภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่
มหาวิทยาลัยจัดไวสําหรับทิ้งขยะภายในอาคารมี
จํานวนเพียงพอ/ เหมาะสม หรือไม 

1 1 1 1.0 

 2 ทานคิดวาการรณรงคการแยกทิ้งขยะในภาชนะรองรับ
ขยะแบบแยกประเภทที่จัดเตรียมไวภายในอาคาร 
ไดผลมากนอยเพียงใด 

1 1 1 1.0 

 3 ภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่จัดเตรียมไวใน
อาคารที่ทานดูแลรับผิดชอบมีสภาพเปนอยางไร 

1 1 1 1.0 

 4 ทานคิดวา ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งภายในอาคารที่ทาน
ดูแลรับผิดชอบสามารถนํากลับมาใชประโยชนได
หรือไม อยางไร 

0 1 1 0.7 

5 ทานคิดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรมี
แนวทาง/ วิธีการในการนําขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้น
ภายในอาคารกลับมาใชประโยชนอยางไร 

0 1 1 0.7 
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2. แบบสอบถามสําหรับคนงาน/แมบานในหนวยงาน 
 

ประเด็น 
ท่ีศึกษา ขอท่ี ขอคําถาม ความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ตอนที่ 2 
ขอมูลสถานการณขยะ 

1 ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งทานพบภายในอาคารระหวาง
ปฏิบัติงานในหนาที่ประกอบดวยขยะประเภทใดบาง 
(เรียงลําดับจากมากไปหานอย; 1, 2, 3, ...) 

1 1 0 0.7 

2 ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นในอาคารที่ทานดูแล
รับผิดชอบมีปริมาณมากนอยเพียงใด (โดยประมาณ) 

1 1 1 1.0 

3 ทานมีวิธีการจัดการขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นใน
อาคารที่ทานดูแลรับผิดชอบอยางไร 

1 1 1 1.0 

4 ความถี่ในการนําขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นในอาคารที่
ทานดูแลรับผิดชอบไปทิ้งลงในภาชนะรองรับขยะ
ภายนอกอาคารหรือวางไวที่จุดเก็บขยะที่จัดเตรียมไวให 

1 1 1 1.0 

5 ทานเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยหรือไม 

0 1 1 0.7 

6 ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะของ
มหาวิทยาลัยจากสื่อใด 

0 1 1 0.7 

7 ทานทราบหรือไมวามีการรณรงคเกี่ยวกับการแยกทิ้ง
ขยะในภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวให 

0 1 1 0.7 

ตอนที่ 3 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 

1 ทานคิดวาภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่
มหาวิทยาลัยจัดไวสําหรับทิ้งขยะภายในอาคารมี
จํานวนเพียงพอ/ เหมาะสม หรือไม 

1 1 1 1.0 

 2 ทานคิดวาการรณรงคการแยกทิ้งขยะในภาชนะรองรับ
ขยะแบบแยกประเภทที่จัดเตรียมไวภายในอาคาร 
ไดผลมากนอยเพียงใด 

1 1 1 1.0 

 3 ภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่จัดเตรียมไวใน
อาคารที่ทานดูแลรับผิดชอบมีสภาพเปนอยางไร 

1 1 1 1.0 

 4 ทานคิดวา ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งภายในอาคารที่ทาน
ดูแลรับผิดชอบสามารถนํากลับมาใชประโยชนได
หรือไม อยางไร 

0 1 1 0.7 

5 ทานคิดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรมี
แนวทาง/ วิธีการในการนําขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้น
ภายในอาคารกลับมาใชประโยชนอยางไร 

0 1 1 0.7 
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3. แบบสอบถามสําหรับคนสวน 
 

ประเด็น 
ท่ีศึกษา ขอท่ี ขอคําถาม ความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ตอนที่ 2 
ขอมูลสถานการณขยะ 

1 ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งทานพบระหวางปฏิบัติงานใน
หนาที่ประกอบดวยขยะประเภทใดบาง (เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย; 1, 2 , 3,…) 

0 1 1 0.7 

2 เศษใบไม ก่ิงไม และเศษหญาที่เกิดขึ้นในสวนงานที่
ทานดูแลรับผิดชอบมีปริมาณมากนอยเพียงใด 
(โดยประมาณ) 

1 1 1 1.0 

3 ทานมีวิธีการจัดการขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และ
เศษหญา ที่เกิดจากการตกแตงสวนหยอมอยางไร 

1 1 1 1.0 

4 ความถี่ในในการเกิดขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และ
เศษหญา อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตัดแตง
สวนหยอม ภายในมหาวิทยาลัย 

1 0 1 0.7 

5 ทานเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยหรือไม 

0 1 1 0.7 

6 ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะของ
มหาวิทยาลัยจากสื่อใด 

0 1 1 0.7 

7 ทานทราบหรือไมวามีการรณรงคการแยกทิ้งขยะใน
ภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไวให 

0 1 1 0.7 

ตอนที่ 3 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 

1 ทานคิดวาภาชนะรองรับขยะที่เกิดจากการตกแตง
สวนหยอมภายในมหาวิทยาลัยที่จัดเตรียมไวในปจจุบัน 
มีจํานวนเพียงพอ/ เหมาะสม หรือไม 

0 1 1 0.7 

 2 ภาชนะรองรับขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และเศษ
หญาที่ทานใชงานอยูในปจจุบัน มีสภาพเปนอยางไร 

0 1 1 0.7 

 3 ทานคิดวา ขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และเศษหญา 
สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดหรือไม อยางไร 

1 1 1 1.0 

4 ทานคิดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ควรมีแนวทาง/ วิธีการในการทําขยะประเภทเศษใบไม/ 
ก่ิงไม/ เศษหญา กลับมาใชประโยชนอยางไร 

1 1 1 1.0 
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3. แบบสอบถามสําหรับคนสวน 
 

ประเด็น 
ท่ีศึกษา ขอท่ี ขอคําถาม ความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ตอนที่ 2 
ขอมูลสถานการณขยะ 

1 ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งทานพบระหวางปฏิบัติงานใน
หนาที่ประกอบดวยขยะประเภทใดบาง (เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย; 1, 2 , 3,…) 

0 1 1 0.7 

2 เศษใบไม ก่ิงไม และเศษหญาที่เกิดขึ้นในสวนงานที่
ทานดูแลรับผิดชอบมีปริมาณมากนอยเพียงใด 
(โดยประมาณ) 

1 1 1 1.0 

3 ทานมีวิธีการจัดการขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และ
เศษหญา ที่เกิดจากการตกแตงสวนหยอมอยางไร 

1 1 1 1.0 

4 ความถี่ในในการเกิดขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และ
เศษหญา อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตัดแตง
สวนหยอม ภายในมหาวิทยาลัย 

1 0 1 0.7 

5 ทานเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยหรือไม 

0 1 1 0.7 

6 ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะของ
มหาวิทยาลัยจากสื่อใด 

0 1 1 0.7 

7 ทานทราบหรือไมวามีการรณรงคการแยกทิ้งขยะใน
ภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไวให 

0 1 1 0.7 

ตอนที่ 3 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 

1 ทานคิดวาภาชนะรองรับขยะที่เกิดจากการตกแตง
สวนหยอมภายในมหาวิทยาลัยที่จัดเตรียมไวในปจจุบัน 
มีจํานวนเพียงพอ/ เหมาะสม หรือไม 

0 1 1 0.7 

 2 ภาชนะรองรับขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และเศษ
หญาที่ทานใชงานอยูในปจจุบัน มีสภาพเปนอยางไร 

0 1 1 0.7 

 3 ทานคิดวา ขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และเศษหญา 
สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดหรือไม อยางไร 

1 1 1 1.0 

4 ทานคิดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ควรมีแนวทาง/ วิธีการในการทําขยะประเภทเศษใบไม/ 
ก่ิงไม/ เศษหญา กลับมาใชประโยชนอยางไร 

1 1 1 1.0 
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3. แบบสอบถามสําหรับคนสวน 
 

ประเด็น 
ท่ีศึกษา ขอท่ี ขอคําถาม ความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ตอนที่ 2 
ขอมูลสถานการณขยะ 

1 ขยะที่ยอยสลายไดซึ่งทานพบระหวางปฏิบัติงานใน
หนาที่ประกอบดวยขยะประเภทใดบาง (เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย; 1, 2 , 3,…) 

0 1 1 0.7 

2 เศษใบไม ก่ิงไม และเศษหญาที่เกิดขึ้นในสวนงานที่
ทานดูแลรับผิดชอบมีปริมาณมากนอยเพียงใด 
(โดยประมาณ) 

1 1 1 1.0 

3 ทานมีวิธีการจัดการขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และ
เศษหญา ที่เกิดจากการตกแตงสวนหยอมอยางไร 

1 1 1 1.0 

4 ความถี่ในในการเกิดขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และ
เศษหญา อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตัดแตง
สวนหยอม ภายในมหาวิทยาลัย 

1 0 1 0.7 

5 ทานเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยหรือไม 

0 1 1 0.7 

6 ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะของ
มหาวิทยาลัยจากสื่อใด 

0 1 1 0.7 

7 ทานทราบหรือไมวามีการรณรงคการแยกทิ้งขยะใน
ภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไวให 

0 1 1 0.7 

ตอนที่ 3 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 

1 ทานคิดวาภาชนะรองรับขยะที่เกิดจากการตกแตง
สวนหยอมภายในมหาวิทยาลัยที่จัดเตรียมไวในปจจุบัน 
มีจํานวนเพียงพอ/ เหมาะสม หรือไม 

0 1 1 0.7 

 2 ภาชนะรองรับขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และเศษ
หญาที่ทานใชงานอยูในปจจุบัน มีสภาพเปนอยางไร 

0 1 1 0.7 

 3 ทานคิดวา ขยะประเภทเศษใบไม ก่ิงไม และเศษหญา 
สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดหรือไม อยางไร 

1 1 1 1.0 

4 ทานคิดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ควรมีแนวทาง/ วิธีการในการทําขยะประเภทเศษใบไม/ 
ก่ิงไม/ เศษหญา กลับมาใชประโยชนอยางไร 

1 1 1 1.0 
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4. แบบสอบถามสําหรับคนงานขนขยะ 
 

ประเด็น 
ท่ีศึกษา ขอท่ี ขอคําถาม ความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ  IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ตอนที่ 2 
ขอมูลสถานการณขยะ 

1 ขยะที่ทานพบระหวางปฏิบัติงานในหนาที่ประกอบ 
ดวยขยะประเภทใดบาง (เรียงลําดับจากมากไปหานอย; 
1, 2 , 3, ...,9) 

1 1 1 1.0 

2 ขยะที่เกิดขึ้นในสวนงานที่ทานดูแลรับผิดชอบมี
ปริมาณมากนอยเพียงใด (โดยประมาณ) 

1 1 1 1.0 

3 ทานมีวิธีการจัดการขยะในสวนงานที่ดูแล-รับผิดชอบ
อยางไร 

1 1 1 1.0 

4 ความถี่ในการนําขยะที่เกิดขึ้นในสวนงานที่ทานรับผิด 
ชอบไปทิ้งยังจุดที่พักรวมขยะของมหาวิทยาลัย 

1 1 1 1.0 

5 ทานเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยหรือไม 

0 1 1 0.7 

6 ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะของ
มหาวิทยาลัยจากสื่อใด 

0 1 1 0.7 

7 ทานทราบหรือไมวามีการรณรงคการแยกทิ้ง-ขยะใน
ภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไวให 

0 1 1 0.7 

ตอนที่ 3 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 

1 ทานคิดวาภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่
มหาวิทยาลัยจัดไวสําหรับทิ้งขยะภายนอกอาคารมี
จํานวนเพียงพอ/ เหมาะสม หรือไม 

1 1 1 1.0 

 2 ทานคิดวาการรณรงคการแยกทิ้งขยะในภาชนะรองรับ
ขยะแบบแยกประเภทที่จัดเตรียมไวภายนอกอาคาร 
ไดผลมากนอยเพียงใด 

1 1 1 1.0 

 3 จุดที่พักรวมขยะที่มหาวิทยาลัยจัดไวเพื่อรอการเก็บขน
จากรถขยะของกรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่เพียงพอ/ 
เหมาะสม หรือไม 

1 1 1 1.0 

 4 ภาชนะรองรับขยะที่ทานใชงานอยูในปจจุบันมีสภาพ
เปนอยางไร 

0 1 1 0.7 

 5 ทานคิดวาขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดหรือไม อยางไร 

0 1 1 0.7 

6 ทานคิดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรมี
แนวทาง/ วิธีการในการนําขยะที่ยอย-สลายไดกลับมา
ใชประโยชนอยางไร 

1 1 1 1.0 
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4. แบบสอบถามสําหรับคนงานขนขยะ 
 

ประเด็น 
ท่ีศึกษา ขอท่ี ขอคําถาม ความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ  IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ตอนที่ 2 
ขอมูลสถานการณขยะ 

1 ขยะที่ทานพบระหวางปฏิบัติงานในหนาที่ประกอบ 
ดวยขยะประเภทใดบาง (เรียงลําดับจากมากไปหานอย; 
1, 2 , 3, ...,9) 

1 1 1 1.0 

2 ขยะที่เกิดขึ้นในสวนงานที่ทานดูแลรับผิดชอบมี
ปริมาณมากนอยเพียงใด (โดยประมาณ) 

1 1 1 1.0 

3 ทานมีวิธีการจัดการขยะในสวนงานที่ดูแล-รับผิดชอบ
อยางไร 

1 1 1 1.0 

4 ความถี่ในการนําขยะที่เกิดขึ้นในสวนงานที่ทานรับผิด 
ชอบไปทิ้งยังจุดที่พักรวมขยะของมหาวิทยาลัย 

1 1 1 1.0 

5 ทานเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยหรือไม 

0 1 1 0.7 

6 ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคจัดการขยะของ
มหาวิทยาลัยจากสื่อใด 

0 1 1 0.7 

7 ทานทราบหรือไมวามีการรณรงคการแยกทิ้ง-ขยะใน
ภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไวให 

0 1 1 0.7 

ตอนที่ 3 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 

1 ทานคิดวาภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทที่
มหาวิทยาลัยจัดไวสําหรับทิ้งขยะภายนอกอาคารมี
จํานวนเพียงพอ/ เหมาะสม หรือไม 

1 1 1 1.0 

 2 ทานคิดวาการรณรงคการแยกทิ้งขยะในภาชนะรองรับ
ขยะแบบแยกประเภทที่จัดเตรียมไวภายนอกอาคาร 
ไดผลมากนอยเพียงใด 

1 1 1 1.0 

 3 จุดที่พักรวมขยะที่มหาวิทยาลัยจัดไวเพ่ือรอการเก็บขน
จากรถขยะของกรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่เพียงพอ/ 
เหมาะสม หรือไม 

1 1 1 1.0 

 4 ภาชนะรองรับขยะที่ทานใชงานอยูในปจจุบันมีสภาพ
เปนอยางไร 

0 1 1 0.7 

 5 ทานคิดวาขยะที่ยอยสลายไดซึ่งเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดหรือไม อยางไร 

0 1 1 0.7 

6 ทานคิดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควรมี
แนวทาง/ วิธีการในการนําขยะที่ยอย-สลายไดกลับมา
ใชประโยชนอยางไร 

1 1 1 1.0 
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หมายเหตุ:  
1. ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1  

นายไพศาล ผดุงศิริกุล 
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหและประสานแผนปฏิบัติการ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

2. ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2  
นายรัฐ เรืองโชติวิทย 
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 
ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิง่แวดลอม 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

3. ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย แจมพงษ 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ภาคผนวก ค 
วิธีวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 116

การวิเคราะหปริมาณความชื้น 

อุปกรณ  
1. ตูอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ (Hot air Oven) 
2. เครื่องชั่งน้ําหนัก 
3. ถาดอลูมิเนียม 

วิธีการวิเคราะห 
สุมขยะดวยวิธีแบง 4 สวน ใหไดมูลฝอยประมาณ 50 ลิตร ชั่งน้ําหนักถาดอลูมิเนียมเปลา 

แลวบันทึกไว ใสตัวอยางขยะลงในถาดอลูมิเนียมแลวชั่งน้ําหนักขยะรวมถาด บันทึกน้ําหนักไว 
จากนั้นนําไปอบแหงในตูอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ โดยใหตั้งคาอุณหภูมิท่ี 75-105 °C เปนเวลา 
3-4 วัน จนกระทั่งขยะแหงสนิท จึงทําการชั่งน้ําหนักขยะแหง 
 

การคํานวณผล 
     สูตรการคํานวณคาปริมาณความชื้นมีดังนี้ 
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การวิเคราะหปริมาณไนโตรเจน 

อุปกรณ 
1. บิวเรต (Burette) ขนาด 50 ml 
2. ขวดแกวรูปชมพู (Erlenmeyer flask) ขนาด 500 ml หรือขนาด 250 ml 
3. กระบอกตวง (Cylinder) 
4. ปเปต (Pipette) 
5. แผนใหความรอน (Hot Plate) 
6. เครื่องชั่งน้ําหนักอยางละเอียด ความละเอียด 0.0001 กรัม 
7. ชุดกลั่นไนโตรเจน (Nitrogen Distillation Apparatus) 
8. ตูดูดควัน (Hood) 
9. ชุดเครื่องยอย 

สารเคมี  
1. Potassium Sulfate (K2SO4) 
2. Mercuric oxide (HgO) 
3. Sulfuric acid concentrared (95-98%) 
4. furming stone 
5. Alkaline thiosulfate solution : ละลาย 450 กรัม Sodium hydroxide ในน้ํากลั่น ประมาณ  

700 ml. ทําใหเย็นลง เติม 80 กรัม Sodium thiosulfate (Na2S2O3 . 5H2O) เติมน้ํากลั่นใหปริ มาณ
สุดทายเปน 1000 ml.  

6. Boric acid Solution : ละลาย 40 กรัม  Boric acid  ในน้ํากลั่น 1 ลิตร 
7. Methyl purple solution (indicator) : ละลาย 0.3125 กรัม Methyl red และ 0.2062 กรัม  

Methylene blue ในน้ํากลั่น หรือ 0.1 % ethyl alcohol แลวเจือจางดวยน้ํากลั่นใหมีปริมาตร เปน 250 
ml. (สารละลายนี้จะมีอายุ 1 เดือน) 

8. Sulfuric acid standard solution   : ละลาย 15 ml. H2SO4 conc. ในน้ํากลั่น ใหมี ปริมาตร
เปน 1 ลิตร 
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วิธีการวิเคราะห 
 นําตัวอยางมูลฝอยบดละเอียดขนาด 1 มิลลิเมตร ท่ีอบแหงสนิท ในตูอบที่อุณหภูมิ 75°C นาน
ประมาณ 2 ช่ังโมง  จากนั้นสุมตัวอยางมูลฝอยบดละเอียดประมาณ 0.5-1 กรัม จึงนํามาวิเคราะหดวย
วิธี Kjeldahl-Wilfarth-Gunning-winkler method ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

1. การ Digest ตัวอยางโดยชั่งตัวอยางมาประมาณ 0.5-1 กรัม ใสใน Kjeldahl flask เติม  
K2SO4 15 กรัม เติม HgO 0.7 กรัม  H2SO4 conc. 25 ml. ทําการ digest จนสารละลายที่ไดมีลักษณะ
ใส 

2. การกลั่น เติมน้ํากลั่นประมาณ 250 ml. หยด Phenolphthaline indicator จาหนั้นเติม
สารละลายผสมของ NaOH กับ Na2S2O3 solution 75 ml. จะไดสีชมพู กล่ันโดยใช  Boric acid 4% 
ในปริมาตร 5 ml. เปนตัวปรับ NH3  กล่ันจนไดปริมาตร 200 ml. นํามา Tritrate หา NH3  

3. การ Tritrate นําสารละลายที่กล่ันไดมา Tritrate กับ H2SO4 0.05 N โดยใช  Methyl purple  
indicator เปน indicator จนกระทั่งถึงจุด end point โดยสีของสารละลายที่ไดจะเปลี่ยนจากสีเขียว
เปนสีมวง 

4. การเตรียม Blank ทําตามขั้นตอนของของขอ 1 ถึง 3 โดยไมตองใสตัวอยางมูลฝอย 

การคํานวณผล 
คํานวณปริมาณไนโตรเจน สามารถคํานวณไดโดยใชสูตรตอไปนี้ 

 

            
 
 
 
 
 
 

125



 119

การวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัส 

อุปกรณ 
1.  ตูอบ (Hot air oven) 

 2.  ตูดูดความชื้น (Desicator) 
 3   เคร่ืองบดขยะ (Grinder) 
 4.  เคร่ืองชั่งน้ําหนักอยางละเอียด (Analytical Balance)  
 5.  เตาใหความรอน (Hot Plate) 
 6.  ชุดเครื่องแกวสําหรับ digest  
 7.  กรวยกรอง พรอมกระดาษกรอง 
 8.  UV Spectrophotometer ท่ีมีชวงความยาวคลื่น 800 นาโนเมตร 

9.  ตูดูดควัน (Hood) 

สารเคมี 
1.  5N H2SO4 :นํา 70 ml H2SO4conc. ละลายดวยน้ํากลั่นจนมีปริมาตร 500 มิลลิลิตร  
2. Antimony potassium tartrate solution: 1.3715 กรัม K(Sbo) C4H4O6 1/2 H2O เติมน้ํากลั่น 

400 มิลลิลิตร แลวทําใหปริมาตรเปน 500 มิลลิลิตร เก็บไวในขวดแกวสีชาที่ 4 องศาเซลเซียส 
3. Ammonium molybdate solution : ละลาย 20 กรัม (NH4)6 Mo7O24 4H2O ดวยน้ํากลั่นจน

ไดปริมาตร 500 มิลลิลิตร เก็บในขวดพลาสติกที่ 4 องศาเซลเซียส 
4. Ascorbic acid 0.1M: นํา 1.76 กรัม ascorbic acid ละลายในน้ํากล่ัน 100 มิลลิลิตร 

สารละลายน้ําจะคงตัวอยูในชวงเวลา 1 สัปดาห ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
5. Combined reagent ประกอบดวย 5N H2SO4 100 มิลลิลิตร, Antimony potassium tartrate 

solution 10 มิลลิลิตร, Ammonium molybdate solution 30 มิลลิลิตร และ Ascorbic acid solution 60 
มิลลิลิตร ตามลําดับ ผสมกันตามลําดับ เขยาทุกครั้งท่ีเติม reagent แตละตัวและตองเตรียมใหมทุก
ครั้งที่ใช 

6. Sulfuric acid (conc.) 
7. Ammonium persulfate 
8. Stock phosphate solution: นํา Potassium dihydrogen Posphate (KH2PO4) มาอบในตูอบ

ท่ี 105 องศาเซลเซียส อยางนอย 2 ชั่งโมง แลวนํามา 0.4394 กรัม ละลายน้ํากลั่นใหมีปริมาตรเปน 1 
ลิตร สารละลายที่ได 1.0 ml = 0.1 mg P 
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9. Standard phosphorus solution: ละลาย 10.0 มิลลิกรัม Stock phosphate solution ดวยน้ํา
กล่ันใหมีปริมาตร 1000 มิลลิลิตร สารละลายที่ได 1.0 ml = 1.0 ug P 

 

วิธีการวิเคราะห 
นําขยะที่ผานการอบแหงและบดแลวมาอบในตูอบที่มีอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 

ชั่วโมง ปลอยทิ้งไวใหเย็นในตูดูดความชื้น จากนั้นสุมตัวอยางขยะมาประมาณ 1-2 กรัม นํามา
วิเคราะหโดยวิธี Ascorbic acid method ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้  
 1.  การยอยตัวอยาง ชั่งตัวอยางขยะประมาณ 1 กรัม ใสใน Kjendahl flask ใส H2SO4 (conc.) 
25 มิลลิลิตร ใส ammonium persulfate ประมาณ 0.4 กรัม เพื่อเปน catalyst แลว digest จนกระทั่ง
สารละลายใส แตบางครั้งขยะมี interference ซ่ึงจะทําใหสารละลายที่ไดเปนสารละลายเขม จากนั้น
ท้ิงไวใหเย็นแลวนํามาปรับ pH จนกระทั่งเปน 7 ± 0.2 

  2.  การเตรียม Combined reagent นํา 5N H2SO4 100 มิลลิลิตร, Antimony potassium tartrate 
solution 10 มิลลิลิตร, Ammonium molybdate solution 30 มิลลิลิตร และ Ascorbic acid solution 60 
มิลลิลิตร ผสมกันตามลําดับ เขยาทุกครั้งที่เติม reagent แตละตัวและตองเตรียมใหมทุกครั้งที่ใช 

3.  การทําใหเกิดสี หลังจากปรับ pH จนได 7 ± 0.2 แลวนําตัวอยางมาปรับปริมาตรใหเปน 
200 มิลลิลิตร จากนั้นนําตัวอยางมาในอัตราสวนตางๆ (dilution) โดยปรับปริมาตรใหเปน 50 
มิลลิลิตร จากนั้นเติม 8.0 มิลลิลิตร ของ Combined reagent แลวนําไปวัดคา color absorbance ท่ี  
880 นาโนเมตร ภายใน 10-30 วินาที  
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การวิเคราะหปริมาณโพแทสเซียม 

อุปกรณ 
1.  เคร่ืองชั่งน้ําหนักอยางละเอียด 0.0001 กรัม 

 2.  ขวดรูปชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร 
 3.  เตายอยใหความรอนในตูดูดควนั 
 4.  กรวยกรองพรอมกระดาษกรอง 
 5. ขวดปริมาตรขนาด 25 และ 100 มิลลิลิตร 
 6.  หลอดทดลอง 
 7.  Atomic Absorption Spectrophotometer 

สารเคมี 
 1. Digestion Mixture: ผสมกรดไนตริก (Nitric Acid : 65% HNO3) กับกรดเปอรคลอริก
(Perchloric Acid : 70% HCIO4 ) ในสัดสวน 3:1 โดยปริมาตร  
 2. Stock Potassium Solution 1.000 PPM K: ชั่งโพแทสเซียมคลอไรด (KCl) ท่ีผานการ
อบแหงที่ 100 องศาเซลเซียสแลวจํานวน 1.907 กรัม ละลายในน้ํากลั่นปราศจากไอออนปรับ
ปริมาตรใหเปน 1 ลิตรในขวดปริมาตร  
  

วิธีการวิเคราะห 
การยอยตัวอยาง:   

 1. นําตัวอยางขยะที่ผานการอบแหงสนิทและบดละเอียดมาอบในตูอบที่อุณหภูมิ 75 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง ปลอยใหเย็นในตูดูดความชื้น 
 2. ชั่งน้ําหนักตัวอยางประมาณ 0.50 กรัม (จดคาทศนิยม 4 ตําแหนง) ใสลงในขวดรูปชมพู
ขนาด 125 ml 
 3. เติม Digestion Mixture ลงไป 7 ml แลวนําไปยอยบนเตาใหความรอนภายในตูดูดไอกรด 
ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 80-100 องศาเซลเซียส จนกระทั่งควันสีน้ําตาลหมดไป แลวเพิ่มอุณหภูมิ
เปน 200 องศาเซลเซียส ยอยจนปรากฏควันสีขาวประมาณ 30 นาที ตั้งทิ้งไวใหเย็น 
 4. เทสารละลายที่ไดลงในขวดปริมาตรขนาด 25 ml ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่น 
 5. กรองสารละลายที่ไดเพื่อนําไปวิเคราะหปริมาณโพแทสเซียม 
 6. ทําแบลงคโดยเติม Digestion Mixture ลงในหลอดยอย แลวนําไปดําเนินการยอย
เชนเดียวกับตัวอยาง 
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การวิเคราะห: 
 1. เตรียมสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียม 0, 10, 20, 30 และ 40 mg/l โดยปเปต Stock 
Potassium Solution 1.000 มา 0,1,2,4 และ 6 ml ใสลงในขวดปริมาตร เติมกรดเปอรคลอลิกลงไป 
0.8 ml และปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นเปน 100 ml 
 2. เจือจางตัวอยาง 5 เทา โดยปเปตมา 1 มิลลิลิตรใสในหลอดทดลอง แลวเติมน้ํากลั่นลงไป 4 
มิลลิลิตร  
 3. นําไปวัดคาดวยเครื่อง Atomic Abosrption Spectrophotometer โดยใชสารละลาย
มาตรฐานที่ไมมีโพแทสเซียมในการปรับใหเครื่องอานคาเปนศูนย และใชสารละลายมาตรฐาน
โพแทสเซียม 60 mg/l ปรับใหเคร่ืองอานคาไดประมาณ 100 และทําซ้ําจนเครื่องอานคาสารละลาย
มาตรฐานที่ไมมีโพแทสเซียมเปนศูนย และสารละลายมาตรฐานสูงสุดที่ใชประมาณ 100  
 4. วัดสารละลายมาตรฐานตามลําดับความเขมขน แลวจึงวัดแบลงคและตัวอยาง 
 
หมายเหตุ: ใชวิธีการวิเคราะหของจําเปน อานทอง (2545) 
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การวิเคราะหปริมาณคารบอน 

สามารถคํานวณไดจากสูตร 

   
 

การวิเคราะหปริมาณของแข็งระเหยได 
อุปกรณ 

1. ตูอบ (Hot air Oven) 
2. เครื่องดูดความชื้น (Desiccator) 
3. เครื่องชั่งน้ําหนักอยางละเอียด ความละเอียด 0.0001 กรัม 
4. เตาเผา (Muffle Furnace) 
5. ถวยกระเบื้องทนความรอน (Porcelain Crucible) 
6. เครื่องบด (Grinder) 

วิธีการวิเคราะห 
นําขยะที่อบแหงสนิทมาบดใหละเอียดดวยเครื่องบดใหมีขนาด 1.0 มิลลิเมตร แลวอบในตูอบ

ท่ีอุณหภูมิ 75°C นานประมาณ 2 ชั่งโมง จากนั้นนําออกมาใสตูดูดความชื้นเพื่อปลอยใหเย็น ชั่ง
น้ําหนักถวยตวงทนความรอน บันทึกน้ําหนักไว ชั่งขยะที่บดละเอียดใสในถวยตวงประมาณ 3-6 
กรัม นําเขาไปเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 600-650 °C นาน 2 ชั่งโมง ปลอยไวใหเย็น แลวใสไวในตูดูด
ความชื้นประมาณ 1-2 ช่ังโมง แลวช่ังน้ําหนัก บันทึกคาน้ําหนักสาสารที่คงเหลือไว 

 

การคํานวณผล 
     สูตรการคํานวณคาปริมาณของแข็งระเหยได 
                                               

                      

X 100 
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การวิเคราะหคาความรอน 
อุปกรณ 

1. Water equivalent ของ Bomb calorimeter พรอมอุปกรณ 
2. Benzoic acid standard กําหนดคาความรอนมาตรฐาน 
3. น้ํากลั่น Phenolphthaline indicator , 0.1 N ของ NaOH 
4. Firing cotton ยาว 12 cm. 
5. Ni-Cro Firing Wire ยาว 6 cm. 

วิธีการวิเคราะห 
1. ชั่งน้ําหนัก  Benzoic acid ประมาณ 1.2 กรัม แลวเขาเครื่องอัดเม็ด จากนั้นนําไปชั่งเพื่อ

บันทึกคาน้ําหนักไปใชในการคํานวณ (ละเอียด 0.0001 g) 
2. ตอ Firing Wire เขากับขั้ว Electrode ท้ังสองขางแลวล็อคใหแนน จากนั้นนําปลาย Firing 

cotton ผูกกับ Firing Wire 
3. เติมน้ํากลั่น 1 ml ลงใน Oxygen bomb ดวยปเปต กอนเติม rinse ดวยน้ํากลั่นให Oxygen 

bomb สะอาดเสียกอน 
4. นํา Ignition terminal วางลงไปใน Bomb ปดฝาใหแนนเติม Oxygen ความดัน 30 bar 
5. เติมน้ําลงใน Vassal โดยชั่งน้ําหนักของ Vassal + น้ํา = 3kg นํา Oxygen bomb ใสลงใน  

Vassal แลวนําไปตั้งในเครื่องใหแกนขาง Vassal ลงในล็อคพอดี 
6. ปรับคาของอุณหภูมิของน้ําใน Water jacket ใหใกลเคียง Vassal แตกตางไมเกิน 0.5°C 

การปรับโดยปรับปุม Balance จากแผง Control ดานหนาเครื่อง 
7. กด Firing plug เพื่อตอเขากับ  Electrode socket บน Oxygen bomb กด test ทดสอบ โดย

ไฟ test จะติด 
8. รอจนอุณหภูมิใน Water  Vassal คงที่จึงกดจุดระเบิดการเผาไหม บันทึกคาอุณหภูมิ

เริ่มตน และรอจนอุณหภูมิเผาไหมไดคาสูงสุด บันทึกคาอุณหภูมิสุดทาย 
9. นํา Oxygen bomb ออกแลวคอยๆ ลดความดันลงจนหมด ลางภายใน Oxygen bomb ดวย 

น้ํากลั่นลงใน Beaker 250 ml. นําไปอุนไลแกสออกจากสารละลายประมาณ 5 นาที 
หมายเหตุ:  ทําซํ้าประมาณ 5 คร้ัง เพื่อหาคาเฉลี่ย ซ่ึงจะใชเปนคามาตรฐานของเครื่องตอไป 
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การคํานวณผล 

       
 

การคํานวณหาคาความรอนของตัวอยางขยะใชสูตรตอไปนี้ 
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สถานที่ต้ังถังขยะภายนอกอาคารในบริเวณมหาวทิยาลัย 
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แผนผังแสดงที่ตั้งถังขยะภายนอกอาคารในมาหวิท

แผนผังแสดงที่ตั้งถังขยะภายนอกอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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อ) 

ลําด
ับ 

เขต
พื้น

ที่ 
อาค

าร 
ปร

ะเภ
ทถ

ังข
ยะ

 
ตําแ

หน
งท

ี่วาง
ถัง
ขย

ะ 
ชน

ิดข
องข

ยะ
ที่พ

บใน
ถัง

 
แบ

บเด
ิม(ถ

ัง) 
แบ

บให
ม(ถ

ัง) 
แบ

บอ
ื่นๆ

(ถัง
) 

48 
3 

31 
อา
คา
รศ
ูนย

ภา
ษา
แล

ะค
อม

พิว
เตอ

ร 
 

เขีย
ว 

 
หน

าอ
าค
าร 

31 
กร
ะด

าษ
,ถุง

พล
าส
ติก

 
49 

 
,, 

 
เหล

ือง
 

 
,, 

ขว
ดแ

กว
,กร

ะด
าษ

,กร
ะป

อง
 

50 
 

     
     

     
     

    ,
, 

 
น้ํา
เงิน

 
 

,, 
กร
ะด

าษ
,ซอ

งบ
ุหร

ี่ 

51 
 

34 
อา
คา
รเท

คโ
นโ

ลย
ีแล

ะ 
นวั

ตก
รร
มท

างก
ารศ

ึกษ
า 

 
เขีย

ว 
 

ขา
งอ
าค
าร 

34 
ถุง
พล

าส
ติก

,ซอ
งข
นม

,ขว
ดน

้ํา 

52 
 

,, 
 

เหล
ือง

 
 

,, 
ใบ

ไม
,กร

ะด
าษ

,ถุง
พล

าส
ติก

 
53 

 
,, 

 
น้ํา
เงิน

 
 

,, 
ซอ

งข
นม

,แก
วน้ํ

า 
54 

 
     

     
     

     
    ,

, 
 

แด
ง 

 
หน

าอ
าค
าร 

34 
ถุง
อา
หา

ร,เ
ศษ

อา
หา

ร,ข
วด

น้ํา
,ถุง

พล
าส
ติก

 
55 

 
,, 

 
เหล

ือง
 

 
,, 

พล
าส
ติก

,กร
ะด

าษ
 

56 
 

     
     

     
     

    ,
, 

 
น้ํา
เงิน

 
 

,, 
ซอ

งข
นม

,แก
วน้ํ

า,ใ
บไ

ม 

57 
 

35 
อา
คา
รน

ิภา
นภ

ดล
 

(คณ
ะม

นุษ
ยศ
าส
ตร

,อา
คา
รเร

ียน
รว
ม) 

 
แด

ง 
 

หน
าอ
าค
าร 

35 
ขว

ดน
้ํา,ก

ระ
ดา
ษ,พ

ลา
สต

ิก 

58 
 

,, 
 

เหล
ือง

 
 

,, 
แก

วก
ระ
ดา
ษ,ถ

ุงข
นม

 
59 

 
,, 

 
น้ํา
เงิน

 
 

,, 
กร
ะด

าษ
,ถุง

พล
าส
ติก

 
60 

 
,, 

 
น้ํา
เงิน

 
 

,, 
ขว

ดน
้ํา,ก

ลอ
งก
ระ
ดา
ษ,พ

ลา
สต

ิก 
61 

 
     

     
     

     
    ,

, 
เขีย

ว 
 

 
,, 

กล
อง
นม

,ถุง
ดํา

,แก
วพ

ลา
สติ

ก 
62 

 
,, 

เหล
ือง

 
 

 
,, 

พล
าส
ติก

,โฟ
ม,ถ

ุงข
นม

 
63 

 
     

     
     

     
    ,

, 
 

สม
 

 
,, 

ถุง
พล

าส
ติก

,ใบ
ไม

 
64 

 
,, 

 
น้ํา
เงิน

 
 

,, 
กร
ะด

าษ
ทิช

ชู,ซ
อง
ขน

ม 
65 

 
     

     
     

     
    ,

, 
 

เหล
ือง

 
 

,, 
ขว

ดน
้ํา,แ

กว
น้ํา

,โฟ
ม 

 หม
ายเ

หต
ุ :  

 - ถ
ังข
ยะ
แบ

บเด
ิม ห

มา
ยถ
งึ ถ

ังข
ยะ
รุน

เกา
สเีห

ลือ
ง/ส

ีเขยี
ว ซ

ึ่งม
ีขน

าด
คว

าม
จุ  

200
  ล
ติร

 ( ม
ีเฉพ

าะถ
ังส

ีเหล
ือง
ปร

ะม
าณ

 50
 ถัง

 ) 
 

     
- ถ

ังข
ยะ
แบ

บใ
หม

 หม
ายถ

ึง ถ
ังข
ยะ
ที่ไ

ดรั
บก

ารส
นับ

สน
ุนจ

าก
สภ

าอ
ุตส

าห
กร
รม

แห
งป

ระ
เทศ

ไท
ย ป

ระ
กอ

บด
วย
ถัง
สีเข

ียว
 , ส

เีหล
ือง
แล

ะส
ีน้ํา

เงิน
 ซึ่ง

มีข
นา
ดค

วาม
จุ 1

20 
 ลติ

ร (
มีท

ั้งห
มด

ปร
ะม

าณ
 60

 ถัง
) 

 
     

- แ
บบ

อื่น
ๆ ห

มา
ยถ
ึง ถ

ังข
ยะ
รูป

แบ
บอ

ื่นน
อก

เหน
ือจ

าก
 2 แ

บบ
แร
ก (

แบ
บถ

ุงพ
ลา
สต

ิกส
ีดํา

) 

131 

139



 
132

 ตาร
างท

ี่ ง-
1 (
ตอ

) 

ลําด
ับ 

เขต
พื้น

ที่ 
อาค

าร 
ปร

ะเภ
ทถ

ังข
ยะ

 
ตําแ

หน
งท

ี่วาง
ถัง
ขย

ะ 
ชน

ิดข
องข

ยะ
ที่พ

บใน
ถัง

 
แบ

บเด
ิม(ถ

ัง) 
แบ

บให
ม(ถ

ัง) 
แบ

บอ
ื่นๆ

(ถัง
) 

66 
3 

36 
อา
คา
รศ
ิลป

กร
รม

ศาส
ตร

 
เขีย

ว 
 

 
ขา
งอ
าค
าร 

36 
แก

วน้ํ
า,พ

ลา
สต

ิก,ท
ิชชู

 
67 

 
,, 

เหล
ือง

 
 

 
,, 

พล
าส
ติก

,ขว
ดน

้ํา 
68 

 
     

     
     

     
    ,

, 
 

น้ํา
เงิน

 
 

,, 
แก

ว,ถ
ุงด
ํา,ก

ลอ
งโฟ

ม 

69 
 

37 
อา
คา
รเห

มว
ดีพ

ิทัก
ษ 

(สํา
นัก

งาน
อธ

ิกา
รบ

ดี) 
 

 
เขีย

วเล
็ก 

หน
าอ
าค
าร 

37 
แก

ว,พ
ลา
สต

ิก,โ
ฟม

,กร
ะด

าษ
 

70 
 

,, 
 

 
เขีย

วเล
็ก 

,, 
ขว

ดน
้ํา,แ

กว
,โฟ

ม 
71 

 
     

     
     

     
    ,

, 
 

เหล
ือง

 
 

ตร
งข
าม
อา
คา
ร 3

7 
ถุง
อา
หา

ร,แ
กว

กร
ะด

าษ
,ซอ

งข
นม

 

72 
 

38 
อา
คา
รว
รล
ักษ

ณน
งค
 

(อา
คา
รพ

ละ
ศึก

ษา
) 

เหล
ือง

 
 

 
ขา
งอ
าค
าร 

38 
โฟ

ม,ก
ระ
ดา
ษ,พ

ลา
สต

ิก 

73 
 

,, 
เหล

ือง
 

 
 

,, 
พล

าส
ติก

,โฟ
ม,ข

วด
น้ํา

 
74 

4 
42 

 อา
คา
รค
ณะ

เทค
โน

โล
ยีอ
ุตส

าห
กร
รม

 
เหล

ือง
 

 
 

หน
าอ
าค
าร 

42 
โฟ

ม,ก
ระ
ดา
ษ,ข

วด
น้ํา

 
75 

 
,, 

เหล
ือง

 
 

 
,, 

ซอ
งข
นม

,โฟ
ม,เ

ศษ
อา
หา

ร 

76 
 

43 
อา
คา
รส

ําน
ักง
าน
คณ

ะ 
เทค

โน
โล
ยีอ

ุตส
าห

กร
รม

 
เหล

ือง
 

 
 

หน
าอ
าค
าร 

43 
กร
ะป

อง
น้ํา

,โฟ
ม,พ

ลา
สต

ิก 

77 
 

 
44 

 อา
คา
รพ

ิษม
ัยพิ

มล
สัต

ย 
 

เหล
ือง

 
 

 
ขา
งอ
าค
าร 

44 
พล

าส
ติก

,ขว
ดน

้ํา,แ
กว

น้ํา
 

78 
 

,, 
 

 
เขีย

ว 
,, 

พล
าส
ติก

,ขว
ดน

้ํา,แ
กว

น้ํา
 

79 
 

46 
อา
คา
รอ
าท
รท

ิพย
นิว

าส
 

(คณ
ะศ

ิลป
กร
รม

ศาส
ตร

) 
 

 
เขีย

ว 
หน

าอ
าค
าร 

46 
ซอ

งข
นม

,แก
วน้ํ

า,ใ
บไ

ม 

80 
 

    4
7 อ

าค
ารศ

ูนย
ปฏ

ิบัติ
กา
ร 

     
     

เทค
โน

โล
ยีก
ารพ

ิมพ
 

 
 

เขีย
วเล

็ก 
หน

าอ
าค
าร 

47 
กล

อง
กร
ะด

าษ
,ถุง

พล
าส
ติก

,ขว
ดน

้ํา 
 หม

ายเ
หต

ุ :  
 - ถ

ังข
ยะ
แบ

บเด
ิม ห

มา
ยถ
งึ ถ

ังข
ยะ
รุน

เกา
สเีห

ลือ
ง/ส

ีเขยี
ว ซ

ึ่งม
ีขน

าด
คว

าม
จุ  

200
  ล
ติร

 ( ม
ีเฉพ

าะถ
ังส

ีเหล
ือง
ปร

ะม
าณ

 50
 ถัง

 ) 
 

     
- ถ

ังข
ยะ
แบ

บใ
หม

 หม
ายถ

ึง ถ
ังข
ยะ
ที่ไ

ดรั
บก

ารส
นับ

สน
ุนจ

าก
สภ

าอ
ุตส

าห
กร
รม

แห
งป

ระ
เทศ

ไท
ย ป

ระ
กอ

บด
วย
ถัง
สีเข

ียว
 , ส

เีหล
ือง
แล

ะส
ีน้ํา

เงิน
 ซึ่ง

มีข
นา
ดค

วาม
จุ 1

20 
 ลติ

ร (
มีท

ั้งห
มด

ปร
ะม

าณ
 60

 ถัง
) 

 
     

- แ
บบ

อื่น
ๆ ห

มา
ยถ
ึง ถ

ังข
ยะ
รูป

แบ
บอ

ื่นน
อก

เหน
ือจ

าก
 2 แ

บบ
แร
ก (

แบ
บถ

ุงพ
ลา
สต

ิกส
ีดํา

) 

132 

140



 
133

 ตาร
างท

ี่ ง-
1 (
ตอ

) 

ลําด
ับ 

เขต
พื้น

ที่ 
อาค

าร 
ปร

ะเภ
ทถ

ังข
ยะ

 
ตําแ

หน
งท

ี่วาง
ถัง
ขย

ะ 
ชน

ิดข
องข

ยะ
ที่พ

บใน
ถัง

 
แบ

บเด
ิม(ถ

ัง) 
แบ

บให
ม(ถ

ัง) 
แบ

บอ
ื่นๆ

(ถัง
) 

81 
5 

54 
อา
คา
รโ
รงแ

รม
แก

วเจ
าจอ

ม 
 

 
ถัง
สีดํ

า 
ขา
งอ
าค
าร 

54 
ถุง
พล

าส
ติก

,ขว
ดน

้ํา,โ
ฟม

 

82 
 

55 
อา
คา
รเก

ษต
รส

ินเส
ริม

ศาส
ตร

 
(โร

งผ
ลิต

น้ํา
ดื่ม

) 
เหล

ือง
 

 
 

หน
าอ
าค
าร 

55 
ถุง
พล

าส
ติก

,ขว
ดน

้ํา 

83 
 

     
     

     
     

    ,
, 

เหล
ือง

 
 

 
,, 

กล
อง
กร
ะด

าษ
,พล

าส
ติก

 

84 
 

56
อา
คา
รส

ุวภั
กต

รนิ
เวศ

น 
(คณ

ะว
ิทย

าก
ารจ

ัดก
าร)

 
เหล

ือง
 

 
 

หน
าอ
าค
าร 

56 
แก

วพ
ลา
สติ

ก,ก
ระ
ดา
ษ,ข

วด
น้ํา

 

85 
 

,, 
เหล

ือง
 

 
 

,, 
แก

วพ
ลา
สติ

ก,ก
ระ
ดา
ษ,เ

ศษ
อา
หา

ร 
86 

 
,, 

เหล
ือง

 
 

 
,, 

ถุง
พล

าส
ติก

,แก
ว,ข

วด
น้ํา

,เศ
ษอ

าห
าร 

87 
 

,, 
 

 
เขีย

วเล
็ก 

ขา
งอ
าค
าร 

56 
กร
ะป

อง
น้ํา

,พล
าส
ติก

 

88 
 

57 
อา
คา
รส

ุวภั
กต

รนิ
เวศ

น 
     

  (ค
ณะ

วิท
ยาก

ารจ
ัดก

ารใ
หม

) 
เหล

ือง
 

 
 

ขา
งอ
าค
าร 

57 
ถุง
พล

าส
ติก

,เศ
ษก

ระ
ดา
ษ 

89 
 

58 
 อา

คา
รศ
ิลป

กร
รม

ศาส
ตร

 
เหล

ือง
 

 
 

หน
าอ
าค
าร 

58 
พล

าส
ติก

,แก
วน้ํ

า,ก
ระ
ดา
ษ 

90 
 

,, 
เหล

ือง
 

 
 

,, 
พล

าส
ติก

,เศ
ษอ

าห
าร,

กร
ะด

าษ
 

91 
 

,, 
เหล

ือง
 

 
 

หน
าอ
าค
ารฝ

งโร
งแ
รม

 
ไม

,พล
าส
ติก

,กร
ะด

าษ
 

 หม
ายเ

หต
ุ :  

 - ถ
ังข
ยะ
แบ

บเด
ิม ห

มา
ยถ
งึ ถ

ังข
ยะ
รุน

เกา
สเีห

ลือ
ง/ส

ีเขยี
ว ซ

ึ่งม
ีขน

าด
คว

าม
จุ  

200
  ล
ติร

 ( ม
ีเฉพ

าะถ
ังส

ีเหล
ือง
ปร

ะม
าณ

 50
 ถัง

 ) 
 

     
- ถ

ังข
ยะ
แบ

บใ
หม

 หม
ายถ

ึง ถ
ังข
ยะ
ที่ไ

ดรั
บก

ารส
นับ

สน
ุนจ

าก
สภ

าอ
ุตส

าห
กร
รม

แห
งป

ระ
เทศ

ไท
ย ป

ระ
กอ

บด
วย
ถัง
สีเข

ียว
 , ส

เีหล
ือง
แล

ะส
ีน้ํา

เงิน
 ซึ่ง

มีข
นา
ดค

วาม
จุ 1

20 
 ลติ

ร (
มีท

ั้งห
มด

ปร
ะม

าณ
 60

 ถัง
) 

 
     

- แ
บบ

อื่น
ๆ ห

มา
ยถ
ึง ถ

ังข
ยะ
รูป

แบ
บอ

ื่นน
อก

เหน
ือจ

าก
 2 แ

บบ
แร
ก (

แบ
บถ

ุงพ
ลา
สต

ิกส
ีดํา

) 
     

     
     

     
  * 

 อา
คา
รท

ี่ไม
มีถ

ังข
ยะ
ตั้ง
อย
ูภา
ยน

อก
    เ

ชน
    1

.   3
2  อ

าค
ารป

ญจ
มร

าช
บร

รณ
าศร

ม (
ศูน

ยว
ิทย

บร
ิกา
ร) 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

    2
.   3

3  อ
าค
ารอ

าค
ารเ

ฉล
ิมพ

ระ
เกีย

รติ
 (ศ

ูนย
วิท

ยบ
ริก
าร)

 
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
    3

.   4
1  อ

าค
ารศ

ศิพ
งษ

ปร
ะไ
พ (

กอ
งพ

ัฒน
าน

ักศ
ึกษ

า) 
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
    4

.   4
5  อ

าค
ารจ

ุธาร
ัตน

นา
ภร

ณ 
(สา

ขา
วิช

าด
นต

รี) 
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
    5

.   5
1   

อา
คา
รเอ

ื้อน
อา
ชว

แถ
มถ

วัล
ย 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

    6
.   5

9   
อา
คา
รป

ระ
กอ

บพ
รอ
มส

ระ
วาย

น้ํา
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะหคุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของขยะทีย่อยสลายได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 135

ตารางที่ จ-1 ปริมาณความชื้นของขยะที่ยอยสลายไดประเภทเศษผักและผลไม  

 

ตารางที่ จ-2 ปริมาณความชื้นของขยะที่ยอยสลายไดประเภทเศษอาหาร 

ลําดับ 
ที่ 

วัน/เดือน/ป 
ที่เก็บตัวอยาง 

ปริมาณความชืน้ (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 86 90 88 
2 28 ก.ค. 53 90 94 92 
3 4 ส.ค. 53 91 93 92 
4 17 ส.ค. 53 82 86 84 
5 24 ส.ค. 53 83 85 84 
6 6 ก.ย. 53 81 87 84 
7 15 ก.ย. 53 66 70 68 
8 23 ก.ย. 53 70 74 72 
9 1 ต.ค. 53 73 79 76 
10 10 ต.ค. 53 78 82 80 
11 1 พ.ย. 53 62 66 64 
12 7 พ.ย. 53 63 65 64 
13 18 พ.ย. 53 67 69 68 

ลําดับ 
ที่ 

วัน/เดือน/ป 
ที่เก็บตัวอยาง 

ปริมาณความชืน้ (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 74 78 76 
2 28 ก.ค. 53 78 82 80 
3 4 ส.ค. 53 76 84 80 
4 17 ส.ค. 53 82 86 84 
5 24 ส.ค. 53 73 79 76 
6 6 ก.ย. 53 74 78 76 
7 15 ก.ย. 53 72 76 74 
8 23 ก.ย. 53 72 80 76 
9 1 ต.ค. 53 71 73 72 

10 10 ต.ค. 53 73 79 76 
11 1 พ.ย. 53 66 70 68 
12 7 พ.ย. 53 65 71 68 
13 18 พ.ย. 53 70 74 72 

145
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ตารางที่ จ-3 ปริมาณความชื้นของขยะที่ยอยสลายไดประเภทเศษหญาและเศษใบไม 

 

ตาราง จ-4 ปริมาณไนโตรเจนของขยะทีย่อยสลายไดประเภทเศษผักและผลไม 

ลําดับ 
ที่ 

วัน/เดือน/ป 
ที่เก็บตัวอยาง 

ปริมาณความชืน้ (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 82 86 84 
2 28 ก.ค. 53 58 62 60 
3 4 ส.ค. 53 74 78 76 
4 17 ส.ค. 53 73 79 76 
5 24 ส.ค. 53 78 82 80 
6 6 ก.ย. 53 65 71 68 
7 15 ก.ย. 53 67 73 70 
8 23 ก.ย. 53 73 75 74 
9 1 ต.ค. 53 81 79 80 

10 10 ต.ค. 53 70 74 72 
11 1 พ.ย. 53 51 53 52 
12 7 พ.ย. 53 54 58 56 
13 18 พ.ย. 53 55 57 56 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง ไนโตรเจน (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 0.19 0.15 0.17 
2 28 ก.ค. 53 0.04 0.04 0.04 
3 4 ส.ค. 53 0.09 0.10 0.09 
4 17 ส.ค. 53 0.42 0.47 0.45 
5 24 ส.ค. 53 0.23 0.24 0.23 
6 6 ก.ย. 53 0.15 0.15 0.15 
7 15 ก.ย. 53 0.18 0.17 0.17 
8 23 ก.ย. 53 0.19 0.13 0.16 
9 1 ต.ค. 53 0.13 0.12 0.13 

10 10 ต.ค. 53 0.17 0.18 0.17 
11 1 พ.ย. 53 0.14 0.14 0.14 
12 7 พ.ย. 53 0.18 0.17 0.18 
13 18 พ.ย. 53 0.17 0.18 0.18 
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ตาราง จ-5 ปริมาณไนโตรเจนของขยะทีย่อยสลายไดประเภทเศษอาหาร 

 
ตาราง จ-6 ปริมาณไนโตรเจนของขยะทีย่อยสลายไดประเภทเศษหญาและเศษใบไม 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง ไนโตรเจน (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 0.19 0.16 0.17 
2 28 ก.ค. 53 0.04 0.04 0.04 
3 4 ส.ค. 53 0.04 0.05 0.04 
4 17 ส.ค. 53 0.22 0.22 0.22 
5 24 ส.ค. 53 0.13 0.21 0.17 
6 6 ก.ย. 53 0.07 0.10 0.08 
7 15 ก.ย. 53 0.15 0.15 0.15 
8 23 ก.ย. 53 0.17 0.16 0.16 
9 1 ต.ค. 53 0.16 0.15 0.15 

10 10 ต.ค. 53 0.17 0.17 0.17 
11 1 พ.ย. 53 0.16 0.16 0.16 
12 7 พ.ย. 53 0.17 0.16 0.17 
13 18 พ.ย. 53 0.15 0.15 0.15 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง ไนโตรเจน (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 0.13 0.12 0.12 
2 28 ก.ค. 53 0.03 0.05 0.04 
3 4 ส.ค. 53 0.04 0.06 0.05 
4 17 ส.ค. 53 0.10 0.07 0.09 
5 24 ส.ค. 53 0.28 0.26 0.27 
6 6 ก.ย. 53 0.13 0.17 0.15 
7 15 ก.ย. 53 0.19 0.18 0.19 
8 23 ก.ย. 53 0.20 0.20 0.20 
9 1 ต.ค. 53 0.15 0.17 0.16 

10 10 ต.ค. 53 0.16 0.16 0.16 
11 1 พ.ย. 53 0.15 0.17 0.16 
12 7 พ.ย. 53 0.15 0.15 0.15 
13 18 พ.ย. 53 0.16 0.17 0.17 
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ตาราง จ-7 ปริมาณฟอสฟอรัสของขยะที่ยอยสลายไดประเภทเศษผกัและผลไม 

 
ตาราง จ-8 ปริมาณฟอสฟอรัสของขยะที่ยอยสลายไดประเภทเศษอาหาร 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง ฟอสฟอรัส (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 0.01 0.12 0.07 
2 28 ก.ค. 53 0.26 0.22 0.24 
3 4 ส.ค. 53 0.50 0.52 0.51 
4 17 ส.ค. 53 0.11 0.10 0.10 
5 24 ส.ค. 53 0.84 0.77 0.81 
6 6 ก.ย. 53 0.33 0.29 0.31 
7 15 ก.ย. 53 0.61 0.61 0.61 
8 23 ก.ย. 53 0.56 0.55 0.55 
9 1 ต.ค. 53 0.63 0.69 0.66 

10 10 ต.ค. 53 0.61 0.61 0.61 
11 1 พ.ย. 53 0.78 0.65 0.71 
12 7 พ.ย. 53 0.79 0.74 0.76 
13 18 พ.ย. 53 0.79 0.75 0.77 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง ฟอสฟอรัส (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 0.09 0.06 0.07 
2 28 ก.ค. 53 0.22 0.19 0.21 
3 4 ส.ค. 53 0.43 0.52 0.47 
4 17 ส.ค. 53 0.10 0.11 0.11 
5 24 ส.ค. 53 0.58 0.59 0.58 
6 6 ก.ย. 53 0.45 0.45 0.45 
7 15 ก.ย. 53 0.56 0.56 0.56 
8 23 ก.ย. 53 0.66 0.67 0.66 
9 1 ต.ค. 53 0.65 0.65 0.65 

10 10 ต.ค. 53 0.66 0.67 0.66 
11 1 พ.ย. 53 0.55 0.57 0.56 
12 7 พ.ย. 53 0.69 0.65 0.67 
13 18 พ.ย. 53 0.54 0.59 0.56 
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ตาราง จ-9 ปริมาณฟอสฟอรัสของขยะที่ยอยสลายไดประเภทเศษหญาและเศษใบไม 

 
ตาราง จ-10 ปริมาณโพแทสเซียมของขยะที่ยอยสลายไดประเภทเศษผกัและผลไม 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง ฟอสฟอรัส (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 0.00 0.02 0.01 
2 28 ก.ค. 53 0.15 0.16 0.16 
3 4 ส.ค. 53 0.30 0.44 0.37 
4 17 ส.ค. 53 0.10 0.10 0.10 
5 24 ส.ค. 53 0.65 0.75 0.70 
6 6 ก.ย. 53 0.44 0.49 0.47 
7 15 ก.ย. 53 0.59 0.59 0.59 
8 23 ก.ย. 53 0.57 0.57 0.57 
9 1 ต.ค. 53 0.54 0.55 0.54 

10 10 ต.ค. 53 0.61 0.62 0.62 
11 1 พ.ย. 53 0.66 0.59 0.62 
12 7 พ.ย. 53 0.63 0.61 0.62 
13 18 พ.ย. 53 0.68 0.63 0.65 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง โพแทสเซียม (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 0.18 0.15 0.16 
2 28 ก.ค. 53 0.21 0.17 0.19 
3 4 ส.ค. 53 0.21 0.18 0.19 
4 17 ส.ค. 53 0.19 0.15 0.17 
5 24 ส.ค. 53 0.18 0.29 0.24 
6 6 ก.ย. 53 0.14 0.16 0.15 
7 15 ก.ย. 53 0.18 0.18 0.18 
8 23 ก.ย. 53 0.18 0.18 0.18 
9 1 ต.ค. 53 0.15 0.15 0.15 

10 10 ต.ค. 53 0.17 0.17 0.17 
11 1 พ.ย. 53 0.16 0.16 0.16 
12 7 พ.ย. 53 0.18 0.17 0.18 
13 18 พ.ย. 53 0.19 0.19 0.19 
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ตาราง จ-11 ปริมาณโพแทสเซียมของขยะที่ยอยสลายไดประเภทเศษอาหาร 

 
ตาราง จ-12 ปริมาณโพแทสเซียมของขยะที่ยอยสลายไดประเภทเศษหญาและเศษใบไม 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง โพแทสเซียม (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 0.15 0.15 0.15 
2 28 ก.ค. 53 0.16 0.18 0.17 
3 4 ส.ค. 53 0.17 0.20 0.18 
4 17 ส.ค. 53 0.15 0.20 0.17 
5 24 ส.ค. 53 0.28 0.18 0.23 
6 6 ก.ย. 53 0.13 0.13 0.13 
7 15 ก.ย. 53 0.15 0.15 0.15 
8 23 ก.ย. 53 0.15 0.15 0.15 
9 1 ต.ค. 53 0.14 0.15 0.15 

10 10 ต.ค. 53 0.15 0.14 0.14 
11 1 พ.ย. 53 0.17 0.17 0.17 
12 7 พ.ย. 53 0.15 0.15 0.15 
13 18 พ.ย. 53 0.16 0.17 0.17 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง โพแทสเซียม (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 0.18 0.18 0.18 
2 28 ก.ค. 53 0.19 0.21 0.20 
3 4 ส.ค. 53 0.20 0.20 0.20 
4 17 ส.ค. 53 0.18 0.17 0.18 
5 24 ส.ค. 53 0.15 0.18 0.17 
6 6 ก.ย. 53 0.15 0.15 0.15 
7 15 ก.ย. 53 0.18 0.17 0.18 
8 23 ก.ย. 53 0.18 0.18 0.18 
9 1 ต.ค. 53 0.15 0.18 0.16 

10 10 ต.ค. 53 0.16 0.16 0.16 
11 1 พ.ย. 53 0.17 0.18 0.18 
12 7 พ.ย. 53 0.14 0.15 0.15 
13 18 พ.ย. 53 0.15 0.16 0.16 
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ตาราง จ-13 ปริมาณคารบอนของขยะทีย่อยสลายไดประเภทเศษผักและผลไม 

 
ตาราง จ-14 ปริมาณคารบอนของขยะทีย่อยสลายไดประเภทเศษอาหาร 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง คารบอน  (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 1.80 2.13 1.97 
2 28 ก.ค. 53 1.78 1.56 1.67 
3 4 ส.ค. 53 1.84 1.96 1.90 
4 17 ส.ค. 53 2.05 1.56 1.80 
5 24 ส.ค. 53 2.04 1.59 1.81 
6 6 ก.ย. 53 2.86 2.68 2.77 
7 15 ก.ย. 53 2.05 1.89 1.97 
8 23 ก.ย. 53 1.98 1.76 1.87 
9 1 ต.ค. 53 2.32 2.01 2.16 

10 10 ต.ค. 53 1.55 1.79 1.67 
11 1 พ.ย. 53 2.09 1.73 1.91 
12 7 พ.ย. 53 2.08 2.13 2.11 
13 18 พ.ย. 53 2.13 2.15 2.14 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง คารบอน  (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 2.10 1.97 2.03 
2 28 ก.ค. 53 2.14 1.93 2.03 
3 4 ส.ค. 53 1.74 1.95 1.84 
4 17 ส.ค. 53 1.83 1.89 1.86 
5 24 ส.ค. 53 1.81 1.90 1.85 
6 6 ก.ย. 53 1.54 1.35 1.45 
7 15 ก.ย. 53 1.77 1.94 1.86 
8 23 ก.ย. 53 2.15 1.90 2.02 
9 1 ต.ค. 53 1.94 2.06 2.00 

10 10 ต.ค. 53 1.75 1.95 1.85 
11 1 พ.ย. 53 1.94 1.81 1.87 
12 7 พ.ย. 53 2.19 2.10 2.15 
13 18 พ.ย. 53 2.10 2.04 2.07 
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ตาราง จ-15 ปริมาณคารบอนของขยะทีย่อยสลายไดประเภทเศษหญาและเศษใบไม 

 
ตาราง จ-16 คา C/N ratio ของขยะที่ยอยสลายไดประเภทเศษผักและผลไม 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง คารบอน (%) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 1.73 1.87 1.80 
2 28 ก.ค. 53 1.98 1.73 1.85 
3 4 ส.ค. 53 1.99 1.91 1.95 
4 17 ส.ค. 53 1.51 1.85 1.68 
5 24 ส.ค. 53 1.91 1.50 1.70 
6 6 ก.ย. 53 1.94 2.00 1.97 
7 15 ก.ย. 53 1.93 1.93 1.93 
8 23 ก.ย. 53 2.08 1.78 1.93 
9 1 ต.ค. 53 1.74 1.59 1.66 

10 10 ต.ค. 53 1.50 1.53 1.52 
11 1 พ.ย. 53 2.14 1.77 1.96 
12 7 พ.ย. 53 2.08 1.98 2.03 
13 18 พ.ย. 53 1.98 2.02 2.00 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง C/N ratio 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 9.47 14.20 11.84 
2 28 ก.ค. 53 44.50 39.00 41.75 
3 4 ส.ค. 53 20.44 19.60 20.02 
4 17 ส.ค. 53 4.88 3.32 4.10 
5 24 ส.ค. 53 8.87 6.63 7.75 
6 6 ก.ย. 53 19.06 17.86 18.46 
7 15 ก.ย. 53 11.38 11.12 11.25 
8 23 ก.ย. 53 10.42 13.54 11.98 
9 1 ต.ค. 53 17.84 16.75 17.30 

10 10 ต.ค. 53 9.12 9.94 9.53 
11 1 พ.ย. 53 14.93 12.36 13.65 
12 7 พ.ย. 53 11.55 12.53 12.04 
13 18 พ.ย. 53 12.53 11.94 12.24 
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ตาราง จ-17 คา C/N ratio ของขยะที่ยอยสลายไดประเภทเศษอาหาร 

           
ตาราง จ-18 คา C/N ratio ของขยะที่ยอยสลายไดประเภทเศษหญาและเศษใบไม 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง C/N ratio 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 11.05 12.31 11.68 
2 28 ก.ค. 53 53.50 48.25 50.87 
3 4 ส.ค. 53 43.50 39.00 41.25 
4 17 ส.ค. 53 8.31 8.59 8.45 
5 24 ส.ค. 53 13.92 9.04 11.48 
6 6 ก.ย. 53 22.00 13.50 17.75 
7 15 ก.ย. 53 11.80 12.93 12.37 
8 23 ก.ย. 53 12.64 11.87 12.26 
9 1 ต.ค. 53 12.12 13.73 12.93 

10 10 ต.ค. 53 10.29 11.47 10.88 
11 1 พ.ย. 53 12.12 11.31 11.72 
12 7 พ.ย. 53 12.88 13.12 13.00 
13 18 พ.ย. 53 14.00 13.60 13.80 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง C/N ratio 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 13.30 15.58 14.44 
2 28 ก.ค. 53 66.00 34.60 50.30 
3 4 ส.ค. 53 49.75 31.83 40.79 
4 17 ส.ค. 53 15.10 26.42 20.76 
5 24 ส.ค. 53 6.82 5.76 6.29 
6 6 ก.ย. 53 14.92 11.76 13.34 
7 15 ก.ย. 53 10.15 10.72 10.44 
8 23 ก.ย. 53 10.40 8.90 9.65 
9 1 ต.ค. 53 11.60 9.35 10.48 

10 10 ต.ค. 53 9.37 9.56 9.47 
11 1 พ.ย. 53 14.26 10.41 12.34 
12 7 พ.ย. 53 13.86 13.20 13.53 
13 18 พ.ย. 53 12.37 11.88 12.13 
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ตาราง จ-19 คาความรอนของขยะทีย่อยสลายไดประเภทเศษผักและผลไม 

 

ตาราง จ-20 คาความรอนของขยะทีย่อยสลายไดประเภทเศษอาหาร 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง คาความรอน (cal/g) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 4674.20 4929.01 4801.60 
2 28 ก.ค. 53 5660.18 5907.59 5783.88 
3 4 ส.ค. 53 5157.46 5463.12 5310.29 
4 17 ส.ค. 53 4777.78 5239.52 5008.65 
5 24 ส.ค. 53 5652.59 5577.54 5615.06 
6 6 ก.ย. 53 5508.94 5552.90 5530.92 
7 15 ก.ย. 53 7064.85 5909.26 6487.06 
8 23 ก.ย. 53 6378.98 4928.55 5653.76 
9 1 ต.ค. 53 4493.84 3864.81 4179.33 

10 10 ต.ค. 53 5973.16 4067.88 5020.52 
11 1 พ.ย. 53 4638.40 6082.20 5360.30 
12 7 พ.ย. 53 4599.78 5171.72 4885.75 
13 18 พ.ย. 53 5919.50 5014.78 5467.14 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง คาความรอน (cal/g) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 4668.29 5867.57 5267.93 
2 28 ก.ค. 53 4519.47 4569.35 4544.41 
3 4 ส.ค. 53 4195.17 4799.83 4497.50 
4 17 ส.ค. 53 4818.62 4701.00 4759.81 
5 24 ส.ค. 53 4924.05 5041.04 4982.55 
6 6 ก.ย. 53 7637.00 5046.21 6341.60 
7 15 ก.ย. 53 5229.73 6484.90 5857.32 
8 23 ก.ย. 53 6532.88 6343.47 6438.18 
9 1 ต.ค. 53 5080.39 5749.24 5414.82 

10 10 ต.ค. 53 6182.39 5558.21 5870.30 
11 1 พ.ย. 53 6273.10 6255.98 6264.54 
12 7 พ.ย. 53 4223.32 4204.35 4213.83 
13 18 พ.ย. 53 4539.63 6390.35 5464.99 
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ตาราง จ-21 คาความรอนของขยะทีย่อยสลายไดประเภทเศษหญาและเศษใบไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ วันที่เก็บตัวอยาง คาความรอน (cal/g) 
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 เฉลีย่ 

1 21 ก.ค. 53 4846.18 5181.53 5013.85 
2 28 ก.ค. 53 4965.35 5100.30 5032.82 
3 4 ส.ค. 53 4861.66 4475.34 4668.50 
4 17 ส.ค. 53 4207.28 4865.92 4536.60 
5 24 ส.ค. 53 5786.59 4946.94 5366.76 
6 6 ก.ย. 53 5306.99 5809.11 5558.05 
7 15 ก.ย. 53 4722.89 5897.06 5309.97 
8 23 ก.ย. 53 4357.97 3603.29 3980.63 
9 1 ต.ค. 53 2640.77 4993.31 3817.04 

10 10 ต.ค. 53 4981.12 4690.09 4835.60 
11 1 พ.ย. 53 4456.49 4398.02 4427.25 
12 7 พ.ย. 53 4393.56 4523.93 4458.74 
13 18 พ.ย. 53 5723.09 6324.40 6023.75 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการวิเคราะหขอมลูทางสถิติโดยวิธี One-Way ANOVA 
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1. ผลการเปรียบเทียบปริมาณความชื้นของขยะที่ยอยสลายได 
 

Descriptives

ปริมาณความชื้น

26 78.1538 10.14176 1.98896 74.0575 82.2502 62.00 94.00
26 75.2308 5.21772 1.02328 73.1233 77.3383 65.00 86.00
26 69.5385 10.43161 2.04581 65.3250 73.7519 51.00 86.00
78 74.3077 9.51459 1.07732 72.1625 76.4529 51.00 94.00

เศษผักและผลไม
เศษอาหาร
เศษหญาและใบไม
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

ปริมาณความชื้น

998.154 2 499.077 6.267 .003
5972.462 75 79.633
6970.615 77

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

2. ผลการเปรียบเทียบปริมาณไนโตรเจนของขยะที่ยอยสลายได 
 

Descriptives

ไนโตรเจน

26 .1738 .09287 .01821 .1363 .2114 .04 .47
26 .1423 .05339 .01047 .1207 .1639 .04 .22
26 .1462 .06106 .01198 .1215 .1708 .03 .28
78 .1541 .07167 .00811 .1379 .1703 .03 .47

เศษผักและผลไม
เศษอาหาร
เศษหญาและใบไม
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

ไนโตรเจน

.015 2 .008 1.519 .226

.380 75 .005

.395 77

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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3. ผลการเปรียบเทียบปริมาณฟอสฟอรัสของขยะทีย่อยสลายได 

Descriptives

ฟอสฟอรัส

26 .5169 .25169 .04936 .4153 .6186 .01 .84
26 .4754 .21599 .04236 .3881 .5626 .06 .69
26 .4631 .22838 .04479 .3708 .5553 .00 .75
78 .4851 .23062 .02611 .4331 .5371 .00 .84

เศษผักและผลไม
เศษอาหาร
เศษหญาและใบไม
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

ฟอสฟอรัส

.041 2 .021 .383 .683
4.054 75 .054
4.095 77

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
4. ผลการเปรียบเทียบปริมาณโพแทสเซียมของขยะที่ยอยสลายได 

 

Descriptives

โพแทสเซียม

26 .1775 .02900 .00569 .1658 .1892 .14 .29
26 .1627 .02987 .00586 .1506 .1748 .13 .28
26 .1712 .01818 .00357 .1638 .1785 .14 .21
78 .1705 .02660 .00301 .1645 .1765 .13 .29

เศษผักและผลไม
เศษอาหาร
เศษหญาและใบไม
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

โพแทสเซียม

.003 2 .001 2.096 .130

.052 75 .001

.054 77

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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5. ผลการเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจนของขยะที่ยอยสลายได 

Descriptives

C/N Ratio

26 14.7608 9.07940 1.78062 11.0935 18.4280 3.32 44.50
26 17.4558 12.54229 2.45975 12.3898 22.5217 8.31 53.50
26 17.2258 13.98771 2.74322 11.5760 22.8755 5.76 66.00
78 16.4808 11.95287 1.35340 13.7858 19.1757 3.32 66.00

เศษผักและผลไม
เศษอาหาร
เศษหญาและใบไม
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

C/N Ratio

116.065 2 58.033 .400 .672
10885.01 75 145.134
11001.08 77

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

6. ผลการเปรียบเทียบคาความรอนของขยะที่ยอยสลายได 

Descriptives

คาความรอน

26 5315.713 725.10511 142.2048 5022.8368 5608.5894 3864.81 7064.85
26 5378.290 907.77190 178.0287 5011.6330 5744.9470 4195.17 7637.00
26 4848.430 754.13005 147.8971 4543.8303 5153.0297 2640.77 6324.40
78 5180.811 824.32971 93.33696 4994.9534 5366.6687 2640.77 7637.00

เศษผักและผลไม
เศษอาหาร
เศษหญาและใบไม
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

คาความรอน

4359515 2 2179757.514 3.408 .038
4.8E+07 75 639513.119
5.2E+07 77

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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ภาคผนวก ช 
ตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมภิายในถังหมกัปุยแบบใชอากาศ 
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โครงการยอยที่ 2

การประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของการดําเนินโครงการ 
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(Evaluating the Efficiency of the Recycle Waste Bank Project in Suan Sunandha 
Rajabhat University; Economic Point of View)
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรจากการดําเนินงานโครงการ
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั้งแตเร่ิมดําเนินโครงการ (ก.ค. 52) 
จนถึง ธ.ค. 53 โดยศึกษาจากปริมาณขยะที่ทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลรวบรวมไดและขอมูลทาง
การเงินของธนาคารวัสดุรีไซเคิล รวมถึงการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกผูท่ีเกี่ยวของ
เพื่อศึกษาความเห็นที่เปนประโยชนตอการดําเนินโครงการฯ ผลการศึกษาพบวา ธนาคารวัสดุรี
ไซเคิลสามารถรวบรวมเก็บขยะไดท้ังส้ิน 97.614 เมตริกตัน ซ่ึงประมาณเปนอัตราการใชประโยชน
จากขยะรอยละ 13.28 โดยขยะประเภทกระดาษขาวดํามีปริมาณมากที่สุด โดยสามารถลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งคิดเทียบเทากับกาซคารบอนไดออกไซดประมาณ 390.024 เมตริกตัน
เทียบกับการฝงกลบ ซ่ึงเปนผลจากขยะฯประเภทกระดาษขาวดํามากที่สุด การวิเคราะหในเชิง
เศรษฐศาสตรพบวา มีคาผลตอบแทนตอตนทุนระหวาง 1.09 – 1.16 และมีคาอัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) เทากับ 43.18 % ตอเดือน ตามขอมูลจริงและ 1.35% เมื่อคิดคาใชจายในทางทฤษฎี 
และธนาคารวัสดุรีไซเคิลมีกําไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 5,000 – 6,000 บาทตอเดือน จากการสํารวจ
ความคิดเห็นพบวาสมาชิกสวนใหญเปนแมบานและมีรายไดเพิ่มขึ้นหลังการดําเนินงานของธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล และมีความพอใจกับการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลในระดับปานกลางโดย
ทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหมากกวาเดิม และทางมหาวิทยาลัยควรมีการ
สนับสนุนสถานที่เพื่อใชเปนสํานักงานธนาคารวัสดุรีไซเคิลแบบถาวรรวมถึงสถานที่สําหรับสราง
โกดังในการเก็บและคัดแยกขยะ 

 
 
 
 
 
 
 

คําสําคัญ : การรีไซเคิล; ธนาคารวัสดุรีไซเคิล; การจัดการขยะ; เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม; ความ
คุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร; กาซเรือนกระจก 
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Abstract 

 This research studied the worthiness of Recycle Waste Bank project of Suan Sunandha 
Rajabhat University (RMB-SSRU) in economic point of view during July 2009 to December 
2010. The study was conducted by analyzes of waste amount collected by RMB-SSRU, financial 
data of RMB-SSRU, questionnaires and in-depth interview of involved people. The results 
showed that the project collected total amount of recyclable wastes about 97.614 metric ton which 
is calculated to a waste utilization rate of 13.28%. The office paper has the largest amount among 
these recycled wastes. The project reduced greenhouse gas emission equivalent to about 390.024 
metric ton of carbon dioxide compared to the disposal by landfill. The most significant recyclable 
waste that affects the reduction of greenhouse gas emission was office paper. Economic analyzes 
showed that B/C ratio of the project was about 1.09 to 1.16 with the Internal Rate of Return (IRR) 
of 43.18% per month according to the real financial data and 1.35% per year according the ideal 
financial data. The RMB-SSRU had an average net profit about 5,000 – 6,000 ฿ per month. The 
study of sample opinion and in-depth interview showed that main member of RMB-SSRU is 
housekeeper and these have the higher income after the project. The member had a moderate 
satisfaction to the RMB-SSRU’s operation. The study suggested that RMB-SSRU should have 
more public relation and the university should support a place to use as permanent bank RMB-
SSRU office including a place to build a storehouse for collecting and separating the garbage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Recycling; Recycle Waste Bank; Solid Waste Management; Environmental 
Economics; Economical Worthiness; Greenhouse Gases 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 ปจจุบันนี้ปญหาขยะมูลฝอยมีแนวโนมในการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อันเปนผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว (สมณ
พร สุทธิบาก และ คณะ, 2552) รวมไปถึงพฤติกรรมการอุปโภคและบริโภคของคนในชุมชนท่ีเนน
แตความสะดวกสบาย (สถานีอนามัยบานดอนมูล, 2552) จากการสํารวจของกรมควบคุมมลพิษ 
พบวาประเทศไทยปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศในป พ.ศ. 2551 ท้ังหมด 15.03 ลานตัน 
หรือประมาณ 41,064 ตันตอวัน ซ่ึงมาจากกรุงเทพมหานคร 8,780 ตันตอวันหรือประมาณ 21%  
(กรมควบคุมมลพิษ, 2553) และคาดวาปริมาณที่แทจริงนาจะมีมากกวานี้เนื่องจากขอมูลดังกลาวยัง
ไมรวมถงึขยะที่มีการจัดการเองภายในครัวเรือนเชน การเผาขยะ หรือการท้ิงขยะนอกถังขยะเชน ใน
ซอยแคบๆ หรือชุมชนแออัด หรือ ในแมน้ําลําคลอง เปนตน ซ่ึงหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดการขยะไมสามารถเขาไปถึงเพื่อจัดการกับขยะเหลานี้ (Muttamara และคณะ 1994)  ซ่ึงขยะมูล
ฝอยเหลานี้นอกจากจะกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพและความเปนอยูของประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางออมแลวยังกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใดดานตางๆ ตามมาเชน ปญหาแหลงน้ําเนาเสีย 
และ ปญหามลภาวะทางอากาศ เปนตน โดยปญหาขยะมูลฝอยนี้จะ พบมาก ตามเขตพื้นที่ท่ีมี
ประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน (พิริยะ สะสม, 2551)  

การจัดการกับปญหาขยะมูลฝอยเหลานี้ทําไดหลายวิธี เชน การนําไปฝงกลบในหลุมฝง
กลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และ การนําไปเผาในเตาเผาขยะชุมชน (Municipal 
Solid Waste Incinerator) เปนตน อยางไรก็ตามวิธีดังกลาวขางตนก็มีขอเสีย กลาวคือ การฝงกลบ
ขยะนอกจากกอใหเกิดปญหาน้ําชะ (leachate) แลวยังกอใหเกิดกาซเรือนกระจกเชน กาซมีเทน  เปน
ตน นอกจากนี้กรณีการเผาขยะมูลฝอยในเตาเผานั้นนอกจากมีโอกาสที่จะมีขยะที่เผาไหมไม
หมดแลวยังอาจกอใหเกิดสารมลพิษจากการเผา เชนสารไดออกซินซ่ึงเปนสารกอมะเร็งขึ้นมาได 
นอกจากนี้วิธีท่ีกลาวมาขางตนยังเปนวิธีท่ีใชคาใชจายสูงโดยเฉพาะวิธีการฝงกลบจําเปนตองใช
พื้นที่มากเพียงพอในการฝงกลบขยะมูลฝอยซ่ึงทําใหส้ินเปลืองพื้นที่เปนอยางมาก และยังมีคาใชจาย
ท่ีเกิดจากการขนสงขยะมูลฝอยอีกดวย 

การนําขยะมูลฝอยเหลานี้กลับมาใชใหม (Reuse) หรือ นํากลับมาเปลี่ยนสภาพแปรรูปใหม 
(Recycle) เปนอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการปญหาขยะมูลท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
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เนื่องจากเปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนําไปกําจัด ซ่ึงจะสงผลใหลดมลพิษอันเกิดจากการเผา
ขยะรวมไปถึงการยืดอายุการใชงานของหลุมฝงกลบใหสามารถใชงานไดนานขึ้น อีกทั้งยังชวยลด
คาใชจายในการขนสงและคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยเหลานี้อีกดวย (Suttibak and 
Nitivattananon, 2008).  

รูปแบบในการดําเนินการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยที่ใชในประเทศไทยคือ โครงการ
ธนาคารคารวัสดุรีไซเคิล ซ่ึงเปนรูปแบบของระบบการจัดการขยะมูลฝอย  ท่ีดําเนินการโดยจัดตั้ง
ศูนยกลางการซื้อขายวัสดุเหลือใชท่ีสามารถนํามาผานกระบวนการรีไซเคิลได (ขยะรีไซเคิล) โดย
ใหสมาชิกนําขยะรีไซเคิลมาฝากไวกับธนาคารวัสดุรีไซเคิล และธนาคารวัสดุรีไซเคิลก็จะติดตอกับ
รานรับซ้ือของเกาใหมารับซ้ือขยะรีไซเคิลท่ีทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลไดรวบรวมไว แลวนํารายไดท่ี
ไดจากการขายขยะใหรานรับซ้ือของเกาสวนหนึ่งมาเขาในบัญชีของสมาชิกเพื่อใหสมาชิกสามารถ
ถอนเงินที่ไดจากการนําขยะรีไซเคิลมาฝากธนาคาร โดยรายไดของธนาคารจะเกิดจากสวนตาง
ระหวางราคาขยะรีไซเคิลท่ีทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลรับซ้ือจากสมาชิกกับราคาที่ทางธนาคารวัสดุรี
ไซเคิลจําหนายขยะรีไซเคิลใหกับรานขายของเกาท่ีมารับซ้ือ  

โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยนั้นเริ่มขึ้นครั้งแรกที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (วิทยาเขตรังสิต) โดยความรวมมือกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ดวยเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะกรรมการตัวแทน
ฝายบริหารดานการจัดการสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ
จัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001:2004) จึง ไดรวมมือกับสถาบันการจัดการบรรจุ
ภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นั้น เพื่อจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลข้ึน
ภายในมหาวิทยาลัย และไดเปดธนาคารวัสดุรีไซเคิลอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 
โดยคาดหวังวาจะทําใหมีระบบการจัดการวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม อีกทั้ง
มีสวนชวยใหนักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ 
นอกจากนี้รายไดจากการดําเนินโครงการสามารถนํามาพัฒนาการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะสงผลใหเกิดภาพลักษณท่ีดีและยังเปนการสงเสริมและรักษาระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2004  

ดังนั้นเพื่อความสําเร็จของการดําเนินงานตามที่กลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการ
ทําวิจัยเร่ือง “การประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุ        
รีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ข้ึน โดยคาดวาผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัยจะถูก
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นํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตอไป เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยฯใหดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว คณะผูวิจัยจึงไดกําหนด
วัตถุประสงคของการทําวิจัยในครั้งนี้ออกเปน 3 ประการดวยกัน ดังนี้คือ 

1. เพื่อประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
 2. เพื่อคํานวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
 3. เพื่อกําหนดรูปแบบการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาที่เหมาะสมในอนาคต 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ศึกษาปริมาณวัสดุรีไซเคิลและขอมูลทางการเงินของธนาคารวัสดุรีไซเคิลมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาเทานัน้ 

2. ศึกษาขอมูลการดําเนนิงานระหวางวนัที่ 21 กรกฎาคม 2552  ถึง 31 ธันวาคม 2553 
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

นิยามและความหมายเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและขยะรีไซเคิล 
 ปรีดา แยมเจริญวงศ (2531) ไดใหคําจํากัดความของมูลฝอยไววา บรรดาสิ่งของที่ไม
ตองการใชแลวซ่ึงสวนใหญจะเปนของแข็ง จะเนาเปอยไดหรือไมไดก็ตาม รวมตลอดถึง เถา ซาก
สัตว เศษฝุนละอองและเศษวัสดุท่ีเหลือท้ิงแลวจากบานเรือน ท่ีพักอาศัย สถานที่ตางๆ รวมถึง
สถานที่สาธารณะตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

Shah (2000) ไดกําหนดความหมายของขยะมูลฝอย (Solid waste) วาหมายถึงสิ่งตางๆที่ถูก
ท้ิงหลังจากผานการใชงานในกิจกรรมการดําเนินชีวิตของมนุษย เนื่องจากเหตุผลตางๆ เชน ไม
สามารถใชการไดอีก หรือ ไมเปนที่ตองการใชงานของผูใช หรือ เหตุผลอื่นๆ ท่ีทําใหส่ิงเหลานั้น
หมดคุณคาหรือไมเปนประโยชนตอการใชงานอีกตอไป 
 กรมควบคุมมลพิษ (2548)  ไดแบงประเภทของขยะมูลฝอยตามลักษณะทางกายภาพของ
ขยะออกเปน 4 ประเภทไดแก 

1. ขยะยอยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยยอยสลาย 
2. ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) 
3. ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย 
4. ขยะทัว่ไป (General waste) หรือ มูลฝอยทั่วไป 
และกรมควบคุมมลพิษ (2548)  ไดใหความหมายของขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) วา

เปน มูลฝอยที่ยังใชได คือ ของเสียบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใช ซ่ึงสามารถนํากลับมาใชประโยชน
ใหมได เชน แกว กระดาษ เศษพลาสติก กลองเครื่องดื่มแบบ UHT กระปองเครื่องดื่ม เศษโลหะ 
อะลูมิเนียม ยางรถยนต เปนตน ขยะรีไซเคิลจะถูกพบมากเปนอันดับที่สองในกองขยะ (ประมาณ 
30% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ) รองจากขยะยอยสลาย  

นอกจากนี้กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม (2552)  ไดใหความหมาย
ของขยะ  รีไซเคิล (Recyclable waste) ไววาขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได โดย
นําไปผานกระบวนการแปรรูปในระบบอุตสาหกรรม ซ่ึงอยูปะปนกับขยะมูลฝอยท่ีเราสรางขึ้น 
สามารถแบงประเภทไดเปนกระดาษ แกว พลาสติก โลหะ และอโลหะ ซ่ึงสามารถคัดแยกและนํา
กลับมาใชไดอีกครั้งหนึ่ง โดยขยะแตละประเภทสามารถแยกยอยไดมากมาย 
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จากนิยามและความหมายดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา ขยะรีไซเคิลคือส่ิงที่ไมตองการ
ใชงานแลวแตสามารถนําไปผานกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
ใหม 

 
วิธีการจัดการขยะมูลฝอย 
 ปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยนั้นเปนปญหาที่มีความสําคัญอยางยิ่งในประเทศที่พัฒนาแลว
และในประเทศที่กําลังพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณตัวเมืองเพราะจะสงผลกระทบที่ไมดีตอ
สภาพความเปนอยูและสิ่งแวดลอมของชุมชน และปญหาดังกลาวนี้จะยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
เร่ือยๆ ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรเปนหลัก สงผลใหเกิดการผลิตส่ิงของตางๆ 
เพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการที่มากขึ้น และทําใหเกิดการใชส่ิงตางๆ มากขึ้นและ
สงผลใหเกิดของที่เหลือใชเปนขยะมูลฝอยมากขึ้นตามลําดับ ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  

ซ่ึงการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นมากแลวจากกิจกรรมการใชชีวิตประจําวันของมนุษย มี
อยูดวยกันหลายวิธี โดยแตละวิธีก็จะมีขอดีและขอเสียตางๆ กัน ซ่ึงจากเอกสารเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย (Tchobanoglous  et al., 1993 ; กรมควบคุมมลพิษ, 2550; อาณัติ ตะปนตา, 2553) ผูวิจัย
สามารถแบงวิธีการจัดการเกี่ยวกับกับขยะมูลฝอยแบงไดเปน 2 ประเภทหลักๆดังนี้ 

1. การใชประโยชนจากขยะมูลฝอย (utilization of solid waste)  
2. การกําจัดหรือทําลายขยะมูลฝอย (solid waste disposal) 
ซ่ึงแตละประเภทมีรายละเอยีดคราวๆดังนี ้

1.  การใชประโยชนจากขยะมูลฝอย  

 การใชประโยชนจากขยะมูลฝอยมีความสําคัญเนื่องจากเปนการเพิ่มมูลคาของขยะมูลฝอย 
และยังเปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะตองนําไปกําจัดหรือทําลายซ่ึงนับวันจะยิ่งมีปริมาณที่เพิ่ม
สูงขึ้นเร่ือยๆ  อาณัติ ตะปนตา (2553) ไดกลาวถึงแนวทางในการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยไว 
ดังนี้  (Tchobanoglous  et al., 1993 ; กรมควบคุมมลพิษ, 2550; อาณัติ ตะปนตา, 2553) 

1. การใชซํ้า (Reuse) คือ การนําวัสดุท่ีผานการใชงานแลวกลับมาใชใหมอีกครั้งโดยไม
ผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือแปรรูปใดๆ ซ่ึงเปนการปฏิบัติท่ีไมยุงยากซับซอน
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืน ๆ 

2. การแปรรูปเพื่อนํากลับมาใชใหมหรือการรีไซเคิล (Recycling) คือ การนําเอาขยะรี
ไซเคิลหรือวัสดุเหลือใชมาผานกระบวนการแปรรูปเปนวัตถุดิบ หรือเปนวัตถุดิบรวม
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เพื่อผลิตเปนสินคาหรือผลิต ภัณฑใหม ซ่ึงแตกตางกับการนํากลับมาใชซํ้าตรงที่การรี
ไซเคิลมีความยุงยากและซับซอนมากกวา เนื่องจากตองนําขยะรีไซเคิลหรือวัสดุเหลือ
ใชไปผานกระบวนการตาง ๆ กอนจะเปลี่ยนสภาพไปเปนผลิตภัณฑใหมตอไป 

3. การหมักทําปุย (Composting) หมายถึงการยอยสลายขยะอินทรียดวยขบวนการทาง
ธรรมชาติของจุลินทรีย โดยจะเปนการเปลี่ยนสภาพสารอินทรียในขยะไปเปนสารที่มี
ประโยชนในการบํารุงดินที่เรียกวา “วัสดุปรับปรุงดิน (humus-like material)” ซ่ึงเปน
วัสดุท่ีมีลักษณะคงรูป สีคอนขางดํา มีความชื้นเล็กนอย และไมมีกล่ินเหม็น 

4. การนํามาใชเปนพลังงาน (Waste to Energy) คือการนําเอาขยะมูลฝอยมาเปนเชื้อเพลิง
ใหเกิดการเผาไหมแลวไดผลผลิตออกมาในรูปของพลังงานความรอนและพลังงาน
ไฟฟา หรืออีกแนวทางหนึ่งคือนําขยะไปเผาในสภาวะไรอากาศหรือมีออกซิเจนอยู
นอยทําใหไดผลผลิตเปนกาซมีเทน (CH4) ซ่ึงกาซชนิดนี้สามารถนํา มาใชเปนเชื้อเพลิง
เพื่อใหเกิดพลังงานความรอนหรือพลังงานไฟฟาไดเชนเดียวกัน 

 
2. การกําจัดหรือทําลายขยะมูลฝอย  

 การกําจัดหรือทําลายขยะมูลฝอย (Solid waste disposal) เปนขั้นตอนปลายทางในการ
จัดการขยะมูลฝอย หลังจากที่ขยะมูลฝอยผานการดําเนินงานในการนําไปใชประโยชนดังวิธีการ
ตางๆ ดังที่กลาวขางตนจนไมสามารถนําไปใชประโยชนไดอีกตอไปแลว ก็จะถูกรวบรวมไวยัง
สถานที่รวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อรอท่ีจะนําไปผานกระบวนการกําจัดหรือทําลาย โดยมีแนวทางใน
การกําจัดหรือทําลาย ดังนี้ 

1. การเทกองลงบนพื้น (Open dumping) ทําไดโดยรวบรวมขยะจากแหลงกําเนิดตางๆ 
แลวนําไปเทกองทิ้งไวในสถานที่ท้ิงขยะโดยมิไดดําเนินการใด ๆ กับกองขยะดังกลาว 
วิธีนี้เปนวิธีท่ีงายที่สุดและเสียคาใชจายนอยที่สุด แตสรางปญหาในหลาย ๆ เชนแหลง
เพาะพันธุของพาหะนําโรคตาง ๆ, ทําใหเกิดน้ําชะจากกองขยะ (Leachate) ซ่ึงเปนน้ํา
เสียที่อาจปนเปอนลงแหลงน้ําไมวาจะเปนน้ําผิวดินหรือน้ําใตดินได และยังเปนการ
ทําลายทัศนียภาพของพื้นที่  ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการกําจัดขยะดวยวิธีนี้ 

2. การเผาในที่โลง (Open burning) ทําไดโดยรวบรวมขยะจากแหลงกําเนิดตางๆ แลว
นําไปเทกองทิ้งไวในสถานที่ท้ิงขยะ และดําเนินการเผาขยะเหลานั้นเมื่อขยะมีปริมาณ
มากขึ้น วิธีนี้เปนวิธีท่ีเรียบงายแตกอใหเกิดปญหามลพิษตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น ไมวา
จะเปนปญหาดานกลิ่นอันไมพึงประสงคและปญหามลพิษทางอากาศจากควันไฟและ
เศษขี้เถาจากการเผาขยะ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการกําจัดขยะดวยวิธีนี้เชนกัน 
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3. การฝงกลบ (Landfilling) ทําไดโดยนําขยะมาเททิ้งลงในหลุมฝงกลบ (Landfill) ท่ีมี
การดําเนินการสรางขึ้นตามหลักวิชาการเชน มีการใชวัสดุปูรองกนหลุมเอาไวเพื่อเปน
การปองมิใหน้ําชะจากขยะมูลฝอยไหลซึมลงไปปนเปอนกับน้ําใตดิน เปนตน เพื่อ
ปองกันปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึนกับขยะที่ถูกนํามาเทกองรวมกัน ซ่ึงหลุมฝงกลบ
สามารถแบงได 2 ประเภทตามชนิดของขยะที่นํามาฝงกลบ ไดแก หลุมฝงกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) สําหรับฝงกลบขยะมูลฝอยทั่วๆไปที่ไมใชขยะ
อันตราย และ หลุมฝงกลบอยางปลอดภย (Secure landfill) สําหรับฝงกลบขยะอันตราย 
ซ่ึงจะมีการปองกันที่เขมงวดกวาหลุมฝงกลบประเภทแรก  

4. การเผาในเตาเผา (Incineration) เปนการนําขยะมูลฝอยมาเผาในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง
เพื่อใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ ซ่ึงตองใชความรอนระหวาง 1,300-1,800 องศาฟา
เรนไฮต ทําใหขยะมูลฝอยหรือของเสียนั้นเปล่ียนสภาพไปเปนกาซและเศษเหลือ เชน 
ข้ีเถา ฯลฯ และมีการปองกันมลพิษที่จะเกิดขึ้น เชน มีอุปกรณในการดักจับ ควัน ไอ
เสีย ตลอดจนเศษผงหรือฝุนละออง เถาลอย (Fly ash) ท่ีปนออกไปกบัควันจากการเผา 
เพื่อเปนการปองกันมลพิษทางอากาศ และขี้เถาที่เกิดจากขบวนการเผาไหมขยะท่ีอยู
ดานลางของเตาเผา (Bottom ash) โดยทั่วไปเศษเหลือท่ีเปนขี้เถามีสัดสวนประมาณ
รอยละ 15-20 ก็จะถูกรวบรวมไปกําจัดขั้นสุดทาย เชน หลุมฝงกลบอีกทีหนึ่งตอไป 

 
 การจัดการขยะมูลฝอยท่ัวๆไปนั้น วิธีท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจุบันคือ การ
ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Pipatti and Wihersaari, 1998; Lou and Nair, 2009) และมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในประเทศกําลังพัฒนานั้น รัฐบาลมีแนวโนมจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
เปลี่ยนวิธีการจัดการขยะมูลฝอยแบบเดิมซ่ึงเปนวิธีเทกองลงบนพื้นใหเปนวิธีการฝงกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาล เพื่อภาพลักษณท่ีดีของประเทศ (Meadows et al., 1997) 
 อยางไรก็ตามการนําขยะมูลฝอยไปฝงกลบในหลุมฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
ตองใชพื้นที่อยางมาก นอกจากนี้การฝงกลบยังกอใหเกิดกาซมีเทนจากกระบวนการยอยสลายดวย
กระบวนการแบบไรออกซิเจน (Anaerobic condition) ของขยะมูลฝอยที่มีสารคารบอนอินทรียเปน
องคประกอบ นอกจากนี้การดําเนินการกับขยะมูลฝอยกอนฝงกลบในหลุมฝงกลบ เชน 
กระบวนการยอยสลายแบบใชอากาศของขยะอินทรียท่ีกองไวระหวางรอการฝงกลบ และการขนสง
ขยะจากแหลงกําเนิดไปหลุมฝงกลบ ก็จะทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ซ่ึงทั้งกาซมีเทน 
และ กาซคารบอนไดออกไซด ลวนสงผลกระทบตอภาวะโลกรอนท้ังสิ้น (IPCC, 2006) นอกจากนี้
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ยังกอใหเกิดปญหาน้ําชะปนเปอนสูแหลงน้ําตามธรรมชาติท้ังน้ําผิวดินและน้ําใตดินอีกดวยถาหาก
บริหารจัดการไมดี  
 สวนการใชเตาเผาในการกําจัดขยะก็มีขอเสียคือ การเกิดสารไดออกซินซ่ึงเปนสาร
กอมะเร็งในกรณีท่ีสภาวะในการเผาไมเหมาะสมรวมไปถึงยังกอใหเกิดมลพิษอื่นๆ เนื่องจากเมื่อ
ขยะมูลฝอยไดรับการเผาแลวสวนที่เหลือจากการเผาสวนหนึ่งก็จะกลายเปนเถาลอย (Fly ash) และ
เถาหนัก (Bottom ash) ซ่ึงมีโลหะหนักปนเปอนอยูดวย และ เถาลอยเหลานี้ก็จะตองนําไปฝงกลบใน
หลุมฝงกลบที่ปลอดภัย (Secure Landfill)  ทําใหการเผามีตนทุนคาใชจายที่สูง เชน เตาเผาขยะที่
จังหวัดภูเก็ต จะมีคาใชจายในการเผาขยะถึงปละประมาณ 100 ลานบาท (สถานีอนามัยบานดอนมูล, 
2552) นอกจากนี้การนําขยะมูลฝอยไปกําจัดไมวาจะโดยวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลหรือวิธี
เผาดวยเตาเผายังเปนการสิ้นเปลืองคาขนสงอีกดวย เนื่องจากทั้งหลุมฝงกลบและเตาเผาขยะมักจะ
ตั้งอยูหางไกลจากชุมชน อีกทั้งยังเปนการทําลายขยะที่สามารถนํามาใชใหมไปเปนจํานวนมาก  
 
ธนาคารขยะ/วัสดุรีไซเคิล 
 การนําของเสียมาแปรสภาพเพื่อนํากลับมาใชงานใหม (Recycling) เปนอีกแนวทาง
หนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาจะชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตองนําไปกําจัด 
(Suttibak and Nitivattananon, 2008) ธนาคารวัสดุขยะก็เปนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรรูปแบบหนึ่ง
ของการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูการแปรสภาพเพื่อนํากลับมาใชงานใหม 
(หรืออาจจะรวมถึงการนําไปใชซํ้าในบางกรณี) ท่ีชวยคนในชุมชนมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยกอนทิ้งโดยใชรายไดท่ีเกิดข้ึนจากการคัดแยกเปนเครื่องมือในทางเศรษฐศาสตรท่ีชวยสราง
แรงจูงใจ นอกจากนี้ยังชวยในการลดพื้นที่ของหลุมฝงกลบรวมไปถึงลดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ
ขนสงขยะมูลฝอยไปยังหลุมฝงกลบ และยังเปนลดปญหาดานขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นไดอีกดวย 

ธนาคารขยะเปนหนวยงานที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเปนศูนยกลางการซื้อขายวัสดุเหลือใชท่ี
สามารถนํากลับมาใชใหมโดยอาจทําในรูปแบบการใชซํ้าหรือนําไปผานกระบวนการรีไซเคิลก็ได 
โดยใหสมาชิกนําวัสดุเหลือใชหรือขยะดังกลาวมาฝากไวกับธนาคารวัสดุรีไซเคิล และธนาคารวัสดุ
รีไซเคิลก็จะติดตอกับรานรับซ้ือของเกาใหมารับซ้ือขยะท่ีทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลไดรวบรวมไว 
แลวนํารายไดท่ีไดจากการขายขยะใหรานรับซ้ือของเกาสวนหนึ่งมาเขาในบัญชีของสมาชิกเพื่อให
สมาชิกสามารถถอนเงินที่ไดจากการนําขยะรีไซเคิลมาฝากธนาคาร โดยรายไดของธนาคารจะเกิด
จากสวนตางระหวางราคาขยะรีไซเคิลที่ทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลรับซื้อจากสมาชิกกับราคาที่ทาง
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลจําหนายขยะรีไซเคิลใหกับรานขายของเกาที่มารับซ้ือ โครงการธนาคารขยะ
เริ่มเปดดําเนินการครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2542 เริ่มจากเจาหนาท่ีของบริษัท วงษพาณิชย 
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จํากัด ไดเห็นเด็กนักเรียนยากจนในเทศบาลนครพิษณุโลกรวบรวมวัสดุรีไซเคิลมาขาย แลวนําเงินที่
ขายวัสดุเหลานั้นไดมาฝากธนาคาร ดังนั้นหากสามารถตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนไดก็จะมีความ
สะดวกแกเด็กนักเรียนมากขึ้น จึงไดนําแนวคิดดังกลาวมาปรึกษากับเทศบาลนครพิษณุโลก และ
ไดรับอนุมัติใหดําเนินการทดลองโครงการธนาคารขยะเปนครั้งแรกใน ป พ.ศ. 2542 ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดพันป อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนและคนในชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การคัดแยกขยะรีไซเคิล แลวนําไปขายซึ่งเปนการสงเสริมใหเกิดเครือขายธุรกิจการซื้อขายวัสดุรี
ไซเคิลอยางจริงจัง และไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยในป พ.ศ. 2544 มีธนาคารวัสดุรีไซเคิลชุมชนท่ี
เปดดําเนินการประมาณ 500 กวาแหงในจังหวัดตางๆ มากกวา 30 จังหวัด โดยคาดการณวาธนาคาร
วัสดุรีไซเคิลแตละแหงสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยไดประมาณ 3 – 5 ตันตอเดือน (กรมควบคุม
มลพิษ, 2552) สวนโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยนั้นเริ่มขึ้น
ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (วิทยาเขตรังสิต) โดยความรวมมือกับสถาบันการจัดการบรรจุ
ภณัฑเพื่อส่ิงแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จาก
การดําเนินงานพบวาโครงการวัสดุรีไซเคิลสามารถลดปริมาณขยะไดถึง 1 ใน 3 ของขยะทั้งหมด 
และสามารถสรางรายไดจากการขายขยะรีไซเคิลไดราว 3 แสนบาทในระยะเวลา 3 เดือน และตลอด
ระยะเวลาของปงบประมาณ 2551 (ตุลาคม พ.ศ. 2550 – กันยายน พ.ศ. 2551) พบวามีขยะที่นํามา
ขายทั้งหมดประมาณ 491.375 ตัน คิดเปนมูลคารวม 3,359,949.50 บาท (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2552)  ซ่ึงนับวาประสบความสําเร็จอยางยิ่ง อยางไรก็ตามการที่จะทําใหโครงการธนาคารวัสดุรี
ไซเคิลประสบความสําเร็จไดนั้น นอกจากแรงจูงใจในการไดรับรายไดจากการนําขยะมาฝากไวกับ
ทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลและความสะดวกในการนําขยะมาฝากแลว ยังจําเปนตองมีปจจัยเสริมอื่นๆ 
เชน มีการประชาสัมพันธท่ีดี และการใหความสําคัญกับการจัดการปญหาขยะมูลฝอยของหนวยงาน
หรือองคกรนั้นๆ ดวย (Suttibak and Nitivattananon, 2008) 
 สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดเริ่มดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล หรือท่ี
เรียกอยางไมเปนทางการวาธนาคารขยะ ข้ึนภายในมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 โดย
รวมมือกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อส่ิงแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย เพื่อเปนแหลงรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากสมาชิกซ่ึงเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยและขาย
ใหรานรับซ้ือจากภายนอกอีกทีหนึ่งโดยใชระบบการประมูลราคา โดยทุกสัปดาหกอนเปดธนาคาร
จะใหรานรับซื้อที่สนใจยื่นเสนอราคามาและทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลจะคัดเลือกรานที่ให
ผลตอบแทนสูงสุดเขามารับซ้ือ ซ่ึงทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลจะรับซ้ือเฉพาะขยะแหง เชน กระดาษ 
พลาสติก แกว โลหะ เปนตน แตไมรับขยะเปยกและขยะอินทรีย เชน  เศษอาหาร หรือ เศษกิ่งไม 
โดยในชวงป พ.ศ. 2552 เปดใหบริการเดือนละประมาณ 2 ครั้งโดยเปดทุกวันอังคาร ตอมาในชวง
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กลางป พ.ศ. 2553 จึงไดเริ่มเปดใหบริการอยางเปนทางการเดือนละประมาณ 4 ครั้ง และเปดทุกวัน
พุธ เวลา 11:00 – 13:00 น. สําหรับการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลท่ัวๆไป นอกจากนี้ยังมีการรับซ้ือขวดน้ํา
ดื่มที่สะอาดซ่ึงมีการซื้อขายโดยมีหนวยนับเปนใบซึ่งจะประสานงานกับรานรับซ้ืออีกทีหนึ่งใหมา
รับซ้ือเพิ่มเติมจากวันที่เปดดําเนินการปกติ ปจจุบันมีสมาชิกทีเปดบัญชีกับทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
ท้ังส้ินประมาณ 205 บัญชี  
 
ปญหาภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก 

สาเหตุของปญหาโลกรอน (Global Warming) สวนหนึ่งมาจากปรากฏการณเรือน
กระจก (Greenhouse effect) ซ่ึงสภาวะที่โลกยอมใหความรอนจากดวงอาทิตยผานชั้นบรรยากาศมา
ใหความอบอุนยังพื้นโลก แตจะไมมีการยอมใหความรอนท่ีสะทอนจากพื้นผิวโลกบางสวนกลับ
ออกไปนอกโลกได เนื่องจากรังสีอินฟราเรดที่สะทอนผิวโลกกลับขึ้นไปจะถูกกาซเรือนกระจก 
(Greenhouse gas) เก็บกักเอาไวบางสวน (นีรนัย, 2539 และ คุณากร วาณิชยวิรุฬห, 2550)  

ปรากฏการณเรือนกระจกเปนกลไกธรรมชาติท่ีชวยรักษาสมดุลอุณหภูมิของโลก
ไมใหรอนมากเกินไปในเวลากลางวันและไมใหเย็นเกินไปในเวลากลางคืน ซ่ึงมีหลักการเหมือนกับ
เรือนกระจกสําหรับใชปลูกพืชฤดูรอนหรือพืชเมืองรอนในเมืองที่มีอากาศหนาวเย็น โดยในที่นี้กาซ
เรือนกระจกจะทําหนาที่เสมือนกับกระจกในอาคารปลูกพืชเมืองหนาว อยางไรก็ตามถากาซเรือน
กระจกมีปริมาณที่มากเกินไป ก็จะสงผลใหสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโดยอุณหภูมิเฉล่ียของโลก
สูงขึ้น 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (2553) ไดอธิบายถึงกาซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas) ไววาเปนกาซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความรอน หรือรังสีอินฟาเรด
ไดดี โดยกาซเหลานี้ดูดคลื่นรังสีความรอนไวในเวลากลางวัน แลวคอยๆ แผรังสีความรอนออกมา
ในเวลากลางคืน ทําใหอุณหภูมิในบรรยากาศโลกไมเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน ซ่ึงมีท้ังชนิดที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย กาซเรือนกระจกที่สําคัญคือ ไอน้ํา (H2O) 
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) โอโซน (O3) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) และ สารซีเอฟซี 
(CFCs) เปนตน แตกาซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด โดยจะตองเปน
กาซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic greenhouse gas emission) เทานั้น ไดแก CO2 , 
CH4 , N2O, กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs), กาซเปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) เชน CF4 
และ C2F6 เปนตน และกาซซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF6) ท้ังนี้ ยังมีกาซเรือนกระจกที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษยท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ สารซีเอฟซี (CFCs หรือ Chlorofluorocarbons) ซ่ึงใช
เปนสารทําความเย็นและใชในการผลิตโฟม แตไมถูกกําหนดในพิธีสารเกียวโต เนื่องจากเปนสารที่
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ถูกจํากัดการใชในพิธีสารมอนทรีออลแลว  กาซเรือนกระจกแตละชนิดยังมีศักยภาพในการทําให
เกิดภาวะโลกรอน (Global Warming Potential: GWP) ท่ีแตกตางกัน คาศักยภาพในการทําใหเกิด
ภาวะโลกรอนนี้ ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการแผรังสีความรอนของโมเลกุล และขึ้นอยูกับอายุของ
กาซนั้นๆ ในบรรยากาศ และจะคิดเทียบกับการแผรังสีความรอนของกาซคารบอนไดออกไซด
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน 20 ป 50 ป หรือ 100 ป โดยคา GWP ของกาซเรือนกระจกตางๆ ในชวง
เวลา 100 ป ของกาซเรือนกระจกตางๆ แสดงไดดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 ตัวอยางกาซเรือนกระจกและคุณสมบัติบางประการ 

กาซเรือนกระจก อายุในชัน้
บรรยากาศ (ป)* GWP*  อายุในชัน้

บรรยากาศ (ป)** GWP** 

CO2 200 - 450 1  ไมไดระบ ุ 1 
CH4 9 - 15 23  12 25 
N2O 120 296  114 298 

CFC-12 100 10,600  100 10900 
CF4 50,000 5,700  50,000 7390 
C2F6 ไมไดระบ ุ ไมไดระบ ุ  10,000 12,200 
SF6 3,200 22,000  3,200 22,800 

*องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก, 2553 
** IPCC, 2007 and Forster et al., 2007 

 
คณะผู วิ จั ย ระหว า งรั ฐบาล เกี่ ย วกับ เ รื่ อ งการ เปลี่ ยนแปลงสภาพอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ไดทําการศึกษาโดยใชแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรทํานายคาเฉลี่ยของอุณหภูมิโลกซ่ึงพบวาถาหากมนุษยโลกยังคงดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชนนี้ตอไปเรื่อยๆ จะทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น 0.8 – 4.5oC ในปพ.ศ.
2653 เม่ือเทียบกับป 2538 (IPCC, 1996) และขอมูลลาสุดจากการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซต (Massachusetts Institute of Technology) ในป พ.ศ. 2552 (MIT Global Change 
Program, 2009) ซ่ึงไดรวบรวมขอมูลในอดีตที่ผานมาและใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรทํานายผล
ท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคต ซ่ึงพบวาในกรณีท่ีวิถีชีวิตของคนปจจุบันในโลกยังคงปลอยกาซเรือน
กระจกเชน คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ฯลฯ ตอไปมีความเปนไปได 57% ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกจะเพิ่มเกิน 5 องศาเซลเซียสในปพ.ศ. 2653 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2552 หากเรายังปลอย
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กาซเรือนกระจกเหลานี้ตอไปอีกเร่ือยๆ โดยไมมีมาตรการในการปองกันใดๆ ผลกระทบที่ตามมาก็
คือโลกก็จะรอนข้ึนตามที่แบบจําลองทางคณิตศาสตรไดทํานายเอาไว ถาหากเราตระหนักถึงปญหา
ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา ก็จะเกิดคําถามที่วาในเมื่อเปนไปไมไดท่ีจะหยุดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
เนื่องจากมนุษยตองหายใจและก็จําเปนที่จะตองมีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายไดทาง
เศรษฐกิจเพื่อนํามาเลี้ยงชีวิตประชากรโลกเปนจํานวนมาก แลวเราควรทําเชนไร? คําตอบก็คือเราก็
ตองดัดแปลงกระบวนการผลิต เหล านี้  หรือสร างระบบเพิ่ม เติมที่ ใช ในการกํ าจัดก าซ
คารบอนไดออกไซด เพื่อใหมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใหนอยลง หรือไมใหปลอย
ออกมาเลยจะดีท่ีสุด แตถาจําเปนตองปลอยก็จะตองมีมาตรการควบคุมโดยการปลอยอยางมี
ขีดจํากัด เพื่อทําใหสภาพอากาศในโลกเปลี่ยนแปลงในระดับที่สามารถยอมรับได เชน ออก
กฎหมายควบคุม  รวมไปถึงการนําหลักเศรษฐศาสตรมาใชในการควบคุมการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด เชน การตั้งมาตรการคารบอนเครดิตที่กลาวถึงในสนธิสัญญาเกียวโต กลาวคือ 
ถาประเทศปลอยคารบอนไดออกไซดไดต่ํากวาเกณฑท่ีกาํหนดไว ก็สามารถที่จะขายสิทธ์ิในการ
ปลอยคารบอนไดออกไซดท่ีเหลือใหกับประเทศอื่นได เปนตน  

Lou และ Nair (2009) ไดศึกษาการปลอยกาซเรือนกระจกจากการจัดการขยะดวย
หลุมฝงกลบและการหมักเพื่อทําปุยจากเอกสารตางๆ ซ่ึงสรุปไดวาการยอยสลายขยะดวย
กระบวนการทางชีวภาพจะสงผลกระทบตอภาวะโลกรอนเนื่องจากมีการปลดปลอยกาซมีเทนและ
กาซคารบอนไดออกไซดซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 5 ของกาซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลก 
สําหรับการจัดการขยะดวยหลุมฝงกลบนั้นจะมีการปลอยกาซมีเทนเปนหลักซ่ึงเปนผลพลอยไดจาก
กระบวนการยอยสลายขยะอินทรียแบบไมใชอากาศโดยกาซเหลานี้จะถูกสะสมอยูในหลุมฝงกลบ 
และมีการปลอยกาซอื่นๆ เชน CO2 เนื่องจากการยอยสลายขยะอินทรียแบบใชออกซิเจนที่สถานีขน
ถายหรือระหวางการขนสงเพื่อรอนําขยะเขาสูหลุมฝงกลบแตสงผลกระทบไมมากนักเมื่อเทียบกับ
การปลอยกาซเรือนกระจกท้ังหมดทั้งหมดโดยการปลอยกาซเรือนกระจกนี้จะเกิดขึ้นในหลุมฝง
กลบขยะทั้ง 2 ชวงเวลาไดแก ชวงดําเนินการ (operating stage) และชวงหลังดําเนินการ (closed 
stage) ซ่ึงชวงแรกจะมีการปลอยกาซมีเทนมากกวาชวงหลัง เนื่องจากการยอยสลายจะเกิดขึ้นในชวง
ปแรกๆ เปนสวนมาก และหลังจากปดหลุมฝงกลบแลวการปลดปลอยกาซจะคอยๆ ลดลงอยางชาๆ 
แตก็เปนไปไดท่ียังมีการปลอยออกมาเปนเวลาหลายรอยปหลังจากปดหลุมฝงกลบแลว ซ่ึงขยะมูล
ฝอยหนึ่งตันจะกอใหเกิดกาซเรือนกระจก 40 – 250 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงในออสเตรเลียมีการประมาณ
การวาขยะหนึ่งตันจะปลอยกาซเรือนกระจก 1.287 เมตริกตันเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด  ซ่ึง
คาที่แทจริงอาจมากกวานี้เนื่องจากยังไมรวมปลดปลอยจากการหมักกอนนําขยะไปฝงในหลุมฝง
กลบ  ทั้งนี้ปริมาณกาซเรือนกระจกจากกองขยะขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆอยาง ซ่ึงปจจัยท่ีสําคัญที่สุด
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ในการกําหนดการปลอยกาซเรือนกระจกคือองคประกอบอินทรียท่ียอยสลายไดของขยะมูลฝอย 
นอกจากนี้การปลอยกาซเรือนกระจกก็ยังขึ้นในขั้นตอนการดําเนินงานหลุมฝงกลบ เชน การบดอัด
ขยะ การลําเลียงน้ําชะขยะ รวมถึงการทําหลุมฝงกลบขยะแบบใชอากาศ (Aerobic landfill)  

นอกจากนี้ผูวิจัยไดคํานวณจากฐานขอมูล Waste Reduction Model (WARM) 
version 8 ท่ีพัฒนาโดยองคกรพิทักษส่ิงแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา (US. Department for 
Energy, 2006; US-EPA, 2010) พบวาการฝงกลบขยะมูลฝอยชุมชนท่ัวไป (Mixed Municipal Solid 
Waste) จะปลอยเกิดกาซเรือนกระจก 0.3561 เมตริกตันเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซดตอขยะ 1 
ชอตตัน (Short ton) หรือ เทากับ 0.3926 เมตริกตันเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซดตอขยะ 1 
เมตริกตัน (1 ชอตตัน เทากับ 2000 ปอนด หรือ 0.9071848 เมตริกตัน) 

สําหรับในประเทศไทย วารุณี ลิขิตสุภิณ และคณะ (2554) ไดศึกษาการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของการจัดมูลฝอยชุมชนดวยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน จาก
ขอมูลของศูนยการจัดการมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล เทศบาลตําบลเวียงฝาง จ. เชียงใหม และศูนย
กําจัดมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตาบลแมสาย จ.เชียงราย โดยใชโดยโปรแกรม SimaPro 7.1 
และวิธี Eco-indicator 95 พบวา ตลอดวัฏจักรของการกาจัดมูลฝอยชุมชนดวยเทคโนโลยีแบบ
ผสมผสาน ขยะมูลฝอย 1 เมตริกตันจะมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเทากับ 0.24644 เมตริกตัน
เทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด โดยเกิดจากกระบวนการฝงกลบมากที่สุด (0.23076 เมตริกตัน
เทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด) และข้ันตอนการเก็บขนมูลฝอยจะปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
20.30 กิโลกรัมเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซดตอเมตริกตันขยะ ในขณะที่ข้ันตอนการหมักปุย 
จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 4 กิโลกรัมเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซดตอเมตริกตันขยะ 
 อยางไรก็ตาม จากการสํารวจเอกสารดังกลาวขางตนพบวาสวนใหญจะเปนการประเมินการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการฝงกลบ และในขณะที่ผูวิจัยไดจัดทํารายงานการวิจัยนี้ประเทศ
ไทยยังไมมีฐานขอมูลสําหรับคาการปลดปลอยหรือการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
(Emission or Reduction Factor) สําหรับขยะมูลฝอยอยางครบวงจรที่รวมถึงการประโยชนจากขยะ 
เชน การรีไซเคิลขยะมูลฝอย ดังนั้นผูวิจัยจึงใชคาดังกลาวจากฐานขอมูล Waste Reduction Model 
(WARM) version 8 ในการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงจากการเปรียบเทียบฐานขอมูลดังกลาวในสวนท่ีเปน
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการฝงกลบกับงานวิจัยลาสุดที่ทําในประเทศไทยดังสรุปขางตน
พบวาฐานขอมูล  WARM version 8 ประมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตอขยะ 1 เมตริกตัน
ไดมากกวางานวิจัยในประเทศไทยเล็กนอย จึงสรุปไดวาการใชฐานขอมูลดังกลาวในการประเมิน
การลดหรือการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศไทยจึงเชื่อถือไดในระดับหนึ่ง ดังนั้นงานวิจัย
นี้จึงเปนงานวิจัยแรกที่รายงานผลการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชประโยชนของ
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ขยะมูลฝอยผานโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อเทียบกับการนํา
ขยะดังกลาวไปฝงกลบหรือเผาดวยเตาเผา   
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 Muttamara และคณะ (1994) ไดศึกษาการรีไซเคิลและการนํากลับมาใชใหมของขยะ
ในกรุงเทพมหานคร พบวา ในป 1990 มีขยะ 5240 ตันตอวัน ซ่ึงคาดวาเปนรอยละ 81 ของปริมาณ
ขยะจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด วัสดุสวนใหญจากกองขยะในกรุงเทพที่มีรีไซเคิลและการนํากลับมาใช
ใหมไดแก ขวดแกว กระดาษ พลาสติก และโลหะ วัสดุเหลานี้ถูกแยกออกมาในสถานที่ตางๆ คือ  
 1) ท่ีแหลงกําเนิดกอนรวบรวม ประมาณ 286 ตันตอวันหรือประมาณรอยละ 5 ของ
ขยะทั้งหมดที่เก็บไดท้ังเมือง 
 2) บนรถเก็บขยะโดยคนรถระหวางขนสง (ประมาณรอยละ 2.5 ของขยะที่บรรทุก
ท้ังหมด (ERL, 1988)) และมีสัดสวนขยะที่ถูกคัดแยก คือ กลุมกระดาษรอยละ 50 แกวรอยละ 20 
พลาสติกรอยละ 20 และโลหะรอยละ 10 
 3) ท่ีแหลงทิ้งขยะโดยคนคุยขยะ ซ่ึงจะมีรานรับซ้ือของเกาขนาดเล็ก (Small Scale 
Recycling shops; SSRs) ตั้งอยูบริเวณรอบๆ สถานีขนถาย ซ่ึงรับซ้ือขยะจากคนรถและคนคุยขยะ 
โดยแตละวันจะมีการรับซ้ือขยะปริมาณ 1 - 6 ตัน (50 - 150 กก. ตอคนตอวัน) หรือประมาณรอยละ 
7.5 ของขยะที่ถูกนําไปรีไซเคิล 
 ซ่ึงวัสดุตางๆท่ีไดจากกองขยะเหลานี้จะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเชน 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑจําพวกกระดาษ  เชน เยื่อกระดาษ กลองลัง นิตยสาร  มักใชจาก
กระดาษรีไซเคิลเปนวัตถุดิบ โดยใชกระดาษที่รีไซเคิลคิดเปนรอยละ 55 ของขยะทั้งหมด   สวน
อุตสาหกรรมแกวจะใชแกวรีไซเคิลในการผลิตแกวคุณภาพต่ํา (plain glass) (คิดเปนรอยละ 1 - 3 
ของขยะทั้งหมด   ในขณะที่อุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติก จะใชพลาสติกรอยละ 10-15 ของขยะ
ท้ังหมดในกระบวนการรีไซเคิล ซ่ึงอุตสาหกรรมการรีไซเคิลนี้มีอัตราสวนกําไรตอตนทุน (B/C 
ratio) มากกวา 1.5 
 จากการสํารวจพบวารายไดจากการขายขยะในกรุงเทพฯอยูในชวงวันละ 30 – 300 
บาทตอคน โดยท่ัวไปแลว จะได 30 – 150 บาทตอวันสําหรับผูใหญ และ 50 – 80 บาทตอวันสําหรับ
เด็ก ซ่ึงรายไดเฉลี่ยตอคนอยูท่ี 75 บาทตอวัน 
 ในการเพิ่มอัตราการรีไซเคิล ควรมีมาตรการทางกฎหมายเขามาเกี่ยวของ อยางไรก็
ตามยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการรีไซเคิลในประเทศไทยจึงไมมีแรงจูงใจใหผูริโภคแยกขยะเพื่อ       

187



172 
 

รีไซเคิลเนื่องจากราคาขยะในกรุงเทพคอนขางต่ําและไมคอยแนนอน ดังนั้นควรมีการบริหารจัดการ
ระบบราคาวัสดุรีไซเคิลเพื่อใหการรีไซเคิลเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 Gotschall (1996) ไดสรุปเกี่ยวกับการทําเงินจากขยะวาเปนส่ิงท่ีเปนไปไดเนื่องจาก 
รัฐบาล หนวยงาน และบริษัทตางๆ ไดทุมเทงบประมาณในโครงการสิ่งแวดลอม โดยเนนที่
หลักการ 2 อยางคือ 
 1) ลดปริมาณขยะในครัวเรือนและอุตสาหกรรม 
 2) การจัดการขยะ ซ่ึงอาจจะเปนการแปรรูปเพื่อขายทํากําไร เปนตน 
ซ่ึงหลักการทั้งสองนี้เปนแนวทางในการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ โดยในประเทศดาน
ตะวันตกเชน เยอรมัน กับสวิสเซอรแลนด เปนผูนําดานเทคโนโลยีในการจัดการขยะที่ไมใชหลุมฝง
กลบเนื่องจากมีพื้นที่จํากัด  
 ปจจุบันนี้ธุรกิจในการจัดการของเสีย เชน การทําผลิตกาซเพื่อใชเปนพลังงาน 
(Gasification), การรีไซเคิล (Recycling), การทําเตาเผาขยะ (Incineration), การหมักเพื่อทําปุย 
(Composting) และการลดขยะที่แหลงกําเนิด (Source reduction) ไดรับความนิยมอยางมาก โดยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีเงินหมุนเวียนประมาณ $30,000 ลานเหรียญอเมริกา และมีแนวโนมที่ธุรกิจ
ในการจัดการของเสีย นี้จะเติบโตขึ้นทั่วโลกในอนาคต 
 Batool และคณะ (2008) ไดศึกษาการรีไซเคิลขยะในครัวเรือนของเมือง Lahore 
ประเทศปากีสถานซึ่งมีประชากร 7.2 ลานคน โดยรวบรวมขอมูลจากประชาชน, คนเก็บขยะ, และ
รานรับซ้ือขยะ พบวามีการรีไซเคิลขยะรอยละ 21.2 ของขยะทั้งหมดที่สามารถรีไซเคิลไดซ่ึงคิดเปน
มูลคา 4.5 ลานเหรียญสหรัฐตอป ซ่ึงถาทําอยางเปนระบบในรูปแบบอุตสาหกรรมจะสามารถลด
ตนทุนในการเก็บรวบรวมขยะเพื่อนําไปกําจัดไดประมาณ 1.08 ลานเหรียญสหรัฐตอป และสามารถ
กอใหเกิดรายไดท้ังหมดประมาณ 8.8 ลานเหรียญสหรัฐ และสามารถประหยัดพลังงานรวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมหาศาล  
 จากการรวบรวมขอมูลในชวงป คศ. 1980–2005 ปริมาณกระดาษและพลาสติกใน
กองขยะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนทําใหประชาชนมีกําลังซ้ือ
ผลิตภัณฑกระดาษและพลาสติกมากขึ้นเพื่อใชสอยในชีวิตประจําวัน ในขณะอัตราการเกิดขยะ
ท้ังหมดเปน 0.75 กก.ตอคนตอวัน และในชวงป ค.ศ. 2005 มีขยะมูลฝอยทั้งหมดเฉลี่ยประมาณ 1.97 
ลานตันตอปซ่ึง รอยละ 21.2 ของขยะมูลฝอยเหลานี้เปนขยะที่สามารถรีไซเคิลไดซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป 
ค.ศ. 2001 ประมาณรอยละ 9.1 ซ่ึงแบงไดเปนกลุมหลักๆ 4 กลุม ไดแก พลาสตกิ กระดาษ แกว และ
โลหะ โดยท่ีเหล็กเปนวัสดุท่ีมีการรีไซเคิลมากที่สุดอยางไรก็ตามในปากีสถานไมมีกฎหมายเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลและหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะก็ไมไดทําหนาที่ในการจัดการรี
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ไซเคิลขยะเหลานี้อยางเปนรูปธรรม ซ่ึงงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาถามีการจัดตั้งหนวยงานในการ
จัดการรีไซเคิลขยะอยางเปนทางการก็จะสามารถเพิ่มรายไดและลดรายจายจากการจัดการขยะได
อยางมาก  
 ศักยภาพของการรีไซเคิลในเชิงเศรษฐศาสตรสามารถวัดไดจากราคาที่เพิ่มขึ้นของ
วัสดุรีไซเคิล เชน ในชวงป 2001 – 2005 ราคาวัสดุรีไซเคิลเพิ่มขึ้นในชวงรอยละ 500 – 1300  โดย
ราคาพลาสติก, เหล็ก, และกระดาษเพิ่มขึ้นรอยละ 500, 1300, และ 600 ตามลําดับ ซ่ึงสาเหตุหลักที่
วัสดุเหลานี้มีราคาที่ เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากความตองการใชวัสดุรีไซเคิลเพื่อใชเปนวัตถุดิบใน
ภาคอุตสาหกรรม จากการสํารวจครัวเรือนทั้งหมด 360 ครัวเรือนโดยแบบสอบถามพบวามีรายได
เฉลี่ยปละประมาณ 226.8 เหรียญสหรัฐจากการจําหนายวัสดุรีไซเคิลใหกับคนที่ซ้ือขยะไปขาย โดย
คนเหลานี้จะขายขยะใหรานรับซ้ือขยะซึ่งมีอยูท้ังหมด 400 ราน โดยไดกําไรจากสวนตางราคาที่รับ
ซ้ือตามบานกับราคาที่ขายใหกับรานรับซ้ือขยะ ซ่ึงคิดเปนกําไรเฉลี่ยสําหรับวัสดุรีไซเคิลทุก
ประเภทประมาณรอยละ 15 (เหล็กรอยละ 11, แกวรอยละ 13, พลาสติกรอยละ 20, และกระดาษ 
รอยละ 18)  และเจาของรานรับซ้ือก็จะไดกําไรจากสวนตางราคาซึ่งเฉลี่ยแลวจะกําไรประมาณรอย
ละ 14 เมื่อขายใหกับภาคอุตสาหกรรม 

Suttibak และ Nitivattananon (2008) ไดศึกษาเรื่องการประเมินปจจัยท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพในโครงการรีไซเคิลขยะโดยศึกษาโครงการรีไซเคิล 120 โครงการในเขตชุมชนเมือง
ตางๆของประเทศไทย ซ่ึงโครงการเหลานี้เชน โครงการธนาคารขยะโรงเรียน ธนาคารขยะชุมชน 
และ โรงหมักขยะ เปนตน ผลการศึกษาพบวาวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่
กําลังเพิ่มขึ้นคือการรีไซเคิลขยะแบบบูรณาการ ดังนั้นการเขาใจปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการรี
ไซเคิลจึงเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืนในการจัดการขยะมูลฝอยซ่ึงมี
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการดําเนินการคือ อัตราสวนการบริการ (service ratio) ซ่ึงถูกใชในการ
ประเมินประสิทธิภาพการรีไซเคิลดวยวิธีการวิเคราะหทางสถิติ จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอ
โครงการรีไซเคิลขยะไดแก ประเด็นดานเทคนิคการรีไซเคิล, เศรษฐศาสตรและการเงิน, มุมมอง
และความเห็นเกี่ยวกับสถาบัน  และปจจัยที่สําคัญมากที่จะทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ
คือการรับรูและการตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขยะมูลฝอยของผูบริหาร  สําหรับ
ธนาคารขยะในระดับโรงเรียนพบวาส่ิงท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินการไดแก แรงจูงใจทาง
การเงิน เชน ดอกเบี้ย, สินคาตอบแทนสาํหรับสมาชิกธนาคาร, คาขนสง เชน การไปรับขยะถึงท่ี , 
และตนทุนในการแยกขยะที่ไมสูงมาก สําหรับธนาคารขยะชุมชนพบวา การจัดหาเงินกูใหสมาชิก 
และบริหารจัดการใหมีความรวมมือระดับองคกร, และการไปรับขยะถึงที่ (door-to-door service) มี
ความสัมพันธตอการเพิ่มสมรรถภาพการดําเนินงาน สําหรับการทําปุยหมักจากขยะพบวา การจัดหา
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ถังขยะสําหรับขยะอินทรียและความรวมมือกับองคกรเอกชน (NGOs) จะชวยทําใหเพิ่มอัตราการ
นําขยะมาเขาโครงการเพิ่มข้ึน  
 สรุปคือขอเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการรีไซเคิลที่ไดจาก
การศึกษานี้คือ การจัดใหมีมาตรการตางๆ เชน การสรางแรงจูงใจทางการเงิน เชน ดอกเบี้ย หรือ 
การนําคาใชจายจากการรีไซเคิลไปลดภาษี, การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการรีไซเคิล , 
การประชาสัมพันธและการใหขอมูล, การรณรงคใหตระหนักถึงความสําคัญของการรีไซเคิล, การ
ฝกอบรมและการใหความชวยเหลือในเชิงเทคนิค, และการและเปลี่ยนผูดําเนินการรวมถึงการสราง
เครือขายกับหนวยงานที่สมัครใจ เชนองคกรอิสระตางๆ เปนตน 
 พิริยะ สะสม (2551) ไดศึกษาการดําเนินงานธนาคารขยะและการจัดการปญหาขยะ
ชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่เขตเทศบาลนครลําปาง ดวยแบบสอบถามพบวาธนาคารขยะชุมชนไดมีการ
สงเสริมใหประชาชนในชุมชนทุกครัวเรือนเรียนรูจักการคัดแยกขยะจากตนทาง การมีความ
รับผิดชอบกับขยะมูลฝอยที่มาจากครัวเรือนของตนเอง และการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนทุก
ครัวเรือนเห็นคุณคาของขยะมูลฝอยหรือขยะ รวมถึงการสรางรายไดเสริมภายในครัวเรือน จากการ
สํารวจพบวาการรับรูขอมูลขาวสารเกีย่วกับปญหาขยะจากสื่อตางๆ ไมวาจะเปนสื่อทางวิทยุ 
โทรทัศน ธนาคารขยะและการจัดการปญหาขยะชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่เขตเทศบาลนครลําปาง 6
การรณรงคท้ังจากทางหนวยงานราชการและจากผูนําชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนมีผลตอ
พฤติกรรมการจัดการปญหาขยะของประชาชนที่มีการนํามาปฏิบัติตอครัวเรือนและชุมชนของ
ตนเอง นอกจากนี้จากการสํารวจความเห็นของประชาชนโดยสุมตัวอยางทั้งหมด 335 ตัวอยางพบวา 
กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 80 มีความเห็นวา ธนาคารขยะชุมชนมีผลตอการสราง รายไดใหเกิดข้ึน 
เนื่องจากรายไดจากการนําขยะรีไซเคิลมาฝากที่ธนาคารขยะชุมชน ในเรื่องของคาใชจายเล็กๆ 
นอยๆ ภายในครัวเรือน และ แนวทางในการบริหารจัดการปญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชน เชน การ
บริการเก็บขนขยะมูลฝอย การสงเสริมการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน และการคัดแยกขยะ-
วัสดุรีไซเคิล เพื่อนํามาฝากที่ธนาคารขยะชุมชน มีผลทําใหปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในชุมชนมี
ปริมาณที่ลดนอยลงไดอยางชัดเจน 
 ศมณพร สุทธิบาก และคณะ (2552) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินการ
ธนาคารขยะชุมชน โดยมีกรณีศึกษาจากธนาคารขยะชุมชน 4 แหงใน 3 เขตพื้นที่คือ เทศบาลตําบล
เชียงเครือ เทศบาลเมืองสกลนคร และ เทศบาลตาํบลกุมภวาป พบวา ประเภทมูลฝอยที่ธนาคารขยะ
ท้ัง 4 แหงขางตนมีการรับซ้ือมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ขวดแกว, กลองกระดาษแข็ง และ ขวด
พลาสติกรวม ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 42.30, 14.17 และ 9.18 ตามลําดับ สวนรายละเอียดการ
ดําเนินการของธนาคารขยะทั้ง 4 แหงนั้นสามารถสรุปไดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สรุปขอมูลการสํารวจธนาคารขยะชุมชนจากงานวิจัยของ ศมณพร สุทธิบาก และคณะ 
ธนาคารขยะชุมชน 

พารามิเตอร ดงพฒันา ดอนอุดม 1 แสนสุข 2 โพนสวาง 

1. ขอมูลพื้นฐาน     
ประชากรในชมุชน (คน) 404 1180 1150 645 
จํานวนครัวเรอืน 
(ครัวเรือน) 110 320 253 150 

จํานวนสมาชิกธนาคาร 
(คน) 52 277 85 ไมไดระบ ุ

ในงานวิจยั 
2. วัดผลการดําเนินการ 
(Performance Indicators) 

    

อัตราการมีสวนรวมของ
ประชาชน (%) 12.87 23.47 10.00 9.61 

ปริมาณมูลฝอยกลับมาใช
ใหม (กก.ตอคนตอป)  68 32 398 30 

การนํามูลฝอยกลับมาใช
แทนการนําไปกําจัด (%) 4.76 2.20 11.5 1.57 

ผลประโยชนท่ีไดรับตอ
ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร
ดําเนินการ (B/C Ratio) 

0.59 1.26 0.65 4.48 

ผลการดํ า เนินงานโดย
ภาพรวม (%) 55 45 75 45 

 
 นอกจากนี้ยังไดศึกษาปจจัยท่ีอิทธิพลตอการดําเนินงานพบวาเครื่องมือในเชิง
เศรษฐศาสตร ไดแก การใหสมาชิกถือหุนแบบไมจํากัดจํานวนหุน, การจัดสรรเงินปนผลใหกับ
สมาชิก และ การอํานวยความสะดวกในการรับซ้ือขยะมูลฝอยถึงบานสมาชิก เปนวิธีท่ีสงผลในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินโครงการธนาคารขยะโดยรวมมากที่สุด  ในขณะที่การจัดสวัสดิการ
ใหแกสมาชิก เชน การตรวจเยี่ยมผูปวย หรือ การสนับสนุนคารักษาพยาบาล มีผลมากที่สุดตอการ
ตัดสินใจในการสมัครเปนสมาชิกธนาคารขยะ นอกจากนี้ปจจัยอื่นๆ ไดแก การประชาสัมพันธ 
ทัศนคติท่ีดีของผูบริหาร และการใหความสําคัญตอปญหามูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ลวนมีสวนทําใหการดําเนินโครงการธนาคารขยะชุมชนประสบผลสําเร็จเชนกัน 
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  จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสามารถสรุปภาพรวมไดวา
งานวิจัยสวนใหญจะรายงานชนิดและปริมาณขยะที่ใชประโยชนได อัตราการใชประโยชน รวมถึง
ราคาการซื้อขายขยะรวมถึงปจจัยตางๆที่มีผลตอการดําเนินโครงการตลอดจนตัวช้ีวัดการดําเนิน
โครงการธนาคารขยะหรือธนาคารวัสดุรีไซเคิล และผลจากการสอบถามความเห็นของสมาชิกที่มี
ตอการดําเนินโครงการ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 

พ้ืนที่ดําเนินงานวิจัย 
พื้นที่ในการทําวิจัยครั้งนี้คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งมีท่ีอยูคือ เลขที่ 1 ถนนอู

ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ  มีหนวยงานที่ เปดสอนไดแก  คณะครุศาสตร  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร คณะ
มนุษยศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ โดยในป พ.ศ. 2553 มีประชากรทั้งหมดในวิทยาเขตกรุงเทพฯ 16,458 คน (ขอมูลถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2553) ซ่ึงประกอบดวยคณาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 500 คน เจาหนาที่ 554 คน 
และนักศึกษา 15,404 คน  

 
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิจัย 

เครื่องชั่งน้ําหนัก 
คอมพิวเตอร 
ฐานขอมูลปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก WARM ของ United State 

Environmental Protection Agency (US-EPA) 
แบบสอบถาม  
 

การประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลและ
ประเมินการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

 1) ทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล โดย
เก็บขอมูลตางๆ เชน ชนิดและปริมาณขยะรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยฯ ประเภทและจํานวนสมาชิก
ท่ีเปดบัญชีกับธนาคารวัสดุรีไซเคิล ตลอดจนรายรับและรายจายจากการดําเนินงานตลอดระยะเวลา
ท่ีธนาคารวัสดุรีไซเคิลเปดทําการ เปนตน 

 2) ศึกษาตัวชี้วัดในเชิงเศรษฐศาสตรและในดานอ่ืนๆ ของการดําเนินงานของ
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษา ไดแก รายไดท่ีเกิดขึ้นจากโครงการธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล, อัตราสวนผลประโยชนท่ีทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลไดรับตอคาใชจายในการ
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ดําเนินการ (Benefit/Cost Ratio), อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return), รายไดเฉลี่ย
จากการขายขยะของสมาชิกตอคนในชวงเวลาที่ศึกษา, สัดสวนการใชประโยชน (Recycle หรือ 
Reuse) หรือสัดสวนขยะที่ธนาคารวัสดุรีไซเคิลรวบรวมไดกับขยะมูลฝอยของที่เกิดขึ้นทั้งหมด  

3) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามที่ไดจากการ
สัมภาษณกลุมเปาหมาย 

4) วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย ฯลฯ ดวย 
5)  นําขอมูลปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีไดมาทําการคํานวณปริมาณการลดกาซเรือน

กระจกที่เกิดจากการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล โดยใชฐานขอมูล Waste Reduction 
Model ขององคกรปกปองส่ิงแวดลอมประเทศสหรัฐอเมริกา (US-EPA) โดยนําขอมูลมาจัดทําเปน
โปรแกรมคํานวณดวย MS-EXCEL และประเมินคุณคาในทางเศรษฐศาสตรท่ีเกิดจากการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ไดแก CO2, CH4, N2O, CF4, และ C2F6 
  

1. การคํานวณขอมูลในเชิงเศรษฐศาสตร 

ในการวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินการของธนาคารวัสดุรีไซเคิล จําเปนตอง
วิเคราะหขอมูลในเชิงเศรษฐศาสตร เพื่อใชในบอกถึงประสิทธิภาพในทางการเงิน ซ่ึงในงานวิจัยนี้
ผูวิจัยไดเลือกตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วดัไดแก Benefit to Cost Ratio (B/C Ratio) และ Internal Rate of 
Return (IRR) โดยเลือกขอมูลในชวงป พ.ศ. 2553 หรือระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 จนถึงเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2553 เน่ืองจากในชวงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2552 ธนาคารวัสดุรีไซเคิลพ่ึง
จัดตั้งไดไมนานจึงทําใหขอมูลรายรับรายจายยังมีการเปลี่ยนแปลงในแตละเดือนคอนขางมาก
เนื่องจากระบบตางๆยังไมลงตัวจึงอาจสงผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะหได 

นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 รูปแบบคือ 1) การวิเคราะหโดยคํานวณ
จากรายรับและคาใชจายจากขอมูลทางการเงินที่แทจริงของธนาคารวัสดุรีไซเคิล  ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ 2) การวิเคราะหโดยคํานวณขอมูลทางการเงินที่มีการคิด
รายละเอียดสําหรับรายรับและคาใชจายในทางทฤษฎีท่ีควรจะเปนเพื่อความสมบูรณในเชิงทฤษฎี 

1.1 Benefit to Cost Ratio 

Benefit to Cost Ratio เปนการวิเคราะหเพื่อหาผลตอบแทนที่ไดจากการดําเนินการเมื่อ
เทียบกับคาใชจาย ซ่ึงคํานวณจากสมการที่ (5.1)  

 
 B/C = ผลตอบแทนทั้งหมด/ตนทุนและคาใชจายทั้งหมด  (3.1) 
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ผลตอบแทน หมายถึง รายรับจากการขายขยะใหรานรับซ้ือ, รายรับจากการลดคาใชจายใน
การจัดการกับขยะที่สมาชิกนํามาใหธนาคารวัสดุรีไซเคิล, ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิช เปน
ตน 

ตนทุน หมายถึง เงินลงทุนซ้ืออุปกรณตางๆที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล เชน ตาชั่งสําหรับชั่งขยะ, สมุดบัญชีเงินฝาก, เคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน,  

คาใชจาย หมายถึง คาใชจายในการดําเนินการเชนคาสาธารณูปโภคไมวาจะเปนคา
โทรศัพทสําหรับติดตอประสานงานหรือคาใชไฟฟา  

1.2 Internal Rate of Return  

 Internal Rate of Return (IRR) เปนการวิเคราะหเพื่อหาผลตอบแทนในรูปแบบรอย
ละของรายไดตอเวลา ซ่ึงคํานวณไดจากสมการที่ (3.2) (ดัดแปลงจากประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิริ, 2527) 

 

 CT = ∑
= ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

−k

1n
n

nn

100
IRR1

ZF  (3.2) 

 
เมื่อ CT คือ Total Capital Cost (บาท) 
 Fn คือมูลคาของรายรับทั้งหมดที่เกิดขึน้ในเดือนท่ี n (บาท) 
 Zn คือมูลคาของคาใชจายทัง้หมดที่เกิดขึน้ในเดือนท่ี n (บาท) 
 n คือ ระยะเวลา (ในหนวยเดอืน) ระหวางวนัส้ินเดือนท่ีใชในการวิเคราะห 
                กับวันที่ 1 มกราคม 2553  
 k คือ จํานวนเดือนท่ีสนใจในการวิเคราะหหาคา IRR (ในที่นี้คือ 12) 
 IRR คือ Internal Rate of Return (ในหนวย รอยละตอเดือน) 
 

2. การคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล   

ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดการศึกษาเพื่อประเมินการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ท่ีใชใน
พิธีสารเกียวโตไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กาซมีเธน (CH4) กาซเปอรฟลูออโรมีเธน 
(CF4), กาซเปอรฟลูออโรอีเธน (C2F6), และกาซไนตรัสออกไซด (N2O) จากปริมาณของขยะที่รับซ้ือ
ไดในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 – ธันวาคม พ.ศ. 2553 เมื่อเทียบกับการนําขยะเหลานี้ไปฝง
กลบ และการเผาดวยเตาเผาโดยการคํานวณจากคาสัดสวนการปลดลอย (Emission Factor) ของ 
Waste Reduction Model (WARM) version 8 (US. Department for Energy, 2006; US-EPA, 2010) 
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ท่ีพัฒนาโดยองคกรพิทักษส่ิงแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา และรายงานผลในรูปของปริมาณ
เมตริกตันเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด (MTCO2E) ซ่ึงคํานวณโดยใชคาศักยภาพในการทําให
เกิดโลกรอน (Global Warming Potential) สําหรับกาซ CH4, CF4, C2F6, และ N2O เทากับ 25, 7,390, 
12,200, และ 298 เทาของ CO2 ตามลําดับ (Forster et al., 2007) ซ่ึงสามารถคํานวณโดยใชสูตร
ดังตอไปนี้ 

 
 [MTCO2E] = [CO2] + 25[CH4] + 7390[CF4] + 12200[C2F6] + 298[N2O] (3.3) 

 
เมื่อ [MTCO2E] คือปริมาณกาซเรือนกระจกทั้งหมดในหนวยเมตริกตันเทียบเทากาซ

คารบอนไดออกไซด ในขณะที่ [CO2], [CH4], [CF4], [C2F6], และ [N2O] คือปริมาณกาซ CO2, CH4, 
CF4, C2F6, และ N2O ในหนวยเมตริกตันตามลําดับ 
 ซ่ึงรายละเอียดฐานขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากขยะประเภทตางๆ แสดงดัง
รายละเอียดในภาคผนวก ก 
 
การสํารวจขอมูลเพ่ือศึกษาความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยตอการดําเนินโครงการ 

งานวิจัยในสวนนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูล
ปฐมภูมิในภาคสนาม โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับรายไดของสมาชิกและศึกษาความเห็นของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยตอการดําเนินงานธนาคารวัสดุรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ความพึงพอใจตอการดําเนินงานธนาคารวัสดุรีไซเคิลเพื่อวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
รวมไปถึงขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิลใหมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้นอันจะนําไปสูกําหนดรูปแบบการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาที่เหมาะสมในอนาคต โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล    

ในการศึกษาครั้งนี้จะเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถาม (ภาคผนวก ข) จากกลุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน (Non probability 
Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากรที่ ทําการวิจัยคร้ังนี้ คือ  บุคลากรที่อยูใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งหมด จํานวน 16,458 คน ทําการหาจํานวนตัวอยางโดยคํานวณ
ตามสูตรของ Taro และ Yamane (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540) ดังสมการที่ 3.4 
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 n = 2Nε1
N

+
 (3.4) 

 
โดย  n     หมายถึง  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
              N     หมายถึง ขนาดประชากร 
               ε    หมายถึง คาความคลาดเคลื่อน ในที่นีก้ําหนดใหเทากับ 0.05 (5%) 

 
ซ่ึงจะไดขนาดกลุมตัวอยางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเทากับ 391 คน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการสุมตัวอยางเปนจํานวน 402 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และหาคาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามให
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ไดแก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี รศ.ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ และผศ.ดร.
ไพบูลย แจมพงษ ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หลังจากนั้นนํามา
หาดัชนีความสอดคลอง (Index of Objective Congruence: IOC) เพื่อปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และ
มีความเหมาะสมมากขึ้น (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค)  หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่ได
ตรวจสอบแลวไปทดลองใช (Try out) จํานวน 30 คน แลวนําผลที่ไดมาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชวิธี
หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (α–Conbrach) คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่
ของแบบสอบถามโดยจะมีคาระหวาง   0 < α  < 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเชื่อม่ัน
สูง ซ่ึงจากการทดสอบแบบสอบถามฉบับนี้ ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.8281 ดังนั้นจึงถือวามีความ
เชื่อม่ันสูง 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดแบงออกเปน 4 สวนคือ 

1) เเบบสอบถามที่ใชเก็บรวบรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผูตอบเเบบ 
สอบถาม จํานวน 9 ขอ  

             2)  แบบสอบถามที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่วกับการรับซ้ือขยะ จํานวน 17 ขอ 
                3)  แบบสอบถามที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการ

ของธนาคารวัสดุรีไซเคิลจํานวน 10 ขอ โดยมีลักษณะของคําถามใหผูตอบเเบบสอบถามเเสดงความ
คิดเห็นที่มีตอการใหบริการของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 5 ระดับ คือ  

   พึงพอใจมากที่สุด = 5  คะเเนน 
   พึงพอใจมาก  = 4  คะเเนน 
   พึงพอใจปานกลาง = 3  คะเเนน 
   พึงพอใจนอย  = 2  คะเเนน 
   พึงพอใจนอยที่สุด = 1  คะเเนน 
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          4)  เเบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหเเสดงถึงขอเสนอแนะเเละความคิดเห็นที่มีตอการ
ใหบริการของธนาคารวัสดุรีไซเคิลปลายเปดเพื่อใหเเสดงถึงขอเสนอแนะเเละความคิดเห็นที่มีตอการ
ใหบริการของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

 
 

2.   การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจยัจะทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
1) การตรวจสอบข อมู ล  ( Editing)  ผู วิ จั ยตรวจสอบความถู กต องของ

แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก เหลือจํานวน 95 ชุด 
2) การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลว มาลงรหัสตามที่

ไดกําหนดรหัสไวลวงหนา 
3)  ผูวิจัยทําการประเมินผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (โปรแกรม 

SPSS)  
ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลจะใชสถิติ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของขอมูลดังนี้ 

2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

เปนการแสดงคาขอมูล โดยการวิเคราะหแยกเปนตารางทางเดียว โดยใชกับขอมูล
ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลเกี่ยวกับการรับซ้ือขยะ สวนคาทางสถิติท่ีใชไดเเก 

1) คาเฉลี่ย  (Arithmetic mean)    
โดยใชสูตร  

  (3.5) 
 

เมื่อ X  แทน คาเฉลี่ย 
  ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

เกณฑการใหคะเเนนการตอบสนองดานการเเสดงความคิดเห็นที่มีตอความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของธนาคารวัสดุรีไซเคิล เเบบสอบถามใชมาตรวัด Likert’s Scale โดยมีเกณฑการให
คะเเนนเเบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

   พึงพอใจมากที่สุด = 5  คะเเนน 
   พึงพอใจมาก  = 4  คะเเนน 
   พึงพอใจปานกลาง = 3  คะเเนน 

n

X
      X
∑

=
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   พึงพอใจนอย  = 2  คะเเนน 
   พึงพอใจนอยที่สุด = 1  คะเเนน 
การเเปลความหมายคาเฉลี่ย ใชหลักเกณฑเเตละชวงเทากัน (Class Interval) ซ่ึงสามารถ

คํานวณอันตรภาคชั้น ไดดังนี้ 

0.8
5

15
จํานวนชั้น

 ุดคะเเนนต่ําส ุดคะเเนนสูงส =−=−  
 

ซ่ึงจะไดคาเฉล่ียเเตละระดับหางกัน 0.8 เเละกําหนดความหมายของคาคะเเนนเฉลี่ยเเตละ
ระดับดังนี้ 

 คาเฉลี่ย  4.21 ถึง 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย  3.41 ถึง 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 
 คาเฉลี่ย  2.61 ถึง 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  1.81 ถึง 2.60 หมายถึง พึงพอใจนอย 
 คาเฉลี่ย  1.00 ถึง 1.80 หมายถึง พึงพอใจนอยท่ีสุด  

 

2)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   (Standard Deviation หรือ S.D) โดยใชสูตรดังนี้  
 

 S.D   = ( )
( )1nn

XXn 22

−

−∑ ∑  (3.6) 
 

เมื่อ   S.D.   แทน    คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 
          X แทน    คะแนนแตละในกลุมตัวอยาง 
        n-1 แทน   จํานวนตัวแปรอิสระ 
          (ΣX)2 แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลังสอง 
           ΣX2 แทน   ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลัง 
             n แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

3)  คารอยละ (Percentage)โดยใชสูตร  
 

  (3.7) 
  เมื่อกําหนดให 
   P = แทนรอยละ 

100×=
n
fP
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   f = แทนความถี่ท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 
n = แทนจํานวนความถี่ท้ังหมด 

2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

เปนการทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ ดังนี้ 
    1) สถิติท่ีใชตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชวิธีหา

คาดัชนีความสอดคลอง (Objective Congruence Index: IOC) จากใชสูตร 
 

 IOC = 
N

R∑  (3.8) 
 

 เมื่อ  IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง (Index of item congruency) 
 R  หมายถึง ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ โดยท่ี  
  คา +1  หมายความวา  เห็นดวย 
   คา 0  หมายถึง  ไมแนใจ 
  คา -1 หมายถึง  ไมเห็นดวย 

N หมายถึง จํานวนทรงคุณวุฒิ 
 

2) สถิติท่ีใชทดสอบความเชื่อม่ันไดของแบบสอบถาม คาความเชื่อถือไดของเครื่องมือ 
(Reliability of the test) โดยใชวิธีหาคา แอลฟา-ครอนบัค (Alpha-Cronbach Coefticient) (พวงรัตน ทวี
รัตน, 2540)   

 

 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ∑−−= 2TS

2iS11N
Nα  (3.9) 

 
 เมื่อ   α = คาสัมประสิทธ์ิของความเชื่อถือไดของเครื่องมือท่ีใชในการวัด  

ΣS2
i  = ผลรวมของความเเปรปรวนของคะเเนนที่วัดไดจากเเตละขอ 

S2
T  = คาความเเปรปรวนของคะเเนนรวมของทุกขอคําถาม 

N = จํานวนขอคําถามทั้งหมดที่ใชวัด 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

ชนิดและปริมาณขยะ 
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปที่รวบรวมไดจากการสุมชั่งขยะในวันพุธ (ซ่ึงเปนตัวแทนของวัน

ทํางาน) และวันเสาร ในชวง เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ท่ีสํานักสิ่งแวดลอม 
กรุงเทพมหานครเขามาเก็บขนออกไปจากมหาวิทยาลัยในแตละวัน มีคาเฉลี่ย + สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานคือ 1279.7+310.2 กิโลกรัม และ 1057.6+377.3 กิโลกรัม สําหรับวันพุธ (ซ่ึงเปนตัวแทน
ของวันทํางาน) และ วันเสาร (ซ่ึงเปนตัวแทนของวันหยุด) ตามลําดับ ในขณะที่วันพุธจะมีปริมาณ
ขยะอยูในชวง 809.00 ถึง 1,723.50 กิโลกรัม และวันเสารจะมีปริมาณขยะอยูในชวง 594.00 ถึง 
1,841.00 กิโลกรัม และเมื่อคิดรวมทั้งวันพุธและวันเสาร จะไดคาเฉลี่ย + สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปน 1180.1 + 353.8 กิโลกรัม โดยมีปริมาณขยะอยูในชวง 594.00 ถึง 1,841.00 กิโลกรัม 

สวนปริมาณขยะรีไซเคิลและขยะที่นํามาใชซํ้า ท่ีทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทารับซ้ือ ในชวง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีปริมาณ
ท้ังหมดเทากับ 97.614 เมตริกตันโดยมีรายละเอียดดังสรุปในภาพที่ 1 และตารางที่ 3 ซ่ึงปริมาณ
ดังกลาวเทียบเทากับ 5.423 เมตริกตันตอเดือน หรือ 0.1808 เมตริกตัน (180.8 กิโลกรัม) ตอวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สัดสวนปริมาณขยะรีไซเคิลและขยะที่นํามาใชซํ้าท่ีทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลรวบรวมได 

Paper
66,724.84 kg 

68.36%

Metal
2,106.54 kg 

2.16%
Glass

3,739.90 kg
3.83%

Plastic
25,043.41 kg 

25.66%

กระดาษ 
โลหะ แกว พลาสติก 
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ตารางที่ 3 ชนิดและปริมาณขยะรีไซเคิลและขยะทีน่ํามาใชซํ้า 

กลุม ชนิดของขยะฯ 
ปริมาณขยะฯ 

หนวย 
กิโลกรัม 

สัดสวน  
(%) 

สัดสวนในกลุม  
(%) 

กระดาษ 

กระดาษขาวดาํ   38,353.94  39.29 57.48 
กระดาษลัง/กลองลัง     8,798.70  9.01 13.19 
สมุดเลมและเศษกระดาษรวม   16,970.30  17.39 25.43 
กระดาษหนังสือพิมพ     2,600.90  2.66 3.90 

พลาสติก 

Poly Ethylene Terephthalate (PET)   12,933.81  13.25 51.65 
Low Density PolyEthylene (LDPE)     5,884.10  6.03 23.50 
High Density PolyEthylene (HDPE)     2,194.05  2.25 8.76 
Polystyrene (PS)        810.40  0.83 3.24 
Poly Vinyl Chloride (PVC)          20.20  0.02 0.08 
พลาสติกรวม     3,200.85  3.28 12.78 

แกว แกว     3,739.90  3.83 100 

โลหะ 

เหล็ก     1,609.20  1.65 76.39 
อลูมิเนียม        300.94  0.31 14.29 
อ่ืนๆ เชน ทองแดง, สังกะสี, 
ทองเหลือง        196.40  0.20 9.32 

รวม 97,613.69 100.0 - 
 
จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวาขยะในกลุมกระดาษมีมากท่ีสุด ตามมาดวย กลุมพลาสติก แกว

และโลหะ ตามลําดับ ในขณะที่ตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาปริมาณขยะที่มากที่สุดสามอันดับแรก
ไดแก กระดาษขาวดํา สมุดเลมและเศษกระดาษรวม และพลาสติกชนิด PET  
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ผลการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
1. รายรับรายจายของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลรายรับรายจายของธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สวนสุนันทาดังแสดงในตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4 ขอมูลทางการเงินของธนาคารวัสดุรีไซเคิลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เดือน ป รายรับจากการ 
ขายขยะ+ดอกเบี้ยเงินฝาก 

รายจายจากการ 
ซ้ือขยะ กําไรสวนตาง รายจายอื่นๆ

ท้ังหมด กําไรสุทธิ 

ก.ค. 52 21,461 19,456.85 2,004.15  1,829.00   175.15  
ส.ค. 52 59,387 52,942.14 6,444.86  3,658.00   2,786.86  
ก.ย. 52 47,422 36,192. 11,230  3,579.00   7,651.00  
ต.ค. 52 35,945 26,007 9,938  3,345.00   6,593.00  
พ.ย. 52 50,328 39,826 10,502  3,825.00   6,677.00  
ธ.ค. 52 67,804.50 51,436.50 16,368  7,800.00   8,568.00  
ม.ค. 53 43,441 33,696 9,776 8,150.00 2,076.00 
ก.พ. 53 58,276.50 45,562.50 12,714 8,640.00 4,074.00 
มี.ค. 53 37,149 20,393 16,756.00 15,272.00 1,484.00 
เม.ย. 53 38,924 29,478.70 9,445.30 8,620.00 1,775.30 
พ.ค. 53 11,965 10,123.85 1,841.15 1,000.00 841.15 
มิ.ย. 53 91,780.90 67,968.77 23,812.13 9,259.00 14,553.13 
ก.ค. 53 90,095.97 69,032.02 21,063.95 8,970.00 12,093.95 
ส.ค. 53 93,067.50 69,664.89 23,402.61 9,660.00 13,742.61 
ก.ย. 53 83,517.50 63,487.67 20,029.83 10,480.00 9,549.83 
ต.ค. 53 48,469.50 37,167.28 11,302.22 9,305.00 1,997.22 
พ.ย. 53 66,185.50 53,638.59 12,546.91 9,070.00 3,476.91 
ธ.ค. 53 71,450.40 57,429.01 14,021.39 10,441.00 3,580.39 

    กําไรสุทธิสะสม 101,695.5 
    กําไรสุทธิเฉล่ียตอเดือน    5,649.75  

187 
 

ผลการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
1. รายรับรายจายของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลรายรับรายจายของธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สวนสุนันทาดังแสดงในตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4 ขอมูลทางการเงินของธนาคารวัสดุรีไซเคิลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เดือน ป รายรับจากการ 
ขายขยะ+ดอกเบี้ยเงินฝาก 

รายจายจากการ 
ซ้ือขยะ กําไรสวนตาง รายจายอื่นๆ

ท้ังหมด กําไรสุทธิ 

ก.ค. 52 21,461 19,456.85 2,004.15  1,829.00   175.15  
ส.ค. 52 59,387 52,942.14 6,444.86  3,658.00   2,786.86  
ก.ย. 52 47,422 36,192. 11,230  3,579.00   7,651.00  
ต.ค. 52 35,945 26,007 9,938  3,345.00   6,593.00  
พ.ย. 52 50,328 39,826 10,502  3,825.00   6,677.00  
ธ.ค. 52 67,804.50 51,436.50 16,368  7,800.00   8,568.00  
ม.ค. 53 43,441 33,696 9,776 8,150.00 2,076.00 
ก.พ. 53 58,276.50 45,562.50 12,714 8,640.00 4,074.00 
มี.ค. 53 37,149 20,393 16,756.00 15,272.00 1,484.00 
เม.ย. 53 38,924 29,478.70 9,445.30 8,620.00 1,775.30 
พ.ค. 53 11,965 10,123.85 1,841.15 1,000.00 841.15 
มิ.ย. 53 91,780.90 67,968.77 23,812.13 9,259.00 14,553.13 
ก.ค. 53 90,095.97 69,032.02 21,063.95 8,970.00 12,093.95 
ส.ค. 53 93,067.50 69,664.89 23,402.61 9,660.00 13,742.61 
ก.ย. 53 83,517.50 63,487.67 20,029.83 10,480.00 9,549.83 
ต.ค. 53 48,469.50 37,167.28 11,302.22 9,305.00 1,997.22 
พ.ย. 53 66,185.50 53,638.59 12,546.91 9,070.00 3,476.91 
ธ.ค. 53 71,450.40 57,429.01 14,021.39 10,441.00 3,580.39 

    กําไรสุทธิสะสม 101,695.5 
    กําไรสุทธิเฉลี่ยตอเดือน    5,649.75  
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2. ราคาที่ธนาคารวัสดุรีไซเคิลขายใหรานรับซ้ือ 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลราคาขยะที่ทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลขายใหรานรับซื้อในชวง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2553 ดังแสดงในตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5 ราคาขยะ (ตอหนวยนับ) ท่ีทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลขายใหรานรับซ้ือ 

รายการ หนวย 
นับ 

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

(21 ก.ค. 52 - 31 ธ.ค. 53 ) 
DPC, 1992 

จํานวนครั้ง 
ท่ีซ้ือขาย 

เฉล่ีย 
(บาท) 

SD 
(บาท) 

ต่ําสุด 
(บาท) 

สูงสุด 
(บาท) 

ต่ําสุด 
(บาท) 

สูงสุด 
(บาท) 

กระดาษขาวดาํ kg 46 6.42 1.16 4 8 3.2 3.3 
กระดาษลัง+ 
กลองลัง kg 45 4.09 0.66 3 6.5 1.2 1.4 

สมุดเลม kg 44 2.43 0.70 1 4 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
เศษกระดาษ kg 44 2.37 0.64 1 3 0.8 1.1 
หนังสือพิมพ kg 39 4.43 0.72 3 5.3 1.3 1.8 
ขวดน้ําดื่ม 
พลาสติก* 

ใบ 60 0.65 0.02 0.55 0.7 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
kg 60 32.17 1.05 27.40 34.87 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

ขวดน้ําดื่ม 
พลาสติกพิเศษ* 

ใบ 28 0.70 0.01 0.65 0.7 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
kg 28 36.20 0.49 33.70 36.30 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

พลาสติกใส kg 46 11.13 2.35 6 15 3.2 3.3 
พลาสติกขาวขุน kg 20 13.55 2.28 10 16 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
พลาสติกรวม kg 40 7.81 1.65 1.5 12 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
แกวมามา kg 4 9.00 2.58 6 12 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
ถุงพลาสติกเหนียว kg 10 9.25 1.65 5 10.5 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
พลาสติกกรอบ kg 30 2.73 0.94 2 6 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
แกวน้ําพลาสติก kg 6 6.67 3.14 3 10 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
ปลอกสายไฟ kg 2 14.00 15.56 3 25 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
แผน CD kg 25 9.62 3.89 3 15 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

* 1 ใบหนกัประมาณ 20 กรัม 
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ตารางที่ 5 (ตอ)  

รายการ หนวย 
นับ 

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

(21 ก.ค. 52 - 31 ธ.ค. 53 ) 
DPC, 1992 

จํานวนครั้ง 
ท่ีซ้ือขาย 

เฉล่ีย 
(บาท) 

SD 
(บาท) 

ต่ําสุด 
(บาท) 

สูงสุด 
(บาท) 

ต่ําสุด 
(บาท) 

สูงสุด 
(บาท) 

ขวดแกวใส kg 35 0.76 0.23 0.5 1 0.2 0.3 
ขวดแกวขุน kg 14 0.68 0.22 0.5 1 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
ขวดเบยีรสิงห ลัง 5 6.00 3.24 1 10 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
ขวดเบยีรชาง ลัง 3 5.93 4.69 0.8 10 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
ขวดเบยีรลีโอ ลัง 30 8.40 0.72 7 10 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
ขวดเบยีร 
น้ําตาล** kg 30 1.68 0.14 1.40 2.00 0.1 0.2 

ไฮเนเกน (ลัง) ลัง 3 10.00 3.46 8 14 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
เหลาขาว (ลัง) ลัง 2 8.50 0.71 8 9 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
เหล็กบาง kg 29 7.19 0.99 4 8 1.5 1.6 
เหล็กหนา kg 25 7.76 0.60 6 8 1.5 1.6 
สังกะสี kg 25 2.07 1.58 0.75 7.5 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
กระปอง 
อลูมิเนียม kg 40 30.73 3.28 25 35 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

อลูมิเนียม kg 17 34.53 3.14 28 40 14.7 17.7 
ทองแดง kg 1 151.00 - 151 151 39.7 49.7 
ทองเหลือง kg 1 80.00 - 80 80 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 
**  คิดจากขวดเบียรลีโอเปนตัวแทน โดย 1 ลังจะมีขวดเบียรหนกัประมาณ 5 กิโลกรัม
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Paper
150.513 Ton

65.62%

Glass
1.370 Ton

0.60%

Metal
6.704 Ton

2.92%Plastic
70.771 Ton

30.86%

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
สัดสวนของกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการขยะประเภทตางๆ เทียบกับการฝงกลบและ

การเผาดวยเตาเผาซึ่งคํานวณดังรายละเอียดในภาคผนวก ก แสดงดังแผนภูมิในภาพที่ 2 และ 3 
ตามลําดับ ในขณะที่ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดําเนินงานธนาคารวัสดุรีไซเคิลเทียบ
กับการฝงกลบและการเผาดวยเตาเผาสามารถสรุปไดดังตารางที่ 6 และ 7 ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 สัดสวนกาซเรือนกระจกท่ีลดลงเมื่อเทียบกับการนําขยะไปฝงกลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3 สัดสวนกาซเรือนกระจกท่ีลดลงเมื่อเทียบกับการนําขยะไปเผาดวยเตาเผา 

Paper
333.746 Ton

85.57%

Glass
1.314 Ton

0.34%

Metal
9.720 Ton

2.49%Plastic
45.243 Ton

11.60%

กระดาษ 
โลหะ 

แกว 
พลาสติก 

กระดาษ โลหะ แกว พลาสติก 
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ตารางที่ 6 กาซเรือนกระจกที่ลดลงเมื่อเทียบกับการนําขยะไปฝงกลบ 

 กลุม ชนิดของขยะฯ 
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได สัดสวน 

MTCO2E 
(%) 

CO2  
(เมตริกตัน)

CH4  
(กิโลกรัม)

CF4 
(กรัม) 

C2F6 
(กรัม) 

MTCO2E 
(เมตริกตัน) 

กระดาษ 

กระดาษขาวดํา 95.275 5059.027 - - 221.750 56.86 
กระดาษลัง/กลองลัง 18.473 515.666 - - 31.364 8.04 
เศษกระดาษ+สมุดเลม 42.264 1210.113 - - 72.517 18.59 
หนังสือพิมพ 6.171 77.731 - - 8.114 2.08 

พลาสติก 

Poly Ethylene Terephthalate  
(PET) 21.008 80.184 - - 23.013 5.90 
Low Density PolyEthylene  
(LDPE) 10.111 58.827 - - 11.582 2.97 

 High Density PolyEthylene  
(HDPE) 3.049 21.022 - - 3.575 0.92 
Polystyrene (PS) 1.278 6.964 - - 1.452 0.37 
Poly Vinyl Chloride (PVC) 0.032 0.174 - - 0.036 0.01 
พลาสติกผสม (พลาสติกรวม) 4.935 26.013 - - 5.585 1.43 

แกว ขวดแกว 1.290 0.973 - - 1.314 0.34 

โลหะ 

เหล็ก 3.141 5.123 - - 3.269 0.84 
อลูมิเนียม 4.142 6.272 88.5 7.0 5.039 1.29 

  สังกะสี,ทองแดง, 
  ทองเหลือง,ฯลฯ 1.197 1.842 20.3 1.6 1.412 0.36 

รวม 212.366 7069.9 108.8 8.6 390.024 100.00 
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ตารางที่ 7 กาซเรือนกระจกที่ลดลงเมื่อเทียบกับการนําขยะไปเผาดวยเตาเผา 
  

กลุม ชนิดของขยะฯ 
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได สัดสวน 

MTCO2E 
(%) 

CO2 
(เมตริกตัน) 

CH4 
(กิโลกรัม) 

CF4 
(กรัม) 

C2F6 
(กรัม) 

C2F6 
(กิโลกรัม) 

MTCO2E 
(เมตริกตัน) 

กระดาษ 

กระดาษขาวดํา 76.146 -15.5 - - 5.001 77.247 33.68 
กระดาษลัง/กลองลัง 19.663 -2.2 - - 1.147 19.949 8.70 
เศษกระดาษ+สมุดเลม 44.660 8.7 - - 2.213 45.535 19.85 
หนังสือพิมพ 7.582 3.9 - - 0.339 7.782 3.39 

พลาสติก 

Poly Ethylene Terephthalate  
(PET) 35.319 1.4 - - - 37.323 16.27 
Low Density PolyEthylene  
(LDPE) 15.388 58.8 - - - 16.858 7.35 

 High Density PolyEthylene  
(HDPE) 5.017 21.0 - - - 5.542 2.42 
Polystyrene (PS) 2.062 0.6 - - - 2.236 0.97 
Poly Vinyl Chloride (PVC) 0.051 0.2 - - - 0.056 0.02 
พลาสติกผสม (พลาสติกรวม) 8.106 1.6 - - - 8.756 3.82 

แกว ขวดแกว 1.346 1.0 - - - 1.370 0.60 

โลหะ 

เหล็ก 0.450 0.3 - - - 0.465 0.20 
อลูมิเนียม 4.150 1.7 88.5 7.0 - 5.047 2.20 

  สังกะสี,ทองแดง, 
   ทองเหลือง,ฯลฯ 0.985 1.5 20.3 1.6 - 1.192 0.52 

รวม 220.9 83.0 108.8 8.6 8.700 229.359 100.00 
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ความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยตอการดําเนินโครงการ 
ผูวิจัยไดสรุปความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอการดําเนิน

โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลจากแบบสอบถามที่ใชในภาคผนวก ข โดยเก็บขอมูลตัวอยางจาก
แบบสอบถามทั้งหมด 402 ชุด ซ่ึงแบงออกเปนเพศชาย 81 คน (รอยละ 20.15) และเพศหญิง 321 คน 
(รอยละ 79.85) มีอายุผูตอบแบบสอบถามเฉลี่ย 32.48 ป สวนรายละเอียดอื่นๆแสดงไวในตารางที่ 8 
ถึง 30 
 
ตารางที่ 8 แสดงระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ไมไดเรียน 6 1.49 
ประถมศึกษา 90 22.39 
มัธยมศึกษาตอนตน 30 7.46 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 41 10.20 
ปวช. 9 2.24 
ปวส. 5 1.24 
ปริญญาตรี 180 44.78 
อ่ืนๆ 41 10.20 

รวม 402 100 
     

จากตารางที่ 8 พบวา ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม ไมไดรับการศึกษาจํานวน 6 
คน คิดเปนรอยละ 1.49 ประถมศึกษาจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.39 มัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.46 มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.20 ปวช.
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.24 ปวส. จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.24  ปริญญาตรีจํานวน 180 
คน คิดเปนรอยละ 44.78  อ่ืน ๆ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.20 โดยผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับ ปริญญาตรี มากที่สุด รองลงมาคือ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามลําดับ 
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ตารางที่ 9 แสดงอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
นักศึกษา 97 24.13 
แมบาน 119 29.60 
คนสวน/คนขบัรถ 3 0.75 
บุคลากรสายสนับสนุน 129 32.09 
อาจารย 30 7.46 
อ่ืนๆ 24 5.97 

รวม 402 100 
 

จากตารางที่ 9  พบวา อาชีพของผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพนักศึกษาจํานวน 97 คน 
คิดเปนรอยละ 24.13 แมบาน จํานวน 119  คน คิดเปนรอยละ 29.60  คนสวน/คนขับรถจํานวน 3  
คน คิดเปนรอยละ 0.75 บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.09 และ อาจารย 
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.46 และ อ่ืน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 5.97 โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนแมบาน มากที่สุด รองมาคือ บุคลากรสายสนับสนุน เเละ นักศึกษา 
ตามลําดับ    
 
ตารางที่ 10 แสดงสถานภาพความเปนสมาชิกของธนาคารวัสดุรีไซเคิลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพความเปนสมาชิกของธนาคารวสัดุรี
ไซเคิล 

จํานวน รอยละ 

เปน 121 30.10 
ไมเปน 281 69.90 
รวม 402 100 

 
จากตารางที่ 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพความเปนสมาชิกของธนาคารวัสดุรี

ไซเคิลจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.10 ไมเปนสมาชิกของธนาคารวัสดุรีไซเคิลจํานวน 281 คน 
คิดเปนรอยละ 69.90 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเปนสมาชิกของธนาคารวัสดุรีไซเคิล  
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ตารางที่ 11 แสดงรายไดตอเดือน (ปจจุบัน) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รายไดตอเดือน (ปจจุบัน) จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 5,000 บาท 114 28.36 

5,001 – 10,000 บาท 167 41.54 
10,001 – 15,000 บาท 84 20.90 
15,001 – 20,000 บาท 23 5.72 
20,001 – 25,000 บาท 2 0.50 
25,001 – 30,000 บาท 6 1.49 
มากกวา 30,000 บาท 6 1.49 

รวม 402 100 
 

จากตารางที่ 11 พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ต่ํากวา 5, 000 บาท จํานวน 114  คน คิดเปนรอยละ 28.36  รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,001 – 
10,000 บาท จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.54 รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,001 – 15,000 
บาท จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 20.90 รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 15,001 – 20,000 บาท 
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.72 รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 20,001 – 25,000 บาท จํานวน 2  
คน คิดเปนรอยละ 0.50 รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 25,001 – 30,000 บาทจํานวน 6  คน คิดเปน
รอยละ 1.49 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.49  โดย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท มากที่สุด 
รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท เเละมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,001 
– 15,000 บาท ตามลําดับ 
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ตารางที่ 12 แสดงรายไดตอเดือน (กอนดําเนินงานธนาคารวัสดุรีไซเคิล) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รายไดตอเดือน (ปจจุบัน) จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 5,000 บาท 140 34.83 

5,001 – 10,000 บาท 145 36.07 
10,001 – 15,000 บาท 82 20.40 
15,001 – 20,000 บาท 20 4.98 
20,001 – 25,000 บาท 4 0.99 
25,001 – 30,000 บาท 6 1.49 
มากกวา 30,000 บาท 5 1.24 

รวม 402 100 
 

จากตารางที่ 12 พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม(กอนดําเนินงาน
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5, 000 บาท จํานวน 140  คน คิดเปนรอยละ 
34.83  รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.07 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.40 รายได
เฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 4.98 รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนอยูระหวาง 20,001 – 25,000 บาท จํานวน 4  คน คิดเปนรอยละ 0.99 รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยู
ระหวาง 25,001 – 30,000 บาทจํานวน 6  คน คิดเปนรอยละ 1.49 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 
30,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.24  โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท มากที่สุด รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 5,000 
บาท เเละมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,001 – 15,000 บาท ตามลําดับ 
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ตารางที่ 13 แสดงประเภทของขยะสวนใหญท่ีนํามาขายใหกับทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล  
 

ประเภทของขยะสวนใหญท่ีนํามาขายใหกับทาง
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

จํานวน รอยละ 

กระดาษขาวดาํ 100 16.98 
กระดาษลัง-กลองลัง 77 13.07 
สมุดเลม-เศษกระดาษ 59 10.02 
หนังสือพิมพ 41 6.96 
ขวดพลาสติก (ขายแบบนับใบ) 80 13.58 
พลาสติกใส (รวมขวดพลาสติกแบบชั่งกโิล) 39 6.62 
พลาสติกรวม 50 8.49 
พลาสติกกรอบ 15 2.55 
พลาสติกขาวขุน (ขวดพลาสติก) 28 4.75 
ถุงพลาสติกเหนียว 12 2.04 
ขวดแกวใส 24 4.07 
ขวดแกวขุน 9 1.53 
ขวดเบยีร 8 1.36 
เหล็ก 13 2.21 
สังกะสี 2 0.34 
อลูมิเนียม 13 2.21 
แผน CD 18 3.05 
อ่ืนๆ 1 0.17 

รวม 589 100 
 

จากตารางที่ 13 พบวา ประเภทของขยะสวนใหญท่ีนํามาขายใหกับทางธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล คือกระดาษขาวดํา จํานวน 100  คน คิดเปนรอยละ 16.98   กระดาษลัง-กลองลัง จํานวน 77 
คน คิดเปนรอยละ 13.07  สมุดเลม-เศษกระดาษ จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 10.02  หนังสือพิมพ 
จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 6.96  ขวดพลาสติก (ขายแบบนับใบ) จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 
13.58 พลาสติกใส (รวมขวดพลาสติกแบบชั่งกิโล) จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 6.62 พลาสติกรวม 
จํานวน 50 คน คิดเปน รอยละ 8.49 พลาสติกกรอบ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 2.55 พลาสติกขาว
ขุน (ขวดพลาสติก)  จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 4.75 ถุงพลาสติกเหนียว จํานวน 12 คน คิดเปน
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รอยละ 2.04 ขวดแกวใส จํานวน  24 คน คิดเปนรอยละ 4.07 ขวดแกวขุน  จํานวน 9  คน คิดเปน
รอยละ 1.53  ขวดเบียร จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 1.36 เหล็ก จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 2.21 
สังกะสี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.34อลูมิเนียม จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 2.21 แผน CD 
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 3.05 และอ่ืนๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.17 โดยประเภทของ
ขยะสวนใหญท่ีนํามาขายใหกับทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล คือกระดาษขาวดําตาม มากที่สุด รองลงมา
คือ พลาสติกใส (รวมขวดพลาสติกแบบชั่งกิโล) และ กระดาษลัง-กลองลัง ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 14 แสดงประเภทของขยะที่พบในหนวยงาน  
 

ประเภทของขยะที่นํามาขายใหกับทางธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล 

จํานวน รอยละ 

กระดาษขาวดาํ 91 16.31 
กระดาษลัง-กลองลัง 67 12.01 
สมุดเลม-เศษกระดาษ 51 9.14 
หนังสือพิมพ 41 7.35 
ขวดพลาสติก (ขายแบบนับใบ) 77 13.80 
พลาสติกใส (รวมขวดพลาสติกแบบชั่งกโิล) 38 6.81 
พลาสติกรวม 43 7.71 
พลาสติกกรอบ 14 2.51 
พลาสติกขาวขุน (ขวดพลาสติก) 30 5.38 
ถุงพลาสติกเหนียว 16 2.87 
ขวดแกวใส 24 4.30 
ขวดแกวขุน 12 2.15 
ขวดเบยีร 7 1.25 
เหล็ก 8 1.43 
สังกะสี 5 0.90 
อลูมิเนียม 9 1.61 
แผน CD 20 3.58 
อ่ืนๆ 5 0.90 

รวม 558 100 
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จากตารางที่ 14 พบวา ประเภทของขยะที่พบในหนวยงาน คือกระดาษขาวดํา จํานวน 91  
คน คิดเปนรอยละ 16.31   กระดาษลัง-กลองลัง จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 12.01  สมุดเลม-เศษ
กระดาษ จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 9.14  หนังสือพิมพ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 7.35  ขวด
พลาสติก (ขายแบบนับใบ) จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 13.80 พลาสติกใส (รวมขวดพลาสติก
แบบชั่งกิโล) จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 6.81 พลาสติกรวม จํานวน 43 คน คิดเปน รอยละ 7.71 
พลาสติกกรอบ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 2.5 พลาสติกขาวขุน (ขวดพลาสติก)  จํานวน 30 คน 
คิดเปนรอยละ 5.38 ถุงพลาสติกเหนียว จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 2.87 ขวดแกวใส จํานวน  24 
คน คิดเปนรอยละ 4.30 ขวดแกวขุน  จํานวน 12  คน คิดเปนรอยละ 2.15  ขวดเบียร จํานวน 7 คน 
คิดเปนรอยละ 1.25 เหล็ก จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 1.43 สังกะสี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
0.90อลูมิเนียม จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 1.61 แผน CD จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 3.58 และ
อ่ืนๆ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 0.90 โดยประเภทของขยะท่ีพบในหนวยงาน คือกระดาษขาวดํา
ตาม มากที่สุด รองลงมาคือ ขวดพลาสติก (ขายแบบนับใบ)  และ กระดาษลัง-กลองลัง ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 15 แสดงมูลคาของขยะที่คาดหวังเมื่อนํามาขายกับธนาคารวัสดุรีไซเคิลแตละครั้ง 
 

มูลคาของขยะท่ีคาดหวังเมื่อนํามาขายกับ 
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลแตละคร้ัง 

จํานวน รอยละ 

สูงกวาที่คาดไว 6 4.96 
พอดีหรือใกลเคียงกับที่คาดไว 89 73.55 
ต่ํากวาที่คาดไว 26 21.49 

รวม 121 100 
 

จากตารางที่ 15 พบวา มูลคาของขยะที่คาดหวังเมื่อนํามาขายกับธนาคารวัสดุรีไซเคิลแตละ
ครั้งสูงกวาที่คาดไวจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.96 พอดีหรือใกลเคียงกับที่คาดไว จํานวน 89  คน 
คิดเปนรอยละ  73.55 และ ต่ํากวาท่ีคาดไว จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 21.49 โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญคิดวามูลคาของขยะที่คาดหวังเมื่อนํามาขายกับธนาคารวัสดุรีไซเคิลแตละ
ครั้งพอดีหรือใกลเคียงกับที่คาดไว  
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของจํานวนครั้งและจํานวนเงินที่นําขยะมา
ขายกับธนาคารในแตละเดือน 

 

      คําถาม X  S.D. 
จํานวนครั้ง 2.19 1.64 
จํานวนเงิน 398.53 850.27 

 
จากตารางที่ 16 พบวา จํานวนครั้งท่ีนําขยะมาขายกับธนาคาร เฉลี่ย 2.19 ครั้ง/เดือน สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.64 ครั้ง/เดือน จํานวนเงินที่นําขยะมาขายกับธนาคารเฉลี่ยครั้งละ 
398.53 บาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 850.27 บาท 
 

ตารางที่ 17 แสดงรายไดจากการขายขยะเปนของทาน 
  

รายไดจากการขายขยะเปนของทาน จํานวน รอยละ 
ใช 100 82.64 

ไมใช 21 17.36 
รวม 121 100 

 
จากตารางที่ 17 พบวา รายไดจากการขายขยะเปนของตนเอง จํานวน 100 คน คิดเปนรอย

ละ 82.64 และไมเปนของตนเอง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 17.36 โดยรายไดจากการขายขยะ
สวนใหญเปนของตนเอง 
 

ตารางที่ 18 แสดงกรณีท่ีรายไดเปนของหนวยงานทางหนวยงานแบงรายไดจากการขายขยะให
หรือไม 

  
กรณีท่ีรายไดเปนของหนวยงาน ทางหนวยงาน

แบงรายไดจากการขายขยะใหหรือไม 
จํานวน รอยละ 

ไมไดให 13 61.9 
ใหโดยคิดเปนเปอรเซ็นต 4 19.0 
ใหโดยคิดเปนจํานวนเงิน 3 14.3 
ใหในรูปผลตอบแทนอื่น ๆ    1       4.8  

รวม 21 100 
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จากตารางที่ 18 พบวา กรณีท่ีรายไดเปนของหนวยงาน ทางหนวยงานแบงรายไดจากการ
ขายขยะให คือ ไมไดใหจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 61.9  ใหโดยคิดเปนเปอรเซ็นตจํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 19  ใหโดยคิดเปนจํานวนเงินจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 14.3 ข้ึนตัววิ่งใน TV จอ
แบนในมหาวิทยาลัย จํานวน 32 คิดเปนรอยละ 15.2  ผาน www.ssru.ac.th  ใหในรูปผลตอบแทน
อ่ืน ๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.8 โดยหนวยงานแบงรายไมไดแบงรายไดจากการขายขยะให
มากที่สุด รองลงมาคือ ใหโดยคิดเปนเปอรเซ็นต และใหโดยคิดเปนจํานวนเงิน ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 19 แสดงทานอยากใหทางธนาคารประชาสัมพันธการดําเนนิงานรับซ้ือขยะและถอนเงิน

ของสมาชิกโดยชองทางใด 
  
ทานอยากใหทางธนาคารประชาสัมพันธการดําเนินงาน
รับซ้ือขยะและถอนเงินของสมาชิกโดยชองทางใด จํานวน รอยละ 

วารสารแกวเจาจอม 209 20.19
ปดประกาศทีบ่อรดหนาธนาคารวัสดุรีไซเคิล 221 21.35 
ผาน www.eoffice.ssru.ac.th 108 10.44 
ข้ึนตัววิ่งใน TV จอแบนในมหาวิทยาลัย 167 16.14 
ผาน www.ssru.ac.th 124 11.98 
แผนพับ 104 10.05 
เว็บไซตของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 76 7.34 
อ่ืนๆ 26 2.51 

รวม 1035 100 
 

จากตารางที่ 19 พบวา ชองทางที่อยากใหทางธนาคารประชาสัมพันธการดําเนินงานรับซ้ือ
ขยะและถอนเงินของสมาชิก คือ วารสารแกวเจาจอมจํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 20.19 ปด
ประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดหนาธนาคารวัสดุรีไซเคิล จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 21.35  
ผาน www.eoffice.ssru.ac.thจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 10.44 ข้ึนตัววิ่งใน TV จอแบนใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 167 คิดเปนรอยละ 16.14  ผาน www.ssru.ac.th  จํานวน 124 คน คิดเปนรอย
ละ 11.98 แผนผับ จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 10.05  เว็บไซตของธนาคารวัสดุรีไซเคิล จํานวน 
76 คน คิดเปนรอยละ 7.34 และอื่น ๆ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 2.51 โดยชองทางที่อยากใหทาง
ธนาคารประชาสัมพันธการดําเนินงานรับซื้อขยะและถอนเงินของสมาชิก คือ ปดประกาศ
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ประชาสัมพันธท่ีบอรดหนาธนาคารวัสดุรีไซเคิล มากที่สุด รองลงมาคือ วารสารแกวเจาจอม และ
ข้ึนตัววิ่งใน TV จอแบนในมหาวิทยาลัย ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 20 แสดงความตองการใหทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล มีสถานที่ประจําสําหรับเจาหนาท่ี

ธนาคารเพื่อใชสําหรับติดตอ  
 

ความตองการใหทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล มี
สถานที่ประจําสําหรับเจาหนาที่ธนาคารเพือ่ใช

สําหรับติดตอ 

จํานวน รอยละ 

ตองการ 375 93.3 
ไมตองการ 27     6.7  

รวม 402 100 
 

จากตารางที่ 20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการใหทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล มี
สถานที่ประจําสําหรับเจาหนาที่ธนาคารเพื่อใชสําหรับติดตอจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 96.8 
และไมตองการใหทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล มีสถานที่ประจําสําหรับเจาหนาที่ธนาคารเพื่อใช
สําหรับติดตอ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.2 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการให
ทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล มีสถานที่ประจําสําหรับเจาหนาท่ีธนาคารเพื่อใชสําหรับติดตอ 

 
ตารางที่ 21 แสดงความคิดเห็นตอการเปดทําการรับซ้ือขยะ 
 

ความคิดเห็นตอการเปดทําการรับซ้ือขยะ จํานวน รอยละ 
มากไป 2 2.1 
พอด ี 72 75.8 
นอยไป 21 22.1 
รวม 402 100 

 
จากตารางที่ 21 พบวา ความคิดเห็นวาการเปดทําการรับซ้ือขยะมากเกินไป จํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 2.1 ความคิดเห็นวาการเปดทําการรับซ้ือขยะมีความพอดี จํานวน 72 คน คิดเปนรอย
ละ 75.8 และมีความคิดเห็นวาการเปดทําการรับซ้ือนอยไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 22.1 โดย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปดทําการรับซ้ือขยะมีความพอดี  

218



203 
 

ตารางที่ 22 แสดงความคิดเห็นวาธนาคารวัสดุรีไซเคิลควรเปดทําการรบัซ้ือขยะประมาณสัปดาหละ
กี่ครั้งในชวงเปดเทอม 

 

แสดงความคิดเห็นวาธนาคารวัสดุรีไซเคิลควรเปด
ทําการรับซ้ือขยะประมาณสปัดาหละก่ีคร้ังในชวง
เปดเทอม 

จํานวน รอยละ 

1 ครั้ง 102 25.37 
2 ครั้ง 176 43.78 
3 ครั้ง 61 15.18 
4 ครั้ง 37 9.20 
5 ครั้ง 26 6.47 
รวม 402 100 

 
จากตารางที่ 22 พบวา ความคิดเห็นวาธนาคารวัสดุรีไซเคิลควรเปดทําการรับซื้อขยะ

ประมาณสัปดาหละ 1 คร้ังในชวงเปดเทอม จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.37 ธนาคารวัสดุรี
ไซเคิลควรเปดทําการรับซ้ือขยะประมาณสัปดาหละ 2 คร้ังในชวงเปดเทอม จํานวน 176 คน คิดเปน
รอยละ 43.78 ธนาคารวัสดุรีไซเคิลควรเปดทําการรับซ้ือขยะประมาณสัปดาหละ 3 ครั้งในชวงเปด
เทอม จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.18  ธนาคารวัสดุรีไซเคิลควรเปดทําการรับซ้ือขยะประมาณ
สัปดาหละ 4 คร้ังในชวงเปดเทอม จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.20 และธนาคารวัสดุรีไซเคิลควร
เปดทําการรับซ้ือขยะประมาณสัปดาหละ 5 ครั้งในชวงเปดเทอมจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.47 
โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาธนาคารวัสดุรีไซเคิลควรเปดทําการรับซ้ือขยะ
ประมาณสัปดาหละ 2 ครั้งในชวงเปดเทอม มากที่สุด รองลงมาคือสัปดาหละ 1 และสัปดาหละ 3 
ครั้ง ตามลําดับ 
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ตารางที่ 23 แสดงคิดเห็นวาการเปดใหสมาชิกมาถอนเงนิ 1 คร้ังตอ 2 สัปดาห เหมาะสมหรือไม 
 

แสดงคดิเห็นวาการเปดใหสมาชิกมาถอนเงิน 1 
ครั้งตอ 2 สัปดาห เหมาะสมหรือไม จํานวน รอยละ 

มากไป 17 4.23 
พอด ี 284 70.65 
นอยไป 101 25.12 
รวม 402 100 

 
จากตารางที่ 23 พบวา ความคิดเห็นวาการเปดใหสมาชิกมาถอนเงิน 1 ครั้งตอ 2 สัปดาห 

มากเกินไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.23  ความคิดเห็นวาการเปดใหสมาชิกมาถอนเงิน 1 ครั้ง
ตอ 2 สัปดาห มีความพอดี จํานวน 284 คน คิดเปนรอยละ 70.65 และมีความคิดเห็นวาการเปดให
สมาชิกมาถอนเงิน 1 ครั้งตอ 2 สัปดาห  นอยไปจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.12 โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปดใหสมาชิกมาถอนเงิน 1 ครั้งตอ 2 สัปดาห มีความ
พอดี  
 
ตารางที่ 24 แสดงความคิดเห็นวาธนาคารวัสดุรีไซเคิลควรใหสมาชิกถอนเงินในชวงเปดเทอม

อยางไร 
 

แสดงความคิดเห็นวาธนาคารวัสดุรีไซเคิลควร
ใหสมาชิกถอนเงินในชวงเปดเทอมอยางไร จํานวน รอยละ 

1 ครั้ง/2 สัปดาห 96 23.88 
1 ครั้ง/ สัปดาห 173 43.03 
2 ครั้ง/ สัปดาห 108 26.87 
3 ครั้ง/ สัปดาห 11 2.74 
4 ครั้ง/ สัปดาห 14 3.48 

รวม 402 100 
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จากตารางที่ 24 พบวา ความคิดเห็นวาธนาคารวัสดุรีไซเคิลควรใหสมาชิกถอนเงินในชวง
เปดเทอม 1 คร้ัง/2 สัปดาห จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 23.88 ธนาคารวัสดุรีไซเคิลควรใหสมาชิก
ถอนเงินในชวงเปดเทอม 1 ครั้ง/ สัปดาห จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.03 ธนาคารวัสดุรี
ไซเคิลควรใหสมาชิกถอนเงินในชวงเปดเทอม 2 คร้ัง/ สัปดาห จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 26.87 
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลควรใหสมาชิกถอนเงินในชวงเปดเทอม 3 ครั้ง/ สัปดาห จํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 2.74 และธนาคารวัสดุรีไซเคิลควรใหสมาชิกถอนเงินในชวงเปดเทอม 4 ครั้ง/ สัปดาห 
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.48  โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาธนาคาร
วัสดุรีไซเคิลควรใหสมาชิกถอนเงินในชวงเปดเทอม 1 ครั้ง/ สัปดาห มากท่ีสุด รองลงมาคือ 2 ครั้ง/ 
สัปดาห และ 1 คร้ัง/2 สัปดาห ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 25 แสดงความรูวาทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล มีบริการไปรับขยะถึงท่ีในวนัที่เปดทําการ ถามี

ขยะเกิน 70 กิโลกรัมข้ึนไป 
 

แสดงความรูวาทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลมี
บริการไปรับขยะถึงท่ีในวันที่เปดทําการ ถามี

ขยะเกิน 70 กิโลกรัมขึ้นไป 
จํานวน รอยละ 

ทราบ 107 26.62 
ไมทราบ 295 73.38 
รวม 402 100 

 
จากตารางที่ 25 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ทราบวาทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลมีบริการไป

รับขยะถึงที่ในวันที่เปดทําการ ถามีขยะเกิน 70 กิโลกรัมขึ้นไป  จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 
26.62 และไมทราบวาทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลมีบริการไปรับขยะถึงท่ีในวันที่เปดทําการ ถามีขยะ
เกิน 70 กิโลกรัมข้ึนไป จํานวน 295 คน คิดเปนรอยละ 73.38  โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไม
ทราบวาทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลมีบริการไปรับขยะถึงที่ในวันที่เปดทําการ ถามีขยะเกิน 70 
กิโลกรัมข้ึนไป 
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ตารางที่ 26 แสดงความคิดเห็นวาระยะเวลาการเปดใหมีการนําขยะมาขาย (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) มี
ความเหมาะสมเพียงใด 

 

แสดงความคิดเห็นวาระยะเวลาการเปดใหมีการ
นําขยะมาขาย (ประมาณ 2 ชัว่โมง) มีความ

เหมาะสมเพียงใด 
จํานวน รอยละ 

นานเกนิไป 26 6.47 
เหมาะสมแลว 201 50.00 
นอยเกนิไป 175 43.53 

รวม 402 100 
 

จากตารางที่ 26 พบวา ความคิดเห็นวาการเปดใหมีการนําขยะมาขาย (ประมาณ 2 ชั่วโมง) 
นานเกินไปจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.47  ความคิดเห็นวาการเปดใหมีการนําขยะมาขาย 
(ประมาณ 2 ชั่วโมง)มีความเหมาะสม จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และมีความคิดเห็นวา
การเปดใหมีการนําขยะมาขาย (ประมาณ 2 ชั่วโมง)นอยเกินไป จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 
43.53 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปดใหมีการนําขยะมาขาย (ประมาณ 
2 ชั่วโมง) มีความเหมาะสม 
 
ตารางที่ 27 แสดงความคิดเห็นวาชวงเวลาการเปดใหมกีารนําขยะมาขาย (ทุกวันพธุประมาณ 11:00 

– 13:00 น.) มคีวามเหมาะสมเพียงใด 
 

ความคิดเห็นตอชวงเวลาที่เปดใหนําขยะมาขาย  
(ทุกวันพุธ ประมาณ 11:00 –     13:00 น.) จํานวน รอยละ 

เหมาะสม 270 67.16 
ไมเหมาะสม 132 32.84 

รวม 402 100 
 

จากตารางที่ 27 พบวา ความคิดเห็นวาชวงเวลาการเปดใหมีการนําขยะมาขาย (ทุกวันพุธ 
ประมาณ 11:00 – 13:00 น.) มีความเหมาะสม จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 67.16 และมีความ
คิดเห็นวาชวงเวลาการเปดใหมีการนําขยะมาขาย (ทุกวันพุธ ประมาณ 11:00 – 13:00 น.) ไม
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เหมาะสมจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 32.84 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา
ชวงเวลาการเปดใหมีการนําขยะมาขาย (ทุกวันพุธ ประมาณ 11:00 – 13:00 น.) มีความเหมาะสม 
 
ตารางที่ 28 แสดงความคิดเห็นวาระยะเวลาการเปดใหสมาชิกมาถอนเงิน (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) มี

ความเหมาะสมเพียงใด 
 

ความคิดเห็นตอระยะเวลาที่เปดใหสมาชิกมา
ถอนเงิน (ประมาณ 2 ชั่วโมง) จํานวน รอยละ 

นานเกนิไป 19 4.73 
เหมาะสมแลว 248 61.69 
นอยเกนิไป 135 33.58 

รวม 402 100 
 

จากตารางที่ 28 พบวา ความคิดเห็นวาการเปดใหสมาชิกมาถอนเงิน (ประมาณ 2 ชั่วโมง) 
นานเกินไป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.73  ความคิดเห็นวาการเปดใหสมาชิกมาถอนเงิน 
(ประมาณ 2 ชั่วโมง) มีความเหมาะสม จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 61.69  และมีความคิดเห็นวา
การเปดใหสมาชิกมาถอนเงิน (ประมาณ 2 ชั่วโมง) นอยเกินไป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 
33.58 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปดใหสมาชิกมาถอนเงิน (ประมาณ 2 
ช่ัวโมง) มีความเหมาะสม 
 
ตารางที่ 29 แสดงความคิดเห็นวาชวงเวลาการเปดใหสมาชิกมาถอนเงิน (วนัพฤหัสบดีประมาณ 

11:00 – 13:00 น.) มีความเหมาะสมเพียงใด 
 

แสดงความคิดเห็นวาชวงเวลาการเปดใหสมาชิก
มาถอนเงิน (วนัพฤหัสบดี ประมาณ 11:00 – 

13:00 น.) มีความเหมาะสมเพียงใด 
จํานวน รอยละ 

เหมาะสม 305 75.87 
ไมเหมาะสม 97 24.13 

รวม 402 100 
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จากตารางที่ 29 พบวา ความคิดเห็นวาชวงเวลาการเปดใหสมาชิกมาถอนเงิน (วันพฤหัสบดี
ประมาณ 11:00 – 13:00 น.) มีความเหมาะสม จํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 75.87 และมีความ
คิดเห็นวาชวงเวลาการเปดใหสมาชิกมาถอนเงิน (วันพฤหัสบดีประมาณ 11:00 – 13:00 น.) ไม
เหมาะสมจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.13 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา
ชวงเวลาการเปดใหสมาชิกมาถอนเงิน (วันพฤหัสบดีประมาณ 11:00 – 13:00 น.)  มีความเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 30 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตอการใหบริการของ

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล  
 

ขั้นตอนการบริการของธนาคาร X  S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1. การลงทะเบียนรับสมัครสมาชิก 3.378 0.781 พึงพอใจปานกลาง 
2. การประชาสัมพันธ  3.149 0.852 พึงพอใจปานกลาง 
3. ข้ันตอนการนาํขยะมาฝากกบัทางธนาคารวัสดุรี

ไซเคิล  
3.276 0.809 พึงพอใจปานกลาง 

4. ข้ันตอนการถอนเงินกับทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล 3.306 0.753 พึงพอใจปานกลาง 
5. ความถี่ในการเปดใหนําขยะมาฝากกับธนาคารวัสดุรี

ไซเคิล 
3.187 0.791 พึงพอใจปานกลาง 

6. ความถี่ในการเปดใหสมาชิกมาถอนเงินกับธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล 

3.241 0.820 พึงพอใจปานกลาง 

7. ความเหมาะสมของราคาที่ไดจากการขายขยะ 3.201 0.836 พึงพอใจปานกลาง 
8. สถานที่ในการดําเนินงานรับซ้ือขยะ 3.170 0.875 พึงพอใจปานกลาง 
9. สถานที่ในการถอนเงินจากธนาคารวัสดุรีไซเคิล 3.342 0.807 พึงพอใจปานกลาง 
10. ชองทางในการติดตอกับทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล 3.202 0.880 พึงพอใจปานกลาง 

รวม 3.242 0.605 พึงพอใจปานกลาง 
 

จากตารางที่ 30  พบวา ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการใหบริการของ
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลโดยรวมอยูในระดับพอใจปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายขอพบวา สวนใหญ
เเลวความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการใหบริการของธนาคารวัสดุรีไซเคิล อยูใน
ระดับพึงพออยูในระดับปานกลางทุกขอเชนเดียวกัน โดยความพึงพอใจที่ผูตอบแบบสอบถามมีตอ
การใหบริการของธนาคารวัสดุรีไซเคิล  มากที่สุด คือ การลงทะเบียนรับสมัครสมาชิก รองลงมาคือ 
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สถานที่ในการถอนเงินจากธนาคารวัสดุรีไซเคิล   ข้ันตอนการถอนเงินกับทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
ตามลําดับ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.378 , 3.342 เเละ 3.306 ตามลําดับ) สวนขอความท่ีผูตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจตอ การใหบริการของธนาคารวัสดุรีไซเคิล นอยท่ีสุดคือ การประชาสัมพันธ  
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บทที่ 5 

อภิปรายและวิจารณผล 

ชนิดและปริมาณขยะ 
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวบรวมปริมาณขยะที่สามารถใช

ประโยชนได (Recycle และ Reuse) ไดท้ังหมด 97.614 เมตริกตัน (0.1808 เมตริกตันตอวัน) ตั้งแต
เริ่มดําเนินโครงการจนถึงส้ินป พ.ศ. 2553 สามารถประหยัดคาฝงกลบไปไดประมาณ 97,614 บาท 
โดยคํานวณจากคาใชจายในการดําเนินการฝงกลบคือ คาขนสงประมาณ 500 บาทตอตันและ
คาใชจายในการฝงกลบประมาณ 500 บาทตอตัน (สํานักส่ิงแวดลอม, 2551) ในขณะที่ปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีสํานักส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร มาเก็บขนออกไปจากมหาวิทยาลัยในแตละวันมี
คาเฉลี่ยประมาณ 1.1801 เมตริกตันตอวัน ซ่ึงหมายความวาขยะที่สามารถใชประโยชนไดคิดเปน
สัดสวนรอยละ 13.28 เทียบกับปริมาณขยะทั้งหมด (ขยะที่สามารถใชประโยชนไดรวมกับขยะมูล
ฝอยที่สํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานครมาเก็บขนออกไปในแตละวัน) ซ่ึงตัวเลขดังกลาวมีคา
ใกลเคียงกับสัดสวนขยะรีไซเคิลของกรุงเทพมหานครและของประเทศไทยซึ่งมีคาเทากับรอยละ 15  
และ 11 ตามลําดับ ในขณะที่คาดังกลาวมีคานอยมากเมื่อเทียบกับเมืองอ่ืนๆเชน สิงคโปร (รอยละ 
39), โซล (รอยละ45), และฮองกง (รอยละ36) แตสูงกวาบางเมืองเชน ปกกิ่ง (<รอยละ10) (World 
Bank, 2003 และ Wongdeethai and Ertel, 2008) และสูงกวาชุมชนในเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
เทศบาลเมืองสกลนคร และ เทศบาลตําบลกุมภวาป ท่ีดําเนินการศึกษาโดยศมณพร สุทธิบาก และ
คณะ (2552) ซ่ึงมีอัตราการใชประโยชนมูลฝอยแทนการกําจัดอยูในชวงรอยละ 2.2 – 11.5 

เมื่อพิจารณาปริมาณขยะที่ทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลรับซ้ือต้ังแตเร่ิมเปดดําเนินการพบวามี
คาเฉลี่ยประมาณ 5,423 กิโลกรัมตอเดือน ซ่ึงนับวามีคามากเมื่อเทียบกับ ชุมชน ดงพัฒนา, ดอนอุดม 
1 และ โพนสวาง และ แสนสุข 2 ซ่ึงมีคาระหวาง 155 – 3800 กิโลกรัมตอเดือน (ศมณพร สุทธิบาก 
และคณะ, 2552) 

อยางไรก็ตามตลอดป 2553 พบวามีธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รวบรวมขยะไดท้ังหมด  67,176.15 กิโลกรัม ในขณะที่ในชวงเวลาดังกลาว ทางธนาคารวัสดุรี
ไซเคิลมีสมาชิกที่เปดบัญชีกับทางธนาคารทั้งหมด 205 บัญชี ซ่ึงคิดเฉลี่ยคือ 327 .7 กก.ตอบัญชีตอป 
เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชน ดงพัฒนา, ดอนอุดม 1 และ โพนสวาง  และ แสนสุข 2 (ศมณพร สุทธิ
บาก และคณะ, 2552) พบวาธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีอัตราการนํามูล
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ฝอยกลับมาใชใหมสูงกวาชุมชนพัฒนา, ดอนอุดม 1 และ โพนสวาง ซ่ึงมีคาระหวาง 30 – 68 กก.ตอ
คนตอป แตต่ํากวาชุมชนแสนสุข 2 ซ่ึงมีคาอยูท่ี 398  กก.ตอคนตอป 

เมื่อพิจารณาสัดสวนของประเภทขยะจากภาพที่ 1 และตารางที่ 3  พบวาประเภทขยะที่พบ
เปนเชนเดียวกับผลการวิจัยจากแหลงอื่นๆ กลาวคือ ขยะสวนใหญท่ีพบจะเปนขยะจําพวก พลาสติก, 
แกว, กระดาษ, และโลหะ จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวาขยะประเภทกระดาษมีปริมาณมากที่สุดทั้งนี้
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนหนวยงานดานการศึกษาดังนั้นจึงเปนเรื่องปกติมีการ
ใชกระดาษในหนวยงานเปนสวนมากในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการจัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยจากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา กระดาษขาวดํามีปริมาณมากที่สุดใน
ขยะกลุมกระดาษ ในขณะที่พลาสติก PET มีสัดสวนมากที่สุดในขยะกลุมพลาสติกเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีโรงงานผลิตน้ําดื่มเปนของตัวเองซึ่งใชพลาสติก PET เปน
วัตถุดิบในการผลิตขวดน้ําดื่มดังนั้นจึงมีพลาสติกชนิดนี้จํานวนมาก ซ่ึงพลาสติกประเภทนี้คิดเปน
สัดสวนในชวงรอยละ 31.1 ถึง 70.8 ของพลาสติกทั้งหมดที่ทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลรวบรวมไดใน
แตละเดือน  

อยางไรก็ตามขวดน้ําดื่มที่ทําจาก PET มีการซื้อขาย 2 รูปแบบคือขายแบบชั่งน้ําหนัก
สําหรับขวดที่ไมคอยสะอาดและมีตําหนิหรือเสียสภาพเชน บุบ หรือ ขาด เปนตน และขายแบบ
นับเปนใบสําหรับขวดที่มีสภาพดีปานกลางคือขวดที่ยังไมมีการแกะฉลากรวมถึงแหวนพลาสติก 
และฝาขวดออกกับขวดที่มีสภาพดีมากคือขวดท่ีผานการแกะฉลากรวมถึงแหวนพลาสติก และฝา
ขวดออกแลว โดยผูวิจัยไดชั่งน้ําหนักขวดเหลานี้และไดขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี้ 

- ประเภทขวดน้ําดื่มแบบผสม (ซ้ือขายกอนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553) มีน้ําหนักเฉลี่ย + 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 20.1 + 2.4 กรัมตอใบ  

- ประเภทขวดน้ําดื่มที่ไมไดผานการแยกฉลากและฝาขวด (ซ้ือขายตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2553) มีน้ําหนักเฉลี่ย + สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 20.1 + 1.5 กรัมตอใบ    

- ประเภทขวดน้าํดื่มที่ผานการแยกฉลากและฝาขวด (ซ้ือขายตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2553) มีน้ําหนกัเฉลี่ย + สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 19.3 + 1.4 กรัมตอใบ   

จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา กอนที่ทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลจะประสานกับทางราน
รับซื้อใหเพิ่มราคารับซ้ือขวดที่ถูกแยกฉลากและฝาขวด ขวดน้ําที่ทางสมาชิกนํามาขายใหกับทาง
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับขวดที่ไมไดแยกฉลากและฝาขวด ซ่ึงหมายความวา
สมาชิกสวนใหญไมไดคัดแยกสิ่งตางๆเหลานี้ออกจากขวดน้ําดื่มกอนนํามาขายเนื่องจากไมมี
แรงจูงใจทางดานราคาที่เพิ่มขึ้นในสวนของขวดน้ําดื่ม อยางไรก็ตามอาจมีสมาชิกบางทานคัดแยก
ส่ิงตางๆเหลานี้ออกจากขวดน้ําดื่มเพื่อนําไปชั่งกิโลขายเพิ่มเติมนอกจากการขายตัวขวดที่ขายเปนใบ 
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จึงทําใหขอมูลท่ีไดจากการคํานวณน้ําหนักของขวดน้ําผสมมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกวาขอมูลท่ี
ไดจากการคํานวณน้ําหนักขวดน้ําดื่มที่ไมไดแยกฉลากและฝาขวด สวนขวดน้ําดื่มท่ีผานการแยก
ฉลากและฝาขวดจะมีน้ําหนักเฉลี่ยตํ่ากวาขวดที่ไมผานการแยกประมาณ 0.8 กรัมตอใบ นอกจากนี้
หลังจากทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลรูปแบบการขายขวดน้ําดื่มโดยใหเพิ่มราคาขวดที่ถูกแยกฉลากและ
ฝาขวด ผูวิจัยไดไปสํารวจภาคสนามพบวาสมาชิกสวนใหญจะทําการคัดแยกส่ิงตางๆออกจากขวด
น้ําดื่ม แสดงใหเห็นวาการใหราคาที่สูงขึ้นมีผลตอพฤติกรรมการแยกขยะของสมาชิก 

ในขณะที่ขยะประเภทแกวนั้นสวนใหญมาจากขวดเบียรยี่หอลีโอซ่ึงมีการซื้อขายในหนวย
ลัง ซ่ึง 1 ลังจะมีขวดประมาณ 12 ใบ โดย 1 ลังจะมีน้ําหนักแกว 5 กิโลกรัม และในสวนของโลหะ
จะเปนขยะประเภทเหล็กเปนสวนมาก 

 
การวิเคราะหขอมูลในเชิงเศรษฐศาสตร 

1. B/C Ratio 

ผูวิจัยไดสรุปรายละเอียดตางๆ ตามความเปนจริงท่ีธนาคารวัสดุรีไซเคิลมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาดําเนินการในชวงเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2553 และคํานวณคา B/C Ratio 
ดังตารางที่ 31  
 
ตารางที่ 31 สรุปผลตอบแทนและคาใชตามจริงในการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

ผลตอบแทน จํานวนเงิน 
(บาท) คาใชจาย จํานวนเงิน 

(บาท) 
1. รายรับในรปูเงินสด  1. เงินลงทุน  
-  คาขายขยะใหกับรานรับซ้ือ 733,735.47 - ตาชั่งสําหรับชั่งขยะ 4,500.00 
- ดอกเบีย้เงินฝาก 587.30 - สมุดเงินฝาก 4,000.00 
  2. เงินที่ใชดําเนินการ  
  - รายจายในการรับซ้ือ

ขยะจากสมาชิก 
557,642.28 

  - คาตอบแทน
เจาหนาท่ีธนาคาร 

108,867.00 

รวม 734,322.77 รวม 675,009.28 
Benefit to Cost Ratio = 1.09 
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การวิเคราะหขางตนเปนการคํานวณจากรายรับและคาใชจายจากขอมูลทางการเงินที่แทจริง
ของธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แตเพื่อความสมบูรณของเนื้อหาผูวิจัยจึง
เพิ่มรายละเอียดตางๆ เชน เงินลงทุนในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา, รายไดท่ีเกิดจากการ
ลดคาใชจายในการนําขยะไปจัดการดวยวิธีฝงกลบ, คาเชาสถานที่ในการดําเนินการ เปนตน ท้ังนี้
ในทางปฏิบัติรายรับหรือรายจายดังกลาวไมไดเกิดขึ้นจริงเนื่องจากธนาคารวัสดุรีไซเคิลเปน
โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ดําเนินการรวมกับสถาบันการบรรจุภัณฑและรี
ไซเคิลเพื่อส่ิงแวดลอม ดังนั้นจึงสามารถใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯไดโดยไมมีคาใชจาย เชน 
การขอยืมเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาตรและ
เทคโนโลยี หรือ การใชสถานที่และสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรับซื้อขยะเปนตน ซ่ีง
รายละเอียดตางๆ สรุปไดดังตารางที่ 32 
 
ตารางที่ 32 สรุปผลตอบแทนและคาใชในการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลทางทฤษฎี 

ผลตอบแทน จํานวนเงิน 
(บาท) คาใชจาย จํานวนเงิน 

(บาท) 
1. รายรับในรปูเงินสด  1. เงินลงทุน  
-  คาขายขยะใหกับรานรับซ้ือ 733,735.47 - ตาชั่งสําหรับชั่งขยะ 4,500.00 
- ดอกเบีย้เงินฝาก 587.30 - สมุดเงินฝาก 4,000.00 
2. รายรับจากการลดคาใชจาย  - เอกสารและอุปกรณ

สํานักงาน 
500.00 

- คาใชจายในการจัดเก็บขยะ* 33588.00 2. เงินที่ใชดําเนินการ  

- คาใชจายในการฝงกลบ* 33588.00 - รายจายในการรับซ้ือขยะ
จากสมาชิก 

557,642.28 

  - คาตอบแทนเจาหนาท่ี
ธนาคาร 

108,867.00 

  - คาเชาสถานที่และ คาใช
สาธารณูปโภค 

40,000.00 

รวม 802,086.07 รวม 693,663.28 
Benefit to Cost Ratio = 1.16 

* คิดจากคาขนสงขยะไปฝงกลบ 500 บาทตอตันขยะ และคาดําเนินการฝงกลบ 500 บาทตอตันขยะ รวม 1,000 บาทตอตันขยะ 
(สํานักสิ่งแวดลอม, กรุงเทพมหานคร, 2551) แตทางคาใชจายในการจัดเก็บดังกลาวสํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานครเปน
ผูรับผิดชอบใหกับทางมหาวิทยาลัย 
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2,076 ฿ 4,074 ฿ 

 เงินลงทุนเริ่มแรกในการจัดต้ังธนาคารวัสดุรีไซเคิลหรือ Total Capital Cost (CT) จํานวน 8,500 บาท ประกอบดวยคาใชจายตางๆ
ดังนี้ 

- ตาชั่งสําหรับช่ังขยะ 4,500 บาท 
- คาจัดทําสมุดบัญชีเงินฝาก 4000 บาท (500 เลม เลมละ 8 บาท) 

1,484 ฿ 1,775.30 ฿ 841.15 ฿ 

กําไรสุทธิ 
เดือนที่ 1 

กําไรสุทธิ 
เดือนที่ 2 

กําไรสุทธิ 
เดือนที่ 3 

กําไรสุทธิ 
เดือนที่ 4 

กําไรสุทธิ 
เดือนที่ 5 

กําไรสุทธิ 
เดือนที่ 6 

กําไรสุทธิ 
เดือนที่ 7 

กําไรสุทธิ 
เดือนที่ 8 

กําไรสุทธิ 
เดือนที่ 9 

กําไรสุทธิ 
เดือนที่ 10 

กําไรสุทธิ 
เดือนที่ 11 

13,742.61 
9,539.83฿ 

1,997.22 ฿ 3,476.91 ฿ 

14,553.13 ฿ 

12,093.95 ฿ 3,589.39 ฿ 

กําไรสุทธิ 
เดือนที่ 12 

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาผลประกอบการธนาคารวัสดุรีไซเคิลมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สวนสุนันทามีคา B/C Ratio อยูในชวง 1.09 – 1.16 ถึงแมวาคาดังกลาวอาจไมมากเมื่อเทียบกับการ
ดําเนินการธุรกิจอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกซึ่งมี B/C ratio มากกวา 1.5 (Muttamara  
et al., 1994)  แตก็นับวาอยูในเกณฑท่ีดีเนื่องจาก B/C Ratio มีคามากกวา 1 ซ่ึงหมายความวาการ
ดําเนินงานมีผลตอบแทนมากกวาคาใชจาย นอกจากนี้เมื่อเทียบกับ ธนาคารขยะชุมชนพบวามีคาสูง
กวาธนาคารขยะชุมชน ดงพัฒนา และ แสนสุข 2  ซ่ึงมีคา B/C Ratio 0.59 และ 0.65 ตามลําดับ แตมี
คาใกลเคียงกับธนาคารขยะชุมชนดอนอุดม 1  ซ่ึงมีคา B/C Ratio เทากับ 1.26 และมีคานอยกวา 
ธนาคารขยะชุมชนโพนสวาง  ซ่ึงมีคา B/C Ratio เทากับ 4.48 (ศมณพร สุทธิบาก และคณะ, 2552) 

2. Internal Rate of Return 

ในเบื้องตนผูวิจัยจะวิเคราะหโดยใชกําไรสุทธิในแตละเดือน (คํานวณจาก กําไรสุทธิ = 
รายรับทั้งหมด – รายจายทั้งหมดที่ใชในการดําเนินงานธนาคาร ดังรายละเอียดในตารางขอมูลทาง
การเงินหรือตารางที่ 4) และกําหนดใหกําไรสุทธิของแตละเดือนเกิดข้ึนในทุกวันสุดทายของแตละ
เดือนเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห ซ่ึงรายละเอียดตามจริงตางๆ ดังกลาวมานี้สามารถสรุปเปน
แผนผังกระแสเงินสด (Cash Flow Diagram) ดังแสดงในภาพที่ 4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

ภาพที่ 4 แผนผังกระแสเงินสดของการดําเนินงานธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
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2,076 ฿ 4,074 ฿ 

 เงินลงทุนเริ่มแรกในการจัดต้ังธนาคารวัสดุรีไซเคิลหรือ Total Capital Cost (CT) จํานวน 29,000 บาท ประกอบดวยคาใชจาย
ตางๆดังน้ี 

- คอมพิวเตอรแบบพกพา (Note book) 20,000 บาท  
- ตาชั่งสําหรับช่ังขยะ 4,500 บาท 
- คาจัดทําสมุดบัญชีเงินฝาก 4,000 บาท (500 เลม เลมละ 8 บาท) 
- ชุดเอกสารที่ใชในการสมัครสมาชิก 250 บาท 

1,484 ฿ 1,775.30 ฿ 841.15 ฿ 

13,742.61 
9,539.83฿ 

1,997.22 ฿ 3,476.91 ฿ 

14,553.13 ฿ 

12,093.95 ฿ 3,589.39 ฿ 

2,000 ฿ 3,000 ฿ 3,000 ฿ 3,000 ฿ 5,000 ฿ 6,000 ฿ 5,000 ฿ 4,000 ฿ 4,000 ฿ 3,000 ฿ 2,000 ฿ 

หลังจากนั้นคํานวณคา IRR โดยใชสมการท่ี (3.2) โดยคํานวณจากขอมูลแผนผังกระแสเงิน
สดขางตนดวยฟงกชัน Solver ของโปรแกรม Microsoft EXCEL ซ่ึงไดคา IRR เทากับรอยละ 43.18 
ตอเดือน ซ่ึงจัดวาเปนผลตอบแทนที่อยูในระดับที่ดีมากเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยท่ัวไป และจากแผนผังกระแสเงินสดดังกลาวทําใหประมาณการระยะเวลาที่เริ่มคืนทุน 
(Break Even Point) ของโครงการคือ ตั้งแตเดือนท่ี 4 เปนตนไป 

เพื่อความสมบูรณของเนื้อหาผูวิจัยไดคํานวณคา IRR ในกรณีท่ี การคํานึงถึงคาใชจายที่ควร
จะเปน เชน คาใชสถานที่และคาสาธารณูปโภคในแตละเดือน (คิดตามจํานวนครั้งที่เปดรับซ้ือขยะ
อยางเปนทางการโดยคิดคาแบบเหมาจาย 1,000 บาทตอครั้ง) เปนตน ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 
5 ตอไปนี้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
ภาพที่ 5 แผนผังกระแสเงินสดโดยละเอยีดของธนาคารวัสดุรีไซเคิล  

 
 จากภาพที่ 5 สามารถคํานวณคา IRR ไดเทากับรอยละ 0.1127 ตอเดือน หรือเทากับรอยละ 1.35 
ตอปซ่ึงจัดวาเปนผลตอบแทนที่อยูในระดับที่ดีกวาดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ัวไป
เล็กนอย เนื่องจากในชวงป พ.ศ. 2553 ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยของธนาคารพาณิชย
ท่ัวไปมีคาอยูในชวงรอยละ 0.5 – 0.75 ตอป และจากแผนผังกระแสเงินสดดังกลาวสามารถ
ประมาณการระยะเวลาที่เริ่มคืนทุน (Break Even Point) ของโครงการคือ ตั้งแตเดือนท่ี 11 เปนตน
ไป 
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3.  รายไดจากการขายวัสดุรีไซเคิล 

 จากขอมูลทางการเงินของธนาคารวัสดุรีไซเคิลดังตารางที่ 4 พบวาธนาคารวัสดุรีไซเคิล มี
กําไรสุทธิเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 5,000 -  6,000 บาทตอเดือน จากการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สรุปไดวารายไดของธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล มาจากสวนตางของราคาที่รับซ้ือจากสมาชิกกับราคาที่ขายใหกับรานรับซ้ือเทานั้น แตไมได
เกิดจากคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลคาเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไมมีโกดังสําหรับ
เก็บและคัดแยกขยะที่นํามาใชประโยชนใหม ซ่ึงธนาคารวัสดุรีไซเคิลจะมีผลกําไรมากกวานี้ถาหาก
มีการคัดแยกขยะสวนกลางและขยะที่สมาชิกนํามาขายอยางเปนระบบ ในขณะที่ขอมูลจาก
สัมภาษณเชิงลึกผูจัดการธนาคารขยะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) พบวาระหวาง พ.ศ. 
2552 – 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) มีกําไรสุทธิจากสวนตางราคาขยะเฉลี่ย
ประมาณเดือนละ 20,000 – 30,000 บาท ในขณะที่กําไรสุทธิจากการคัดแยกขยะสวนกลางที่โกดัง
เพื่อเพิ่มมูลคากอนมีคาเฉลี่ยประมาณเดือนละ 10,000 – 20,000 บาท 

 เมื่อเปรียบเทียบผลกําไรสุทธิของธนาคารวัสดุรีไซเคิลท่ีเกิดจากสวนตางราคาขายระหวาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน   
สุนันทามีกําไรสุทธินอยกวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาก ท้ังนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทามีขนาดประชากรและปริมาณขยะนอยกวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนสุนันทามีอัตราการเกิดขยะทั้งหมด (ขยะจากสวนกลางและขยะที่ทางธนาคารวัสดุ        
รีไซเคิลรวบรวมได) ประมาณ 1 – 2 ตันตอวัน ในขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีอัตราการเกิด
ขยะประมาณ 6 – 8 ตันตอวัน 

4.  ราคาวัสดุรีไซเคิล 

 จากตารางที่ 5 พบวา วัสดุรีไซเคิลท่ีมีราคาสูงที่สุดที่ทางธนาคารรับซ้ือในชวงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2553 คือ ทองแดงซึ่งมีราคา 151 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเมื่อ
เปรียบเทียบกับอดีต ในป พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) พบวาทองแดงก็เปนวัสดุรีไซเคิลท่ีมีราคาสูงท่ีสุด
เชนกัน สวนขยะท่ีมีราคาต่ําที่สุดที่ทางธนาคารรับซ้ือคือขวดแกวซ่ึงมีราคา 0.5 บาทตอกิโลกรัม 
ในขณะที่ 18 ปท่ีแลว (พ.ศ. 2535) ขวดเบียรมีราคาต่ําที่สุด ซ่ึงสรุปไดวาราคาขยะจําพวกแกวมีราคา
ต่ําที่สุด 

อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตในป พ.ศ. 2535 พบวาราคาวัสดุรีไซเคิลมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นทุกรายการซึ่ งคาดวานาจะเกิดจากอัตราเงินเฟอและเกิดจากความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีความตองการวัตถุดิบจากของเหลือใชสําหรับกระบวนการรีไซเคิลเพื่อลด
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ตนทุนจากการใชวัตถุดิบจากธรรมชาติและเพื่อตอบสนองคานิยมในการรักษาสิ่งแวดลอม สําหรับ
ขยะที่มีอัตราการเพิ่มของราคามากที่สุดคือ ขวดเบียรสีน้ําตาลโดยมีราคาเพิ่มขึ้นจากอดีตประมาณ
รอยละ 1033 หรือประมาณ รอยละ 57.4 ตอป ในขณะที่กระดาษขาวดํามีราคาเพิ่มขึ้นนอยที่สุดเมื่อ
เทียบกับในอดีตโดยเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 84.6 หรือประมาณรอยละ 4.45 ตอป 
 
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

การประมาณปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงเนื่องจากการดําเนินงานนั้นมีความสําคัญ
อยางมากเนื่องจาก กาซเรือนกระจกกอใหเกิดปญหาภาวะโลกรอนอันจะนํามาสูปญหาตางๆ
มากมายที่มีมูลคาความเสียหายอยางมหาศาล ดังนั้นการประมาณการลดลงของปริมาณกาซเรือน
กระจกจึงเปนแนวทางหนึ่งที่บงบอกถึงความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของการดําเนินงานธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล  
 ขอมูลจากภาพที่ 2 และ 3 และจากตารางที่ 6 และ 7 พบวาตั้งแตธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเริ่มดําเนินการมาตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 จนถึง 31 ธันวาคม 
2553 สามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกได 390.024 เมตริกตันเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด
จากการรีไซเคิลขยะภายในมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับการนําขยะเหลานี้ไปฝงกลบในหลุมฝงกลบ 
(เฉลี่ยประมาณ 4.0 เมตริกตันเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซดตอเมตริกตันขยะ) แตถาเทียบกับ
การนําขยะเหลานี้ไปเผาดวยเตาเผาจะสามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกได  229.359 เมตริกตัน
เทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด (เฉลี่ยประมาณ 2.3 เมตริกตันเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด
ตอเมตริกตันขยะ) จากขอมูลดังกลาวท่ีการรีไซเคิลขยะเม่ือเทียบกับการเผาในเตาเผาสามารถลด
กาซเรือนกระจกไดนอยกวาการรีไซเคิลขยะเมื่อเทียบกับการฝงในหลุมฝงกลบ แสดงใหเห็นวาการ
จัดการขยะดวยวิธีเผาขยะในเตาเผากอใหเกิดกาซเรือนกระจกมากกวาการจัดการขยะดวยวิธีการฝง
ขยะในหลุมฝงกลบ อยางไรก็ตามเนื่องจากการจัดการขยะในกรุงเทพมหานครเปนการจัดการดวย
วิธีนําไปฝงกลบดังนั้นผูวิจัยจึงวิเคราะหขอมูลเฉพาะการลดกาซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับการฝง
กลบเทานั้น 
 ขอมูลจากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวาการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเกิดจากขยะกลุม
กระดาษมากที่สุดตามดวยกลุมพลาสติก,โลหะ,และแกวตามลําดับ เปนที่นาสังเกตวาขยะกลุมโลหะ
สามารถลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกมากกวาขยะกลุมแกวท้ังๆท่ีขอมูลจากภาพที่ 4.1 แสดง
ใหเห็นวาขยะกลุมแกวมีปริมาณขยะมากกวากลุมโลหะ ท้ังนี้อาจเปนเพราะการรีไซเคิลโลหะทําให
เกิดการลดวัตถุดิบและลดความตองการการใชพลังงานมากกวาการรีไซเคิลแกวจึงทําใหการรีไซเคิล

233



218 
 

ขยะกลุมโลหะสามารถลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตมากกวาการรีไซเคิล
ขยะกลุมแกว 

ขอมูลจากตารางที่ 6 พบวาขยะที่สามารถลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดมากที่สุดใน
แตละกลุมขยะ คือ กระดาษขาวดําสําหรับขยะกลุมกระดาษ, ขวดพลาสติกประเภท PET สําหรับ
ขยะกลุมพลาสติก และ อลูมิเนียมสําหรับขยะกลุมโลหะ แตขยะที่สามารถลดการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกไดมากที่สุด 3 อันดับแรกเมื่อเทียบกับขยะทั้งหมดมากจากขยะกลุมกระดาษซึ่งไดแก 
กระดาษขาวดํา สมุดเลมและเศษกระดาษรวม และกระดาษลัง/กลองลัง ตามลําดับ 

จากการประเมินมูลคาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงโดยใชราคาในตลาดคารบอน (CER) 
ซ่ึงปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจะมีมูลคา  11.5 ยูโรตอเมตริกตันเทียบเทากาซ
คารบอนไดออกไซด (องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก, 2554) และอัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร
เทากับ 42.8304 บาท (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2554) จะไดวา การดําเนินโครงการธนาคารวัสดุ    
รีไซเคิล จะสามารถลดกาซเรือนกระจกคิดเปนมูลคาเทียบเทากับเงิน 192,106 บาทเมื่อเทียบกับการ
นําขยะเหลานี้ไปฝงกลบ  

 
ความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยตอการดําเนินโครงการและอัตราการมีสวนรวม 

จากขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามแสดงใหเห็นวาแมบานหรือพนักงานทําความสะอาด
ความสําคัญตอการดําเนินโครงการเปนอยางมากทั้งนี้เนื่องจากสวนใหญของสมาชิกธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล คือ กลุมอาชีพนี้ สวนนักเรียน-นักศึกษา ยังไมคอยมีสัดสวนการเปนสมาชิกธนาคารมากนัก
ท้ังนี้อาจเนื่องจาก นักศึกษา ไมมีสถานที่ในการเก็บสะสมขยะใหไดปริมาณมากๆ แลวจึงนํามาขาย 
เหมือนกับทางแมบาน สงผลใหขยะที่นํามาขายแตละครั้งมีปริมาณนอยและรายไดจากการขายขยะ
นอยตามไปดวยทําใหไมมีแรงจูงใจมากพอในการคัดแยกขยะ  

อยางไรก็ตามสมาชิกธนาคารวัสดุรีไซเคิล สวนใหญ พึงพอใจกับราคาที่ทางธนาคารวัสดุรี
ไซเคิลรับซ้ือขยะ โดยแตละครั้งสมาชิกนําขยะมาขายเฉลี่ยคร้ังละ 463.98 บาท (อยูในชวง 50 – 
8,000 บาท) และสวนมากรายไดจากการขายขยะเปนของตนเอง ท้ังนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีรายไดเพิ่มขึ้นหลังมีการดําเนินการโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล ดังนั้นจึงเปนไปไดวาโครงการ
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มีสวนในการเพิ่มรายไดใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

สําหรับผลสํารวจการดําเนินงานพบวาสมาชิกสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปดทําการรับ
ซ้ือขยะ (1 ครั้งตอสัปดาห) และถอนเงินที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน (1 ครั้งตอ 2 สัปดาห) มีความ
พอดีแตอยากใหเพิ่มความถี่ในการดําเนินการคือ เปดรับซ้ือขยะประมาณสัปดาหละ 2 ครั้งในชวง
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เปดเทอมและถอนเงินสัปดาหละ 1 คร้ัง และสมาชิกรอยละ 96.8 ตองการใหทางธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล มีสถานที่ประจําสําหรับเจาหนาที่ธนาคารเพื่อใชสําหรับติดตอ  

นอกจากนี้สวนใหญไมทราบวาทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลมีบริการไปรับขยะถึงที่ในวันที่
เปดทําการ ถามีขยะเกิน 70 กิโลกรัมขึ้นไป แสดงวาธนาคารวัสดุรีไซเคิลยังมีจุดออนในเรื่องการ
ประชาสัมพันธท้ังนี้เนื่องจากทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลเองไมมีเจาหนาที่ซ่ึงรับผิดชอบดานการ
ประชาสัมพันธโดยตรงและไมมีสถานที่ตั้งสํานักงานที่แนนอนจึงทําใหเปนอุปสรรคตอการ
ประชาสัมพันธและการแจงขาวสาร อยางไรก็ตามจากการสํารวจพบวาความพึงพอใจของสมาชิกที่
มีตอการใหบริการของธนาคารวัสดุรีไซเคิลโดยรวมอยูในระดับพอใจปานกลาง  และการ
ประชาสัมพันธท่ีทางสมาชิกตองการมากที่สุดคือการปดประกาศตามบอรดตางๆ 

เมื่อพิจารณาอัตราการมีสวนรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยจากขอมูลสมาชิกและ
ประชากรในมหาวิทยาลัยพบวา ประชากรมหาวิทยาลัยมีจํานวนทั้งหมด 16,458 คนแตมีบัญชีท่ีเปด
กับทางธนาคารทั้งหมด 205 บัญชี ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.25 ซ่ึงนับนอยมาก แตจากศึกษา
ขอมูลสมาชิกธนาคารวัสดุรีไซเคิลพบวา สมาชิกสวนใหญคือพวกแมบานและเจาหนาที่ฝาย
สนับสนุนวิชาการสวนนักเรียนและนักศึกษานั้นเขารวมโครงการนอยมาก ดังนั้นถาหากคิดเฉพาะ
ประชากรแมบานและเจาหนาที่ฝายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยซ่ึงมีอยูท้ังหมดประมาณ 
1,054 คนในขณะที่บัญชีธนาคารวัสดุรีไซเคิลของประชากรกลุมนี้มี 174 บัญชี ซ่ึงคิดเปนอัตราการมี
สวนรวมไดประมาณรอยละ 16.51 ซ่ึงสูงกวาชุมชนดงพัฒนา แสนสุข 2 และโพนสวาง ซ่ึงมีคา
ระหวาง รอยละ 9.61 – 12.87 แตนอยกวาชุมชนดอนอุดม 1 ซ่ึงมีคารอยละ 23.47 (ศมณพร สุทธิ
บาก และคณะ, 2552) 

จากการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่ธนาคารวัสดุรีไซเคิลพบวา ทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล
ตองการการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยฯมากกวานี้โดยเฉพาะที่ตั้งสํานักงานถาวรของธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล รวมถึงโกดังสําหรับเก็บและคัดแยกขยะที่สามารถใชประโยชนไดเพื่อเพิ่มมูลคาของ
ขยะ และเพื่อเก็บขยะที่สามารถใชประโยชนไดท่ีสมาชิกนํามาขายแตไมสามารถขายใหทางรานรับ
ซ้ือไดในบางกรณีท่ีรานรับซ้ือเกิดปญหาไมสามารถเขามารับซ้ือในวันที่เปดธนาคารวัสดุรีไซเคิลได 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 – ธันวาคม พ.ศ. 2553 

โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล สามารถนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมไดท้ังสิ้น 97.614 เมตริกตัน 
ซ่ึงเรียงลําดับกลุมขยะตามปริมาณที่มากสุดไปนอยสุดคือ กลุมกระดาษ พลาสติก แกว และโลหะ
ตามลําดับ  ท้ังนี้สามารถประมาณเปนอัตราการใชประโยชนไดรอยละ 13.28 ของขยะทั้งหมดได 
โดยสามารถลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดประมาณ 390.024 เมตริกตันเทียบกับกาซ
คารบอนไดออกไซดเมื่อเทียบกับการนําขยะเหลานี้ไปฝงกลบ ซ่ึงเปนผลจากขยะฯประเภทกระดาษ
ขาวดํามากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 56.86 ของปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดที่
สามารถลดได และสามารถเรียงลําดับกลุมประเภทขยะฯที่มีผลตอการลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกจากมากไปนอยคือ กลุมกระดาษ พลาสติก แกวและโลหะ ตามลําดับ 

ผลการศึกษาทางเศรษฐศาสตรแสดงให เห็นวา  การดําเนินโครงการมีอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุนระหวาง 1.09 – 1.16 ซ่ึงหมายความวามีผลตอบแทนมากกวาตนทุน และ IRR 
เทากับรอยละ 43.18 ตอเดือน ตามขอมูลจริงและรอยละ 1.35 เมื่อคิดคาใชจายในทางทฤษฎี และ
ธนาคารมีกําไรสุทธิเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 5,000 – 6,000 บาท ซ่ึงเปนรายไดท่ีเกิดจากสวนตางของ
ราคาที่ธนาคารวัสดุรีไซเคิลรับซ้ือจากสมาชิกในราคาที่ถูกกวาและขายใหรานรับซ้ือของเกา
ภายนอกในราคาที่แพงกวา 

จากการสํารวจความเห็นพบวาสมาชิกสวนใหญเปนแมบานและมีรายไดเพิ่มขึ้นหลังการ
ดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล และมีความพอใจกับการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล
ในระดับปานกลางโดยทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหมากกวาเดิม และทาง
มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนสถานที่เพื่อใชเปนสํานักงานธนาคารรวมถึงสถานที่สําหรับสราง
โกดังในการเก็บและคัดแยกขยะ 

จากผลการวิจัยสรุปไดวา ธนาคารวัสดุรีไซเคิลมีความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรท้ังตอ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตอมหาวิทยาลัยและตอสวนรวม เนื่องจากเปนการสรางรายไดใหกับ
บุคลากรรวมถึงเปนการสงเสริมการคัดแยกขยะจากตนทาง นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดคาใชจาย
ในการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยรวมถึงเพิ่มรายไดจากการขายขยะไดอีกทางหนึ่ง และยัง
ประหยัดพื้นที่ในการฝงกลบของประเทศชาติรวมถึงยังสามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดข้ึน
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จากการกําจัดขยะดวยวิธีฝงกลบหรือการเผาไดอีกดวยซ่ึงทําใหเปนสวนหนึ่งในการชวยลดปญหา
ภาวะโลกรอน ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงควรเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของธนาคารวัสดุรีไซเคิล นอกจากนี้ผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานในการจัดการขยะ
ในองคกรตางๆ โดยเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายรวมถึงเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลได 

 
ขอเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอการพัฒนาการดําเนินงานโครงการธนาคารวัสดุ       
รีไซเคิลดังนี้ 

1. ผูบริหารขององคกรตางๆควรใหความสําคัญและควรสงเสริมใหมีการจัดตั้งธนาคารวัสดุ
รีไซเคิลในหนวยงานของตน รวมถึงสนับสนุนการดําเนินงานธนาคารวัสดุรีไซเคิลในหนวยงาน
ของตนเนื่องจากมีความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร 

2. ควรมีสถานที่สําหรับเก็บขยะสําหรับนักเรียนนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
เก็บและคัดแยกขยะและนํามาขายใหกับทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลในสถานศึกษา 

3. องคกรตางๆควรจัดหาสถานที่สําหรับสํานักงานธนาคารวัสดุรีไซเคิลและสรางโกดังเก็บ
และคัดแยกขยะที่สามารถใชประโยชนได 

4. ควรมีการคัดแยกขยะสวนกลางเพื่อเพิ่มมูลคาและรายไดใหทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
5. ควรมีการประชาสัมพันธใหท่ัวถึง 
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การคํานวณกาซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ
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ประเภทของกาซเรือนกระจกและหนวยวัดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
 

กาซเรือนกระจกในฐานขอมูลไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (Carbondioxide; CO2) กาซ
มีเธน (Methane; CH4) กาซเปอรฟลูออโรมีเธน (Perfluoromethane; CF4), กาซ เปอรฟลูออโรอีเธน 
(Perfluoroethane; C2F6), และกาซไนตรัสออกไซด (NitrousOxide; N2O) ซ่ึงนิยมรายงานผลปริมาณ
การปลดปลอยกาซเหลานี้ในรูปของเมตริกตันเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด (Metric Ton of 
CO2 Equivalent; MTCO2E) ซ่ึงคํานวณโดยใชคาศักยภาพในการทําใหเกิดโลกรอน (Global 
Warming Potential, GWP) สําหรับกาซ CH4 , CF4 , C2F6 , และ N2O เทากับ  25, 7,390 , 12,200 , 
และ 298 เทาของ CO2 ตามลําดับ (Forster et al., 2007) โดยสามารถคํานวณโดยใชสูตรดังตอไปนี้* 

 

 
 [MTCO2E] = [CO2] + 25[CH4] + 7390[CF4] + 12200[C2F6] + 298[N2O] 

 

เมื่ อ  [MTCO2E] คือปริมาณก าซ เรือนกระจกทั้ งหมดในหนวย เมตริกตัน เที ยบเท าก าซ
คารบอนไดออกไซด ในขณะที่ [CO2], [CH4], [CF4], [C2F6], และ [N2O] คือปริมาณกาซ CO2, CH4, 
CF4, C2F6, และ N2O ในหนวยเมตริกตันตามลําดับ 

แตในบางครั้งก็มีการรายงานผลในรูปของเมตริกตันเทยีบเทาของคารบอน (Metric Ton of 
Carbon Equivalent; MTCE) ซ่ึงมีความสัมพันธกับ MTCO2E ดังสมการตอไปนี ้

 

 
[MTCE] = 

44
12 [MTCO2E]     หรือ    1 MTCE = 3.6667 MTCO2E 

[MTCO2E] =
12
44  [MTCE]     หรือ      1 MTCO2E = 0.2727 MTCE 

 
 

เมื่อ [MTCE] คือปริมาณกาซเรือนกระจกทั้งหมดในหนวยเมตรกิตันเทียบเทาของคารบอน 
 

* หมายเหตุ ในฐานขอมูลของ US-EPA ใช GWP คาเกา แตในเอกสารนี้ผูวิจัยไดดัดแปลงโดยใชคาใหมของ 
IPCC ในการคํานวณ 

GHGs GWP เกา GWP ใหม 
CO2 1 1 
CH4 21 25 
CF4 6,500 7,390 
C2F6 9,200 12,200 
N2O 310 298 
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 ตารางที่ ก-1 ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก (เมตริกตันกาซตอเมตริกตันขยะ) จากการลด 
ขยะที่แหลงกําเนิด 

 
 
 
 
 

 Source Reduction 
CO2 CH4 CF4 C2F6 N2O MTCO2E MTCE 

วัสดุ 1 25 7,390 12,200 298
อลูมิเนียม -8.38 -0.0129 -0.0002 -10-5 0 -9.9938 -2.7256
เหล็ก -3.4209 -0.0038 0 0 0 -3.516 -0.9589
แกว -0.5359 -0.0008 0 0 0 -0.5561 -0.1517
High Density Poly 
Ethelyne -1.7106 -0.0114 0 0 0 -1.9949 -0.5441
Low Density Poly Ethelyne -2.2205 -0.0126 0 0 0 -2.5362 -0.6917
Polyethylene terephthalate -2.1246 -0.008 0 0 0 -2.325 -0.6341
กระดาษลัง -2.8379 -0.0015 0 0 0 -2.8746 -0.784 
กระดาษ
นิตยสาร -4.6464 -0.0031 0 0 0 -4.7234 -1.2882
กระดาษหนังสอืพิมพ -4.3517 -0.004 0 0 0 -4.4506 -1.2138
กระดาษขาวดํา -3.9428 -0.0018 0 0 0 -3.9886 -1.0878
กระดาษสมดุโทรศัพท -5.5715 -0.0045 0 0 0 -5.6829 -1.5499
สมุดเลม -5.1407 -0.0039 0 0 0 -5.2389 -1.4288
ทอนไม -2.2162 -0.0002 0 0 0 -2.2205 -0.6056
แผนไมอัด -2.4127 -0.0006 0 0 0 -2.4281 -0.6622
เศษอาหาร NA NA NA NA NA NA NA 
เศษไมจาการแตงสวน NA NA NA NA NA NA NA 
หญา NA NA NA NA NA NA NA 
ใบไม NA NA NA NA NA NA NA 
เศษก่ิงไม NA NA NA NA NA NA NA 
เศษกระดาษ ทัว่ๆไป NA NA NA NA NA NA NA 
กระดาษรวมจากแหลงที่อยู
อาศัย NA NA NA NA NA NA NA 
กระดาษรวมจากสํานักงาน NA NA NA NA NA NA NA 
โลหะผสม NA NA NA NA NA NA NA 
พลาสติกผสม NA NA NA NA NA NA NA 
อ่ืนๆ NA NA NA NA NA NA NA 
สารอินทรยีอ่ืนๆ NA NA NA NA NA NA NA 
ขยะรวม NA NA NA NA NA NA NA 
พรม -3.7862 -0.01 0 0 -0.0016 -4.5137 -1.231 
คอมพิวเตอร -60.865 -0.1079 0 0 0 -63.563 -17.335
อิฐมวลเบา (อิฐดินเผา) -0.3053 -0.0006 0 0 0 -0.3211 -0.0876
เศษหิน NA NA NA NA NA NA NA 
เถาลอย NA NA NA NA NA NA NA 
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ตารางที่ ก-2 ปรมิาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก (เมตริกตันกาซตอเมตริกตันขยะ) จากการรีไซเคิลขยะ 

 
 
 

Source Reduction
CO2 CH4 CF4 C2F6 N2O MTCO2E MTCE 

วัสดุ 1 25 7390 12200 298   
อลูมิเนียม -13.7206 -0.0208 -2.94x10-4 -2.34x10-5 0 -16.7017 -4.5550
เหล็ก -1.9096 -0.0032 0 0 0 -1.9892 -0.5425
แกว -0.3026 -0.0003 0 0 0 -0.3091 -0.0843
High Density 
Poly Ethelyne -1.3474 -0.0096 0 0 0 -1.5869 -0.4328
Low Density Poly 
Ethelyne -1.6760 -0.0100 0 0 0 -1.9260 -0.5253
Polyethylene
terephthalate -1.5819 -0.0062 0 0 0 -1.7369 -0.4737
กระดาษลัง -3.0229 0.0003 0 0 0 -3.0166 -0.8227
กระดาษ
นิตยสาร -2.9803 0.0000 0 0 0 -2.9810 -0.8130
กระดาษ
หนังสือพิมพ -3.8088 -0.0015 0 0 0 -3.8466 -1.0491
กระดาษขาวดํา -2.7453 0.0004 0 0 0 -2.7352 -0.7460
กระดาษสมดุ
โทรศัพท -3.6547 -0.0012 0 0 0 -3.6842 -1.0048
สมุดเลม -3.0209 -0.0001 0 0 0 -3.0234 -0.8246
ทอนไม -2.7069 0.0001 0 0 0 -2.7042 -0.7375
แผนไมอัด -2.7244 0.0000 0 0 0 -2.7240 -0.7429
เศษอาหาร NA NA NA NA NA NA NA 
เศษไมจาการแตง
สวน NA NA NA NA NA NA NA 
หญา NA NA NA NA NA NA NA 
ใบไม NA NA NA NA NA NA NA 
เศษก่ิงไม NA NA NA NA NA NA NA 
เศษกระดาษ 
ทั่วๆไป -3.4803 -0.0007 0 0 0 -3.4971 -0.9537
กระดาษรวมจาก
แหลงที่อยูอาศยั -3.4803 -0.0007 0 0 0 -3.4971 -0.9537
กระดาษรวมจาก
สํานักงาน -3.3566 -0.0005 0 0 0 -3.3693 -0.9189
โลหะผสม -6.0518 -0.0094 -1.03 x10-4 -8.21x10-6 0 -7.1490 -1.9497
พลาสติกผสม -1.4993 -0.0081 0 0 0 -1.7025 -0.4643
อ่ืนๆ -3.0953 -0.0008 -5.48x10-6 -4.36 x10-7 0 -3.1622 -0.8624
สารอินทรยีอ่ืนๆ NA NA NA NA NA NA NA 
ขยะรวม NA NA NA NA NA NA NA 
พรม -5.9204 -0.0152 0 0 -5.88x10-3 -8.0538 -2.1965
คอมพิวเตอร -2.5670 -0.0040 -4.75 x10-5 -3.78 x10-6 0.0000 -3.0626 -0.8353
อิฐมวลเบา (อิฐดิน
เผา) NA NA NA NA NA NA NA 
เศษหิน -0.0086 0.0000 0 0 0.0000 -0.0087 -0.0024
เถาลอย -0.9476 -0.0006 0 0 0.0000 -0.9622 -0.2624
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NA หมายถึง ไมมีการศึกษาสําหรับวัสดุประเภทนั้นๆ 
 
* คาติดลบ หมายถึงกิจกรรมดังกลาว สามารถลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกได เชน 
การลดการใชกระดาษขาวดํา 1 ตันจะลดการปลดปลอยกาซ CO2 ไดประมาณ 3.9428 ตัน 
 
** วัสดุบางประเภทที่ไมมีในรายการอาจใชคาที่เปนตัวแทน (proxy) โดยศึกษาจากคูมือ Notes and Instruments for Using the 
EIA – 1605, Recycling, Source Reduction and Composting Workbook เชน พลาสติก Poly Styrene และ 
plastic PVC 
 คาสัดสวนของ PS คํานวณจากสูตร คาสัดสวนของ PS = (คาสัดสวนของ PET+คาสัดสวนของ LDPE+คาสัดสวนของ HDPE)/3    
คาสัดสวนของ PVC คํานวณจากสูตร คาสัดสวนของ PVC = (คาสัดสวนของ PET+คาสัดสวนของ LDPE+คาสัดสวนของ HDPE) 
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ตารางที่ ก-3 ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก (เมตริกตันกาซตอเมตริกตันขยะ) จากการฝงกลบ 
       ขยะในหลุมฝงกลบขยะ (คาเฉล่ียหลุมฝงกลบทั่วๆไปในอเมริกา)  

 
* คาบวก หมายถึงกิจกรรมดังกลาว เปนการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเชน 
การฝงกลบกระดาษขาวดํา 1 ตันจะมีการปลอยกาซ CH4  ประมาณ0.132309 ตัน 
(แตลดการปลดปลอยกาซ CO2 ไดประมาณ 0.26119 ตัน) 
 

CO2 CH4 MTCO2E MTCE 

วัสดุ                  1  25
อลูมิเนียม 0.042355 0 0.042355 0.011551 
เหล็ก 0.042355 0 0.042355 0.011551 
แกว 0.042355 0 0.042355 0.011551 
High Density Poly Ethelyne 0.042355 0 0.042355 0.011551 
Low Density Poly Ethelyne 0.042355 0 0.042355 0.011551 
Polyethylene terephthalate 0.042355 0 0.042355 0.011551 
กระดาษลัง -0.923424 0.058858 0.548038 0.149465 
กระดาษ
นิตยสาร -1.163892 0.032274 -0.357036 -0.097374 
กระดาษหนังสอืพิมพ -1.436347 0.028374 -0.727002 -0.198273 
กระดาษขาวดํา -0.26119 0.132309 3.046536 0.830873 
กระดาษสมดุโทรศัพท -1.436347 0.028374 -0.727002 -0.198273 
สมุดเลม -0.26119 0.132309 3.046536 0.830873 
ทอนไม -0.81382 0.018624 -0.348232 -0.094972 
แผนไมอัด -0.81382 0.018624 -0.348232 -0.094972 
เศษอาหาร -0.082123 0.036698 0.835323 0.227815 
เศษไมจาการแตงสวน -1.0047 0.019921 -0.50667 -0.138183 
หญา -0.451186 0.023481 0.135833 0.037045 
ใบไม -1.562997 0.018225 -1.107376 -0.302012 
เศษก่ิงไม -0.81382 0.018624 -0.348232 -0.094972 
เศษกระดาษ ทัว่ๆไป -0.933316 0.064106 0.669322 0.182542 
กระดาษรวมจากแหลงที่อยู
อาศัย -0.97273 0.059472 0.514061 0.140199 
กระดาษรวมจากสํานักงาน -0.866058 0.070798 0.903882 0.246513 
โลหะผสม 0.042355 0 0.042355 0.011551 
พลาสติกผสม 0.042355 0 0.042355 0.011551 
อ่ืนๆ -0.82624 0.051382 0.45831 0.124994 
สารอินทรยีอ่ืนๆ -0.559152 0.028023 0.14143 0.038572 
ขยะรวม -0.391178 0.03135 0.392578 0.107067 
พรม 0.042355 0 0.042355 0.011551 
คอมพิวเตอร 0.042355 0 0.042355 0.011551 
อิฐมวลเบา (อิฐดินเผา) 0.042355 0 0.042355 0.011551 
เศษหิน 0.042355 0 0.042355 0.011551 
เถาลอย 0.042355 0 0.042355 0.011551 
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ตารางที่ ก-4 ปริมาณการปลดปลอยกาซเรอืนกระจก (เมตริกตันกาซตอเมตริกตันขยะ) จากการเผา 
      ขยะในเตาเผา (Combustion) 

 

  
  

  CO2 CH4 N20 MTCO2E MTCE 
วัสดุ 1                         25                    298   

อลูมิเนียม 0.068864379 0 0 0.068864 0.018781194
เหล็ก -1.629901105 -0.002807895 0 -1.7001 -0.46366322
แกว 0.057248238 0 0 0.057248 0.015613156
High Density Poly Ethelyne 0.939119356 0 0 0.939119 0.256123461
Low Density Poly Ethelyne 0.939119356 0 0 0.939119 0.256123461
Polyethylene terephthalate 1.148808494 0 0 1.148808 0.313311407
กระดาษลัง -0.788174535 0 0.000130381 -0.74932 -0.20436028
กระดาษ
นิตยสาร -0.580826411 0 0.000130381 -0.54197 -0.14781079
กระดาษหนังสอืพิมพ -0.893532938 0 0.000130381 -0.85468 -0.23309439
กระดาษขาวดํา -0.759947312 0 0.000130381 -0.72109 -0.19666195
กระดาษสมดุโทรศัพท -0.893532938 0 0.000130381 -0.85468 -0.23309439
สมุดเลม -0.759947312 0 0.000130381 -0.72109 -0.19666195
ทอนไม -0.934189433 0 0.000130381 -0.89534 -0.24418253
แผนไมอัด -0.934189433 0 0.000130381 -0.89534 -0.24418253
เศษอาหาร -0.245352246 0 0.000130381 -0.2065 -0.05631784
เศษไมจาการแตงสวน -0.295301655 0 0.000130381 -0.25645 -0.0699404 
หญา -0.295301655 0 0.000130381 -0.25645 -0.0699404 
ใบไม -0.295301655 0 0.000130381 -0.25645 -0.0699404 
เศษก่ิงไม -0.295301655 0 0.000130381 -0.25645 -0.0699404 
เศษกระดาษ ทัว่ๆไป -0.791227257 0 0.000130381 -0.75237 -0.20519284
กระดาษรวมจากแหลงที่อยูอาศัย -0.787720344 0 0.000130381 -0.74887 -0.20423641
กระดาษรวมจากสํานักงาน -0.72492813 0 0.000130381 -0.68607 -0.18711126
โลหะผสม -1.034125532 -0.001823135 0 -1.0797 -0.2944647 
พลาสติกผสม 1.032980209 0 0 1.03298 0.281721875
อ่ืนๆ -0.707650401 -9.67752E-05 0.000112144 -0.67665 -0.18454115
สารอินทรยีอ่ืนๆ -0.271179155 0 0.000130381 -0.23233 -0.06336154
ขยะรวม -0.194749879 -8.92549E-05 0.000130381 -0.15813 -0.04312575
พรม 0.367277967 0 0 0.367278 0.100166718
คอมพิวเตอร -0.209652364 -0.000803058 0 -0.22973 -0.06265331
อิฐมวลเบา (อิฐดินเผา) NA NA NA NA NA 
เศษหิน NA NA NA NA NA 
เถาลอย NA NA NA NA NA 
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ตารางที่ ก-5 ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก (เมตริกตันกาซตอเมตริกตันขยะ) จากการ 
      หมักขยะ (Composting) 

CO2 MTCO2E MTCE 
วัสดุ 1
อลูมิเนียม 0 0 0 
เหล็ก 0 0 0 
แกว 0 0 0 
High Density Poly 
Ethelyne 0 0 0 
Low Density Poly Ethelyne 0 0 0 
Polyethylene terephthalate 0 0 0 
กระดาษลัง 0 0 0 
กระดาษ
นิตยสาร 0 0 0 
กระดาษหนังสอืพิมพ 0 0 0 
กระดาษขาวดํา 0 0 0 
กระดาษสมดุโทรศัพท 0 0 0 
สมุดเลม 0 0 0 
ทอนไม 0 0 0 
แผนไมอัด 0 0 0 
เศษอาหาร -0.218366017 -0.218366017 -0.05955 
เศษไมจาการแตงสวน -0.218366017 -0.218366017 -0.05955 
หญา -0.218366017 -0.218366017 -0.05955 
ใบไม -0.218366017 -0.218366017 -0.05955 
เศษก่ิงไม -0.218366017 -0.218366017 -0.05955 
เศษกระดาษ ทัว่ๆไป NA NA NA 
กระดาษรวมจากแหลงที่อยู
อาศัย NA NA NA 
กระดาษรวมจากสํานักงาน NA NA NA 
โลหะผสม NA NA NA 
พลาสติกผสม NA NA NA 
อ่ืนๆ NA NA NA 
สารอินทรยีอ่ืนๆ -0.218366017 -0.218366017 -0.05955 
ขยะรวม 0 0 0 
พรม 0 0 0 
คอมพิวเตอร 0 0 0 
อิฐมวลเบา (อิฐดินเผา) 0 0 0 
เศษหิน 0 0 0 
เถาลอย 0 0 0 
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การคํานวณการเปลี่ยนแปลงการปลอยกาซเรือนกระจก 
 

การคํานวณวา การจัดการขยะดวยวิธีเดิม เมื่อเปล่ียนเปนวิธีใหมจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงการปลอย
กาซเรือนกระจก (GHGs) เชนไร  

 
ใหเอาคาการปลดปลอย GHGs ของวิธีใหม ตั้งแลวลบดวยคาการปลดปลอย GHGs ของวิธีเดิม 
 
ซ่ึงเขียนเปนสูตรไดคือ 
 

การเปลี่ยนแปลงการปลอยกาซเรือนกระจก = คาการปลดปลอย GHGs ของวิธีใหม - คาการปลดปลอย GHGs ของวิธีเดิม 
 
เชน  
 
ถาแตกอน จดัการกับขยะที่เปนกระดาษขาวดํา 3 ตัน ดวยวิธีการฝงกลบ แต ตอมาภายหลังจัดการดวยวิธี รีไซเคิล  
จะคํานวณการเปลี่ยนแปลงกาซเรือนกระจกทั้งหมดในหนวย MTCO2E ได  

โดยเอา 3x(-2.7352)   –   3x(3.046536)  =     -17.345208  MTCO2E 
            <จากตาราง ท่ี 2>             <จากตารางที่ 3> 
    รีไซเคิล  ฝงกลบ 

 
หมายความวา การจัดการกระดาษขาวดํา 3 ตันดวยวิธี รีไซเคิล จะสามารถลดการปลดปลอยกาซเรือน

กระจกไดเทยีบเทากับ 17.345208 เมตริกตันของกาซคารบอนไดออกไซด 
 
อยางไรก็ตามผูเขียนไดทําตารางสรุปในสวนที่เปนการจดัการขยะดวยการรีไซเคิลเทียบกับการฝงกลบ

และเผาดวยเตาเผาเนื่องจากพบไดบอยในการจัดการขยะทั่วๆไปดงัตารางที่  ก-6 และ ก-7 
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ตารางที่ ก-6  กาซเรือนกระจกที่เปลี่ยนแปลงจากการรีไซเคิลเมื่อเทียบกับการนําขยะ 1 ตันไปฝง
กลบ 

  

กลุม ชนิดของขยะฯ 
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เปล่ียนไป 

CO2  
(เมตริกตัน) 

CH4  
(กิโลกรัม) 

CF4 
(กรัม) 

C2F6 
(กรัม) 

N2O 
(กิโลกรัม)

MTCO2E 
(เมตริกตัน) 

กระดาษ 

กระดาษขาวดํา -2.48409 -131.904 - - - -5.78169
กระดาษลัง/กลองลัง -2.09946 -58.6071 - - - -3.56464
เศษกระดาษ+สมุดเลม -2.4905 -71.3077 - - - -4.27319
หนังสือพิมพ -2.37246 -29.8864 - - - -3.11961

พลาสติก 

Poly Ethylene Terephthalate (PET) -1.62427 -6.19959 - - - -1.77926
Low Density PolyEthylene (LDPE) -1.71838 -9.99767 - - - -1.96833

 High Density PolyEthylene (HDPE) -1.38977 -9.58123 - - - -1.6293 
Polystyrene (PS)* -1.57747 -8.59283 - - - -1.79229
Poly Vinyl Chloride (PVC)* -1.57747 -8.59283 - - - -1.79229
พลาสติกผสม (พลาสติกรวม) -1.54168 -8.12704 - - - -1.74486

แกว ขวดแกว -0.34496 -0.26011 - - - -0.35146

โลหะ 
เหล็ก -1.95193 -3.18355 - - - -2.03152
อลูมิเนียม -13.76291 -20.84282 -294.23 -23.42 - -16.74409 
สังกะสี,ทองแดง,ทองเหลือง,ฯลฯ -6.09417 -9.37685 -103.19 -8.21 - -7.19138 

* คาสัดสวนของ PS คํานวณจากสูตร คาสัดสวนของ PS = (คาสัดสวนของ PET+คาสดัสวนของ LDPE+คา
สัดสวนของ HDPE)/3 

         คาสัดสวนของ PVC คํานวณจากสูตร คาสัดสวนของ PVC = (คาสัดสวนของ PET+คาสัดสวนของ LDPE+คา 
         สัดสวนของ HDPE)/3 
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ตารางที่ ก-7 กาซเรือนกระจกที่เปลี่ยนแปลงจากการรีไซเคิลเมื่อเทียบกับการนําขยะ 1 ตันไปเผา 
                    ดวยเตาเผา 
  

กลุม Types of Recycled Wastes 
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได 

CO2  
(เมตริกตัน) 

CH4  
(กิโลกรัม) 

CF4 
(กรัม) 

C2F6 
(กรัม) 

N2O 
 (กิโลกรัม) 

MTCO2E 
(เมตริกตัน) 

กระดาษ 

กระดาษขาวดํา -1.98534 0.40535 - - -0.13038 -2.01406
กระดาษลัง/กลองลัง -2.23471 0.25144 - - -0.13038 -2.26728
เศษกระดาษ+สมุดเลม -2.63163 -0.51011 - - -0.13038 -2.68323
หนังสือพิมพ -2.91527 -1.51258 - - -0.13038 -2.99194

พลาสติก 

Poly Ethylene Terephthalate (PET) -2.73072 -0.1048 - - - -2.88571
Low Density PolyEthylene (LDPE) -2.61515 -9.99767 - - - -2.86509

 High Density PolyEthylene (HDPE) -2.28653 -9.58123 - - - -2.52606
Polystyrene (PS)* -2.54413 -0.77656 - - - -2.75895
Poly Vinyl Chloride (PVC)* -2.54413 -8.59283 - - - -2.75895
พลาสติกผสม (พลาสติกรวม) -2.5323 -0.51365 - - - -2.73548

แกว ขวดแกว -0.35985 -0.26011 - - - -0.36636

โลหะ 
เหล็ก -0.27967 -0.17773 - - - -0.28907
อลูมิเนียม -13.7894 -5.73592 -294.23 -23.42 - -16.7706
สังกะสี,ทองแดง,ทองเหลือง,ฯลฯ -5.01769 -7.55371 -103.19 -8.21 - -6.06932

* คาสัดสวนของ PS คํานวณจากสูตร คาสัดสวนของ PS = (คาสัดสวนของ PET+คาสดัสวนของ LDPE+คา
สัดสวนของ HDPE)/3 

         คาสัดสวนของ PVC คํานวณจากสูตร คาสัดสวนของ PVC = (คาสัดสวนของ PET+คาสัดสวนของ LDPE+คา  
        สัดสวนของ HDPE)/3 
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ภาคผนวก ข

แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของการดําเนินโครงการธนาคาร
วัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แบบสอบถามงานวิจัย 
ตอนที่ 1.  ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ 
หญิง        ชาย 

2. อายุ (ระบ)ุ.................................. ป  
3. ศาสนา (ระบุ) 

พุทธ   คริสต   อิสลาม         อ่ืนๆ………(ระบุ) 
4. สถานภาพ 

             โสด        สมรส 
                    หมาย        หยา/แยก 
5. ระดับการศึกษาสูงสุด 

             ไมไดเรียน       ประถมศึกษา     
มัธยมศึกษาตอนตน    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

              ปวช.         ปวส.  
 ปริญญาตรี      อ่ืนๆ (ระบุ)……………. 

6. อาชีพ 
                    นักศึกษา   แมบาน   คนสวน/คนขับรถ 
  บุคลากรสายสนับสนุน   อาจารย       อ่ืนๆ 
(ระบุ)………………….. 
7. เปนสมาชิกของธนาคารขยะหรือไม 
  เปน        ไมเปน 
8. รายไดตอเดือน (ปจจุบัน) 

ต่ํากวา 5,000 บาท    ระหวาง 5,001 – 10,000 บาท 
ระหวาง 10,001 – 15,000 บาท   ระหวาง 15,001 – 20,000 บาท 
ระหวาง 20,001 – 25,000 บาท   ระหวาง 25,001 – 30,000 บาท 
มากกวา 30,000 บาท 
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9. รายไดตอเดือน (กอนดําเนนิงานธนาคารขยะ) 
ต่ํากวา 5,000 บาท    ระหวาง 5,001 – 10,000 บาท 
ระหวาง 10,001 – 15,000 บาท   ระหวาง 15,001 – 20,000 บาท 
ระหวาง 20,001 – 25,000 บาท   ระหวาง 25,001 – 30,000 บาท 
มากกวา 30,000 บาท 

ตอนที่ 2.  ขอมูลเก่ียวกับการรับซ้ือขยะ 
10. สวนใหญทานนําขยะแหง ประเภทใดมาขายใหกับทางธนาคารขยะบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

กระดาษขาวดาํ     กระดาษลัง-กลองลัง 
สมุดเลม-เศษกระดาษ    หนังสือพิมพ 
ขวดพลาสติก (ขายแบบนับใบ)   พลาสติกใส (รวมขวดพลาสติกแบบชั่งกิโล) 
พลาสติกรวม     พลาสติกกรอบ 
พลาสติกขาวขุน (ขวดพลาสติก)   ถุงพลาสติกเหนียว 
ขวดแกวใส     ขวดแกวขุน 
ขวดเบยีร     เหล็ก 
สังกะสี      อลูมิเนียม 
แผน CD     อ่ืนๆ โปรดระบุ…………….. 

11. ทานพบขยะแหงประเภทใดในหนวยงานที่ทานทํางานบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
กระดาษขาวดาํ     กระดาษลัง-กลองลัง 
สมุดเลม-เศษกระดาษ    หนังสือพิมพ 
ขวดพลาสติก (ขายแบบนับใบ)   พลาสตกิใส (รวมขวดพลาสติกแบบชั่งกิโล) 
พลาสติกรวม     พลาสติกกรอบ 
พลาสติกขาวขุน (ขวดพลาสติก)   ถุงพลาสติกเหนียว 
ขวดแกวใส     ขวดแกวขุน 
ขวดเบยีร     เหล็ก 
สังกะสี      อลูมิเนียม 
แผน CD     อ่ืนๆ โปรดระบุ…………….. 

12. โดยรวมแลวทานคิดวามูลคาของขยะที่ทานนํามาขายกับธนาคารวัสดุรีไซเคิลแตละครั้งมี
มูลคาเปนอยางไร  

สูงกวาที่คาดไว            พอดีหรือใกลเคียงกับท่ีคาดไว   ต่ํากวาท่ีคาดไว        อื่นๆ (ระบุ)…… 
 

สําหรับสมาชิก 
ธนาคารขยะ 

สําหรับ
สมาชิก 
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13. ในแต่ละเดือนท่านนาํขยะมาขายกบัทางธนาคารเฉล่ียประมาณก่ีคร้ังและขายไดค้ร้ังละประมาณก่ีบาท 
ไม่เคยเลย*             เคย (ระบุจาํนวนคร้ัง)  ……………..คร้ัง 

           แต่ละคร้ังเป็นเงินเฉล่ียประมาณ…………………บาท 
 

14. ในการนาํขยะมาขายแต่ละคร้ัง รายไดจ้ากการขายขยะเป็นของท่านหรือไม่ 
ใช่ (ขา้มไปขอ้ 16) 
ไม่ใช่ (ตอบขอ้ 15 ดว้ย) 

15. ในกรณีท่ีรายไดเ้ป็นของหน่วยงาน ทางหน่วยงานแบ่งรายไดจ้ากการขายขยะใหก้บัท่านหรือไม่  
  ไม่ไดใ้ห ้
  ให ้โดยคิดเป็น(ระบุโดยประมาณ) ……………..% ของยอดท่ีท่านขายได ้
  ให ้โดยคิดเป็นเงินจาํนวน(ระบุโดยประมาณ) ……………..บาทต่อคร้ังท่ีท่านนาํมาขาย 

 ใหใ้นรูปผลตอบแทนอ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………….. 
16. ท่านอยากใหท้างธนาคารประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานรับซ้ือขยะและถอนเงินของสมาชิกโดยช่องทางใด  

โดยเรียงลาํดบัตามความตอ้งการจากมากไปนอ้ย (ตอ้งการมากสุดใหเ้ป็นเลข 1) 
วารสารแกว้เจา้จอม        ปิดประกาศประชาสัมพนัธ์ท่ีบอร์ดหนา้ธนาคารวสัดุรีไซเคิล       
 ผา่น www.eoffice.ssru.ac.th 
ข้ึนตวัวิง่ใน TV จอแบนในมหาวิทยาลยั       ผา่น www.ssru.ac.th        แผน่พบั 
เวบ็ไซตข์องธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
อ่ืนๆ โปรดระบุ …………….. 

17. ท่านตอ้งการใหท้างธนาคารวสัดุรีไซเคิล มีสถานท่ีประจาํสาํหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคารเพื่อใชส้าํหรับติดต่อหรือไม่ 
ตอ้งการ          ไม่ตอ้งการ 

18. ในปัจจุบนัธนาคารขยะเปิดทาํการรับซ้ือขยะทัว่ไปสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ท่านคิดวา่เหมาะสมหรือไม่ 
มากไป          พอดี    นอ้ยไป  

19. ท่านคิดวา่ธนาคารวสัดุรีไซเคิลควรเปิดทาํการรับซ้ือขยะประมาณสัปดาห์ละก่ีคร้ังในช่วงเปิดเทอม 
1 คร้ัง         2 คร้ัง           3 คร้ัง        4 คร้ัง       5 คร้ัง 

20. ในปัจจุบนัธนาคารขยะเปิดใหส้มาชิกมาถอนเงิน 1 คร้ังต่อ 2 สปัดาห์ ท่านคิดวา่เหมาะสมหรือไม่ 
มากไป          พอดี    นอ้ยไป  

21. ท่านคิดวา่ธนาคารวสัดุรีไซเคิลควรใหส้มาชิกถอนเงินในช่วงเปิดเทอมอยา่งไร 
1 คร้ัง/2 สปัดาห์    1 คร้ัง/สปัดาห์            2 คร้ัง/สัปดาห์ 
     3 คร้ัง /สปัดาห์         4 คร้ัง/สัปดาห์ 
 
 
 

*ถา้ตอบไม่เคย 
ใหข้า้มไปขอ้ 16 

สาํหรับ
สมาชิก 

สาํหรับ
สมาชิก 
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22.  ท่านทราบหรือไม่วา่ถา้ท่านมีขยะเกิน 70 กิโลกรัมข้ึนไป ทางธนาคารวสัดุรีไซเคิลมี 
 บริการไปรับขยะถึงท่ีในวนัท่ีเปิดทาํการ   

ทราบ     ไม่ทราบ 
23. ท่านคิดวา่ระยะเวลาการเปิดใหมี้การนาํขยะมาขาย (ประมาณ 2 ชัว่โมง) มีความเหมาะสมเพียงใด 
  นานเกินไป ควรเปิดประมาณ(ระบุ)……ชัว่โมง       เหมาะสมแลว้ 

นอ้ยเกินไปควรเปิดประมาณ(ระบุ)……ชัว่โมง 
24. ท่านคิดวา่ช่วงเวลาการเปิดใหมี้การนาํขยะมาขาย (ทุกวนัพธุ ประมาณ 11:00 – 13:00 น.)                 

มีความเหมาะสมเพียงใด 
  เหมาะสม         ไม่เหมาะสม (ระบุช่วงเวลา) ……… –………… น.  
25. ท่านคิดวา่ระยะเวลาการเปิดใหส้มาชิกมาถอนเงิน (ประมาณ 2 ชัว่โมง) มีความเหมาะสมเพียงใด 
  นานเกินไป ควรเปิดประมาณ(ระบุ)……ชัว่โมง       เหมาะสมแลว้ 

นอ้ยเกินไปควรเปิดประมาณ(ระบุ)……ชัว่โมง 
26. ท่านคิดวา่ช่วงเวลาการเปิดใหส้มาชิกมาถอนเงิน (วนัพฤหสับดี ประมาณ 11:00 – 13:00 น.)                      

มีความเหมาะสมเพียงใด 
  เหมาะสม      ไม่เหมาะสม (ระบุช่วงเวลา)……… –………… น.  วนั………. 

262



243 
 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจตอการใหบริการของธนาคารขยะ 

ขั้นตอนการบริการของธนาคาร 
ระดับความพงึพอใจ/ความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด

11.การลงทะเบียนรับสมัครสมาชิก      
12.การประชาสัมพันธ       
13. ข้ันตอนการนาํขยะมาฝากกบัทางธนาคาร

วัสดุรีไซเคิล  
     

14. ข้ันตอนการถอนเงินกับทางธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล 

     

15.ความถี่ในการเปดใหนําขยะมาฝากกับ
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

     

16.ความถี่ในการเปดใหสมาชิกมาถอนเงินกับ
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

     

17.ความเหมาะสมของราคาที่ไดจากการขาย
ขยะ 

     

18.สถานที่ในการดําเนินงานรับซ้ือขยะ      
19.สถานที่ในการถอนเงินจากธนาคารวัสดุรี

ไซเคิล 
     

20. ชองทางในการติดตอกับทางธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล 

     

 
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติมตอการดําเนินงานของธนาคารวัสดรีุไซเคิล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
    ขอขอบคุณทีท่านใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
          คณะผูวิจัย 
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ภาคผนวก ค

การตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประเด็นที่
ศึกษา ขอที ่ ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ คา IOCคนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
ตอนที่ 2 
ขอมูลเกี่ยวกับ
การรับซื้อขยะ 

10 สวนใหญทานนําขยะแหง ประเภทใดมาขาย
ใหกับทางธนาคารขยะบาง (ตอบไดมากกวา 1 
ขอ) 

1 1 1 1.0 

11 ทานพบขยะแหงประเภทใดในหนวยงานที่
ทานทํางานบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 1 1 1 1.0 

12 โดยรวมแลวทานคิดวามูลคาของขยะที่ทาน
นํามาขายกับธนาคารวัสดุรีไซเคิลแตละครั้งมี
มูลคาเปนอยางไร 

1 1 1 1.0 

13 ในแตละเดือนทานนําขยะมาขายกับทาง
ธนาคารเฉลี่ยประมาณกี่ครั้งและขายไดครั้งละ
ประมาณกี่บาท 

1 1 1 1.0 

14 ในการนําขยะมาขายแตละครั้ง รายไดจากการ
ขายขยะเปนของทานหรือไม 1 1 1 1.0 

15 ในกรณีที่รายไดเปนของหนวยงาน ทาง
หนวยงานแบงรายไดจากการขายขยะใหกับ
ทานหรือไม 

1 1 1 1.0 

16 ทานอยากใหทางธนาคารประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานรับซื้อขยะและถอนเงินของสมาชิก
โดยชองทางใด โดยเรียงลําดับตามความ
ตองการจากมากไปนอย (ตองการมากสุดให
เปนเลข 1) 

1 1 1 1.0 
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ประเด็นที่
ศึกษา ขอที ่ ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ คา IOCคนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
ตอนที่ 2 
ขอมูลเกี่ยวกับ
การรับซื้อขยะ 

17 ทานตองการใหทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล มี
สถานที่ประจําสําหรับเจาหนาที่ธนาคารเพื่อใช
สําหรับติดตอหรือไม 

1 1 1 1.0 

18 ในปจจุบันธนาคารขยะเปดทําการรับซื้อขยะ
ทั่วไปสัปดาหละ 1 ครั้ง ทานคิดวาเหมาะสม
หรือไม 

1 1 1 1.0 

19 ทานคิดวาธนาคารวัสดุรีไซเคิลควรเปดทําการ
รับซื้อขยะประมาณสัปดาหละกี่ครั้งในชวงเปด
เทอม 

1 1 1 1.0 

20 ในปจจุบันธนาคารขยะเปดใหสมาชิกมาถอน
เงิน 1 ครั้งตอ 2 สัปดาห ทานคิดวาเหมาะสม
หรือไม 

1 1 1 1.0 

21 ทานคิดวาธนาคารวัสดุรีไซเคิลควรใหสมาชิก
ถอนเงินในชวงเปดเทอมอยางไร 1 1 1 1.0 

22 ทานทราบหรือไมวาถาทานมีขยะเกิน 70 
กิโลกรัมขึ้นไป ทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลมี
บริการไปรับขยะถึงที่ในวันที่เปดทําการ 

1 1 1 1.0 

23 ทานคิดวาระยะเวลาการเปดใหมีการนําขยะมา
ขาย (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) มีความเหมาะสม
เพียงใด 

1 1 1 1.0 

24 ทานคิดวาชวงเวลาการเปดใหมีการนําขยะมา
ขาย (ทุกวันพุธ ประมาณ 11:00 – 13:00 น.) มี
ความเหมาะสมเพียงใด 

1 1 0 0.7 

25 ทานคิดวาระยะเวลาการเปดใหสมาชิกมาถอน
เงิน (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) มีความเหมาะสม
เพียงใด 

1 1 1 1.0 

26 ทานคิดวาชวงเวลาการเปดใหสมาชิกมาถอน
เงิน (วันพฤหัสบดี ประมาณ 11:00 – 13:00 น.) 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

1 1 0 0.7 
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ประเด็นที่
ศึกษา 

ขอ
ที่ ขอคําถาม 

ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ คา IOCคนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
ตอนที่ 3 
ความพึงพอใจ
ตอการ
ใหบริการของ
ธนาคารขยะ 

1 การลงทะเบียนรับสมัครสมาชิก 1 1 1 1.0 
2 การประชาสัมพันธ  1 1 1 1.0 
3 ขั้นตอนการนําขยะมาฝากกับทางธนาคารวัสดุรี

ไซเคิล  1 1 1 1.0 

4 ขั้นตอนการถอนเงินกับทางธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล 1 1 1 1.0 

5 ความถี่ในการเปดใหนําขยะมาฝากกับธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล 1 1 1 1.0 

6 ความถี่ในการเปดใหสมาชิกมาถอนเงินกับ
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล 1 1 1 1.0 

7 ความเหมาะสมของราคาที่ไดจากการขายขยะ 1 1 1 1.0 
8 สถานที่ในการดําเนินงานรับซื้อขยะ 1 1 1 1.0 
9 สถานที่ในการถอนเงินจากธนาคารวัสดุรีไซเคิล 1 1 1 1.0 
10 ชองทางในการติดตอกับทางธนาคารวัสดุรี

ไซเคิล 1 1 1 1.0 
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ภาคผนวก ง

ผลการวิจัยบางสวนที่เผยแพรในการประชุมวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





249 
 

การเผยแพรผลการวิจัยบางสวนในที่ประชุมวิชาการ 

คณะผูวิจัยไดนําสวนหนึ่งของงานวิจัยในครั้งนี้ไปนําเสนอในการประชุมวิชาการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติครั้งที่ 10 (10th National Environmental Conference) วันที่ 23 – 25 มีนาคม 
2554 ณ. โรงแรม บีพี สมิหลา บีช แอนด รีสอรท จังหวัดสงขลา ในหัวขอเร่ือง “การลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกดวยโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา (Reducing Greenhouse Gasses Emissions by Recyclable Material Bank Project in Suan 
Sunandha Rajabhat University)” ซ่ึงไดผานตรวจสอบเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ (peer review) กอนลง
ในเอกสารประกอบการประชุม (Proceeding book) ดังรายละเอียดในหนาถัดไปนี้ 
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                งานวิจัยนี้เปนการศึกษาปริมาณขยะรีไซเคิลจากโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนสุนันทาเพื่อประเมินการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 – ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดย
เปรียบเทียบกับการนําขยะเหลาน้ีไปฝงกลบ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ในชวงเวลาดังกลาวทางโครงการฯสามารถ
รวบรวมเก็บขยะรีไซเคิลไดทั้งสิ้น 97.614 เมตริกตัน ซึ่งประมาณเปนอัตราการรีไซเคิลไดรอยละ 13.28 โดยขยะประเภท
กระดาษขาวดํามีปริมาณมากที่สุด ซึ่งคิดเปนรอยละ 39.29 ของขยะรีไซเคิลทั้งหมด และสามารถเรียงลําดับกลุมประเภทขยะ
ฯจากปริมาณมากไปนอยคือ กลุมกระดาษ พลาสติก แกว และโลหะตามลําดับ  ผลจากการดําเนินโครงการฯสามารถลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งคิดเทียบเทากับกาซคารบอนไดออกไซดประมาณ 390.024 เมตริกตัน ซึ่งเปนผลจากขยะฯ
ประเภทกระดาษขาวดํามากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 56.86 ของปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดที่สามารถลด
ได และสามารถเรียงลําดับกลุมประเภทขยะฯโดยพิจารณาจากปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดที่ลดได โดย
เรียงลําดับจากมากไปนอยคือ กลุมกระดาษ พลาสติก โลหะ, และแกวตามลําดับ 

 
คําสําคัญ : การรีไซเคิล; ธนาคารขยะ; การจัดการขยะ; ขยะรีไซเคิล; กาซเรือนกระจก  
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Abstract 
 

This research studied recycled wastes by Recycle Material Bank project of Suan Sunandha Rajabhat University 
for evaluation of reducing greenhouse gasses emission compared with landfilling activity during July 2009 to December 
2010. The results showed that the project collected total amount of recyclable wastes about 97.614 metric ton which is 
calculated to a recycle rate of 13.28%. The office paper has the largest amount among these recycled wastes (39.29 % of 
total recycled wastes). Groups of recycled waste can be prioritized from high to low according to their amount as paper, 
plastic, glass, and metal, respectively. The project reduced greenhouse gasses emission equivalent to about 390.024 metric 
ton of carbon dioxide. The most significant recycled waste that affects the reduction of greenhouse gasses emission is 
office paper which is 56.86% of total reduced greenhouse gasses emission. According to amount of reduced greenhouse 
gasses emission, groups of recycled waste can be prioritized from high to low significances as paper, plastic, metal, and 
glass, respectively. 

  
Keywords : recycling; garbage bank; waste management; recyclable wastes; greenhouse gasses 
  
Introduction 

Solid waste is a one of important problem in both developed and developing countries, especially in the 
downtown area, because it causes poor living conditions and environment in communities. This problem is even more 
intense due to the increase in population which required a lot of facilities and production to meet the increased demand 
and this result in a higher amount of solid waste. Therefore, it is necessary to have solid waste management and the 
popular approaches are burning these wastes in incinerator or sending them to sanitary landfill while the latter seem to be 
the most popular method in several countries since these countries to convert the open dumped wastes which are 
unhygienic operation to sanitary landfill [1]. However, these approaches have several disadvantages, for example, burning 
these wastes in incinerator without good operation can generate dioxin which is carcinogenic substance and several air 
pollutant such as NOx , SOx , CO2 , CO, fly ash etc. In addition, it is need to handle with the residue waste after burning 
such as bottom ash. While a disposal by sanitary landfill required enough space to storage such wastes and the space is 
very limited in many countries. Furthermore, sanitary landfill need a operational unit for handling with leachate and 
methane gas (CH4) which occur from anaerobic composting naturally of these wastes within sanitary landfill. In addition, 
both incineration and sanitary landfill involve high transportation, operation and maintenance cost and also producing 
greenhouse gasses (GHGs) such as CO2, CH4, N2O, etc. which are a cause of global warming situation.  

Recycling is a one of widely acceptable approaches in solid waste management which can reduce amount of 
wastes that have to be sent to incinerator or sanitary landfill [2]. One of an economic tool in solid waste management 
which promotes recycling activities systematically is Recyclable Materials Bank (RMB). The RMB is a center of 
purchasing and selling the recyclable wastes such as papers, plastics, glasses, metals, and others. RMB purchases these 
wastes from the bank members and then sale them to the recycle shop. The revenue of RMB occurs from the margin 
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between buying and selling prices while the bank members can sale these wastes through RMB with the higher prices than 
selling such waste individually to the recycle shop because RMB has a high volume of recyclable materials as a center of 
the garbage thus RMB can negotiate with the shop to buy these wastes from RMB with exclusive prices. The revenue 
from selling recyclable wastes of RMB members is deposited in each member’s account of RMB and the members can 
withdraw money from their account like a commercial bank. The objective of RMB is to promote waste separation at their 
sources and this result in a reduction of amount of wastes that have to be sent to the end of pipe approaches such as 
sanitary landfill which can save the limited space of the landfill and extend the landfill life. Furthermore, RMB not only 
makes a value added to the recyclable wastes but also reduces the costs that occur from handling these wastes such as 
transportation cost and also reduces an emission of GHGs by recycling these wastes and avoids sending them to sanitary 
landfill or incinerator. 

RMB project in university started successfully for first time in November 2006 at Thammasat university 
(Rangsit Campus) by the cooperation with the Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable 
Environment (TIPMSE), which is an organization under with the Federation of Thailand Industries. Suan Sunandha 
Rajabhat University (SSRU) started the RMB project in July 2009 which was sponsored by TIPMSE. The RMB project 
can reduce a lot of solid waste from university which is good for the environment. 

The objective of this work is to evaluate how good of the SSRU’s RMB project for the environment. The 
reduced amount of wastes and reduced emission of GHGs which are a result from SSRU’s RMB operation during July 
2009 to December 2010 were investigated.  

 
Material and Methods 

The data of type and amount of recycled wastes were collected from the SSRU’s RMB. The reduction of GHGs 
emission due to the recycling project compared with landfilling activity was selected to study since the general procedure 
for solid waste disposal in Bangkok metropolitan is sending the wastes to landfill. The reduced emission of greenhouse 
gasses, for instance, carbon dioxide (CO2), methane (CH4), perfluoro methane (CF4), and perfluoro ethane (C2F6) which is 
a result from SSRU’s RMB operation compared with sanitary landfill approach was evaluated by using emission factors 
from database of WAste Reduction Model (WARM) version 8.0 [3,4] developed by the United States Environmental 
Protection Agency (US-EPA). The reduction of GHGs emission was reported as metric ton of carbon dioxide equivalent 
(MTCO2E). This could be achieved by converting the amount of CH4, CF4, and C2F6 to CO2 by using a value of global 
warming potential (GWP) which are 25, 7,390, and 12,200 times of CO2 for CH4, CF4, and C2F6, respectively [5]. A 
formula for the conversion was shown in Eq. (1).  

 

                             [MTCO2E] = [CO2] + 25[CH4] + 7390[CF4] + 12200[C2F6]                      (1)  
 

Where [MTCO2E] is total amount of GHGs in metric ton of carbon dioxide equivalent. [CO2], [CH4], [CF4], and [C2F6] 
are amount in metric ton of CO2, CH4, CF4, and C2F6, respectively. 
Results and Discussion 
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Categories and amount of recycled wastes 
The RMB project of SSRU handled 97.614 metric ton of the recyclable wastes during July 2009 to December 

2010. This can save the cost for disposal of these wastes to the landfill by the project which is approximated to about 
97,614 Bath (฿) based on the transportation cost of 500฿ per metric ton of waste and landfill operational cost of 500฿ per 
metric ton of waste for Bangkok metropolitan [6]. Based on above data, the average of recycled wastes is about 5.423 
metric ton per month or 180.8 kg per day whilst amount of unrecycled solid waste that Bangkok Metropolitan 
Administration (BMA) have to dispose them out from the university is 1180.1 + 353.8 kg per day ( x + SD ; data during 
August to December 2010). The recycle rate can be approximated from the data which is about 13.28%. This value is 
similar to the rate of Bangkok and of Thailand (15% and 11%, respectively) while such value is quite low compared with 
another city such as Singapore (39%), Seoul (45%), and Hongkong (36%) but higher than that of some city e.g.  Bejing 
(<10%) [7,8].  

Details of the recycled wastes were shown in Figure 1 and Table 1. The table shows that the first three ranks of 
recycled wastes quantity are office papers, mixed papers, and PET, respectively. A group of paper has the largest amount 
followed by a group of plastic, glass, and metal, respectively. This because SSRU is an educational organization thus it is 
not surprising that why the group of paper has the largest amount compared with the other recycled groups. The office 
papers seem to have the highest fraction among the paper’s group while PET and steel have the largest amount for a group 
of plastic and metal, respectively. PET is a major fraction among a group of plastic since SSRU has their own 
manufacturing of drinking water that uses PET as drinking bottles. Such PET bottles have a fraction in a range of 31.1% 
to 70.8% of a plastic’s group in each month. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Fraction of recycled wastes by SSRU’s RMB during Jul 2009 to Dec 2010 
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Table 1 Types and amount of recycled wastes 
 

Group Types of Recycled Wastes Amount of Recycled Wastes 
kilogram (kg) Fraction (%) Fraction in Group (%) 

Papers 

Office paper   38,353.94  39.29 57.48 
Corrugated Cardboard     8,798.70  9.01 13.19 
Mixed Paper (from Office)   16,970.30  17.39 25.43 
Newspaper     2,600.90  2.66 3.90 

Plastics 

Poly Ethylene Terephthalate (PET)   12,933.81  13.25 51.65 
Low Density PolyEthylene (LDPE)     5,884.10  6.03 23.50 
High Density PolyEthylene (HDPE)     2,194.05  2.25 8.76 
Polystyrene (PS)        810.40  0.83 3.24 
Poly Vinyl Chloride (PVC)          20.20  0.02 0.08 
Mixed Plastics     3,200.85  3.28 12.78 

Glass Glass     3,739.90  3.83 100 

Metals 
Steel     1,609.20  1.65 76.39 
Aluminum        300.94  0.31 14.29 
Zinc, Copper, and other mixed metal        196.40  0.20 9.32 

Total 97,613.69 100.0 - 
 
Reduction of greenhouse gasses emission 

The Greenhouse gasses emission was reduced during July 2009 to December 2010 by SSRU’s RMB project compared 
with disposal of these wastes by the landfill. The reduced amount was calculated and the results were displayed in Figure 2 and 
Table 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Fraction of reduced MTCO2E by SSRU’s RMB compared with the landfill approach 
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Table 2 Amount of reduced GHGs by SSRU’s RMB project compared with the landfill approach 

  

Group Types of Recycled Wastes 
Amount of reduced GHGs * Fraction of 

MTCO2E 
(%) 

CO2  
(Metric ton)

CH4  
(kg) 

CF4 
(g) 

C2F6 
(g) MTCO2E 

Papers 

Office paper 95.275 5059.027 - - 221.750 56.86 
Corrugated Cardboard 18.473 515.666 - - 31.364 8.04 
Mixed Paper (from Office) 42.264 1210.113 - - 72.517 18.59 
Newspaper 6.171 77.731 - - 8.114 2.08 

Plastics 

Poly Ethylene Terephthalate (PET) 21.008 80.184 - - 23.013 5.90 
Low Density PolyEthylene (LDPE) 10.111 58.827 - - 11.582 2.97 

 High Density PolyEthylene (HDPE) 3.049 21.022 - - 3.575 0.92 
Polystyrene (PS) 1.278 6.964 - - 1.452 0.37 
Poly Vinyl Chloride (PVC) 0.032 0.174 - - 0.036 0.01 
Mixed Plastics 4.935 26.013 - - 5.585 1.43 

Glass Glass 1.290 0.973 - - 1.314 0.34 

Metals 
Steel 3.141 5.123 - - 3.269 0.84 
Aluminum 4.142 6.272 88.5 7.0 5.039 1.29 

Zinc, Copper, and other mixed metal 1.197 1.842 20.3 1.6 1.412 0.36 
Total 212.366 7069.9 108.8 8.6 390.024 100.0 

*Emission factors of national average landfill were used in calculation 
 

Since 21st July 2009, the RMB project of SSRU has been reduced 390.024 metric ton of carbon dioxide 
equivalent from recycling the wastes in the university instead of sending them to the landfill. However, comparison 
between the SSRU’s RMB project and sending all of these wastes to incinerator found that the project can reduce 229.359 
metric ton of carbon dioxide equivalent (details not shown). The reason that value from recycling instead of incineration 
approach is lower than that of recycling instead of waste disposal by landfill is the incineration approach produces more 
GHGs emission than the sanitary landfill approach. 

Figure 2 shows that a group of paper can reduce the largest amount of GHGs emission followed by a group of plastic, 
metal, and glass, respectively. It is interesting to note that a group of metal can reduce the higher amount of GHGs emission than 
a group of glass even the metal’s group has a lower quantity of the waste than the glass’s group because recycling of metal 
reduce the greater amount of GHGs emission at the manufacturing process which is an initial process of its life cycle compared 
with the group of glass. That mean recycling of metal reduces a raw material and energy that used in the process of metal 

279



256 
 

production which results in the less emission of GHGs.  
Table 2 shows that office papers, PET, and aluminum have the highest fraction in reducing GHGs emission for a 

group of paper, plastic and metal, respectively. While the first three ranks of recycled wastes that reduced the GHGs 
emission are office papers, mixed paper, and corrugated cardboard, respectively. 

 
Conclusion 

This research shows the benefit of recycling activity via RMB project of SSRU. The project can reduce both 
amount of waste disposal to the landfill and the emission of GHGs. This can directly save the cost for handling these 
wastes and also being a part of saving the world from the global warming situation. The most type of recycled waste by 
the project is a group of paper and this group has the highest fraction for the reduction of GHGs emission due to the 
recycling activity compared with the landfilling approach. The contents of this research can be further used in making of 
policies for other RMBs and for several organizations. 
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May 1997 – Aug. 2002 Studying abroad for Doctoral degree in 
 Environmental Science Program at the 
 University of North Texas, USA 

Nov. 1994 – May 1997 Chief 
 Hazardous Substances Subdivision 
 Hazardous Substance and Solid Waste 
 Management Division 
 Pollution Control Department 

Jun. 1984 – Nov. 1994 Environmental Officer  
 Toxic Substances Subdivision 
 Environmental Quality Standard Division 
 Office of the National Environment Board 

TRAINING COURSES  

 PERIOD   COURSE 

11 - 22 Jun. 1984   Environmental Impact Assessment 
Office of the National Environment Board 
(ONEB), Thailand

20 Sep. 1986 – 20 Jul. 1987 Rural and Land Ecology Survey       
International Institute for Aerial Survey and 
Earth Science (ITC), The Netherland

4 Oct. – 29 Nov. 1992 Environmental Administration (Administration 
of Pollution Control)
Japan International Cooperation Agency (JICA), 
Japan 
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21-26 Mar.1994        Chemical Risk Assessment and Management 
Environmental Agency, Singapore 

4- 6 Nov. 1994 Project Evaluation and Administration    
Pollution Control Department (PCD) and 
National Institute of Development 
Administration (NIDA), Thailand

6 -16 Feb. 1995 Proper and Safe Use of Pesticides: Diagnosis 
and Treatment of Pesticides Poisoning         
Food and Drug Administration (FDA), Thailand

27 Jan. 2004   Use of Mathematical Model for Environmental 
    Risk Assessment  

Faculty of Engineering, Mahidol University, 
Thailand

2 – 3 May 2005 SPSS for Research Project                 
Information Technology Center, Suan Sunandha 
Rajabhat University,Thailand

15-18 Oct. 2008 The Idea Factory’s Innovator’s Workshop   
Singapore

RESEARCH PROJECTS

1. Anat Thapinta. (2006). Application of Geographic Information Systems for 
 Developing a Database of Environmental Pollution Sources in Rattanakosin 

Area, Bangkok.

2. Anat Thapinta. (2007). A Comparative Study on the Emission of 
Greenhouse Gases from Livestock Farms in Maung District, Chachoengsao 
Province.

3. Anat Thapinta. (2009). The Study on Factors Affecting Greenhouse Gas 
Emission from Swine Farms: A Case Study of Swine Farms in Suphan Buri 
Province.

4. Anat Thapinta, Chaisri Tarasawaspipat, Sivapan Chu-in, Tatsanawalai 
Utarasakul and Ronbanchob Apiratikul. (2009). The Synthesis of Rajabhat 
University’s Researches on Natural Resources and Environmental 
Management by Local Community. 

5. Anat Thapinta, Tatsanawalai Utarasakul and Sunee Thapinta. (2009). 
Current Status on Non-point Source Pollution from Agriculture in Thailand. 

6. Anat Thapinta. (2010). The Study on Potential of Processing Organic 
Wastes in Suan Sunandha Rajabhat University.  

7. Anat Thapinta, Chaisri Tarasawaspipat, Sivapan Chu-in, Tatsanawalai 
Utarasakul, Paiboon  Jeamponk  and Srisuwan Kasemsawat. (2011). The 
Synthesis of Environmental Researches for Local Development in Samut 
Songkram Province. (ongoing project)
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RESEARCH PUBLICATIONS 

 INTERNATIONAL JOURNAL 

1. Thapinta, A. and P. F. Hudak. (2000). Pesticide Use and Residual 
Occurrence in Thailand. Journal of Environmental Monitoring and 
Assessment, 60: 103-114.  

2. Hudak, P. F. and A. Thapinta. (2005). Agricultural Pesticides in 
Groundwater of Kanchana Buri, Racha Buri, and Suphan Buri Provinces, 
Thailand. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 
74: 631-636.

INTERNATIONAL PROCEEDING

1. Thapinta, A. (2010). Factors Affecting Greenhouse Gas Emission from 
Swine Farms: A Case Study of Swine Farms in Suphan Buri Province, 
Thailand, The 3rd International Congress of Environmental Research 
(ICER-10) at the University of Mauritius, 16-18 September 2010, pp. 375-
376.

NATIONAL JOURNAL

1. Anat Thapinta. (1995). Impact of Improper Usage of Pesticides on 
Environmental Quality. House Agricultural Magazine, 9(3) July-
September, 1995. 

2. Anat Thapinta, Chaisri Tarasawaspipat, Sivapan Chu-in, Tassanawalai 
Utarasakul and Ronbanchob Apiratikul. (2009). The Synthesis of Rajabhat 
University’s Researches on Natural Resources and Environmental 
Management by Local Community. Summary Report of the 1st National 
Academic Conference of Rajabhat University in Local Development’s 
Researches for the Kingdom of Thailand, pp. 1-24.  

3. Anat Thapinta. (2010). Application of Geographic Information Systems 
for Developing a Database of Environmental Pollution Sources in 
Rattanakosin Area, Bangkok. Suan Sunandha Academic & Research 
Review, 2(1): 48-67.

4. Anat Thapinta, Tatsanawalai Utarasakul and Sunee Thapinta. (2010). 
Current Status on Non-point Source Pollution from Agriculture in 
Thailand. Suan Sunandha Academic & Research Review, 2(2): 73-96. 

CONFERENCES

1. Anat Thapinta. (2008). “A Comparative Study on the Emission of 
Greenhouse Gases from Livestock Farms in Maung District, 
Chachoengsao Province”, The National Conference on Pollution 
Management in Swine Farms, 26 August 2008 at Rama Garden Hotel, 
Bangkok, Thailand.
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2. Anat Thapinta. (2009). “The Synthesis of Rajabhat University’s 
Researches on Natural Resources and Environmental Management by 
Local Community”, The 1st National Academic Conference of Rajabhat 
University, 1-5 April 2009 at Hall 9 IMPACT Exhibition and Convention 
Center, Bangkok, Thailand. 

3. Anat Thapinta. (2009). “Current Status on Non-point Source Pollution 
from Agriculture in Thailand”, The International Conference on 
Collaborative Research Project organized by the Thailand Research Fund,  
25-30 May 2009 at Grand Millennium Sukhumvit Hotel, Bangkok, 
Thailand.

4. Anat Thapinta. (2010). “Factors Affecting Greenhouse Gas Emission 
from Swine Farms: A Case Study of Swine Farms in Suphan Buri 
Province, Thailand”, The 3rd International Congress of Environmental 
Research (ICER-10), 16-18 September 2010 at the University of 
Mauritius, Mauritius.

5. Anat Thapinta. (2011). “The Study on Physical and Chemical Properties 
of Organic Wastes for Refuse Derived Fuel Production: A Case Study of 
Suan Sunandha Rajabhat University”, The 2nd National Academic 
Congress of Rajabhat University: Local Research of Thai Kingdom, 
Development for Local Life, 16 January 2011 at Pibulsongkram Rajabhat 
University, Pitsanulok, Thailand.

6. Anat Thapinta. (2011). “Factors Affecting Greenhouse Gas Emission 
from Swine Farms in Suphan Buri Province”, The 10th National 
Conference on Environment, 23-25 March 2011 at BP Samila Beach Hotel 
& Resort, Songkla, Thailand. (poster presentation) 
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โครงการยอยที่ 2 

การประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของการดําเนินโครงการ                                       
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

 
RONBANCHOB APIRATIKUL, Ph.D. 

 

Personal Information:  Age:                       30                                       

Gender :               Male

Birth date :          27 October 1980 

Religion :             Buddhism 

Nationality :        Thai 

Marital Status :    Married 

Health :                Excellent 

Address : 140/5 Soi Phaholyothin 1 Phaholyothin Rd. Samsennai Division, 

Phaya-Thai District,  Bangkok Province 10400 

Tel.    02 – 278 – 5855  (Home) 

          089 – 690 – 9030  (Mobile) 

http://www.Ron.ssru.ac.th 

Education : Ph.D.  (Environmental Management) 

Chulalongkorn University, 2007 

M.Sc.  (Environmental Management)  

Chulalongkorn University, 2004 

B.Eng. (Environmental Engineering)  

Chulalongkorn University, 2002 

Grant : - National Research Council of Thailand (May 2010 – May 2011) 

- Royal Golden Jubilee Ph.D. Scholarship by

  Thailand Research Fund (2004 – 2007) 
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Research fields : 1. Sorption/Biosorption of pollutant
2. Modification of Coal Fly Ash to Zeolite 
3. Photocatalytic Oxidation of pollutant using TiO2
4. Zero-Valent Iron Nanoparticle for degrading of pollutant 
5. Solid Waste Management 

Skills  : Analytical Instruments

1. Inductively Couple Plasma (ICP) 
2. Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) 
3. Gas Chromatography (GC) 
4. UV-Visible Spectrophotometer 

Computer Programs

1. Microsoft Word 
2. Microsoft Excel 
3. Microsoft PowerPoint 
4. MATLAB
5. C Language 

Language

Good at writing, reading, listening and speaking English 

   Selected Publications : Research Articles 

1. Apiratikul, R., Madacha, M., Pavasant, P. 2011. Kinetic 
and mass transfer analyses of metal biosorption by 
Caulerpa lentillifera. Desalination. (Accepted) 

2. Naja, G., Apiratikul, R., Volesky, B., Pavasant, P., 
Hawari, J. 2009. Dynamic and Equilibrium Studies of the 
RDX Removal from Soil using CMC-Coated Zerovalent 
Iron Nanoparticles. Environmental Pollution. 157(8-9): 
2405-2412.

3. Ruen-ngam, D., Rungsuk, D., Apiratikul, R., Pavasant, P. 
2009. Formation from coal fly ash and its adsorption 
potential. Journal of the Air & Waste Management 
Association. 59: 1140–1147. 

4. Apiratikul, R., Pavasant, P. 2008. Sorption of Cu2+, Cd2+,
and Pb2+ using modified zeolite from coal fly ash.
Chemical Engineering  Journal. 144 : 245 – 258. 

5. Apiratikul, R., Pavasant, P. 2008. Batch and column 
studies of biosorption of heavy metals by Caulerpa
lentillifera. Bioresource Technology. 99 : 2766 – 2777. 

6. Apiratikul, R., Pavasant, P. 2006. Sorption isotherm 
model for binary component sorption of  copper, cadmium, 
and lead ions using dried green macroalga, Caulerpa
lentillifera. Chemical Engineering  Journal. 119 : 135–145. 
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7. Pavasant, P., Apiratikul, R., Sungkhum, V., 
Suthiparinyanont, P., Wattanachira, S., Marhaba, T.F. 
2006.  Biosorption of Cu2+, Cd2+, Pb2+, and Zn2+ using 
dried marine green  macroalga Caulerpa lentillifera.
Bioresource Technology. 97 :  2321–2329. 

8. Apiratikul, R., Marhaba, T.F., Wattanachira, S., Pavasant, 
P., 2004. Biosorption of binary mixtures of heavy metals 
by green macro alga Caulerpa lentillifera. Songklanakarin 
Journal of  Science and Technology. 26 (1) : 199–207. 

Conference Articles 

1. Ronbanchob Apiratikul, 2011. Determination of 
Langmuirian Sorption Kinetic Coefficient for Sorption of 
Copper by zeolite. 23 – 25 Mar. 2011. BP Samilar Beach 
and Resort, Songkhla, Thailand. 

2. Ronbanchob Apiratikul, Sivapan Choo-in. 2011. 
Reducing Greenhouse Gas Emissions by Recycle Material 
Bank Project in Suan Sunandha Rajabhat University. 23 – 
25 Mar. 2011. BP Samilar Beach and Resort, Songkhla, 
Thailand.

3. Ronbanchob Apiratikul, Krissana Siralertmukul, 
Patjaneenat Teyrasawasdi, Patcharida Hemrangsi. 2010. 
Utilization of Chitosan Bead with TiO2 for Dye Removal.
23 – 24 Oct. 2010. Swissotel Le Concorde Hotel, 
Bangkok, Thailand 

4. Ronbanchob Apiratikul. Determination methods of 
Langmuirian sorption kinetic coefficient. 2009. 5th Pacific 
Basin conference on Adsorption Science and Technology, 
25 – 27 May 2009, Nanyang Technology University, 
Singapore.

5. Viriya Madacha, Ronbanchob Apiratikul, Prasert 
Pavasant Heavy metals uptake by dried Caulerpa
lentillifera 2006. JGSEE and Kyoto University 2nd Joint 
International Conference on: Sustainable Energy and 
Environment "Technology and Policy Innovations", 21 - 
23 Nov. 2006,  Nai Lert Park Hotel, Bangkok. 

6. Doungmanee Rungsuk, Ronbanchob Apiratikul, Prasert 
Pavasant Zeolite synthesis from fly ash from coal-fired  
power plant by fusion method 2006. JGSEE and Kyoto 
University 2nd Joint International Conference on: 21 - 23 
Nov. 2006,  Nai Lert Park Hotel, Bangkok.

7. Ronbanchob Apiratikul, Parichat Norranattrakul, Prasert 
Pavasant. Sorption of heavy metal ions using zeolite 
modified from coal fly ash. 2006. The Regional 
symposium on Chemical Engineering (RSCE 2006), 3-5 
December 2006, Nanyang Executive Center. 
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8. Ronbanchob Apiratikul, Prasert Pavasant. Treatment of 
heavy metals using fixed-bed biosorption column by green 
macroalga, Caulerpa lentillifera. 2004. The Regional 
symposium on Chemical Engineering (RSCE 2004), 1-3 
December 2004, The Grand Hotel,Bangkok.  

Teaching Experiences: - Environmental Modeling (B.Sc.) 
- Chemical Analysis of Pollutants (B.Sc.) 
- Environmental Quality Survey and Monitoring (B.Sc.) 
- Basics of Hazardous Substance (B.Sc.) 
- Science, Technology, and Environment (B.Sc.) 
- Life and Environment (B.Sc.)  
- English for Science (B.Sc.) 
- Environmental Chemistry  (M.Sc.) 
- Water Quality Management (M.Sc.) 
- Wastewater Sampling and Analysis (M.Sc.) 

Work Experiences: - Lecturer at Department of Environmental Science,
Suan Sunandha Rajabhat University (2007 – Present)

- Environmental Consultant at HIV Engineer Co. Ltd.
      (2008 – 2009) 

- Post Doctoral Researcher at Biotechnology Research 
Institute, Canada (2007 – 2008) 

- Research Assistant at Chulalongkorn University 
       (2004 – 2007) 

- Teaching Assistant at Chulalongkorn University  
       (2005 – 2006) 

Extra Activity : Reviewer of academic journals e.g. Bioresource Technology, 
Journal of Hazardous Material, Biochemical Engineering 
Journal, Chemical Engineering Journal, etc. 
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