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แบบสรุปสําหรับผูบริหาร                                                                
[Executive Summary] 

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย 

1. ชื่อโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย 
1.1 ชื่อโครงการวิจัย 

(ภาษาไทย)  การจัดการขยะภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยางครบวงจร
และเหมาะสม 

(ภาษาอังกฤษ) Integrated Solid Waste Management in Suan Sunandha Rajabhat 
University 

1.2 ชื่อแผนงานวิจัย 
(ภาษาไทย)  การจัดการขยะระดับมหาวทิยาลัยอยางครบวงจรและเหมาะสม
(ภาษาอังกฤษ)   Integrated Solid Waste Management in University Level 
 

2. ชื่อคณะผูวิจัยพรอมหนวยงานที่สังกัดและเลขหมายโทรศัพท 
2.1  ผูอํานวยการแผนงาน  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ  ตะปนตา 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน     3 6399 00009 83 4 
สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท    0-2160-1208, 089-205-6289 โทรสาร     0-2160-1210 
E-mail:    thapinta@hotmail.com  

2.2  ผูรวมงานวิจัย 
(1) โครงการยอยที่ 1: การศึกษาศักยภาพในการแปรสภาพขยะที่ยอยสลายไดเพื่อนํา

กลับมาใชประโยชนใหมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ  ตะปนตา (หัวหนาโครงการ) 
สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต 
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กรุงเทพมหานคร 10300                                                                                
โทรศัพท    0-2160-1208, 089-205-6289 โทรสาร     0-2160-1210                 
E-mail:    thapinta@hotmail.com 

(2) โครงการยอยท่ี 2: การประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของการดําเนิน
โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล (หัวหนาโครงการ)                                                   
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300                                                                                
โทรศัพท   0-2160-1210 โทรสาร     0-2160-1210                                          
E-mail: Ronbanchob@gmail.com                                                                                                      

3. งบประมาณและระยะเวลาทําวิจัย                                                                                                  
3.1  ไดรับทุนอุดหนุนการวจิัยประจําปงบประมาณ     2553     จํานวนเงิน   600,000     บาท   
3.2  ระยะเวลาที่ทําการวิจยั  1  ป ตั้งแต 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
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สรุปโครงการวิจัย 

1. ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนสถาบันการศึกษาขนาดกลางที่ประกอบดวยนักศึกษา 

นักเรียน ตลอดจนคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และคนงานจํานวนไมต่ํากวา 20,000 คน ซ่ึง
สงผลใหมีปริมาณขยะชนิดตางๆ เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ เปนจํานวนมากในแตละวัน และ
เนื่องจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ มีขนาดคอนขางจํากัดเพียงประมาณ 60 ไร จึงทําใหมีความ
จําเปนตองมีการจัดการขยะที่เปนระบบซึ่งสามารถลดปญหาผลกระทบจากการตกคางและกลิ่น
เหม็นรบกวนจากขยะไดอยางถาวร 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย    
วัตถุประสงคในการวิจัยคร้ังนี้มี 2 ประการดวยกันคือ เพื่อประเมินศักยภาพในการนําขยะ

ยอยสลายไดหรือขยะอินทรียกลับมาใชประโยชนในรูปของการทําปุยหมักหรือเปนแหลงพลังงาน 
และเพื่อประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งไดเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2552 โดยผลที่ไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้จะ
นําไปสูการกําหนดรูปแบบในการจัดการขยะที่ยอยสลายไดและขยะรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยฯ 
อยางเหมาะสมตอไป 

 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 
3.1  การประเมินศักยภาพในการนําขยะยอยสลายไดหรือขยะอินทรียกลับมาใชประโยชนใน

รูปของการทําปุยหมักและเปนแหลงพลังงาน ดําเนินการโดย (1) สุมชั่งน้ําหนักขยะและใชแบบ 
สอบถามในการสัมภาษณผูที่ เกี่ยวของเพื่อศึกษาศักยภาพในแงของปริมาณขยะที่จะนํามาใช
ประโยชน (2) วิเคราะหตัวอยางขยะเพื่อศึกษาศักยภาพในดานคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
และ (3) ทดลองผลิตปุยหมักจากขยะที่ยอยสลายไดโดยวิธีใชออกซิเจนและผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง
จากขยะดวยวิธีการอัดแบบเปยกเพื่อศึกษาศักยภาพในแงความเหมาะสมของเทคโนโลยี นอกจากนี้
ยังทําการศึกษาเพื่อประเมินคาใชจายเบื้องตนในการดําเนินงานเกี่ยวกับการนําขยะยอยสลายไดมา
ใชทําปุยหมักและผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทงอีกดวย 

3.2   การประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ ดําเนิน 
การโดย (1) เก็บรวบรวมขอมูลปริมาณขยะรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่สมาชิกนํามาจําหนาย
ใหแกธนาคาร (2) วิเคราะหความคุมทุนจากผลตอบแทนตอตนทุน (B/C analysis) และจากอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return, IRR) (3) ออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็น
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ของสมาชิกธนาคารวัสดุรีไซเคิลเกี่ยวกับความพึงพอใจและแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของธนาคารในอนาคต และ (4) ศึกษาเกี่ยวกับการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการนํา
ขยะรีไซเคิลมาจําหนายใหแกธนาคารเพื่อนําไปแปรรูปและใชประโยชนตอไป 

 
4. ผลการวิจัย 

4.1 ศักยภาพในการนําขยะยอยสลายไดหรือขยะอินทรียกลับมาใชประโยชนพบวามี 3 ดาน
ตามผลของการวิจัยโดยสรุปดังตอไปนี้ 

      (1) ศักยภาพในแงปริมาณของขยะยอยสลายไดซึ่งประกอบดวยเศษอาหาร เศษหญา&
เศษใบไม และเศษผัก&ผลไมที่มีจํานวนเฉลี่ยประมาณ 300 กิโลกรัมตอวัน ซึ่งคาดวาจะสามารถ
นํากลับมาใชประโยชนในรูปของการทําปุยหมักและผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงสําหรับใชเปนพลังงาน
ทดแทนในสัดสวน 225 และ 75 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ 

      (2) ศักยภาพในแงคุณสมบัติของขยะที่ยอยสลายไดทั้งสามประเภท โดยมีคา C/N ratio 
เฉลี่ย 15:1 ถึง 17.5:1 และปริมาณความชื้นเฉลี่ยรอยละ 74.3 ซ่ึงเหมาะสมพอที่จะนํามาทําปุยหมัก
ได และมีคาความรอนอยูระหวาง 4,848.42 ถึง 5,378.29 cal/g ซ่ึงเหมาะสมตอการนํามาใชผลิต
เชื้อเพลิงอัดแทงเพื่อใหพลังงานความรอนไดเชนเดียวกัน  

      (3) ศักยภาพในแงความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะนําขยะยอยสลายไดกลับมาใช
ประโยชน ไดแก การทําปุยหมักโดยวิธีใชออกซิเจนในถังหมักปุยแบบหมุนได และการทําเชื้อเพลิง
อัดแทงดวยวิธีการอัดแบบเปยกโดยใชแรงคน ตามลําดับ ซ่ึงจากการประเมินคาใชจายเบื้องตนใน
การจัดทําโครงการผลิตปุยหมักและเชื้อเพิงอัดแทงพบวา ในระยะเริ่มตนจะมีคาใชจายที่เปนตนทุน
คงที่ (Fixed cost) 50,000-70,000 บาท และตนทุนผันแปร (Variable cost) ประมาณ 5,000 บาทตอ
เดือนสําหรับโครงการผลิตปุยหมัก ขณะที่คาใชจายที่เปนตนทุนคงที่และตนทุนผันแปรสําหรับ
โครงการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงมีจํานวน 25,000 บาท และไมเกิน 5,000 บาทตอเดือน ตามลําดับ ซ่ึง
ทั้งปุยหมักและเชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตไดจากทั้งสองโครงการนี้มีเปาหมายที่จะนํามาใชในกิจกรรม
ภายในมหาวิทยาลัยฯ เปนสําคัญ  

4.2 การศึกษาความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ มีผลของ
การวิจัยโดยสรุปดังตอไปนี้  

     (1) การดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิลที่ผานมาตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึง 
ธันวาคม พ.ศ. 2553 พบวาสามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลจากสมาชิกเพื่อนําไปจําหนายใหรานรับซื้อ
ของเกาไดทั้งสิ้น 97.6 ตันหรือประมาณ 180.8 กิโลกรัมตอวัน โดยเรียงลําดับตามกลุมของขยะจาก
มากไปนอยคือ กลุมกระดาษ พลาสติก แกว และโลหะ คิดเปนรอยละ 68.36, 25.66, 3.83 และ 2.16 
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ตามลําดับ ทั้งนี้พบวาขยะรีไซเคิลที่มีปริมาณมากที่สุดสามอันดับแรกคือ กระดาษขาวดํา สมุดเลม
และเศษกระดาษรวม และพลาสติกชนิด PET     

(2) จากการวิเคราะหความคุ มทุนในเชิงเศรษฐศาสตรพบวา การดําเนินโครงการ
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยฯ สามารถใหผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) ระหวาง 
1.09 – 1.16 ซ่ึงหมายความวามีผลตอบแทนมากกวาตนทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนภายในหรือคา 
IRR คิดเปนรอยละ 43.18 ตอเดือน และธนาคารฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินกิจการที่ผานมาเฉลี่ย 
5,649.75 บาทตอเดือน  

(3) ผลจากการสํารวจความพึงพอใจโดยรวมตอการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล
พบวา สมาชิกสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( X  = 3.242, S.D. = 0.605) สวนความ 
คิดเห็นตอแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้นในอนาคตพบวา สมาชิกตองการใหปรับปรุง
ในดานตางๆ เชน การประชาสัมพันธที่ทั่วถึงเกี่ยวกับวันเปดธนาคารเพื่อรับซื้อขยะ ความถี่ของการ
เปดรับซื้อขยะในแตละสัปดาห การใหบริการรับซื้อขยะตามตึกและอาคาร และการจัดหาที่ทําการ
ถาวรของธนาคารฯ เพื่อความสะดวกในการทําธุรกรรม เปนตน 

(4) ผลการศึกษาเกี่ยวกับการลดปริมาณกาซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการดําเนินโครง 
การธนาคารวัสดุรีไซเคิลพบวา โครงการนี้สามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกไดทั้งสิ้น 390 และ 
229 ตันเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซดเมื่อตองนําขยะเหลานี้ไปกําจัดในสถานที่ฝงกลบและใน
เตาเผาขยะ ตามลําดับ 

   
5. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

เพื่อใหเกิดการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยางครบวงจรและ
เหมาะสม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยตอผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ใหพิจารณาดังนี้  

5.1 กําหนดรูปแบบการจัดการขยะยอยสลายไดหรือขยะอินทรียโดยนํามาใชทําปุยหมักเปน
ลําดับแรกและนําไปผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงเพื่อเปนพลังงานทดแทนเปนลําดับตอมา โดยใหการ
สนับสนุนในดานสถานที่ งบประมาณดําเนินงาน ตลอดจนเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่ได
เสนอไปแลว 

5.2 กําหนดรูปแบบการจัดการขยะรีไซเคิลโดยสานตอและสนับสนุนการดําเนินโครงการ
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยฯ อยางจริงจัง โดยเฉพาะการจัดหาที่ทําการถาวรของธนาคาร
พรอมทั้งวัสดุและอุปกรณที่จําเปนและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้รวมไปถึงการออกขอบังคับและ
ระเบียบตางๆ ที่เอื้อตอการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล และการนําเอารายไดหรือกําไรจาก
การประกอบกิจการมาใชในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
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5.3 กําหนดรูปแบบการจัดการขยะทั่วไปโดยจัดทําโครงการรณรงคใหมีการทิ ้งขยะที่
ถูกตองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง ซึ่งสามารถอาศัยกลไกความรวมมือจากหนวยงานตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ และประสานงานไปยังชมรมหรือตัวแทนนักศึกษาใหเขามามีสวนรวม
และรับผิดชอบในการจัดทําโครงการฯ นอกจากนี้ควรจัดใหมีโกดังเก็บและคัดแยกขยะเพื่อนํา
กลับมาใชประโยชนใหมากขึ้นและลดปริมาณขยะที่จะตองนําไปฝงกลบใหนอยลง 
 

6. การนําไปใชประโยชน 
ผูวิจัยจะนําผลการวิจัยในครั้งนี้เสนอตอคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อผลักดันใหมี

การนําขยะยอยสลายไดกลับมาใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะชวยปรับปรุงวิธีการจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และใหมีการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ อยางจริงจัง รวมทั้งรณรงคอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงในถังขยะให
ถูกตองตามประเภท ซ่ึงการผลักดันใหเกิดกระบวนการดังกลาวจะเปนการสอดคลองกับระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001: 2004) ที่มหาวิทยาลัยฯไดดําเนินการมาแลว
ตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน 
 
บทคัดยอ 

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

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้พบวา 
1. ขยะยอยสลายไดซึ่งประกอบดวยเศษอาหาร เศษผักและผลไมรวมทั้งเศษหญาและ

ใบไม มีศักยภาพใน 3 ดานดังนี้คือ (1) ศักยภาพในดานปริมาณที่มีจํานวนเฉลี่ยประมาณ 300 
กิโลกรัมตอวัน ซึ่งนับวามีเพียงพอที่จะนํากลับมาใชประโยชนได (2) ศักยภาพในดานคุณสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมีโดยเฉพาะอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจนซึ่งมีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง 15:1 - 17.5:1 และคาความรอนซึ่งมีคาเฉลี่ยระหวาง 4,848.42 - 5,378.29 cal/g และ (3) 
ศักยภาพในดานเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไดแก การทําปุยหมักโดยวิธีใชออกซิเจนซึ่งทําใหไดผล
ผลิตปุยที่มีคา N, P และ K รอยละ 3.52, 0.90 และ 1.71 ตามลําดับ และมีคา pH 6.33 โดยเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานปุยของกรมพัฒนาที่ดิน และการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงเพื่อใชเปนแหลงพลังงานดวย
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วิธีการอัดแบบไมใชความรอน โดยใชสวนผสมระหวางเศษอาหาร : เศษผักและผลไม : เศษหญา
และใบไม : กากไขมัน : แปงมันสําปะหลัง ในสัดสวน 40:30:10:10:10 ซ่ึงสามารถใหคาความรอน
ไดถึง 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 มค าในเช ิ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  

3. ปริมาณขยะทั่วไปประเภทตางๆ ซ่ึงทิ้งลงในถังขยะที่ตั้งอยูภายนอกอาคารทั่วบริเวณ
มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนทั้งสิ้นคิดเปนน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 1.3 ตันตอวันในชวงวันทํางาน และ
เฉลี่ยประมาณ 1 ตันตอวันในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ซึ่งทิ้งปะปนกันโดยไมมีการคัดแยกขยะตาม
ประเภทของถังอยางถูกตอง ทําใหเปนอุปสรรคในการที่จะนําขยะเหลานี้กลับมาใชประโยชนได
อีก ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงควรรณรงคใหมีการทิ้งขยะที่ถูกตองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 
พรอมทั้งควรมีโกดังเก็บรวบรวมและคัดแยกขยะเพื่อนําบางสวนกลับมาใชประโยชนกอนที่จะ
ขนสงสวนที่เหลือไปกําจัดยังสถานที่ฝงกลบตอไป 

 

คําสําคัญ : ขยะที่ยอยสลายได, ขยะรีไซเคิล, การทําปุยหมัก, เชื้อเพลิงอัดแทง, ธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล, 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 

 




