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แบบสรุปยอการวิจัย 
 

1. รายละเอียดเก่ียวกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
1.1 ชื่อแผนงานวิจัย                                                                                                                     

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

1.2 ชื่อโครงการ 
(ภาษาไทย)   การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยางครบ 
   วงจรและเหมาะสม 
(ภาษาอังกฤษ) Integrated Solid Waste Management in Suan Sunandha 

Rajabhat University 
1.3 งบประมาณและระยะเวลาทําวิจัย 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําป 2553     จํานวนเงิน    600,000     บาท 
ระยะเวลาที่ทําการวิจัย  1 ป ตั้งแตพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2554 

1.4 ชื่อผูวิจัยพรอมหนวยงานที่สังกัดและเลขหมายโทรศัพท 
1.4.1  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  

1.4.2  ผูรวมงานวิจัย 
(1) โครงการยอยที่ 1: การศึกษาศักยภาพในการแปรสภาพขยะที่ยอยสลายได

เพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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) โครงการยอยที่ 2: การประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของการ
ดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

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    

1.4.3  หนวยงานหลัก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม และสาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ 
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท    0-2160-1208 ถึง 10     โทรสาร     0-2160-1210 

1.4.4 หนวยงานสนับสนุน 
(1) ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม 

 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง  
 จังหวัดปทุมธานี 12120  
 โทรศัพท 0-2577-4182-5 ตอ 1102, 1125        โทรสาร 0-2577-1138 

(2) สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม 
 เลขที่ 33 อาคารวังเด็ก 4 ช้ัน 4 B ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร 
 กรุงเทพมหานคร 10900 
 โทรศัพท   0-2272-1552-3      โทรสาร     0-2272-1552-3 ตอ 18 

 
 
 
 



3 

 

2. ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 
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 ที่ผานมามหาวิทยาลัยฯไดจัดใหมีการเรียนการสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาตางๆ มากกวา 80 
สาขาวิชา มีคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนไมนอยกวา 750 คน และมีจํานวนนักศึกษา
รวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000 คน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
รวมกันอีกประมาณ 1,300 คน  

ดวยลักษณะขององคกรที่มีจํานวนผูคนมากมายตามที่กลาวขางตนบนเนื้อที่ที่มีขนาด
คอนขางจํากัดเพยีงประมาณ 60 ไร และตั้งอยูภายในบริเวณที่ลอมรอบไปดวยชุมชนตางๆ รวมทั้งมี
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยูหลายแหง มีสถานที่ราชการหลายหนวยงาน และ
ยังตั้งอยูใกลกับเขตพระราชฐานอีกดวย มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นความสําคัญที่จะตองบริหารจัดการ
เกี่ยวกับปญหาขยะใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด และกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกใหนอยที่สุด ซ่ึงจากการคาดการณในระยะเวลาที่ผานมาพบวา ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ  1.2-1.5 ตันตอวัน ขยะที่เกิดขึ้นในแตละวันดังกลาวนี้
ยังไมมีการจัดการที่เหมาะสมและครบวงจร กลาวคือ ขยะสวนใหญจะถูกเก็บรวบรวมและขนสง
มายังจุดพักขยะเพื่อรอการเก็บขนจากทางกรุงเทพมหานครซึ่งในบางครั้งไมสามารถเขามาเก็บขน
ไดทุกวัน จึงทําใหเกิดการตกคางของขยะเปนครั้งคราวและเกิดปญหาสงกลิ่นเหม็นรบกวนและ
สรางความรําคาญขึ้น อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ กําลังอยูในขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อปรับปรุง
ระบบการจัดการขยะใหมีความเหมาะสมและครบวงจร ซ่ึงสิ่งที่ไดดําเนินการไปบางแลวมีดัง 
ตอไปนี้  

1. ในชวงระหวางป พ.ศ. 2550-2551 ที่ผานมามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดจัดทํา
โครงการจัดการระบบสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล (ISO 14001: 2004) ขึ้น ซ่ึงในการ
ดําเนินงานตามโครงการดังกลาวไดทําการรวบรวมประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ที่มีระดับ
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นัยสําคัญตั้งแตระดับต่ํา ปานกลางและสูง เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและแกไขโดยความรวมมือจาก
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ผลจากการรวบรวมประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมดังกลาวพบวา
มีปญหาที่มีระดับนัยสําคัญสูงซึ่งแตละหนวยงานไมสามารถที่จะทําการแกไขไดโดยลําพังอยู 2 
ประการ นั่นก็คือปญหาเกี่ยวกับน้ําเสียที่เกิดจากอาคารทุกอาคาร และปญหาเกี่ยวกับขยะที่ยังขาด
การดําเนินงานอยางเปนระบบตั้งแตการเก็บรวบรวม การคัดแยก การนําขยะที่มีศักยภาพกลับมาใช
ใหม รวมทั้งการนําไปกําจัดทําลาย ซ่ึงในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทั้ง 2 ปญหานี้ มหาวิทยาลัยฯ 
ไดเรงดําเนินการโดยจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งเพื่อนํามากอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวม  และ
ในขณะนี้ไดทําการกอสรางและทดสอบระบบเสร็จสิ้นแลว ซ่ึงสามารถเปดใชงานไดในปการศึกษา 
2552 ที่ผานมา สวนในเรื่องของการจัดการขยะนั้นก็ไดดําเนินการแกไขปญหาในขั้นแรกโดยการ
จัดหาภาชนะรองรับขยะตามจุดตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหเพียงพอทั้งบริเวณภายในและ
ภายนอกอาคาร นอกจากนี้ยังไดทําการรณรงคใหนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรอื่นๆ เห็น
ความสําคัญของการทิ้งขยะใหถูกประเภทตามภาชนะที่จัดเตรียมไว ทั้งนี้เพื่อนําขยะที่คัดแยกไดไป
จัดการใหถูกตองตอไป ผลจากการดําเนินงานแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทั้งในเรื่องการจัดการน้ําเสีย
และขยะที่เปนรูปธรรมมากขึ้น จึงทําใหมหาวิทยาลัยฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามระบบสากล (ISO 14001: 2004) จากหนวยงานที่เปนผูตรวจประเมินตั้งแตปลายป 
พ.ศ. 2551 เปนตนมา อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ ก็ยังมีโครงการที่จะทําการปรับปรุงระบบการ
จัดการขยะใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

2. ในป พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดรับเชิญจากสถาบันการจัดการบรรจุ
ภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหเขารวมโครงการจัดการวัสดุรีไซเคิล
ในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อีก 9 แหงทั่วประเทศเขารวมโครงการพรอมกัน ซ่ึง
ประกอบดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (วิทยาเขต
หาดใหญ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตประสานมิตร
และองครักษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วัตถุประสงคที่สําคัญของโครงการดังกลาวก็คือ เพื่อสงเสริม
การคัดแยกขยะและจัดใหมีระบบการจัดการวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเปนการ
สรางวินัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเจาหนาที่และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางถูกตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดตอบรับเขา
รวมในโครงการดังกลาว เนื่องจากพิจารณาเห็นวาเปนโครงการที่ดีและสอดคลองกับนโยบายที่
มหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการปรับปรุงระบบการจัดการขยะตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ซ่ึง
มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินงานในโครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลฯ ในชวงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 



5 

 

พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตาม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการที่รวมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อ
ส่ิงแวดลอมแลว มหาวิทยาลัยฯ ไดตั้งเปาหมายที่จะสานตอโครงการดังกลาวเพื่อสรางระบบการ
จัดการขยะที่ดีตอไปในระยะยาว 

ดวยเหตุและผลตางๆ ที่กลาวมาขางตนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความเห็นวา หาก
ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ( วช.) ภายใตชุดโครงการวิจัย
เร่ือง “การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยางครบวงจรและเหมาะสม” ซ่ึง
ประกอบไปดวยโครงการยอย จํานวน 2 โครงการไดแก (1) การศึกษาศักยภาพในการแปรสภาพ
ขยะที่ยอยสลายไดเพื่อนํากลับมาใชประโยชนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ (2) การ
ประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยดําเนินชุดโครงการวิจัยนี้ควบคูไปกับการจัดทําโครงการ
จัดการวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัย รวมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมแลว ก็
นับไดวาจะกอใหเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาภายใตแผนงานวิจัย
ในครั้งนี้ไปใชในการปรับปรุงแกไขระบบการจัดการขยะอยางครบวงจรและเหมาะสมของ
มหาวิทยาลัยฯ ใหประสบผลสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายที่วางไวตอไป   

3. วัตถุประสงคการวิจัย 
การจัดทําชุดโครงการวิจัยเร่ือง “การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อยางครบวงจรและเหมาะสม” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย 3 ขอ ดังตอไปนี้     
1.  เพื่อประเมินศักยภาพและความเปนไปไดในการนําขยะที่ยอยสลายไดกลับมาใช

ประโยชนในรูปของการทําปุยหมักหรือเปนแหลงพลังงาน (โครงการยอยที่ 1) 
2.  เพื่อประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรี

ไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (โครงการยอยที่ 2) 
3.  เพื่อกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะที่ยอยสลายไดและขยะรีไซเคิลภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระยะยาว  

4. ระเบียบวิธีการวิจัย  
การดําเนินงานวิจัยภายใตชุดโครงการเรื่องการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาอยางครบวงจรและเหมาะสมซึ่งประกอบไปดวย 2 โครงการยอยคือ (1) การศึกษาศักยภาพ
ในการแปรสภาพขยะที่ยอยสลายไดเพื่อนํากลับมาใชประโยชนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา และ (2) การประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรี
ไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระเบียบวิธีวิจัยโดยยอดังนี้ 
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4.1 โครงการศกึษาศักยภาพในการแปรสภาพขยะที่ยอยสลายไดเพื่อนาํกลับมาใชประโยชน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 วิธีดําเนินงานวิจัยภายใตโครงการนี้แบงออกเปน 3 สวนตามวัตถุประสงคของโครงการ 
ดังนี้คือ 

สวนท่ี 1: การศึกษาสํารวจสถานการณเกี่ยวกับชนิดและปริมาณการเกิดขยะที่ยอยสลายได
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบดวยหัวขอในการดําเนินงานวจิัยดังนี้ 

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ ประกอบดวยหัวขอในการ
ดําเนินงานวิจัยดังนี้ 

1. การนํามาทําปุยหมัก  
2. การนํามาใชเปนแหลงพลังงาน 

สวนท่ี 1: การศึกษาสํารวจสถานการณเก่ียวกับชนิดและปริมาณการเกิดขยะท่ียอยสลายได
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. การศึกษาชนิด ปริมาณ และการจัดการขยะที่ยอยสลายไดโดยใชแบบสอบถาม 
แบงการดําเนินงานออกเปน 4 ขั้นตอน ประกอบดวย การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

การสรางแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับ ดังนี้  
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับการเก็บรวบรวมขยะตามแหลงกําเนิดตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงประกอบดวยคน
สวน คนงานเก็บขนขยะ แมบานทําความสะอาดอาคาร และเจาของรานคาจําหนายอาหาร จํานวน
รวมทั้งสิ้น 92 คน โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง  

1.2 การสรางแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้คือ 
(1)  สรางขอคําถามเกี่ยวกับการสํารวจชนิด ปริมาณ และการจัดการขยะภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยแบบสอบถามแตละชุดแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ขอมูล
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สวนตัว ขอมูลสถานการณและการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการขยะ ตามลําดับ  

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

1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการเก็บขอมูลโดยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางทั้ง 
92 คน พรอมทั้งสัมภาษณเปนรายบุคคลเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุดในแบบสอบถามแตละชุด 
จากนั้นจึงรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดรับเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนตอไป 

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

2.  การสํารวจชนิดและปริมาณการเกิดขยะท่ียอยสลายไดโดยการสุมชั่งน้ําหนักขยะ 
แบงการดําเนินงานออกเปน 3 ขั้นตอน เพื่อใหสามารถชั่งน้ําหนักขยะไดครบทุกประเภทไม

เฉพาะแตขยะที่ยอยสลายไดเทานั้น ดังนี้ 
2.1 การชั่งน้ําหนักขยะท่ัวไปจากถังขยะ ทําการสุมชั่งน้ําหนักขยะดังกลาวทุกสัปดาหๆ ละ 

2 วันคือ วันพุธ (วันทํางาน) และวันอาทิตย (วันหยุดสุดสัปดาห) เปนระยะเวลา 5 เดือนในชวง
ระหวางเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2553  

2.2  การชั่งน้ําหนักขยะท่ียอยสลายไดจากแหลงกําเนิด ทําการชั่งน้ําหนักขยะที่ยอยสลายได
ตามแหลงที่เกิด ไดแก เศษผักและผลไมที่ใชประกอบอาหารตางๆ จากรานคาจําหนายอาหาร เศษ
อาหารจากการบริโภคอาหารภายในโรงอาหาร และเศษหญาและเศษใบไมจากการตกแตง
สวนหยอมโดยรอบมหาวิทยาลัย ในการสุมชั่งน้ําหนักขยะเหลานี้ไดดําเนินการทุกสัปดาหๆ ละ 2 
วัน คือ วันพุธ (วันทํางาน) และวันอาทิตย (วันหยุดสุดสัปดาห) เชนเดียวกัน เปนระยะเวลา 2 เดือน
ในชวงระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงมกราคม พ.ศ. 2554  

2.3  การชั่งน้ําหนักกากไขมันจากบอดักไขมัน ทําการชั่งน้ําหนักกากไขมันจากบอดักไขมัน
ของรานคาจําหนายอาหารทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยดําเนินการในชวงเดือนกุมภาพันธถึง
มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยทําการสุมชั่งทุกสัปดาหๆ ละ 2 วัน คือ วันพุธ (วันทํางาน) และวันอาทิตย 
(วันหยุดสุดสัปดาห) เชนเดียวกันกับขยะประเภทอื่นๆ ที่กลาวมาขางตน  
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สวนท่ี 2: การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายไดภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะท่ียอยสลายได  
การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงจําแนกออกเปน 3 ประเภท ไดแก เศษผักและผลไม เศษอาหาร รวมทั้งเศษ
หญาและเศษใบไม มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีท่ีทําการวิเคราะห ประกอบดวยปริมาณความชื้น 
(moisture content) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) อัตราสวนระหวางคารบอนตอ
ไนโตรเจน (C/N ratio) และคาความรอน (heating value) ตามลําดับ  

1.2 จํานวนตัวอยางขยะที่ทําการวิเคราะห ทําการเก็บตัวอยางขยะที่ยอยสลายไดเปน
ระยะเวลารวม 5 เดือน ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยเก็บตัวอยางขยะแตละ
ประเภทจํานวน 3 คร้ังในแตละเดือน มีระยะเวลาหางกัน 10 วันตอหนึ่งครั้ง คิดเปนจํานวนตัวอยาง
ขยะที่ตองวิเคราะหทั้งสิ้น 45 ตัวอยาง โดยทําการวิเคราะหตัวอยางขยะแตละตัวอยางจํานวน 2 ซํ้า 

1.3 วิธีการสุมตัวอยางขยะเพื่อนํามาวิเคราะห สุมตัวอยางตามคูมือการเก็บตัวอยางขยะของ
กรมควบคุมมลพิษ โดยการใชถังตวงขนาด 50 ลิตร ตวงขยะตามจุดตางๆ หลายๆ จุด แลวนํามากอง
รวมกันใหไดประมาณ 1 ลูกบาศกเมตร จากนั้นแบงตัวอยางขยะออกเปน 4 สวน (quartering) แลว
เลือกตัวอยาง 2 สวนที่กองอยูตรงขามกันมารวมกัน คลุกใหเขากันอีกหนเพื่อใหองคประกอบตางๆ 
กระจายตัวอยางทั่วถึง จากนั้นดําเนินการทําซ้ําไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเหลือตัวอยางขยะประมาณ 20 
ลิตร จึงไดตัวอยางขยะที่จะนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ  

2. การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะท่ียอยสลายได 
การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของขยะที่ยอยสลายได มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 ตัวแปรที่เก่ียวของกับการศึกษา ตัวแปรที่เกี่ยวของแบงออกเปน 2 กลุมคือ ตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตาม ดังนี้คือ 
(1)  ตัวแปรอิสระ (independent variables) หมายถึง ประเภทของขยะที่ยอยสลายไดภาย 

ในมหาวิทยาลัยฯ ไดแก เศษผักและผลไม เศษอาหาร และเศษหญาและเศษใบไม ตามลําดับ 
(2)  ตัวแปรตาม (dependent variables) หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ

ขยะที่ยอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัยฯ ไดแก ปริมาณความชื้น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  
โพแทสเซียม อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน และคาความรอน ตามลําดับ 

2.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห สถิติที่ใชในการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของขยะที่ยอย
สลายไดทั้ง 3 ประเภทคือ One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญ .05  
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สวนท่ี 3: การประเมินเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนําขยะท่ียอยสลายไดภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทามาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ 

1. การนํามาทําปุยหมัก  
กระบวนการทําปุยหมักมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1.1 รูปแบบของการหมักปุย  ทําการหมักปุยจากขยะโดยวิ ธีใชออกซิเจน  (aerobic 

decomposition) ซ่ึงอุปกรณที่ใชคือถังเหล็กที่มีปริมาตร 200 ลิตร วางในแนวนอนบนขาตั้งเหล็กรูป
สามเหลี่ยม มีการเจาะรูขนาดประมาณ 0.5 นิ้วดานขางโดยรอบตัวถังเพื่อใหอากาศภายนอกสามารถ
ถายเทเขาสูภายในถังหมักปุยไดตลอดเวลา อันเปนการรักษาสภาพแวดลอมของการหมักปุยใหเปน
แบบใชออกซิเจน บริเวณดานขางของตัวถังหมักเจาะเปนฝาขนาดประมาณ 1.5 x 2.0 ฟุต เพื่อใช
สําหรับเติมขยะที่จะหมักลงไปในถัง สวนดานทายของถังยังการติดตั้งแกนเหล็กสําหรับหมุนถัง
หมักเพื่อใหเกิดการพลิกกลับกองปุยหมักภายในถังไดตามความตองการ 

1.2 ประเภทของขยะท่ีนํามาทําปุยหมัก ประกอบดวยขยะที่ยอยสลายไดซ่ึงเกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 3 ประเภท ไดแก เศษผักและผลไม เศษอาหาร รวมทั้งเศษหญาและเศษใบไม  

1.3 ขั้นตอนในการทําปุยหมัก มีรายละเอียดโดยยอๆ ดังนี้คือ 
 (1) จัดเตรียมวัตถุดิบที่จะใชในการหมักทําปุยซ่ึงไดแก ขยะที่ยอยสลายไดทั้ง 3 ประเภท

ตามสัดสวนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ไดทําการวิเคราะหในเบื้องตนโดยเฉพาะ
อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) ควรมีคาอยูระหวาง 20-40:1   
 (2) ทําการสับขยะจําพวกเศษผักและผลไมกับเศษหญาและใบไมใหมีขนาด 0.5-1.5 นิ้ว 
โดยประมาณ ทั้งนี้เพื่อใหการยอยสลายโดยจุลินทรียเปนไปไดงายและดียิ่งขึ้น  

 (3) นําขยะแตละประเภทใสลงในถังหมักปุยใหไดปริมาณรวมกันเทากับ 3/4 ของปริมาตร
ถังหมักปุย โดยเวนพื้นที่วางดานบนเหลือไวเปนที่ระบายอากาศภายในถัง 

 (4) ตรวจสอบปริมาณความชื้นของขยะภายในถังหมักซึ่งควรจะตองใหมีความชื้นไมต่ํา
กวารอยละ 40 ตลอดระยะเวลาของการหมักปุย 

 (5) ปดฝาและหมุนแกนเหล็กที่อยูดานทายของถังหมักปุยเพื่อทําการพลิกกลับขยะภายใน
ถังหมักอยางนอยวันละ 1-2 คร้ังทุกๆ วัน 

 (6) สังเกตและจดบันทึกขอมูลรายวัน เชน ระดับอุณหภูมิภายในถังหมักปุย ปริมาณ
ความชื้น กล่ินเหม็น ฯลฯซ่ึงโดยปกติอุณหภูมิภายในกองปุยหมักที่เหมาะสมควรอยูในชวงระหวาง 
15-40 ˚C   

 (7) นําปุยหมักที่ไดออกจากถังหมักแลวสุมตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของปุยในขั้นตอนตอไป 
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2. การนํามาใชเปนแหลงพลังงาน 
การวิจัยในครั้งนี้จะมุงเนนถึงการนําเอาขยะที่ยอยสลายไดมาใชเปนแหลงพลังงานความรอน

โดยการผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทง (Refuse derived fuel, RDF) ซ่ึงมีกระบวนการดําเนินงานดังนี้ 
2.1 รูปแบบของการทําเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะ ทําการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะดวย

วิธีการอัดโดยไมใชความรอนหรืออัดเปยก โดยมีกากไขมันที่รวบรวมจากบอดักไขมันและแปงมัน
สําปะหลังทําหนาที่เปนตัวประสาน 

2.2 ประเภทของขยะท่ีนํามาทําเชื้อเพลิงอัดแทง ไดแกขยะที่ยอยสลายไดทั้ง 3 ประเภทคือ  
เศษผักและผลไม เศษอาหาร รวมทั้งเศษหญาและเศษใบไม ซ่ึงสัดสวนของขยะแตละประเภทที่ใช
จะพิจารณาจากคุณสมบัติดานคาความรอนควบคูกับปริมาณขยะแตละประเภทที่เกิดขึ้น    

2.3  ขั้นตอนในการทําเชื้อเพลิงอัดแทง มีรายละเอียดโดยยอๆ ดังนี้คือ 
(1) จัดเตรียมขยะยอยสลายไดทั้ง 3 ประเภทที่จะใชในการทําเชื้อเพลิงอัดแทงซึ่ง

ประกอบดวย เศษผักและผลไม เศษอาหาร เศษหญาและใบไมแหง ตามลําดับ  
(2) นําขยะที่จัดเตรียมไวมาอบไลความชื้นในตูอบที่อุณหภูมิ 100-105 ˚C ประมาณ 3-4 

วัน จากนั้นจึงนํามาทําใหมีขนาดเล็กลงดวยเครื่องบดยอยขยะจนไดขนาดตามความตองการ  
(3) จัดหาตัวประสานที่จะใชในการทําเชื้อเพลิงอัดแทง ซ่ึงไดแกกากไขมันจากบอดัก

ไขมันของรานจําหนายอาหารในมหาวิทยาลัยฯ และแปงมันสําปะหลังที่ซ้ือจากรานคาในตลาด 
(4) ทดลองหาสัดสวนระหวางขยะทั้ง 3 ประเภทกับตัวประสานทั้ง 2 ชนิดขางตน โดย

กําหนดใหใชตัวประสานในสัดสวนนอยที่สุดเพื่อทําใหขยะทั้ง 3 ประเภทสามารถเกาะติดกันเปน
แทงเชื้อเพลิงได ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดสัดสวนระหวางขยะยอยสลายไดและตัวประสาน
ดังกลาวออกเปน 5 ชุดดังนี้คือ เศษอาหาร : เศษผักและผลไม : เศษหญาและใบไม : กากไขมัน : 
แปงมันสําปะหลัง ในสัดสวน 80:0:0:10:10, 0:80:0:10:10, 0:0:80:10:10, 40:30:10:10:10 และ  
26.7:26.7:26.7:10:10 ตามลําดับ  

(5) ทําการอัดแทงเชื้อเพลิงจากขยะและตัวประสานดวยวิธีการอัดโดยไมใชความรอนโดยใช
สัดสวนดังกลาวขางตน  

2.4 การตรวจสอบคุณภาพของเชื้อเพลิงอัดแทง นําเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะที่ทําเสร็จแลว
มาทําการตรวจสอบวามีคุณภาพในดานคาความรอน (heating value) และปริมาณเถา (ash content) 

2.5  การทดสอบลักษณะในการเผาไหม ทําการทดสอบลักษณะในการเผาไหมของเชื้อเพลิง
อัดแทง โดยประเมินจากลักษณะตางๆ ไดแก ระยะเวลาในการตมน้ําใหเดือด ระยะเวลาในการเผา
ไหมตั้งแตเร่ิมตนจนมอดเปนเถา รวมทั้งลักษณะของควันและกลิ่นที่เกิดจากการเผาไหมของ
เชื้อเพลิงอัดแทง เปนตน  
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4.2 โครงการประเมินความคุมคาในเชงิเศรษฐศาสตรของการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรี
ไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

วิธีดําเนินงานวิจัยภายใตโครงการนี้แบงออกเปน 3 สวนตามวัตถุประสงคของโครงการ 
ดังนี้คือ 

สวนที่ 1: การประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
สวนที่ 2: การประเมินกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
สวนที่ 3: การสํารวจขอมูลเพื่อศึกษาความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยตอการดําเนิน

โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

สวนท่ี 1: การประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
การประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลจําเปนตอง

วิเคราะหขอมูลในเชิงเศรษฐศาสตร เพื่อใชในบอกถึงประสิทธิภาพในทางการเงิน ซ่ึงในงานวิจัยนี้
ผูวิจัยไดเลือกตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัดไดแก 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 เนื่องจากในชวงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2552 ธนาคารวัสดุรีไซเคิลพึ่ง
จัดตั้งไดไมนานจึงทําใหขอมูลรายรับรายจายยังมีการเปลี่ยนแปลงในแตละเดือนคอนขางมาก
เนื่องจากระบบตางๆยังไมลงตัวจึงอาจสงผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะหได 

นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 รูปแบบคือ (1) การวิเคราะหโดยคํานวณ
จากรายรับและคาใชจายจากขอมูลทางการเงินที่แทจริงของธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา และ (2) การวิเคราะหโดยคํานวณขอมูลทางการเงินที่มีการคิดรายละเอียด
สําหรับรายรับและคาใชจายในทางทฤษฎีที่ควรจะเปนเพื่อความสมบูรณในเชิงทฤษฎี 

1. Benefit to Cost Ratio (B/C Ratio) 
   Benefit to Cost Ratio เปนการวิเคราะหเพื่อหาผลตอบแทนที่ไดจากการดําเนินการเมื่อ

เทียบกับคาใชจาย ซ่ึงคํานวณจากสมการตอไปนี้ 
 

 B/C = ผลตอบแทนทั้งหมด/ตนทุนและคาใชจายทั้งหมด  
  

ผลตอบแทน หมายถึง รายรับจากการขายขยะใหรานรับซื้อ รายรับจากการลดคาใชจายใน
การจัดการกับขยะที่สมาชิกนํามาใหธนาคารวัสดุรีไซเคิล  และดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย 
เปนตน 

ตนทุน หมายถึง เงินลงทุนซื้ออุปกรณตางๆที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล เชน ตาชั่งสําหรับชั่งขยะ สมุดบัญชีเงินฝาก และเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 
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คาใชจาย หมายถึง คาใชจายในการดําเนินการเชนคาสาธารณูปโภคไมวาจะเปนคา
โทรศัพทสําหรับติดตอประสานงานหรือคาใชไฟฟา  

2. Internal Rate of Return (IRR)  
  Internal Rate of Return (IRR) เปนการวิเคราะหเพื่อหาผลตอบแทนในรูปแบบรอยละ
ของรายไดตอเวลา ซ่ึงคํานวณไดจากสมการตอไปนี้ 

 

 CT = ∑
= ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

−k

1n
n

nn

100
IRR1

ZF   

 
เมื่อกําหนดให CT    คือ Total Capital Cost (บาท) 
   Fn     คือมูลคาของรายรับทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือนที่ n (บาท) 
   Zn     คือมูลคาของคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือนที่ n (บาท) 
   n      คือ ระยะเวลา (ในหนวยเดือน) ระหวางวันสิ้นเดือนที่ใชในการวิเคราะห 
                                   กับวันที่ 1 มกราคม 2553  
   k      คือ จํานวนเดือนที่สนใจในการวิเคราะหหาคา IRR (ในที่นี้คือ 12) 
   IRR คือ Internal Rate of Return (ในหนวย รอยละตอเดือน) 

สวนท่ี 2: การประเมินกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาเพื่อประเมินการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่ใชใน

พิธีสารเกียวโตไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กาซมีเทน (CH4) กาซเปอรฟลูออโรมีเทน 
(CF4), กาซเปอรฟลูออโรอีเทน (C2F6) และกาซไนตรัสออกไซด (N2O) จากปริมาณของขยะที่รับซื้อ
ไดในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 – ธันวาคม พ.ศ. 2553 เมื่อเทียบกับการนําขยะเหลานี้ไปฝง
กลบและการเผาดวยเตาเผาโดยการคํานวณจากคาสัดสวนการปลดลอย (Emission Factor) ของ 
Waste Reduction Model (WARM) version 8 ที่พัฒนาโดยองคกรพิทักษส่ิงแวดลอมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (US.EPA) และรายงานผลในรูปของปริมาณเมตริกตันเทียบเทากาซคารบอนได 
ออกไซด (MTCO2E) ซ่ึงคํานวณโดยใชคาศักยภาพในการทําใหเกิดโลกรอน (Global Warming 
Potential) สําหรับกาซ CH4, CF4, C2F6, และ N2O เทากับ 25, 7, 390, 12, 200, และ 298 เทาของ CO2 

ตามลําดับ ซ่ึงสามารถคํานวณโดยใชสูตรดังตอไปนี้ 

 [MTCO2E] = [CO2] + 25[CH4] + 7390[CF4] + 12200[C2F6] + 298[N2O]  
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เมื่อ [MTCO2E] คือ ปริมาณกาซเรือนกระจกทั้งหมดในหนวยเมตริกตันเทียบเทากาซ
คารบอนไดออกไซด ในขณะที่ [CO2], [CH4], [CF4], [C2F6], และ [N2O] คือปริมาณกาซ CO2, CH4, 
CF4, C2F6, และ N2O ในหนวยเมตริกตันตามลําดับ 

สวนท่ี 3: การสํารวจขอมูลเพื่อศึกษาความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยตอการดําเนิน
โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
 แบงการดําเนินงานออกเปน 4 ขั้นตอน ประกอบดวย การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
การสรางแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับ ดังนี้  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
               ประชากรที่ทําการวิจัยคร้ังนี้คือ บุคลากรที่อยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งหมด
จํานวน 16,458 คน ทําการหาจํานวนตัวอยางโดยคํานวณตามสูตรของ Taro และ Yamane ดังสมการ
ตอไปนี้ 

 n = 2Nε1
N

+
  

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

 

ซ่ึงจะไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 391 คน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการสุมตัวอยางเปนจํานวน 402 คน 
2. การสรางแบบสอบถาม 

กระบวนการในการสรางแบบสอบถามมีดังตอไปนี้คือ  
(1) สรางขอคําถามซึ่งประกอบไปดวย 4 สวน ไดแก ลักษณะทั่วไปของผูตอบเเบบสอบถาม 

ขอมูลเกี่ยวกับการรับซื้อขยะ ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
และคําถามปลายเปดเพื่อใหเเสดงถึงขอเสนอแนะเเละความคิดเห็นที่มีตอการใหบริการของธนาคารวัสดุ
รีไซเคิล 

(2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซ่ึงไดแกการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (content validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานทําการ
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเนื้อหา จากนั้นนําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
แลวมาวิเคราะหหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชเกณฑการคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC > 
0.50 สวนขอคําถามที่ไมถึงเกณฑดังกลาวใหปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเพื่อ
นําไปใชตอไป  
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ทําการเก็บขอมูลโดยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางทั้ง 402 คน โดยอาศัยวิธีการ

สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากนั้นจึงรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดรับ
เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนตอไป 

4. การวิเคราะหขอมูล  
ทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (mean) 

ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   (Standard Deviation, S.D.) 
เพื่อสรุปผลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอความพึงพอใจตอการใหบริการของธนาคารวัสดุรีไซเคิล
ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

5. ผลการวิจัย 
5.1 โครงการศึกษาศักยภาพในการแปรสภาพขยะที่ยอยสลายไดเพื่อนํากลับมาใชประโยชน

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ผลของการดําเนินงานวิจัยภายใตโครงการนี้ซ่ึงเปนโครงการยอยที่ 1 ของชุดโครงการวิจัย

สามารถสรุปไดเปน 3 สวน ดังตอไปนี้คือ 
 สวนท่ี 1: การศึกษาสํารวจสถานการณเกี่ยวกับชนิดและปริมาณการเกิดขยะที่ยอยสลายได

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา ขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงสํารวจพบในถังขยะที่

ตั้งอยูภายนอกอาคารตางๆ เปนขยะที่ทิ้งปะปนกันโดยไมมีการคัดแยกตามสีของถังขยะอยางถูกตอง 
ซ่ึงประกอบไปดวยขยะประเภทตางๆ ไดแก ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก กลองโฟมใสอาหาร ขวด
น้ําพลาสติก เศษขาว เศษขนม เศษกระดาษ กระดาษทิชซู ซองใสขนม ซองบุหร่ี ขวดแกว กลองนม 
และกระปองน้ําอัดลม เปนตน และจากการชั่งน้ําหนักขยะเหลานี้พบวามีน้ําหนักเฉลี่ย 1.18 ตันตอ
วัน โดยเปนขยะที่เกิดขึ้นในชวงวันทํางาน 1.3 ตันตอวัน และขยะที่เกิดขึ้นในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 
1 ตันตอวัน และเนื่องจากมีการทิ้งขยะปะปนกันโดยไมมีการคัดแยกตามที่กลาวมาแลว ขยะเหลานี้
จึงมีศักยภาพต่ําเนื่องจากมีความสกปรกจนขาดคุณภาพที่จะนํากลับมาใชประโยชนไดอีก ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยฯควรตองทําการรณรงคใหทิ้งขยะอยางถูกตองตามสีของถังขยะอยางตอเนื่องและเปน
รูปธรรม ซ่ึงคาดวาจะทําใหมีขยะอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนทั้งหมดหรือประมาณ 0.5-0.6 ตัน
ตอวันถูกคัดแยกออกมาเพื่อนํากลับมาใชประโยชนไดอีก สวนขยะที่เหลือจากการคัดแยกซึ่งไม
สามารถนํามาใชประโยชนไดจึงทําการรวบรวมเพื่อรอการเก็บขนจากทางกรุงเทพมหานครเพื่อ
นําไปกําจัดโดยวิธีฝงกลบตอไป  
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สวนการสํารวจปริมาณขยะที่ยอยสลายไดพบวามีจํานวนเฉลี่ยประมาณ 300 กิโลกรัมตอวัน 
โดยเศษอาหารมีปริมาณมากที่สุดคือ 191.9 กิโลกรัมตอวัน รองลงมาเปนเศษหญาและใบไม และ
เศษผักและผลไม ซ่ึงมีจํานวนเฉลี่ยเทากับ 66.3 และ 41.6 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ ขยะที่ยอยสลาย
ไดเหลานี้เปนสวนที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก ประกอบกับการที่มีภาชนะรองรับแยก
ตางหากจากขยะทั่วไป จึงทําใหงายตอการนํามาแปรรูปเพื่อใชประโยชนในรูปแบบตางๆ ซ่ึงจาก
ขอมูลการสัมภาษณผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะพบวา สวนใหญซ่ึงคิดเปนรอยละ 75.0 มี
ความคิดเห็นใหนําขยะเหลานี้ไปใชในการทําปุยหมัก และอีกรอยละ 18.2 มีความคิดเห็นให
นําไปใชเปนแหลงพลังงาน ดังนั้น จึงอาจสรุปในเบื้องตนไดวามหาวิทยาลัยฯ ควรนําขยะจํานวน
ดังกลาวในสัดสวน 3/4 ของขยะยอยสลายไดทั้งหมดหรือประมาณ 225 กิโลกรัมตอวันมาใชในการ
ทําปุยหมัก และอีก 1/4 หรือประมาณ 75 กิโลกรัมตอวันควรนําไปใชเปนแหลงพลังงานในรูปของ
การผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทงตอไป 

สําหรับขยะอีกประเภทหนึ่งซึ่งก็คือขยะรีไซเคิล อันประกอบดวยขยะชนิดตางๆ ไดแก 
กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ และเศษเหล็ก ฯลฯ นั้น จะมีรายละเอียดของการศึกษาสํารวจอยูใน
รายงานการดําเนินงานของโครงการยอยที่ 2 ซ่ึงจะไดกลาวถึงในลําดับถัดไป 

สวนท่ี 2: การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะที่ยอยสลายไดภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา คุณสมบัติทางกายภาพของขยะที่ยอยสลายไดคือปริมาณความชื้น
มีเฉลี่ยรอยละ 74.3 โดยท่ีเศษผักและผลไมมีปริมาณความชื้นสูงสุดเฉลี่ยรอยละ 78.15 รองลงมา
ไดแก เศษอาหาร และเศษหญาและใบไม ซ่ึงมีคาความชื้นเฉลี่ยรอยละ 75.23 และ 69.54 ตามลําดับ 
สวนคุณสมบัติทางเคมีดานตางๆ สรุปไดวา เศษผักและผลไมมีธาตุอาหารของพืชคือ N, P และ K 
สูงทึ่สุดโดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 0.17, 0.52 และ 0.18% ตามลําดับ เศษอาหารมีอัตราสวนระหวาง
คารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) สูงสุดคือเฉล่ียประมาณ 17.5:1 ในขณะที่เศษหญาและใบไม 
และเศษผักและผลไมมีคา C/N ratio รองลงมาเฉลี่ยประมาณ 17:1 และ 15:1 ตามลําดับ สําหรับ
คุณสมบัติดานการใหคาความรอนปรากฏผลวา เศษอาหารใหคาความรอนสูงที่สุด รองลงมาไดแก
เศษผักและผลไมกับเศษหญาและใบไมซ่ึงมีคาเฉลี่ย 5,378.29, 5,315.71 และ 4,848.42 cal/g 
ตามลําดับ และจากการเปรียบเทียบคุณสมบัติทั้งทางดานกายภาพและทางเคมีระหวางขยะทั้ง 3 
ประเภทโดยใชสถิติ One-way ANOVA พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวนปริมาณความ 
ช้ืนและคาความรอนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 [Sig. เทากับ .003 และ .038 
< α (.05) ตามลําดับ] 
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คุณสมบัติของขยะยอยสลายไดดังกลาวขางตน ซ่ึงไดแก ปริมาณความชื้นนับวามีความ
เหมาะสมตอการนําใชในการทําปุยหมักได เนื่องจากโดยหลักทฤษฎีแลวความชื้นในกองปุยหมัก
ควรมีไมต่ํากวารอยละ 50-60 ซ่ึงถาปริมาณความชื้นลดต่ําลงกวาระดับดังกลาวก็จะเปนอุปสรรคตอ
การยอยสลายของจุลินทรียได สวนคุณสมบัติทางเคมีอันไดแกอัตราสวนระหวางคารบอนตอ
ไนโตรเจน (C/N ratio) ซ่ึงแมวาจะดูต่ํากวาเกณฑที่เหมาะสมตามหลักทฤษฎีที่กําหนดใหมีคา
ระหวาง 20-40:1 อยูบาง แตก็นับวาเพียงพอตอการนําขยะเหลานี้มาทําปุยหมักได และสําหรับ
คุณสมบัติที่เกี่ยวของกับการนําขยะมาใชเปนแหลงพลังงานซึ่งไดแกคาความรอนนั้นก็พบวามีคาสูง
เพียงพอที่จะนําไปใชเปนแหลงพลังงานไดเชนเดียวกัน 

สวนท่ี 3: การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําขยะที่ยอยสลายไดภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาใชประโยชนในรูปแบบตางๆ  

ผลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําขยะที่ยอยสลายไดมาทําปุย
หมักพบวา การหมักปุยดวยวิธีการใชอากาศ (aerobic decomposition) ภายในถังเหล็กที่มีปริมาตร 
200 ลิตร วางในแนวนอนบนขาตั้งเหล็กรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีการเจาะรูขนาดประมาณ 0.5 นิ้วดานขาง
โดยรอบตัวถังเพื่อใหอากาศภายนอกสามารถถายเทเขาสูภายในถังหมักปุยไดตลอดเวลานั้น ควร
ดําเนินการโดยนําขยะจําพวกเศษอาหาร เศษผักและผลไม เศษหญาและใบไม มาผสมเขาดวยกันใน
สัดสวน 3:2:1 เพื่อทําใหสวนผสมของขยะดังกลาวมีอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N 
ratio) ประมาณ 17:1 ซ่ึงใกลเคียงกับเกณฑที่เหมาะสมคือ 20:1 ใหมากที่สุด สวนผลผลิตปุยที่ไดจาก
กระบวนการหมักขางตนซึ่งใชระยะเวลาทั้งสิ้น 28 วันปรากฏวามีคุณสมบัติในดานตางๆ ดังนี้คือ 
ธาตุอาหารหลักของพืชซ่ึงไดแก N, P และ K มีคารอยละ 3.52, 0.90 และ 1.71 ตามลําดับ และ pH  
มีคาเทากับ 6.33 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน อยางไรก็ตามพบวาคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ของปุยที่ไดคือ C/N ratio, organic matter และ moisture content ไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานดังกลาว โดย C/N ratio มีคาเทากับ 12:1 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑที่กําหนดคือ 20:1 ปริมาณความ 
ช้ืนมีคารอยละ 11.03 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑที่กําหนดคือมากกวารอยละ 35 และ organic matter  มีคาสูงถึง
รอยละ 72.57 ในขณะที่เกณฑมาตรฐานกําหนดเอาไวที่รอยละ 25-50 เทานั้น ซ่ึงในกรณีนี้ 
จําเปนตองมีการปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคในการหมักปุยใหเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อทําใหคุณสมบัติ
เหลานี้เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินตอไป สําหรับการประเมินคาใช จายเบื้องตน
ในการจัดทําโครงการผลิตปุยหมักตามเทคโนโลยีที่กลาวมานี้พบวา ในระยะเริ่มตนจะมีคาใชจายที่
เปนตนทุนคงที่ (Fixed cost) 50,000-70,000 บาท และตนทุนผันแปร (Variable cost) ประมาณ 
5,000 บาทตอเดือน 
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สวนผลการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําขยะที่ยอยสลายไดมาทําเชื้อเพลิงอัด
แทงพบวา การผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนโดยอาศัยวิธีการอัดแบบไมใชความ
รอนหรืออัดเปยกนั้น ควรดําเนินการโดยนําขยะจําพวกเศษอาหาร เศษผักและผลไม เศษหญาและ
ใบไม มาผสมเขาดวยกันโดยมีกากไขมันและแปงมันสําปะหลังทําหนาที่เปนตัวประสานในสัดสวน 
40:30:10:10:10 ซ่ึงพบวาเปนสัดสวนที่เหมาะสมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนอื่นๆ ที่ไดทํา
การทดลอง โดยเชื้อเพลิงอัดแทงที่ผลิตขึ้นจากสัดสวนดังกลาวนี้สามารถใหคาความรอนไดสูงถึง 
7,070.98 cal/g และมีปริมาณเถาเพียงรอยละ 15.7 นอกจากนี้ยังพบวามีระยะเวลาในการเผาไหมจน 
กวาจะมอดไดนานถึง 50 นาทีอีกดวย ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้ถือวามีศักยภาพเพียงพอในการนําไปใช
เปนแหลงพลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัยฯ ได สําหรับการประเมินคาใชจายเบื้องตนในการ
จัดทําโครงการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงตามเทคโนโลยีที่กลาวมานี้พบวา ในระยะเริ่มตนจะมีคาใชจาย
ที่เปนตนทุนคงที่ (Fixed cost) จํานวนประมาณ 25,000 บาท และตนทุนผันแปร (Variable cost) 
ประมาณไมเกิน 5,000 บาทตอเดือน ตามลําดับ 

5.2 โครงการประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุ
รีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ผลของการดําเนินงานวิจัยภายใตโครงการนี้ซ่ึงเปนโครงการยอยที่ 2 ของชุดโครงการวิจัย
สามารถสรุปไดเปน 3 สวน ดังตอไปนี้คือ 

สวนท่ี 1: การประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา การดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิลที่ผานมาตั้งแตเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2553 สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลจากสมาชิกของธนาคาร
ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนําไปจําหนายใหรานรับซื้อของเกาไดทั้งสิ้น 97.6 ตันหรือคิดเปน
ประมาณ 180.8 กิโลกรัมตอวัน โดยเรียงลําดับตามกลุมของขยะจากมากไปนอยดังนี้คือ กลุม
กระดาษ พลาสติก แกว และโลหะ คิดเปนรอยละ 68.36, 25.66, 3.83 และ 2.16 ตามลําดับ ทั้งนี้
พบวาขยะรีไซเคิลที่มีปริมาณมากที่สุดสามอันดับแรก ไดแก (1) กระดาษขาวดํา (2) สมุดเลมและ
เศษกระดาษรวม ซ่ึงมีแหลงกําเนิดมาจากที่ทําการสํานักงานของหนวยงานและคณะตางๆ และ (3) 
พลาสติกชนิด PET ซึ่งไดแกขวดน้ําดื่มที่ผลิตและจําหนายภายในมหาวิทยาลัยฯ และจากการ
วิเคราะหความคุมทุนในเชิงเศรษฐศาสตรพบวา การดําเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลของ
มหาวิทยาลัยฯ ในชวงที่ผานมาสามารถใหผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) ระหวาง 1.09 – 
1.16 ซ่ึงหมายความวามีผลตอบแทนมากกวาตนทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนภายในหรือคา IRR 
คิดเปนรอยละ 43.18 ตอเดือน และธนาคารฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินกิจการที่ผานมาเฉลี่ย 
5,649.75 บาทตอเดือน  
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สวนท่ี 2: การประเมินกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการลดปริมาณกาซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการ

ธนาคารวัสดุรีไซเคิลพบวา ตั้งแตธนาคารวัสดุรีไซเคิลเร่ิมดําเนินการมาตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 
2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกไดทั้งสิ้นประมาณ 390 
เมตริกตันเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซดจากการรีไซเคิลขยะภายในมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับ
การนําขยะเหลานี้ไปฝงกลบในหลุมฝงกลบ (เฉลี่ยประมาณ 4.0 เมตริกตันเทียบเทากาซ
คารบอนไดออกไซดตอเมตริกตันขยะ) แตถาเทียบกับการนําขยะเหลานี้ไปเผาดวยเตาเผาจะ
สามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกไดทั้งสิ้นประมา  229 เมตริกตันเทียบเทากาซ
คารบอนไดออกไซด (เฉลี่ยประมาณ 2.3 เมตริกตันเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซดตอเมตริกตัน
ขยะ) และจากการประเมินมูลคาปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงโดยใชราคาในตลาดคารบอน 
(CER) ซ่ึงขอมูลจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกระบุวา ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดได
จะมีมูลคา 11.5 ยูโรตอเมตริกตันเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซด และถากําหนดใหอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน 1 ยูโรเทากับ 42.8304 บาทตามขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทยแลว สามารถ
คํานวณไดวาการดําเนินโครงการธนาคารวัสดุของมหาวิทยาลัยฯ จะลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกคิดเปนมูลคาเทียบเทากับเงิน 192,106 บาท เมื่อเทียบกับการนําขยะเหลานี้ไปกําจัดยังสถานที่
ฝงกลบขยะ  

สวนท่ี 3: การสํารวจขอมูลเพื่อศึกษาความเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยตอการดําเนิน
โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

ผลจากการสํารวจความพึงพอใจโดยรวมตอการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิลพบวา 
สมาชิกสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( X  = 3.242) ซ่ึงความพอใจที่มีมากเปนอันดับ
หนึ่งไดแก การลงทะเบียนรับสมัครเปนสมาชิกของธนาคาร รองลงมาคือสถานที่ในการถอนเงิน
จากธนาคารวัสดุรีไซเคิล และขั้นตอนการถอนเงินกับทางธนาคารวัสดุรีไซเคิลที่สะดวกและรวดเร็ว 
( X = 3.378, 3.342 เเละ 3.306) ตามลําดับ สวนความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของธนาคารวัสดุ
รีไซเคิลนอยที่สุดคือดานการประชาสัมพันธ ( X  = 3.149) สวนความคิดเห็นตอแนวทางการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิลใหดีขึ้นในอนาคตพบวา สมาชิกตองการให
ปรับปรุงในดานตางๆ เชน การประชาสัมพันธที่ทั่วถึงโดยส่ือตางๆ ที่มีในมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับ
วันเปดธนาคารเพื่อรับซื้อขยะ ความถี่ของการเปดรับซื้อขยะในแตละสัปดาห การใหบริการรับซื้อ
ขยะตามตึกและอาคาร และการจัดหาที่ทําการถาวรของธนาคารฯ เพื่อความสะดวกในการทํา
ธุรกรรม เปนตน 

 



19 

 

6. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
เพื่อใหการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนไปอยางครบวงจรและ

เหมาะสม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยตอผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ใหพิจารณาดังนี้  
1.1 กําหนดรูปแบบการจัดการขยะยอยสลายไดหรือขยะอินทรียโดยนํามาใชทําปุยหมัก

เปนลําดับแรกและนําไปผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงเพื่อเปนพลังงานทดแทนเปนลําดับตอมา โดยใหการ
สนับสนุนในดานสถานที่ งบประมาณดําเนินงาน ตลอดจนเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่ได
เสนอไปแลว 

1.2 กําหนดรูปแบบการจัดการขยะรีไซเคิลโดยสานตอและสนับสนุนการดําเนินโครงการ
ธนาคารวัสดุรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยฯ อยางจริงจัง โดยเฉพาะการจัดหาที่ทําการถาวรของธนาคาร
พรอมทั้งวัสดุและอุปกรณที่จําเปนและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้รวมไปถึงการออกขอบังคับและ
ระเบียบตางๆ ที่เอื้อตอการดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล และการนําเอารายไดหรือกําไรจาก
การประกอบกิจการมาใชในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

1.3 กําหนดรูปแบบการจัดการขยะทั่วไปโดยจัดทําโครงการรณรงคใหมีการทิ้งขยะที่
ถูกตองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง ซึ่งสามารถอาศัยกลไกความรวมมือจากหนวยงานตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ และประสานงานไปยังชมรมหรือตัวแทนนักศึกษาใหเขามามีสวนรวม
และรับผิดชอบในการจัดทําโครงการฯ นอกจากนี้ควรจัดใหมีโกดังเก็บและคัดแยกขยะเพื่อนํา
กลับมาใชประโยชนใหมากขึ้นและลดปริมาณขยะที่จะตองนําไปฝงกลบใหนอยลง 

 

7. การนําไปใชประโยชน 
เมื่อชุดโครงการวิจัยนี้ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ซึ่งเปนหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัดอยูสามารถนําผลการวิจัยที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนอยางเปน
รูปธรรมตามเปาหมายที่วางไว กลาวคือ การกําหนดรูปแบบหรือแนวทางในการแกไขปญหาขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่เปนระบบและมีความเหมาะสมมากขึ้น โดยมอบหมายใหหนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบดําเนินโครงการจัดการขยะที่ยอยสลายไดทั้งในรูปแบบของการนําไปทําปุย
หมักและสงเสริมใหนําไปใชเปนแหลงพลังงาน  รวมทั ้งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหเกิดประสิทธิภาพและมีความคุมคา
ในเชิงเศรษฐศาสตร ซึ่งผลผลิตเหลานี้จะมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001: 2004) ที่มหาวิทยาลัยฯได
เร่ิมดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2551 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  

 




