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บทคัดยอ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) มีลักษณะเปนชุมชนขนาดยอมท่ีประสบปญหาขยะมูล

ฝอยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณและคุณลักษณะของเศษอาหารท่ี

เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) และประเมินศักยภาพในการนําเศษอาหารมาผลิตเปน

กาซชีวภาพ โดยการเก็บขอมูลจากโรงอาหารในมหาวิทยาลัย 5 แหง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบวาเศษอาหารสวน

ใหญประกอบดวย เศษขาว เศษกับขาวท่ีเหลือ เศษผักและผลไม มีปริมาณเฉลี่ยประมาณ 3.86 ตันตอวัน 

ท่ีระดับความชื้นรอยละ 75-90 โดยปริมาณเศษอาหารจะเปลี่ยนแปลงตามการเปดและปดภาคเรียนของ

มหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ โดยมีปริมาณนอยท่ีสุดอยูท่ี 2.87 ตันตอวันในชวงปดเทอม และปริมาณ

มากท่ีสุดอยูท่ี 4.41 ตันตอวันในชวงเปดเทอม จากการเก็บขอมูลและฐานขอมูลงานวิจัยสามารถคํานวณ

การผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหารในมหาวิทยาลัยไดเทากับ 698.4 ลูกบาศกเมตรตอปริมาณเศษอาหาร

เฉลี่ย 1 วัน ซ่ึงสามารถทดแทนเชื้อเพลิง LPG ได 319.6 กิโลกรัม และสามารถใชผลิตกระแสประมาณ 

0.021 MW (จากการคิดคาปริมาณกาซชีวภาพท่ี 1 ลูกบาศกเมตรตอปราณกระแสไฟฟาท่ีต่ําสุด 0.71 

และสูงสุดท่ี 1.4 kWh) ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา ขอมูลเหลานี้จะเปนทางเลือกและสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจ

ในการจัดการขยะในระดับตางๆ สามารถนําองคความรูท่ีไดรับ ขยายผลออกไปสูระดับชุมชน ระดับ

จังหวัดและระดับประเทศ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียังยื่นตอไป 

 

คําสําคัญ: ขยะชุมชน, เศษอาหาร, กาซชีวภาพ,  พลังงานทดแทน, การผลิตกระแสไฟฟา 
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Abstract 

Nowadays the demand of energy has increased every year. Srinakharinwirot University 

(Ongkharuk) is a small community that is experiencing food waste generated 

continuously.  This research was intended to study the quantity and characteristics of 

waste food products that occurs in the university, and to estimate the potential of 

renewable energy form food waste in this area. Survey date gathered among 5 cafeterias 

in the university, Ongkharuk Demonstration School, and HRH Princess Maha Chakri 

Sirindhorn Medical Center. The results found that all cafeterias had consumer around 

8,493 persons per day, the waste of rice, food, vegetables and fruits means of 3.86 

ton/day with 75% - 90% MC. This is seasonal waste depend on semester of the 

university and the school with minimum as 2.87 ton/day in vacation and maximum as 

4.41 ton/day in semester. Based on survey data and literatures, waste can be calculated 

biogas production around 698.4 m3 /day. This can replace 319.6 kg LPG, and produce 

electricity at 0.021 MW (from up to 1 cubic meter of gas per electricity minimum at 0.71 

and maximum at 1.4 kWh). We sincerely hope that this research can provide a basic 

information and motivation for driving sustainable municipal waste management in the 

community level. 

 

Keywords: Municipal Waste, Fresh-Food Waste, Renewable Energy, Biogas, Electricity 

Production 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 โครงงานวิศวกรรมนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลือจากผูมีพระคุณหลายทาน คณะผูจัดทํา

โครงการขอขอบพระคุณ อ.ดร. สุธิดา ทีปรักษพันธุ อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาอันมี

คาเพ่ือใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตรวจแกไขความเรียบรอย ตลอดจนการชี้แนะในการหาคําตอบในปญหา

ตางๆ ระหวางจัดทําโครงงานนี้ ดวยความเอาใจใสอยางยิ่ง 

 ขอขอบพระคุณ คุณญานิกา ฤกษมหาลิขิต และคุณจิรชา คงตระกูล ท่ีใหความชวยเหลือดาน

การวิเคราะหผลการทดลองทางกายภาพและเคมี อีกท้ังอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลใหกับคณะ

ผูจัดทําโครงงาน ทางคณะผูจัดทําโครงงานขอขอบพระคุณในความชวยเหลือครั้งนี้เปนอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณผูบริหาร เจาหนาท่ีศูนยการแพทยฯ เจาหนาท่ีโรงเรียนสาธิตฯ ผูประกอบการ

รานคาและพนักงานผูแลดูการจัดการเศษอาหารทุกทาน ท่ีทางคณะผูจัดทําไดเขาไปศึกษาวิจัยท่ีทานไดให

ความรวมมือในการใหขอมูล ความชวยเหลือ และขอเสนอแนะตางๆใหกับคณะผูจัดทําโครงงาน ทางคณะ

ผูจัดทําโครงงานขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ทายท่ีสุดนี้ ทางคณะผูจัดทําโครงงานขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวท่ีใหการสนับสนุนให

กําลังใจในการศึกษาตลอดมา และหวังเปนอยางยิ่งวาโครงงานวิศวกรรมนี้ จะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจ 

นําไปศึกษาไมมากก็นอยตอไป ความดีและประโยชนใดๆ จากโครงงานวิศวกรรมนี้ ขอมอบใหกับผูมี

พระคุณทุกทานท่ีไดกลาวมาท้ังหมด 
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ประมวลคํายอ 

 

คํายอ คําอธิบาย 

ABR บอหมักไรอากาศแบบผนังก้ัน (Anaerobic Baffled Reactor, ABR) สําหรับการ

บําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศและการผลิตแกซชีวภาพ 

AFFR ระบบบําบัดแบบตรึงฟลมจุลินทรียชนิดไรอากาศ ( Anaerobic Fixed Film 
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C คารบอน 

COD ปริมาณออกซิเจนท้ังหมดท่ีตองการใชเพ่ือออกซิเดชันสารอินทรียในน้ําใหเปน
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ของเครื่องปฎิกรณ อยางตอเนื่องโดยมีใบกวนชวยกวนสารทําปฏิกิริยาใหมี

อุณหภูมิและความเขมขนเทากันตลอด ใบกวนมีหนาท่ีนอกจากทําใหสารทํา

ปฏิกิริยามีเนื้อเดียวกันแลว ยังชวยเพ่ิมการถายเทมวลและความรอน 

EM กลุมจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพและใหประโยชนในทางเกษตรกรรม 
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LPG กาซไฮโดรคารบอนเหลว คือ โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซบิวเทน หรือ

บิวทีลีน อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ผสมกันเปนสวนใหญ 

MC คาความชื้น 

MJ หนวยท่ีใชวัดคาพลังงาน (เมกะจูล) 

MW หนวยวัดทางไฟฟา มิลลิโวลต 

N ไนโตรเจน 

pH ตัวชี้วัดความเปนกรด-ดาง  

PPM หนึ่งสวนในลานสวน (1 ใน 1,000,000) เปนหนวยในการตวงหรือวัด 

sCOD ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําท่ีตองการใชเพ่ือออกซิเดชันสารอินทรียในน้ําใหเปน
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คํายอ คําอธิบาย 

SS คาของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid, SS) 
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บทท่ี1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของโครงงาน 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) มีเนื้อท่ีท้ังหมดกวา 900 ไร ประกอบดวย อาคาร

เรียน อาคารปฏิบัติการ อาคารสํานักงาน ศูนยวิจัยดานการศึกษา ศูนยการแพทย หอพักนิสิตและบุคลากร 

ลานกิจกรรม และรานอาหารเพ่ือรองรับผูอาศัย ผูปฏิบัติงานและผูมาติดตอราชการ ทําใหพ้ืนท่ีแหงนี้มี

สถานะกลายเปนชุมชนขนาดยอม ท่ีมีปญหาพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการน้ําเสีย และขยะมูลฝอยจํานวน

มาก โดยเฉพาะมูลฝอยประเภทเศษอาหารเหลือท้ิงจากรานคาภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย 

 จากการสํารวจเบื้องตนพบวา ศูนยอาหารภายในมหาวิทยาลัยมี จํานวนท้ังสิ้น 5 แหง ของศูนย

การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 แหง และของโรงเรียนสาธิตฯ 1 แหง มี

นิสิต บุคลากร และผูมารับบริการทางการแพทยมาใชบริการพ้ืนท่ีแหงนี้รวมกันประมาณ 9,000 คนตอวัน 

มีปริมาณเศษอาหารเหลือท้ิงเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ปจจุบันการกําจัดเศษ

อาหารเหลานี้ยังไมสามารถรวบรวมและนําไปกําจัดไดท้ังหมด เห็นไดจากการมีเศษอาหารตกคาง และ

เหลือท้ิงตามแหลงน้ําในมหาวิทยาลัย ปญหาดังกลาวนอกจากเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและ

การดูแลรักษาสถานท่ีแลว เศษอาหารเหลายังกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ตามมา เชน กลิ่นเหม็นทํา

ใหอากาศเสีย และรั่วไหลเปนน้ําเสีย สงผลตอทัศนภาพภายในมหาวิทยาลัย เปนแหลงเพาะเชื้อโรค หาก

ไมมีการจัดการท่ีเหมาะสม 

 เทคโนโลยีกาซชีวภาพ (Biogas) เปนเทคโนโลยี ท่ีอาศัยหลักการยอยสลายสารอินทรีย โดยวิธี

ชีวภาพแบบไมใชอากาศ (Anaerobic Digestion) โดยสรางสภาวะใหแบคทีเรียท่ีมีอยูในธรรมชาติ ยอย

สลายสารอินทรียในน้ําเสียในสภาพไรออกซิเจน ผลท่ีไดจากการหมักยอย คือสวนผสมของกาซชีวภาพท่ี

สามารถติดไฟได ซ่ึงมีกาซมีเทน (Methane) เปนองคประกอบหลักอยูประมาณ 50-70% ซ่ึงถือเปน

สวนประกอบหลัก จึงทําใหมีคุณสมบัติจุดติดไฟไดดี และสามารถเปนทางเลือกเพ่ือนําไปใชเปนพลังงาน

ทดแทนในรูปตางๆ เชน นําไปใชในการหุงตม, ใชกับเครื่องตมน้ํารอน และเครื่องอบแหงเชิงอุตสาหกรรม

ตางๆ ไดเปนอยางดี การใชกาซชีวภาพเนนใหใชประโยชน ทางดานการผลิตความรอนโดยตรงมากท่ีสุด

และหากมีปริมาณมากเกินพอ ก็สามารถนําไปใชเดินเครื่องยนต เพ่ือผลิตไฟฟาตอไป 

 ในชวงหลายปท่ีผาน เปนท่ีทราบกันดีวาในเขตชนบทของประเทศกําลังพัฒนา มีการผลิตกาซ

ชีวภาพจากขยะทางการเกษตรและขยะอาหารจากครัวเรือน สําหรับการหุงหาอาหาร และเพ่ือแสงสวาง 

สําหรับประเทศไทยมีของเสียจากผลิตภัณฑทางการเกษตรจํานวนมาก ท้ังพืช และมูลสัตว จึงมีการ

สงเสริมการใชกาซชีวภาพมากวา 30 ปแลว แมในระยะแรกยังจํากัดอยูในระดับครัวเรือนหรือเกษตรกร

https://wastewatertreatments.wordpress.com/2010/11/03/%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8b-%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b9%84%e0%b8%9a-%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%aa-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/
https://wastewatertreatments.wordpress.com/2010/11/03/%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8b-%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b9%84%e0%b8%9a-%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%aa-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/
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รายยอย แตในปจจุบันไดมีการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพมากข้ึนอยางตอเนื่องโดย เฉพาะโครงการ

ความรวมมือตางประเทศซ่ึงสนับสนุนเทคโนโลยีทีทันสมัยสําหรับผลิตกาซชีวภาพเพ่ือดําเนินการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ใหสามารถประยุกตใชในฟารมเลี้ยงสัตวของประเทศไทยอยางกวางขวาง

มากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามการผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหารกลับยังไมไดแพรหลายมากนัก 

 จากเหตุผลท่ีกลาวมา ขยะเศษอาหารเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตพลังงานทดแทน 

คณะผูวิจัยจึงทําการสํารวจปริมาณคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเศษอาหารจากโรงอาหารภายใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) เพ่ือประเมินศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพดวยระบบการหมัก

แบบไรอากาศ เพ่ือนําไปสูการผลิตพลังงานทดแทนดานอ่ืนๆ ใชภายในมหาวิทยาลัย เชน เชื้อเพลิงเพ่ือ

ผลิตกาซหุงตม ขับเคลื่อนยานพาหนะและการผลิตกระแสไฟฟา โดยคาดหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยนี้จะ

เปนทางเลือกหนึ่งในการชวยบริหารจัดการปญหาขยะเศษอาหารภายในมหาวิทยาลัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนไดอีกทางหนึ่ง 

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาปริมาณขยะเศษอาหารท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(องครักษ) 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี และองคประกอบทางเคมีของเศษ

อาหารภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) 

 1.2.3 เพ่ือศึกษาศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหารภายในมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 ทําการศึกษาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

 1.3.2 ขยะเศษอาหารท่ีทําการศึกษาคือ เศษอาหารท่ีเกิดข้ึนจากกโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) และศูนย

การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 1.3.3 ระยะเวลาการประเมินผล ตั้งแต สิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 

 

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
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 1.4.1 ทราบปริมาณและคุณสมบัติของขยะเศษอาหารท่ีเกิดข้ึนจากแหลงกําเนิดท้ัง 7 แหงใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) 

 1.4.2 ทราบศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพและการทดแทนพลังงานจากขยะเศษอาหารใน

พ้ืนท่ี 

 1.4.3 สามารถนําองคความรูท่ีไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการจัดการขยะเศษอาหาร

เพ่ือผลิตเปนพลังงานทดแทนใชในมหาวิทยาลัยไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 
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ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกาซชีวภาพ 

 2.1.1 ความหมายของกาซชีวภาพ  

  กาซชีวภาพเปนรูปแบบพลังงานทดแทนท่ีสะอาดประเภทหนึ่งท่ีสามารถใชทดแทนแหลง

พลังงานท่ีใชอยูภายในชุมชน เชน  เชื้อเพลิงฟอสซิลและน้ํามัน ซ่ึงเชื้อเพลิงเหลานี้กอใหเกิดปญหา

สิ่งแวดลอมดานนิเวศวิทยา  และในขณะเดียวกันยังเปนเชื้อเพลิงท่ีใชแลวหมดไป  ท้ังนี้พบวาองคประกอบ

ท่ีสําคัญของกาซชีวภาพ ประกอบดวยกาซมีเทน โดยท่ัวไปมีความเขมขนประมาณ 55-65 เปอรเซ็นตโดย

ปริมาตร  กาซคารบอนไดออกไซด 35-45 เปอรเซ็นตโดยปริมาตรออและกาซอ่ืนๆ  ดังแสดงในตารางท่ี 

2.1  ซ่ึงแตกตางจากกาซธรรมชาติท่ีประกอบดวยกาซมีเทนมากถึง 90-95 เปอรเซ็นต  ดังนั้นกาซชีวภาพ

จึงเปนสวนหนึ่งของกาซธรรมชาติท่ัวๆ ไป กาซชีวภาพทําใหเกิดความรอนประมาณ 5.0-7.5 กิโลวัตตตอ

ลูกบาศกเมตร (ตารางท่ี 2.2) ซ่ึงแสดงถึงสมบัติการเผาไหมท่ัวไปของกาซชีวภาพซ่ึงสามารถนําไป

ประยุกตใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหมสงผลทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจในดานการทดแทน

พลังงานจากน้ํามันดิบ 60 เปอรเซ็นตของการนําเขาพลังงานจากภายนอกประเทศ  ดังนั้นกาซชีวภาพจึง

เปนพลังงานหมุนเวียนอีกทางเลือกหนึ่ง โดยภาพรวมของการเปนพลังงานหมุนเวียนของกาซชีวภาพดัง

แสดงในรูปท่ี  2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 องคประกอบของกาซชีวภาพ 

กาซ เปอรเซ็นตโดยปริมาตร 

มีเทน (CH4) 55 - 65 

คารบอนไดออกไซด (CO2) 35 – 45 

ไฮโดรเจนซัลไฟต (H2S) 0 – 1 

ไนโตรเจร (N2) 0 - 3 

ไฮโดรเจน (H2) 0 – 1 

แอมโมเนีย (NH3) 0 - 1 

(ท่ีมา : Balat และ Balat, 2009) 

 

 

 2.1.2 แหลงวัตถุดิบสําหรับผลิตกาซชีวภาพ 
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  การผลิตกาซชีวภาพสวนใหญจะใชน้ําเสีย  สิ่งปฏิกูล  ของเสียทางการเกษตร เชน มูลสัตว

และขยะอินทรียอุตสาหกรรมเปนแหลงวัตถุดิบหลัก  สวนใหญมาจากฟารมวัวและฟารมหมู  โดยของเสีย

จาก มูลสั ตว จะ มีจุ ลิ นท รีย ชนิ ด ไม ใช ออก ซิ เจนประเภท เดี ยว กับ ท่ี ผลิ ตก าซธรรมชาติ  เช น 

Methanobacterium ruminantium,  Methanosarcina sp.  และ  Methanococcus sp.  ดังนั้นมูล

สัตวจึงเหมาะท่ีจะเปนวัตถุดิบในการผลิตกาซชีวภาพ  นอกจากการนํามูลสัตวมาใชเปนแหลงวัตถุดิบใน

การผลิตกาซชีวภาพแลว  ในปจจุบันมีการใชพืชพลังงาน เชน ขาวโพด เมล็ดทานตะวัน หญา และหญา

ซูดาน  มาเปนวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่ง  ซ่ึงพืชเหลานี้เปนพืชพลังงานท่ีถูกนํามาใชมากท่ีสุดในการผลิตกาซ

ชีวภาพ  เปนสารตั้งตนในการผลิตกาซชีวภาพซ่ึงในอนาคตอาจจะมีการใชพืชพลังงาน  และความ

หลากหลายของพืชเพ่ิมข้ึนในการผลิตกาซชีวภาพ 

   สําหรับในประเทศไทยนั้น แหลงวัตถุดิบท่ีนิยมกันมากคือ  น้ําเสียจากโรงงานตางๆ  

ของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร  ขยะอินทรีย  มูลสัตวจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวซ่ึงเปนแหลงวัตถุดิบ

ท่ีสามารถยอยสลายโดยใชจุลินทรียในระบบไรออกซิเจน  ทําใหเกิดกาซมีเทน  นอกจากวัตถุดิบดังกลาว

แลว  ประเทศไทยไดมีการนําพืชผลทางการเกษตร (Agricultural Crops)  เชน  มันสําปะหลังและ

ขาวโพด  ซ่ึงเปนพืชท่ีมีศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพและมรการปลูกกันอยางแพรหลายภายในประเทศ

มาใชเปนวัตถุดิบ  นอกจากนี้การนําผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตกาซชีวภาพนี้  เปนอีกทางเลือกหนึ่งใน

การบรรเทาปญหาการขาดแคลนพลังงาน  ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  และยังชวยลดปญหาราคา

ผันผวนของมันสําปะหลังและขาวโพดผันลงดวย  และเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร (Agricultural 

Residues) ก็ถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกาซชีวภาพอีกดวย  เชน  เปลือกมันสําปะหลัง  กากมัน

สําปะหลัง  เปลือกสัปปะรด ชานออย  และกากปาลม ซ่ึงจะกลาวในหัวขอถัดไป 

 2.1.3 กระบวนการผลิตกาซชีวภาพ 

  กระบวนการยอยสลายทางชีววิทยาแบบไรออกซิเจน (Anaerobic Process)  เปน

กระบวนการยอยสลายทางชีววิทยาท่ีอาศัยการทํางานของจุลินทรียท่ีไมใชออกซิเจนหลายกลุม  มี

กระบวนการท่ีสลับซับซอนมากโดยปฏิกิริยาทางชีวเคมีเกิดข้ึนนับรอยกระบวนการซ่ึงตองอาศัยเอนไซม

หรือตัวเรงปฏิกิริยาชวยในการเขาทําปฏิกิริยา กระบวนการยอยสลายสารอินทรียแบบไรออกซิเจนสามารถ

แบงไดเปน 4 ข้ันตอน ดังรูปท่ี 2.1  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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รูปท่ี 2.1 กระบวนการยอยสลายสารอินทรียแบบไรออกซิเจน 

(ท่ีมา: http://www.greenenergynet.net/images/tec/pic_technology5.JPG) 

 

  ในกระบวนการสรางกาซมีเทนจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการแลกเปลี่ยนโมเลกุลขนาดใหญ

ของสารอินทรียจําพวกโปรตีนคารโบไฮเดรตและไขมันใหมีขนาดเล็กลงจนถึงข้ันของกรดไขมันระเหยงาย

ขนาดเล็ก เชน กรดแอซีติก (Acetic acid, CH3COOH)  ซ่ึงข้ันตอนนี้เรียกรวมกันวาข้ันตอนการสรางกรด 

(Acid Formation Phase)  โดนกลไกการสรางกรดแบงออกไดเปน 2 สวนคือ กระบวนการท่ีเกิดข้ึน

ภายนอกเซลล  และกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในเซลล 

  การยอยสลายภายนอกเซลล ไดแก ข้ันตอนท่ี 1 คือกระบวนการไฮโดรไลซิสสารอินทรีย

โมเลกุลใหญ ไดแก คารโบไฮเดรต  ไขมัน  และโปรตีน  ซ่ึงโมเลกุลเหลานี้จะถูกจุลินทรียยอยสลายโดย

เอนไซมท่ีถูกปลอยออกมาภายนอกเซลล (Extracellular Enzyme) ใหกลายสภาพเปนสารประกอบ

เชิงเดี่ยว  (Monomer)  สําหรับใชในกระบวนการสรางกรดจุลินทรียท่ีทําหนาท่ีในการยอยสาย คือ

จุลินทรียท่ีสามารถเจริญเติบโตไดในสภาพไรออกซิเจน  (Facultative Anaerobic Bacteria)  โดยกลุม

ของจุลินทรียในข้ันตอนนี้แบงไดตามชนิดของเอนไซมท่ีใชในยอยสลายอินทรียคือ จุลินทรียท่ีใชเซลลูโลส 

(Cellulytic Bacteria)  จุลินทรียท่ีใชไขมัน (Lipolytic Bacteria)  และจุลินทรียท่ีใชโปรตีน (Proteolytic 

Bacteria) สําหรับความเร็วของกระบวนการยอยสลายในข้ันตอนนี้ข้ึนอยูกับเอนไซมท่ีถูกปลอยออกมาจาก

จุลินทรียซ่ึงเอนไซมท่ีถูกปลอยออกมาจะเลือกชนิดของปฏิกิริยา ชนิดของสารท่ีเขาทําปฏิกิริยา นอกจากนี้

การทํางานของเอนไซมยังข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ  เชน  ความเขมขนของสารอินทรีย ความเขมขน

 

 

http://www.greenenergynet.net/images/tec/pic_technology5.JPG


7 
 

ของเอนไซม อุณหภูมิ และการสัมผัสระหวางเอนไซมกับสารอินทรีย หลังจากเกิดกระบวนการยอยสลาย

ภายนอกเซลลแลว การยอยสลายก็จะเขาสูข้ันตอนการยอยสลายภายในเซลลซ่ึงไดแกข้ันตอนท่ี 2 และ

ข้ันตอนท่ี 3  

  ในข้ันตอนท่ี 2 หรือการเกิดกระบวนการสรางกรด ในข้ันตอนนี้จะใชสารท่ีไดจากการยอย

สลายในข้ันตอนแรกเปนสารต้ังตนสําหรับจุลินทรียประเภทสรางกรดโดยจุลินทรียกลุมนี้จะเปลี่ยน

สารอาหารดังกลาวใหเปนกรดอินทรียชนิดโมเลกุลเล็ก เชน กรดแอซีติก (Acetic Acid) กรดโพรไพโอนิก 

(Propionic Acid)  กรดวาเลอริก (Valeric Acid)  และกรดแลกติก (Lactic Acid) โดยกนดท่ีเกิดข้ึน

ท้ังหมดมีปริมาณสัดสวนของกรดแอซีติกสูงสุดและมีการเกิดกาซคารบอนไดออกไซดข้ึนในข้ันตอนนี้ดวย

จุลินทรียสรางกรดมีอัตราการเจริญเติบโตสูงและทนทานตอสภาพแวดลอมไดดี เปนผลสืบเนื่องมาจากการ

อยูรวมกันของจุลินทรียหลายสปชีส (Species) กรณีท่ีกลุมท่ีจุลินทรียสรางกรดมีการสรางกรดมากเกินไป

จะกอใหเกิดปญหากับระบบผลิตกาซชีวภาพโดยรวม เนื่องจากจุลินทรียสรางมีเทนจะถูกยั้บยังการทํางาน

เนื่องจากกรดท่ีมากเกินไปทําใหคาพีเอชของระบบลดลงและสงผลกระทบตอการดํารงชีพของกลุม

จุลินทรียสรางกาซมีเทนได สําหรับจุลินทรียในข้ันตอนการสรางกรด คือจุลินทรียในกลุมของเฟอรเมน

เททิฟแบคทีเรีย (Fermentative  Bacteria) หรือแอซิโดเจน (Acidogen)  ซ่ึงเปนจุลินทรียท่ีสามารถทํา

ใหเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสไดอีกดวย 

  สําหรับการเกิดปฏิกิริยาในข้ันตอนท่ี 3 หรือการเกิดกระบวนการผลิตกรดแอซิติกนั้นเปนผล

อันเนื่องมาจากการท่ีจุลินทรียท่ีทําหนาท่ีผลิตกาซมีเทนตองการสารอาหารท่ีมีความเฉพาะเจาะจงสูง  

โดยสารอาหารท่ีจุลินทรียสรางมีเทนสามารถนําไปใชประโยชนไดประกอบไดดวยกรดแอซิติก  กรดฟอร

มิก  ไฮโดรเจน  เมทานอลและเมทิลามิน  แตไมสามารถใชกรดไขมันระเหยท่ีมีคารบอนอะตอมเกินกวา 2 

อะตอม เชน กรดโพรไพโอนิก  กรดบิวทิริก  เปนสารอาหารในการผลิตกาซมีเทนโดยตรงได  ดังนั้นใน

กรณีท่ีมีกรดไขมันระเหย (Volatile  Fatty Acid)  ท่ีสรางข้ึนยังอยูในรูปของกรดอินทรียท่ีมีคารบอน

มากกวา 2 อะตอม จุลินทรียสรางมีเทนจะไมสามารถนําไปใชประโยชนไดเนื่องจากเกิดการสะสมของกรด

อินทรียในระบบเพ่ือใหระบบอยูในสภาพท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีพของจุลินทรีย  ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตอง

ทําการยอยสลายกรดอินทรียเหลานั้นใหมีอะตอมของคารบอนลดลง  เพ่ือใหปฏิกิริยาดําเนินตอไปได

จุลินทรียกลุมหนึ่งท่ีสามารถยอยสลายกรดไขมันท่ีมีคารบอนอะตอมมากกวา 2 อะตอมใหเปนกรดแอซีติก

ได ไดแก จุลินทรีย ท่ีสรางไฮโดรเจน  (Hydrogen Producing Acetogenic Bacteria) ผลผลิต ท่ีได

ประกอบไปดวยกรดแอซีติก  คารบอนไดออกไซด และไฮโดรเจน   

  ข้ั น ต อ น ท่ี  4  เรี ย ก ว าก ระบ วน ก ารส ร า ง มี เท น โด ย ก รด อิ น ท รี ย โม เล กุ ล เล็ ก  

กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และกาซไฮโดรเจน (H2)  ท่ีเกิดจากข้ันตอนการสรางกรดจะถูกเปลี่ยนเปน 

กาซมีเทนและกาซคารบอนไดออกไซด  โดยจุลินทรียชนิดสรางกาซมีเทนเกิดได 2 แบบ แบบท่ี 1 เกิดจาก

การเปลี่ยนกรดอินทรียไปเปนกาซมีเทน  ซ่ึงกาซมีเทนท่ีเกิดข้ึนจากข้ันตอนนี้มีปริมาณเปน 70 เปอรเซ็นต
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ของกาซมีเทนท่ีสามารถเกิดข้ึนไดในระบบ และอีกแบบหนึ่งจะเกิดจากการลดกาซคารบอนไดออกไซดและ 

กาซไฮโดรเจนใหกลับกลายเปนกาซมีเทนโดนจุลินทรียประเภท Hydrogen-Utilizing Methane 

Bacteria 

 2.1.4 คุณสมบัติของกาซชีวภาพ 

  ในการนํากาซชีวภาพมาใชประโยชนดานพลังงาน คาพลังงานท่ีไดจากกาซชีวภาพจะข้ึนกับ 

สัดสวน (%) ของกาซมีเทนท่ีมีอยูในเนื้อกาซชีวภาพ ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังตารางท่ี 2.2 - ตารางท่ี 2.3 

  2.1.4.1 คุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสของกาซชีวภาพ 

   ตารางท่ี 2.3  แสดงสัดสวนองคประกอบแตละชนิดในกาซชีวภาพ  โดยจะเห็นวา

โดยท่ัวไปแลวกาซชีวภาพจะมีปริมาณกาซมีเทน (CH4) อยูประมาณรอยละ 50-80  สวนท่ีเหลือเปนสิ่ง

ปนเปอนไดแก  กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)  กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)  ไนโตรเจน (N2)  ออกซิเจน 

(O2)  ไอน้ํา (H2O)  และสารประกอบอ่ืนๆ เชน  ไซลอกเซน (Silozanes)  ท้ังนี้ชนิดและสิ่งปนเปอนใน

กาซชีวภาพจะข้ึนอยูกับแหลงหรือวัตถุท่ีใชในการผลิต 

 

ตารางท่ี 2.2 แสดงคาพลังงานจลนจากกาซชีวภาพ 

คุณสมบัติกาซชีวภาพ คา 

คาความรอน (Heating  Value) 21.5 MJ/m3  (CH4 60%) 

ความเร็วเปลวไฟ 25 cm/s 

อัตราสวนอากาศตอเชื้อเพลิงในการเผาไหมทางทฤษฎี (A/F) 6.19 m3 -air/m3-gas 

อุณหภูมิเผาไหมในอากาศ 650 deg C 

อุณหภูมิจุดติดไฟของ CH4 600 deg C 

คาความจุความรอน (Cp)  1.6 kJ/m3- deg C 

ความหนาแนน 1.15 kg/m3 

(ท่ีมา : http://www.greenenergynet.net/tec_Biogas.html) 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.3 แสดงองคประกอบของกาซชีวภาพ 

ชนิด อัตราสวน 

 

 

http://www.greenenergynet.net/tec_Biogas.html
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มีเทน (CH4) 50-80 % vol. 

คารบอนไดออกไซด (CO2)   20-50 % vol. 

ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)   50-5,000 ppm 

แอมโมเนีย (NH3) 0-300 ppm 

ออกซิเจน (O2)   < 1 % vol. 

ไนโตรเจน (N2)   1-4 % vol. 

ความชื้น (H2O)   2-5 % wt (อ่ิมตัว) 

(ท่ีมา:  http://www.doeb.go.th/knowledge/data/2Compressed_Biogas.pdf) 

  2.1.4.2 คุณสมบัติท่ัวไปของกาซชีวภาพ 

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2553)  กาซชีวภาพเปนแหลงพลังงาน

ท่ีสามารถผลิตข้ึนใชเองไดอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ซ่ึงสามารถชดเชยหรือทดแทนการใชเชื้อเพลิงตางๆ กับ

อุปกรณท่ีตองการความรอนจากเชื้อเพลิงไดเปนอยางดี เชน  ทดแทนการใชกาซหุงตม (LPG) ในครวัเรือน  

เครื่องกกลูกสุกร  เครื่องอบแหง  หมอตมไอน้ํา  ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม  รวมท้ังการใชในรูปแบบ

ของแสงสวางกับตะเกียง  หรือใชกับเครื่องยนตสําหรับสูบน้ําหรือผลิตพลังงานไฟฟาเพ่ือใชกับอุปกรณ

ไฟฟาตางๆ ภายในฟารม คุณสมบัติของกาซชีวภาพแสดงในตารางท่ี 2.4 และ ตารางท่ี 2.5 

 ตารางท่ี 2.4 แสดงคุณสมบัติของกาซชีวภาพ 

คุณสมบัติของกาซชีวภาพ (ที่ 0oC ความดัน 1 บรรยากาศ) 

ปริมาณ CH4 65-70 % 

ปริมาณ CO2 30-35% 

ปริมาณ H2S 1,000 ppm 

คาความรอนต่ํา 24.48 MJ/m3   

ความเร็วเปลวไฟ 25 cm/s 

อุณหภูมิเผาไหมในอากาศ 650o C 

คาความจุความรอน (Cp)  1.6 kJ/m3- deg C 

ความหนาแนน 1.15 kg/m3 

(ท่ีมา : http://www2.dede.go.th/km_ber/e-learn/lesson4.pdf) 

 

 

ตารางท่ี 2.5 แสดงคุณสมบัติของกาซชีวภาพ 

กาซชีวภาพ 1 ลูกบาศกเมตร  มีคาความรอนเทียบเทา : ทดแทน 

กาซหุงตม (LPG) 0.46 กิโลกรัม 

 

 

http://www.doeb.go.th/knowledge/data/2Compressed_Biogas.pdf
http://www2.dede.go.th/km_ber/e-learn/lesson4.pdf
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น้ํามันเบนซิน 0.67 ลิตร 

น้ํามันดีเซล 0.60 ลิตร 

น้ํามันเตา 0.55 ลิตร 

ฟนไม 1.50 ลิตร 

ไฟฟา (คาเฉลี่ย) 1.20 กิโลวัตต-ชั่วโมง 

(ท่ีมา : http://www2.dede.go.th/km_ber/e-learn/lesson4.pdf) 

 

  2.1.4.3 คุณสมบัติและการใหคาความรอน 

   เนื่องจาก CO2  เปนกาซคงตัวและไมติดไฟ ดังนั้นสมบัติของกาซชีวภาพในดานเชื้อเพลิง

จึงข้ึนอยูกับปริมาณกาซมีเทน (CH4) เปนสําคัญ คุณสมบัติท่ีสําคัญของกาซชีวภาพ ไดแก การท่ีเปนกาซท่ี

จุดไฟติดในบรรยากาศ  ใหคาความรอนประมาณ 600 B.T.U./ลูกบาศกฟุต (สําหรับกาซมีเทนใหคาความ

รอน 1,000 B.T.U./ลูกบาศกฟุต)  หรือกาซชีวภาพ 1ลูกบาศกเมตรจะใหความรอนเทียบเทาถานไมชั้นดี  

0.74 กิโลกรัม 

   กาซมีเทนบริสุทธิ์จะไมมีสี กลิ่น รส เม่ือเผาไหมจะไดกาซ CO2 น้ํา และพลังาน  

5,000-6,000 Kcal/M3  ท่ี 15oC ความดัน 735 เซนติเมตรของปรอท สวน H2S ท่ีปะปนอยูเปนตัวการทํา

ใหเกิดการสึกกรอนและสงกลิ่นเหม็น แตเม่ือถูกเผาไหมจะมีกลิ่นนอยลง มีเทนเปนกาซท่ีทําใหเปน

ของเหลวยากเพราะมีจุดควบแนน -164.4 oC แตสามารถลดปริมาตรลงได 600 เทาท่ีจุดควบแนน ดังนั้น

จึงควรเก็บในสภาพของเหลวท่ีอุณหภูมิต่ํา  

 2.1.5 วัสดุท่ีใชในการหมัก 

  อินทรีวัตถุท่ียอยสลายไดทุกชนิดสามารถใชเปนวัสดุหมักกาซชีวภาพ ไดแก มูลสัตวทุกชนิด  

รวมท้ังของเสีย  น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทางเกษตร เชน โรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงานสกัด

น้ํามันปาลมดิบ  โรงงานผลไมกระปอง โรงงานน้ําตาล โรงงานผลิตแอลกอฮอล  โรงฆาสัตว และจากขยะ

ชุมชุนหรือรานคา ภัตตาคาร เปนตน แตวัสดุบางชนิดจะมีความเหมาะสมมากกวาวัสดุบางชนิดดวยเหตุผล

ทางตนทุนและเทคนิคไมควรใชวัสดุท่ีตองซ้ือหรือมีราคาแพงเพราะจะทําใหกาซชีวภาพมีตนทุนสูง ไม

คุมคาทางเศรษฐกิจเนื่องจากวัตถุประสงคท่ีสําคัญประการหนึ่งของการผลิตกาซชีวภาพคือ การเปลี่ยน

วัสดุเหลือใชจากครัวเรือนและชุมชน ท่ีหาไดงายในทองถ่ินนํามาใชใหเกิดประโยชนเปลี่ยนขยะหรือของ

เหลือท้ิงเปนพลังงานท่ีมีคา 

  นอกจากมูลสัตวและมูลคนแลวเศษวัสดุจากพืชก็สามารถนํามาใชเปนวัสดุหมักเพ่ือผลิตกาซ

ชีวภาพ  อินทรียวัตถุตางชนิดกันก็จะมีคุณสมบัติทางชีวเคมีท่ีตางกัน ซ่ึงจะทําใหความสามารถในการผลิต

กาซชีวภาพตางกันไป ในการหมักกาซชีวภาพสามารถใชวัสดุหมักหลายชนิดรวมกันได แตตองคํานึงถึง

ปจจัยพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและการทํางานของแบคทีเรียเมทาโนเจน 

 

 

http://www2.dede.go.th/km_ber/e-learn/lesson4.pdf
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 2.1.6 ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตกาซชีวภาพ 

  การยอยสลายสารอินทรียและการผลิตกาซมีปจจัยตางๆเก่ียวของดังตอไปนี้ 

  2.1.6.1 อุณหภูมิในการเดินระบบ (Operating  Temperature)   

   เมทาโนเจนไมสามารถทนตออุณหภูมิท่ีตํ่ามากหรือสูงมากได  ถาหากอุณหภูมิลดลงต่ํา

กวา 10 oC แบคทีเรียจะหยุดทํางาน อุณหภูมิในการเดินระบบแบงเปนสองระดับตามสปชีสของเมทาโน

เจน ไดแก  เมโซฟลิก (Mesophilic) และเทอรโมฟลิก (Thermophilic) อุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีเมโซฟลิก

ทํางานไดดีคือประมาณ 20 oC - 45 oC แตท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือชวง 37 oC - 41 oC  โดยในชวงอุณหภูมิ

ระดับนี้แบคทีเรียสวนใหญในถังหมักจะเปนเมโซฟลิก เทอรโมฟลิกทํางานไดดีในชวงอุณหภูมิท่ีสูงกวา 

ประมาณ 50 oC - 52 oC  แตก็สามารถทํางานในอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนไปถึง 70 oC 

   แบคทีเรียเมโซฟลิกนั้นมีจํานวนสปชีสมากกวาเทอรโมฟลิก นอกจากนี้ยังสามารถทนตอ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดดีกวาเทอรโมฟลิกอีกดวย ทําใหระบบหมักกาซชีวภาพท่ีใชเมโซฟ

ลิกเสถียรกวา  แตในขณะเดียวกันอุณหภูมิซ่ึงสูงกวาในระบบท่ีใชเทอรโมฟลิกก็เปนการชวยเรงปฏิกิริยา

สงผลใหอัตราการผลิตกาซสูงกวา ขอเสียอีกขอของระบบเทอรโมฟลิก คือ การท่ีตองใชพลังงานจาก

ภายนอกมาเพ่ิมความรอนใหระบบ ทําใหอาจไดพลังงานสุทธิต่ํากวา   

   2.1.6.2  ความเปนกรด - ดาง (pH  Value)   

    คา pH  ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการผลิตกาซชีวภาพคือระหวาง 7.0 - 7.2  คา pH ในถัง

หมักข้ึนอยูกับชวงของการหมักดวย  เพราะในชวงแรกแบคทีเรียท่ีสรางกรดจะสรางกรดเปนจํานวนมาก

และทําใหคา pH  ลดลง  ซ่ึงถาหากคา pH  ลดลงตํ่ากวา 5 ก็จะหยุดกระบวนการยอยและหมักท้ังหมด

หรืออีกนัยหนึ่งคือแบคทีเรียตาย  Methanogen นั้นออนไหวตอความเปนกรดดางมากและจะไม

เจริญเติบโตหากคา pH ต่ํากวา 6.5  ในชวงทายของกระบวนการความเขมขนของ NH4 จะมากข้ึนตาม

การยอยสลายไนโตรเจนท่ีเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงจะสงผลใหคา pH เพ่ิมโดยอาจเกิน 8 จนกระท่ังระบบผลิตเริ่มมี

ความเสถียรคา pH จะอยูระหวาง 6.8 – 8 

   2.1.6.3  อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N Ratio)   

   อัตราสวนของคารบอนตอไนโตรเจนของขยะอินทรียท่ีสามารถใชผลิตกาซชีวภาพ  

ตั้งแต 8 - 30  แตอัตราสวนท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการผลิตกาซชีวภาพคือประมาณ 23  ถาอัตราสวน

คารบอนตอไนโตรเจนสูงมาก  ไนโตรเจนจะถูก Methanogen นําไปใชเพ่ือเสริมโปรตีนใหตัวเองและจะ

หมดอยางรวดเร็ว  สงผลทําใหไดกาซนอย  แตถาหาก C/N Ratio ต่ํามากๆ ก็จะทําใหไนโตรเจนมีมาก

และไปเกาะกันกับแอมโมเนีย  แอมโมเนียจะไปเพ่ิมคา pH  ซ่ึงถาหากคา pH สูงถึง 8.5  ก็จะเริ่มเปนพิษ

กับแบคทีเรียทําใหจํานวน Methanogen ลดลง  นอกจากนี้หาก C/N Ratio อยูนอกเหนือจากชวง 8 - 

30  จะทําใหมีสัดสวนปริมาณกาซท่ีไดเปนกาซอ่ืนๆ เชน  คารบอนไดออกไซดสูงข้ึน  มูลสัตวโดยเฉพาะวัว

ควายมีอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนท่ีเหมาะสมท่ีสุดรองลงมาก็ไดแก พวกดอกจอก ผักตบและเศษ
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อาหาร ขณะท่ีฟางมีอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนท่ีคอนขางสูง  อยางไรก็ตามสามารถนําวัตถุดิบท่ีมี

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนสูงมาผสมกันกับวัตถุดิบท่ีมีอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนต่ําได  เพ่ือให

ไดวัตถุดิบท่ีมีอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนท่ีตองการ ตารางท่ี 2.6 แสดงอัตราสวน C/N ของวัสดุ

อินทรีย 
 

ตารางท่ี 2.6 อัตราสวน C/N ของวัสดุอินทรีย 

วัสดุ C/N Ratio 

มูลเปด 8 

มูลคน 8 

มูลไก 10 

มูลแพะ 12 

มูลหมู 18 

มูลแกะ 19 

มูลวัวควาย 24 

สาหรายแกมน้ําเงิน 25 

มูลชาง 43 

ฟางขาวโพด 60 

ฟางขาว 70 

ข้ีเลื่อย < 200 

(ท่ีมา: ชัยทัศน ไพรินทร, 2549) 

 

  2.1.6.4  ปริมาณสารอินทรียเขาสูระบบ (Loading)   

   ปริมาณสารอินทรียเขาสูระบบคือ  ปริมาณสารอินทรียท่ีเราเติมใสถังหมักในแตละวัน  

ซ่ึงถาหากวาปริมาณท่ีเราเติมนั้นมากเกินไปก็จะสงผลใหคา pH ลดลงมากเกินไป (เนื่องจากในชวงแรกของ

กระบวนการคือ  cidogenesis กรดจะถูกผลิตข้ึนมา)  จนทําระบบลมเหลวเนื่องจาก Methanogen  

ตายหมด  ซ่ึงหากสิ่งนี้เกิดข้ึนจริงก็จะตองเริ่มระบบใหมหมด  แตถาหากปริมาณสารอินทรียเขาสูระบบ

นอยกาซท่ีไดก็จะนอยตามไปดวย  เทากับวาไมไดเดินระบบเต็มตามกําลังการผลิต  ทําใหถังหมักมีขนาด

ใหญเกินไปโดยไมจําเปน 

  2.1.6.5  ระยะเวลาการกักเก็บสารอินทรียในถังหมัก (Retention  time)   

   ระยะเวลาในการกักเก็บสารอินทรียในถังหมักข้ึนอยู กับปริมาณและประเภทของ

สารอินทรียท่ีเติมเขาไปซ่ึงมีลักษณะและคุณสมบัติท่ีแตกตางกันไป  รวมถึงรูปแบบของระบบถังหมัก  หาก
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ระยะเวลาในการกักเก็บสั้นไปก็จะไมพอสําหรับแบคทีเรียท่ีจะผลิตกาซชีวภาพ  นอกจากนี้แบคทีเรียยังจะ

ถูกถายออกจากระบบเร็วเกินไปสงผลใหจํานวนแบคทีเรียลดลงไป  ทําใหแบคทีเรียท่ีเหลืออยูทําการยอย

ไมทันและอาจทําใหคา pH ในถังหมักลดลง  ขณะเดียวกันการท่ีระยะเวลากักเก็บนานเกินไปจะทําใหเกิด

การตกตะกอนของสารอินทรียท่ีแบคทีเรียยอยสลายแลวสะสมอยูทําใหถังหมักมีขนาดใหญโดยไมจําเปน  

ระยะเวลาในการกักเก็บสวนใหญจะประมาณ 14 - 60 วันข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ คือคา TSC  อุณหภูมิ  

ขนาด  และประเภทของ digester  และปริมาณสารอินทรียท่ีเติม  ระยะเวลาในการกักเก็บนั้นเปนตัวบงชี้

วาแบคทีเรียจะมีชีวิตไดนานเทาไหรโดยไมมีการเติมอาหาร  เนื่องจากระยะเวลาในการกักเก็บหมายถึง

ระยะเวลาท่ีแบคทีเรียตองการเพ่ือยอยอาหารท้ังหมด  ดังนั้นเม่ือไหรก็ตามท่ีแบคทีเรียยังยอยอาหารไม

หมดก็หมายความวา  แบคทีเรียจะยังไมตายจากการขาดอาหาร 

  2.1.6.6  ปริมาณของแข็ง (Total  Solid  Content, TSC)   

   Solid  Content  ของสารอินทรียในการผลิตกาวชีวภาพแบงเปน 2 ระบบคือ   

     1)  High – Solid (ปริมาณของแข็งสูง) TSC สูงกวา 20%  

     2)  Low – Solid (ปริมาณของแข็งต่ํา) TSC ต่ํากวา 15% 

    ถังหมักท่ีออกแบบสําหรับเติมสารอินทรีย  High – Solid  จะตองใชพลังงานมากกวา

ในการสูบน้ําตะกอน (Slurry) แตเนื่องจากในระบบ  High – Solid  ความเขมขนของน้ําในถังหมักสูงกวา 

พ้ืนท่ีท่ีใชก็จะนอยกวาในทางกลับกัน  ถังหมัก Low – Solid  สามารถใชเครื่องสูบน้ําท่ัวไปท่ีใชพลังงาน

นอยกวาสูบน้ําตะกอน  แตก็ตองใชพ้ืนท่ีมากกวาเนื่องจากปริมาตรตอสารอินทรียท่ีเติมเขาไปสูงข้ึน 

กระนั้นก็ดีการท่ีน้ําตะกอนมีความใสกวาก็ทําใหการหมุนเวียนและกระจายตัวของแบคทีเรีย และ

สารอินทรียดีข้ึนและการท่ีแบคทีเรียสามารถสัมผัสสารอินทรียอยางท่ัวถึงก็ชวยใหการยอยและการผลิต

กาซเร็วข้ึน 

  2.1.6.7  การคลุกเคลา (Mixing)   

   การคลุกเคลาตะกอน  น้ํา  และสารอินทรีย  เปนสวนประกอบท่ีสําคัญอีกสวนเพราะจะ

ทําใหแบคทีเรียสัมผัสกับสารอินทรียไดอยางท่ัวถึง  ทําใหแบคทีเรียทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สงผลใหการเกิดกาซเร็วข้ึนและมากข้ึน นอกจากนี้ยังปองกันการตกตะกอนและตะกอนลอย (Scum)  ซ่ึง

ตะกอนอาจจะไปอุดชองทางสําหรับระบายของเหลวจากถัง 

  2.1.6.8  สารอาหาร (Nutrient)   

   สารอาหารท่ีแบคทีเรียตองการเพ่ือการเจริญเติบโตนอกเหนือไปจากคารบอนและ

ไฮโดรเจนแลว  ยังมีไนโตรเจน  ซัลเฟอร  ฟอสฟอรัส  โปแตสเซียม  แคลเซียม นอกจากนี้ก็มีธาตุท่ีจําเปน

ในปริมารนอยมากๆ เชน  เหล็ก  แมงกานีส  ลิบดินัม  สังกะสี  โคบอลต  ซิลิเนียม ทังเสตน และนิเกิล

เปนตน แตขยะอินทรียโดยท่ัวไปจะมีธาตุอาหารเหลานี้ในระดับท่ีสมดุลพอเพียง  เพราะฉะนั้นในการหมัก

จึงไมจําเปนตองเติมสารอาหารใดๆ ลงไป 
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  2.1.6.9  สารยับยั้งและสารพิษ (Inhibiting  and  Toxic  Materials)   

   สารยับยั้งและสารพิษ เชน  กรดไขมันระเหยไดไฮโดรเจนหรือแอมโมเนีย รวมถึงธาตุ

ไอออน  สารพิษ  โลหะหนัก  สาทําความสะอาดตางๆ เชน  สบู  น้ํายาลางตางๆ และยาปฏิชีวนะ 

สามารถสงผลยับยั้งการเจริญเติบโตและการผลิตกาซของแคทีเรียได ธาตุไอออนในปริมาณนอย (เชน 

โซเดียม โปแตสเซียม  แคลเซียม  แมกนีเซียม  ซัลเฟอร  แอมโมเนีย) สามารถชวยกระตุนการเติบโตของ

แบคทีเรียเชนกัน แตถาหากปริมาณนั้นมากก็จะสงผลเปนพิษไดยกตัวอยางเชน  แอมโมเนียในปริมาณ 50 

– 200 มิลลิกรัมตอลิตรจะเปนผลดีชวยในการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย แตเม่ือใดท่ีความเขมขนของ

แอมโมเนียมากกวา 1,500 มิลลิกรัมตอลิตรก็จะเริ่มสงผลเสีย  ในทางเดียวกันโลหะหนักบางประเภท (เชน 

ทองแดง นิเกิล โครเมียม  สังกะสี ตะก่ัว และอ่ืนๆ) ในปริมาณท่ีนอยๆ ชวยในการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรีย แตเม่ือความเขมขนสูงก็จะเปนพิษ 

  2.1.7 กาซชีวภาพในประเทศไทย 

  ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมซ่ึงมีแหลงวัตถุดิบมากมายไมวาจะเปนมันสําปะหลัง  

ปาลมน้ํามัน น้ําตาล และฟารมเลี้ยงสัตว โดยกระบวนการแปรรูปเหลานี้จะใหน้ําเสียจํานวนมากและมี

กลิ่นเหม็น ระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรออกซิเจนจึงเปนทางเลือกหนึ่งและยังใหผลผลิตท่ีเปนกาซชีวภาพ

กลับมาใชในกระบวนการผลิตไดอีก อยางไรก็ตาม ศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพนั้นข้ึนอยูกับลักษณะ

สมบัติและปริมาณของน้ําเสียดังตารางท่ี 2.7 

  2.1.7.1 แหลงผลิตกาซชีวภาพในประเทศไทย 

   1) ฟารมเลี้ยงสุกร  เนื่องจากฟารมเลี้ยงสุกรมีการใชน้ําเปนจํานวนมากในกิจกรรมการ

เลี้ยงสุกร  การใชน้ําในฟารมแตละท่ีแตละแหงจะแตกตางกันไปจากการศึกษาปริมาณน้ําเสียของฟารม  

ในประเทศไทยพบวา  โดยเฉลี่ยปริมาณน้ําเสียในแตละวันตอตัว (เทียบกับสุกรน้ําหนักเฉลี่ย 60 กิโลกรัม

ตอตัว) จะอยูท่ี 27 ลิตรตอตัวหรือประมาณ 222 ลิตรตอหนวยปศุสัตว (1 หนวยปศุสัตวเทียบเทาน้ําหนัก

สุกรยืนคอกประมาณ 500 กิโลกรัม)  และลักษณะสมบัติของน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรมีขอแตกตางกัน  

ข้ึนอยูกับการจัดการขอแตละฟารม  ปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยสวนใหญคือ  เรื่องกลิ่นเหม็นและแมลงวัน  ฟารม

เลี้ยงสุกรบางแหงใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง (Open Pond)  ซ่ึงระบบดังกลาวตองใชพ้ืนท่ีเปน

บริเวณกวางมากและมีการตื้นเขินเนื่องจากการตกตะกอนของของเสียจากกิจกรรมการเลี้ยงสุกรทําใหตอง

ทําการขุดลอกอยูบอยๆ  สิ้นเปลืองท้ังคาใชจายและเวลาการดําเนินการ  รวมท้ังเปนภาระในการกําจัด

กากตะกอนจํานวนมากเหลานั้นดวย  สวนบางฟารมท่ีพอจะมีศักยภาพในการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใช  

เชน  การใชเครื่องแยกตะกอนเพ่ือแยกสวนกากของเสียออกจากน้ําเสียกอนปลอยลงสูระบบบอผึ่งใน

ฟารมหรือใชเครื่องเติมอากาศในบอบําบัดน้ําเสีย  แตการใชเทคโนโลยีดังกลาวนั้นมีคาใชจาย  คาพลังงาน

ในการเดินเครื่องและบํารุงรักษาคอนขางสูง  ระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรออกซิเจนจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง

ท่ีเหมาะสมเนื่องจากมีคาใชจายในการกอสรางต่ํา  เสียคาใชจายในการบํารุงรักษานอยแตมีศักยภาพใน
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การชวยลดความสกปรกและกลิ่นเหม็นได  ยิ่งไปกวานั้นการใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรออกซิเจนจะได

กาซชีวภาพเปนผลพลอยไดสามารถนําไปใชทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงอ่ืนๆ  เชน  ทดแทนการใชกาซหุงตม  

ฟนน้ํามันเชื้อเพลิง หรือใชในการผลิตพลังงานไฟฟาเพ่ือใชภายในฟารมไดเปนอยางดี  ตลอดจนไดปุย

อินทรียแหงท่ีมีคุณภาพเหมาะสําหรับการเพาะปลูกและปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตรภายในฟารมหรือเพ่ือ

จําหนายใหแกเกษตรกรภายนอกได  ตัวอยางเทคโนโลยีกาซชีวภาพ  เชน  บอหมักไรออกซิเจนแบบปด 

(Modified Covered Lagoon)  เทคโนโลยีกาซชีวภาพแบบไรออกซิเจนแบบชั้นสลัดจไหลข้ึน (Upflow 

Anaerobic Sludge Blanket: UASB)  เทคโนโลยีกาซชีวภาพแบบไรออกซิเจนแบบชั้นสลัดจไหลข้ึนสูง 

(High Upflow  Anaerobic Sludge Blanket: H-UASB)  และบอโดมคงท่ี (Fixed Dome) 

   2) โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง  ในประเทศไทยสามารถผลิตแปงมันสําปะหลังได

ประมาณ 2 ลานตันตอป  กระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลังไดน้ําเสียประมาณ 15-20 ลูกบาศกเมตรตอ

แปง 1 ตัน  และน้ําเสีย 1 ลูกบาศกเมตรสามารถใหกาซชีวภาพ 10 ลูกบาศกเมตร สําหรับระบบบําบัดน้ํา

เสียจากกระบวนการผลิตนั้นมีท้ังเทคโนโลยีแบบใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจน ปจจุบันมีหลายโรงงานท่ี

เริ่มนําระบบบําบัดไรออกซิเจนมาใช  เชน  โรงงานสงวนวงษอุตสาหกรรมซ่ึงเปนโรงงานผลิตและสงออก

แปงมันรายใหญของประเทศไทยใชระบบถังไรออกซิเจนแบบแผนก้ัน (Anaerobic Baffled Reactor, 

ABR)  โรงงานชลเจริญและโรงงานชัยภูมิพืชผลใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบตรึงฟลมจุลินทรียแบบไร

ออกซิเจน (Anaerobic Fixed Film Reactor, AFFR)  และโรงงานแปงมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรมใชระบบ

ถังไรออกซิเจนแบบชั้นสลัดจไหลข้ึน (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB)  ผลพลอยไดท่ีได

จากการจัดการน้ําเสียดวยระบบบําบัดแบบไรออกซิเจนคือกาซชีวภาพซ่ึงสามารถนํากาซชีวภาพท่ีไดนี้ไป

ทดแทนการใชกาซเชื้อเพลิงหรือใชในการผลิตไฟฟาเพ่ือนํามาใชภายในโรงงานไดอีกดวย 

 

 

 

ตารางท่ี 2.7 ศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพของประเทศไทย (ขอมูลผลผลิต พ.ศ. 2550) 

แหลงนํ้าเสีย 

โรงงานผลิตแปง

มันสําปะหลัง 

โรงงานผลิต

นํ้ามันปาลมดิบ 
ฟารมหมู 

โรงงานผลิต

นํ้าตาล 

โรงงานผลิตเอทา

นอล 

(ตัน) (ตัน) (ตัว) (ตัน) (ลบ.ม.) 

การผลิต(ลานยูนิ

ตตอป) 

0.70 6.39 9.30 64.40 191.75 

น้ําเสียตอหนวย

การผลิต(ลูกบาศก

15.00 0.40 9.86 0.11 10.00 
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เมตร) 

ปริมาณน้าํเสีย

ทั้งหมด(ลาน

ลูกบาศกเมตรตอ

ป) 

10.50 2.56 91.70 7.08 1917.50 

กาซชีวภาพที่ผลิต

ได(ลูกบาศกเมตร

ตอลูกบาศกเมตร

น้ําเสีย) 

10.00 35.00 3.50 7.00 35.00 

กาซชีวภาพทั้งหมด

(ลานลูกบาศกเมตร

ตอป) 

105.00 89.46 320.94 49.59 67112.50 

(ท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก Energy for Environment Foundation) 

 

   3) โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ อุตสาหกรรมการสกัดน้ํามันปาลมมีการขยายตัวอยาง

รวดเร็วยอมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึนตามอัตราการเพ่ิมปริมาณผลผลิต (โดยเฉลี่ยผลปาลมสด 1 

ตัน จะทําใหเกิดน้ําเสียประมาณ 0.4 ลูกบาศกเมตร  หรือคิดเปน 40% ของผลปาลมสด)  ปกติน้ําเสียจะมี

สิ่งสกปรกมาในรูปของไขมัน น้ํามัน  และสารอินทรียปนเปอนอยูในปริมาณสูง  การบําบัดน้ําเสียโดยใช

เทคโนโลยีกาซชีวภาพจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถจัดการน้ําเสียท่ีเกิดจากกระบวนการสกัดน้ํามัน

ปาลมดิบซ่ึงมีหลายเทคโนโลยีดวยกัน  เชน  เทคโนโลยีกาซชีวภาพระบบถังปฏิกรณแบบกวนสมบูรณ 

(Completely Stirred Tank Reactor, CSTR)  เปนระบบบําบัดไรออกซิเจน (Anaerobic System)  

โดยน้ําเสีย 1 ลูกบาศกเมตรจะสามารถผลิตกาซชีวภาพได 35 ลูกบาศกเมตร  และเทคโนโลยีนี้ไดผานการ

ใชงานตั้งแตเดือนมีนาคม ค.ศ.1990  ท่ีบริษัทเอเชี่ยนน้ํามันปาลม  จํากัด  จังหวัดกระบี่  และไดนํากาซ

ชีวภาพท่ีไดจากระบบบําบัดแบบไรออกซิเจนเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟาและขายไฟฟาใหกับ

การไฟฟาภูมิภาค หรือ กฟภ อีกดวย  (ขนาดไมเกิน 1 เมกะวัตตตามเกณฑเง่ือนไขของการรับซ้ือไฟฟา

จากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก  หรือ  VSPP) 

   4) โรงงานผลิตน้ําตาล  การผลิตน้ําตาลสามารถสกัดไดจากพืชหลายชนิด เชน ออย หัว

บีต  ภายในโรงงานผลิตน้ําตาลมีความตองการและกระแสไฟฟาจํานวนมากในกระบวนการผลิตน้ําตาล  

ในปจจุบันทุกโรงงานไดนําเอาชานออยท่ีเหลือจากการผลิตมาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาและไอน้ําใช

ในโรงงาน  หากกระแสไฟฟาเหลือจากการใชภายในโรงงานแลวสามารถขายตอใหกับการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทยซ่ึงเปนการแบงเบาภาระของรัฐดานพลังงานไดอีกทางหนึ่ง  สําหรับวันทําการผลิตน้ําตาล

ตอปนั้น 120 วันโดยตนออย 1 ตันจะทําใหเกิดน้ําเสีย 0.11 ลูกบาศกเมตร  และน้ําเสีย 1 ลูกบาศกเมตร
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สามารถผลิตกาซชีวภาพได 7 ลูกบาศกเมตร ปจจุบันโรงงานผลิตน้ําตาลหลายโรงงานไดทําการผลิตเอทา

นอลจากกากน้ําตาล (Molasses)  ซ่ึงในกระบวนการผลิตเอทานอลไดน้ําเสียจํานวนมาก  และน้ําเสีย

เหลานี้ยังสามารถผลิตเปนกาซชีวภาพได  และเม่ือน้ําเสียของท้ัง 2 กระบวนคือ  จากการผลิตน้ําตาลและ

เอทานอลมารวมกันก็จะมีศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพไดสูงข้ึน 

  2.1.7.2 งานวิจัยเก่ียวกับกาซชีวภาพในประเทศไทย 

   จิตภูภักดี  และคณะทําการวิจัยผลกระทบของระยะเวลากักเก็บตอการผลิตกาซชีวภาพ

ในถังปฏิกรณกวนสมบูรณแบบตอเนื่อง (Continuous Stirred Tank Reactor, CSTR)  และถังปฏิกรณ

แบบลูกผสม (Hybrid Reactor)  ทําการผลิตกาซชีวภาพจากกากสัปปะรด (เปลือกสัปปะรด : เนื้อสัปปะ

รดในอัตรา  1 : 1)  โดยระบบการยอยสลายแบบไรออกซิเจนสองข้ันตอน  ระยะการสรางกรดดําเนินการ

ในถังปฏิกรณกวนสมบูรณแบบตอเนื่องขนาด 7.5 ลิตร กรดระเหยท้ังหมดในถังปฏิกรณกวนสมบูรณ

แบบตอเนื่องท่ีระยะเวลากักเก็บ 3 วัน  เทากับ 2,734 มิลลิกรัม  แคลเซียมคารบอเนตตอลิตร กาซ

ชีวภาพท่ีผลิตได ณ ระยะเวลากักเก็บ 10 วันในถังปฏิกรณกวนสมบูรณแบบตอเนื่อง คือ 390 มิลลิลิตรตอ

วัน  มีปริมาณมีเทนเทากับ 15 เปอรเซ็นตสิทธิภาพการจํากัดซีโอดีเทากับ 29.1 26.7 17.6  และ 2.4 

เปอรเซ็นต ณ ระยะเวลากักเก็บ 10  7  5  และ 3 วัน  สวนการผลิตกาซชีวภาพสูงสุดในถังปฏิกรณแบบ

ลูกผสมขนาด 7 ลิตรพบวา ณ ระยะเวลากักเก็บ 10  7  5  และ 3 วันเทากับ 3,947  3,645  3,444  

และ3,220 มิลลิลิตรตอวัน  มีปริมาณเทากับ  55.2  46.1  41.2  และ37.4  เปอรเซ็นตตามลําดับ  

ประสิทธิภาพการลดซีโอดี (COD)  ของระบบคือ  70.3  98.3  66.4  และ 63.8 เปอรเซ็นตท่ีระยะเวลา

กักเก็บ  10  7  5  และ 3 วัน ตามลําดับ 

   สิริ-อนุสรศักดิ์  และคณะ  ศึกษาหาความเขมขนของยูเรียท่ีเหมาะสมในความเขมขนมัน

สําปะหลัง 2 เปอรเซ็นตรวมกับความเขมขนมูลโค 10 เปอรเซ็นต ณ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  คาพีเอ

ชระหวาง  6.60 ถึง 8.00  เนื่องจากมันสําปะหลังมีสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตในปริมาณท่ีสูง

เหมาะสําหรับการเจริญของจุลินทรีย  เม่ือมันสําปะหลังผานกระบวนการไฮโดรไลซิสจะไดน้ําตาลโมเลกุล

เดี่ยว ขณะท่ีมูลโคมีจุลินทรียกลุมสรางมีเทนท่ีสามารถเปลี่ยนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวใหกลายเปนกาซมีเทน

ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญของกาซชีวภาพ  สําหรับสภาวะการหมักมันสําปะหลังรวมกับมูลโคนั้นสามารถ

รักษาสภาพจุลินทรียไดในชวงแรกเนื่องจากเกิดปริมาณกรดท่ีมากเกินพอ  ดังนั้นการเติมยูเรียซ่ึงเปนแหลง

ไนโตรเจนลงไป  สงผลใหสภาวะในการหมักเหมาะสมข้ึน  จากการศึกษาพบวา ความเขมขนของยูเรีย 

0.08 เปอรเซ็นต  เหมาะสมสําหรับการหมักมันสําปะหลังรวมกับมูลโค ซ่ึงปริมาณดังกลาวผลิตกาซชีวภาพ

ไดปริมาณมีเทนเทากับ 6.26 เปอรเซ็นต 

   อนุพัฒติกุล และ โรจนทอง ศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากหัวมันสําปะหลังในระดับ

หองปฏิบัติการ  โดยใชถังยอยแบบกระเดี่ยวขนาด 5 ลิตรและ 20 ลิตรท่ีอุณหภูมิ 29-31 องศาเซลเซียส

เปนเวลา 30 วัน  พบวาในถังยอยแบบกะขนาด 5 ลิตรท่ีเติมคารบอนและไนโตรเจนในรูปของแข็งท่ีความ
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เขมขนเหมาะสมโดนของแข็งท้ังหมดรอยละ 1.00 โดยน้ําหนักตอปริมาตร  และยูเรียรอยละ 0.04 โดย

น้ําหนักตอปริมาตร  ปริมาณกาซท่ีได 1.96 ลิตรตอวัน ประกอบดวยปริมาณมีเทนสูงสุด 67.92 

เปอรเซ็นตในเวลา10 วัน  และปฏิบัติการหมักจะสิ้นสุดลงหลังจาก 16 วัน  เพ่ือเพ่ิมขนาดถังยอยเปน 20 

ลิตรพบวา ปริมาณกาซท่ีไดตอวันประมาณ 5.50 ลิตรตอวัน  ประกอบดวยปริมาณมีเทน 57.70 

เปอรเซ็นตในเวลา10 วัน  ขณะท่ีปริมาณกาซท่ีได 3.88 ลิตรตอวัน  ประกอบดวยมีเทน 67.62 เปอรเซ็นต

ในชวงเวลา 14 วัน และปฏิบัติการหมักจะสิ้นสุดลงหลังจาก 24 วัน  จากการทดลองนี้สรุปไดวา การผลิต

กาซชีวภาพจากหัวมันสําปะหลังในถังยอยแบบเดียวอยางงายสามารถผลิตกาซชีวภาพได 67 เปอรเซ็นต  

  2.1.8 การใชประโยชนจากกาซชีวภาพ 

  2.1.8.1 ดานพลังงาน 

   เนื่องจากกาซชีวภาพมีกาซมีเทนเปนสวนประกอบหลักจึงทําใหมีคุณสมบัติจุดไฟ ติดได

ดี และสามารถนําไปใชเปนพลังงานทดแทนในรูปตางๆ ได เชน  เผาไหมเพ่ือใชประโยชนจากความรอน

โดยตรง เชน ใชสําหรับทําอาหารภายในครัวเรือน เผาไหมเพ่ือใหความรอนและใชในการขับเคลื่อน

เครื่องจักรกลตางๆ  เชน ใชกับเครื่องยนตเบนซิน และเครื่องยนตดีเซล เปนตน เผาไหมเพ่ือใหความรอน

และใชในการผลิตพลังงานไฟฟา การนํากาซชีวภาพไปใชในการผลิตพลังงานรวม (Cogeneration 

System)  ระหวางพลังงานกล/ไฟฟาและความรอน โดยอาศัยหลักการนําความรอนท้ังท่ีเกิดข้ึนจากระบบ

การผลิตพลังงานกล/ไฟฟากลับมาผลิตเปนพลังงานความรอนเพ่ือใชประโยชนตอไป  จากการศึกษา 

พบวา พลังงาน  กาซชีวภาพ 1 ลูกบาศกเมตรสามารถทดแทนพลังงานในรูปแบบตางๆ ไดดังนี้  กาซหุงตม 

(LPG) 0.46 กิโลกรัม น้ํามันเบนซิน 0.67 กิโลกรัม  น้ํามันเตา 0.55 ลิตร  พลังงานไฟฟา 1.20 กิโลวัตต-

ชั่วโมง 

  2.1.8.2 ดานสิ่งแวดลอม 

   การอนุรักษสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพในการจัดการน้ําเสีย  

กอใหเกิดประโยชนดานสิ่งแวดลอมคือ  ลดปญหามลพิษทางน้ําโดยสามารถบําบัดและลดการปนเปอนของ

สารอินทรียในน้ําเสียได  เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรดวยการใชเทคโนโลยีท่ีมีการจัดการ

ของเสียอยางครบวงจรและมีการใชประโยชนจากผลพลอยไดอยางคุมคาหรือมีการปลอยของสียออกสู

สิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด  (Waste Minimize ชวยลดการปลอยกาซมีเทนท้ิงสูบรรยากาศ เนื่องจากมีเทนเปน

กาซเรือนกระจกตัวหนึ่งท่ีสงผลรุนแรงกวากาซคารบอนไดออกไซดประมาณ 21 เทา ดังนั้น หากปลอย

กาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนจากการหมักสูบรรยากาศจะเปนการเพ่ิมอัตราการเกิดภาวะเรือนกระจกหรือเรงให

โลกมีอุณหภูมิสูงข้ึน ดังนั้นการนํากาซชีวภาพมาใชเปนพลังงานจึงเปนการชวยลดปญหาการปลอยกาซ

เรือนกระจกไดดวย)  ถือเปนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
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ก๊าซชีวภาพ

Biogas

พลังงานไฟฟ้าพลังงานกลพลังงานความร้อน

เผา เพิ� อประ โยช น์จาก

ความร้อนโดยตรง เช่น ใช้

กับเครื� องกกลูกสุกร และ

หม้อดนิไอนํ �า เป็นต้น

เผาเพื�อให้ความร้อนใช้ใน

การขับเคลื�อนเครื� องจักค

ต่ า ง ๆ  เ ช่ น ใ ช้ กั บ

เครื� องยนต์เบนซินและ

เครื�องยนต์ดีเซล เป็นต้น

เผาเพื�อให้ความร้อนและ

ใช้ในการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้า

ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์

เมตร (21 เมกะจูน)

• ก๊าซหุงต้ม (LPG) 0.46  กิโลกรัม

• นํ �ามันเตา         0.55 ลิตร

• ดีเซล              0.60 ลิตร

• ไฟฟ้า               1.40  กิโลวัตต์ต่อชั�วโมง

 
รูปท่ี 2.2 การใชประโยชนจากกาซชีวภาพ 

(ท่ีมา: สํานักงานและแผนนโยบายพลังงาน. (2553): ออนไลน) 

 

  2.1.8.3 ดานการเกษตร 

   การทําเปนปุย โดยนํากากท่ีไดจากการหมักกาซชีวภาพนั้นสามารถนําไปใชเปนปุยได

ดีกวามูลสัตวสดๆ และปุยคอกท้ังนี้เนื่องจากในขณะท่ีมีการหมักมีการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจน

ในมูลสัตวทําใหพืชสามารถนําไปใชประโยชนได การทําเปนอาหารสัตว โดยนําสวนท่ีเหลือจากการหมักไป

ตากแหงแลวนําไปผสมเปนอาหาร สัตวใหโคและสุกรกินได แตควรใสปริมาณระหวาง 5-10 กิโลกรัมตอ

สวนผสมท้ังหมด 100 กิโลกรัม จะทําใหสัตวเจริญเติบโตตามปกติและเปนการลดตนทุนการผลิตอีกดวย 

  2.1.8.4 ดานอุตสาหกรรม 

   การใชประโยชนจากกาซชีวภาพนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลวยังสามารถนําผลผลิต

ขางเคียงไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมีไดโดยเปนสารตั้งตนเพ่ือการผลิตเคมีภัณฑตางๆ เชน 

อะเซทิลีน (Acetylene),  คารบอนไดซัลไฟด (Carbon Disulfide), คารบอนเททระคลอไรด (Carbon 

Tetrachloride),  ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen Cyanide), เมทิลคลอไรด (Methyl Chloride) และ 

เมทิลีนคลอไรด  (Methylene Chloride) แตยั งคงประสบปญหาก็ คือ  ยั งไม มีความคุม ทุนทาง 

ดานเศรษฐศาสตร 

  2.1.9 กากจากกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ 

  หลังจากวัสดุหมักถูกยอยโดยแบคทีเรีย เมทาโนเจนในสภาพไรอากาศภายในถังหมักก็จะเกิด

กาซชีวภาพท่ีจุดติดไฟสามารถนําไปใชประโยชนได กากท่ีเหลือท้ังของแข็งและของเหลวยังเปนผลพลอย
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ไดท่ีมีประโยชนอีกอยางหนึ่งท่ีไดจากบอหมัก เปนปุยหมักชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพท่ีสามารถนําไป

ปรับปรุงบํารุงดินไดเปนอยางดี 

  กากท่ีเหลือจากถังหมักนี้อยูในหลายรูปแบบ  กากท่ีเปนของแข็งน้ําหนักเบาจะลอยเปนฝา

อยูดานบน  กากเหลานี้มักจะเปนสวนประกอบของกากใยกากท่ีเปนของเหลวและน้ําจะอยูท่ีระดับกลาง

ของบอหมัก สวนท่ีขนเหนียวจะอยูดานลางซ่ึงเปนกากท่ีแทจริง จะมีของแข็งบางสวนท่ีมีน้ําหนักอยูท่ีกน

บอมักจะเปนทรายและดิน กากอาจจะมีลักษณะเปนเนื้อเดียวกันมีการแยกชั้นไมมาก หากวัตถุดิบท่ี

ปอนเขาไปมีสัดสวนท่ีพอเหมาะระหวางน้ําและมูลสัตว  ซ่ึงมีการผสมคลุกเคลาวัตถุดิบกันกอนท่ีจะ

ปอนเขาถังหรือบอหมักกากท่ีเหลือออกมาก็จะเปนเนื้อเดียวกัน (บุญมา และคณะ, 2550) 

การใชประโยชนทางดานการเกษตร กากมูลสัตวท่ีไดจากการหมักกาซชีวภาพสามารถนําไปใชเปนปุยได

ดีกวาปุยพืชสด (ปุยคอก) ท้ังนี้ เนื่องจากในขณะท่ีมีการหมักนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงสารประกอบ

ไนโตรเจนในมูลสัตวใหกลายเปนแอมโมเนียท่ีพืชสามารถนําไปใชไดงายกวาและยังมีคุณสมบัติท่ีดีกวา

ปุยเคมีในการใชปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตรใหมีสภาพดีข้ึนดวย  

 การใชประโยชนเกษตรกรรมและปศุสัตว 

   1).  การทําปุยชีวภาพ  คือ การนําขยะยอยสลายพวกเศษอาหาร เศษพืช และวัสดุท่ี

ยอยสลายไดมาหมักโดยใชสารเรงคือ กากน้ําตาล  หรือเชื้อจุลินทรียในอัตราสวนท่ีเหลือเหมาะสม

จนกระท่ังไดน้ําหมักท่ีมีสีเหลืองน้ําตาล  ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนไดแก รดน้ําตนไม ดับกลิ่นหองน้ํา 

ฆาหญา 

   2).  การทําปุยหมัก  คือ  การนําขยะยอยสลาย พวกเศษพืช เศษขยะ จากการทําครัว

เชน  เศษผัก เศษเนื้อ  เศษเปลือกผลไม  มาหมักโดยอาศัยขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรียในการยอย

สลายขยะดังกลาว  ภายใตสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมท้ังในดานความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณ ออกซิเจน จน

ไดสารอินทรีย ท่ียอยสลายแลวเปนผงหรือกอนเล็กๆ สีน้ํ าตาลปนดํา ไมมีกลิ่น มีอัตราสวนของ

สารประกอบคารบอนตอไนโตรเจนต่ํา  เม่ือขบวนการยอยสลายเสร็จสมบูรณจะไดปุยหมักท่ีสามารถ

นําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพดินไดเปนอยางดี  วิธีการหมักทําปุยสามารถแบงได 2 วิธี  คือวิธีกองบน

พ้ืนหรือในหลุม กับวิธีหมักขยะโดยใชเครื่องจักรกล 

   3).  การนําไปเลี้ยงสัตว  คือ เปนการนําขยะจําพวกเศษอาหารท่ีเหลือจากการ

รับประทานหรือประกอบอาหารไปใชเลี้ยงสัตว เชน ใชเลี้ยงสุกร เลี้ยงปลา   

   4).  การนําของเสียมาปรับปรุงพ้ืนท่ี (Land  Reclamation) การนําของเสียมาปรบัปรุง

พ้ืนท่ีคือ  การนําเอาของเสียท่ัวไป  เศษวัสดุจากการกอสราง  หรือทําลายอาคาร กากตะกอนจากระบบ

บําบัดน้ําเสีย  เถาและกากของเสียอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากขบวนการเผาไหมและหมักทําปุยชีวภาพ  มาใชปรับปรุง

พ้ืนท่ี  เชน ถมพ้ืนท่ีท่ีเปนหลุมเปนบอ  ถมถนนท่ีมีความลาดเอียงถมพ้ืนท่ีท่ีตองการยกระดับความสูง เม่ือ
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ถมกากของเสียหรือขยะในพ้ืนท่ีดังกลาวแลวจะสามารถนําพ้ืนท่ีนั้นๆ ไปใชประโยชนได เชน  ปลูกตนไม 

สรางสวนสาธารณะ  หรือสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  และปลูกสรางอาคารท่ีมีความสูงไมมากนัก   

 2.1.10  ความคุมคาทางเศรษฐกิจของกาซชีวภาพ 

  จากการทดลองใชกาซชีวภาพท่ีผลิตไดในแตละวันจุดไฟพบวา สามารถจุดไฟหุงตมไดนาน

โดยเฉลี่ยประมาณ 15 - 20 นาทีตอวันตอถังหมักกาซ 1 ถัง ท้ังนี้จากท่ีทดลองการหมักใชไดในระยะเวลา 

1 เดือน  เม่ือพิจารณาจากปริมาณกาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนในแตละวันหลังจากวันท่ี 30 ของการหมักจะให

ปริมาณกาซท่ีลดลง  ดังนั้นถาตองการใชกาซชีวภาพในการทํากับขาวเปนเวลา 60 นาทีตอวันตองทําการ

เพ่ิมจํานวนถังหมักใหเปน 4 ถังซ่ึงตนทุนในการทําถังหมักกาซชีวภาพและอุปกรณประกอบถัง ถังละ 500 

บาทคิดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 2,000 บาท  การประยุกตนําระบบการผลิตกาซชีวภาพมาใชในครัวเรือน

ตองใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือนจึงจะคุมทุน  หลังจากนั้นก็สามารถใชระบบการผลิตกาซชีวภาพไปได

เรื่อยๆ จนครบเวลา 1 ปโดยไมเสียคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม  ในขณะเดียวกันถาใชแกสหุงตม LPG  ขนาดถัง 

15 กิโลกรัม 1 ถังตอเดือนในเวลา 1 ปตองเสียคาใชจาย 

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของขยะเศษอาหาร 

 2.2.1  ความหมายของขยะ    

  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานฉบับ พ.ศ. 2525 กลาววา มูลฝอย หมายถึง เศษ

สิ่งของท่ีท้ิงแลว หยากเยื่อ ขยะ หมายถึง หยากเยื่อ มูลฝอย 

  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหคําจํากัดความ มูล ฝอย หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีเรา

ไมตองการ ท่ีเปนของแข็งหรือออน มีความชื้น ไดแก เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะ

กลองใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตวรวมตลอดถึงวัตถุอ่ืน สิ่งใดท่ีเก็บกวาดไดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยง

สัตวหรือท่ีอ่ืน 

  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ใหจํากัดความของคํา

วา ของเสีย หมายความวา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูก

ปลอยท้ิงหรือมีท่ีมาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมท้ังกากตะกอนหรือสิ่งตกคาง 

  จากสิ่งเหลานั้น ท่ีอยูในสภาพของแข็งของเหลวหรือกาซในทางวิชาการจะใชคําวา ขยะมูล

ฝอย ซ่ึงหมายถึง บรรดาสิ่งของท่ีไมตองการใชแลว ซ่ึงสวนใหญจะเปนของแข็ง จะเนาเปอยหรือไมก็ตาม

รวมตลอดถึง เถา ซากสัตว มูลสัตว ฝุนละออง และเศษวัตถุท่ีท้ิงแลเวจากบานเรือน ท่ีพักอาศัยสถานท่ี

ตางๆ รวมถึงสถานท่ีสาธารณะ ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม ยกเวน อุจจาระ และปสสาวะของมนุษย 

ซ่ึงเปนสิ่งปฏิกูล วิธีจัดเก็บและกําจัดแตกตางไปจากวิธีการจัดขยะมูลฝอย ปจจุบัน วิทยาการกาวหนา 

ประชากรเพ่ิมอยางรวมเร็ว อัตราหารใชท่ีดินเพ่ิมข้ึนผลิตเครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร ท่ีอยูอาศัย เปนเหตุ

ใหเศษสิ่งเหลือใชมีปริมาณมากข้ึน กอใหเกิดปญหาของขยะมูลฝอย 

 

 



22 
 

  ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เปนเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม

และ มีผลตอสุขภาพอนามัย มูลฝอยหรือของเสียกําลังมีปริมาณเพ่ิมข้ึนมากทุกป เพราะสาเหตุจากการ

เพ่ิมของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นับเปนปญหาท่ีสําคัญของชุมชนซ่ึงตอง

จัดการและแกไข ปริมาณกากของเสียและสารอันตราย ไดแก ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสารพิษท่ีปนเปอน

อยูในแหลงน้ํา ดิน และอากาศ ตลอดจนบางสวนตกคางอยูในอาหาร ทําใหประชาชนท่ัวไปเสี่ยงตอ

อันตรายจากการเปนโรคตางๆ เชน โรคมะเร็ง และ โรคผิดปกติทางพันธุกรรม เปนตน สถานท่ีบางแหงก็มี

คนท้ิงขยะกันตามสะดวก โดยนําไปเทกองรวมกัน ไวริมทางเดินบาง โคนตนไมบาง ทําใหมีการหมักหมม

เนาเปอยสงกลิ่นเหม็นคลุง บางครั้งอาจมองเห็นหนอนจํานวนมากมายจากกองขยะ ดูนารังเกียจ 

นอกจากนั้นกองขยะยังเปนแหลงชุมนุมของสัตวนําโรคสารพัดชนิด เชน ยุง แมลงวัน หนู แมลงสาบ ฯลฯ 

ยามท่ีฝนตกลงมาน้ําฝนก็จะชะเอาสิ่งสกปรกเนาเหม็นในกองขยะไหลไปยังพ้ืนท่ีใกลเคียง และอาจจะไหล

ลงทอระบายน้ําและแมน้ําลําคลองใกลๆ อีกดวย 

  การท้ิงขยะลงทอระบายน้ําทําใหเกิดผลเสียอยางรายแรง คือ ทําใหทอระบายน้ําอุดตันเม่ือ

ฝนตกก็ไมสามารถระบายน้ําฝนได จึงเกิดสภาพน้ําทวมขังตามถนนสายตางๆ ตามตรอกซอกซอย และผล

ท่ีตามมาก็คือ การเดินทางไปตามเสนทางเหลานั้นลําบากข้ึน การจราจรก็ติดขัดและถนนหนทางอาจไดรับ

ความเสียหาย ซ่ึงเม่ือน้ําลดลงสูสภาพปกติก็ตองซอมแซมใหม ทําใหตองสิ้นเปลืองงบประมาณ 

  บานเรือนท่ีมีขยะมูลฝอยรกรุงรังอยูภายในบานเรือนบริเวณบาน นอกจากจะดูสกปรกไมนา

อยูแลว ก็ยังเปนท่ีชุมนุมของหนู แมลงวัน แมลงสาบ ซ่ึงเปนพาหะนําโรคทางเดินอาหารมาสูคนและยังกอ

ความรําคาญใหอีกดวย 

 

 

 2.2.2 แหลงกําเนิดขยะ  

  ขยะเปนสิ่งท่ีเหลือใช หรือสิ่งท่ีไมตองการอีกตอไป สามารถแบงตามแหลงกําเนิดไดดังนี้ 

  2.2.2.1 ของเสียจากอุตสาหกรรม ของเสียอันตรายท่ัวประเทศไทย 73% มาจากระบบ

อุตสาหกรรมสวนใหญยังไมมีการจัดการท่ีเหมาะสมโดยท้ิงกระจายอยุตามสิ่งแวดลอมและท้ิงรวมกับมูล

ฝอยรัฐบาลได กอตั้งศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมข้ึนแหงแรกท่ีแขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน เริ่มเปด

บริการตั้งแต พ.ศ. 2531 ซ่ึงก็เพียงสามารถกําจัดของเสียไดบางสวน  

  2.2.2.2 ของเสียจากโรงพยาบาลและสถานท่ีศึกษาวิจัย ของเสียจากโรงพยาบาลเปนของ

เสียอันตรายอยางยิ่ง เชน ขยะติดเข้ือ เศษอวัยวะจากผูปวย และจากการรักษาพยาบาล รวมท้ังของเสียท่ี

ปนเปอนสารกัมมันตรังสี สารเคมี ไดท้ิงสูสิ่งแวดลอมโดยปะปนกับมูลฝอยสิ่งปฏิกูลเปนการเพ่ิมความเสี่ยง

ในการแพรกระจายของเชื้อโรคและสารอันตราย 
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  2.2.2.3 ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เชน ยาฆาแมลง ปุย มูลสัตว น้ําท้ิงจากการทําปศุสัตว 

ฯลฯ 

  2.2.2.4 ของเสียจากบานเรือนแหลงชุมชน เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ แกว เศษ

อาหาร พลาสติก โลหะ หินไม กระเบื้อง หนัง ยาง ฯลฯ 

  2.2.2.5 ของเสียจากสถานประกอบการในเมือง เชน ภัตตาคาร ตลาดสด วัด สถานเริงรมย 

  รูปท่ี 2.3 จําแนกขยะตามแหลงกําเนิด แหลงชุมชน กิจกรรมอุตสาหกรรม และกิจกรรม

เกษตร จัดไดวาเปนแหลงกําเนิดของขยะมูลฝอยท่ีสําคัญ เม่ือประชากรเพ่ิมข้ึนขยะมูลฝอยก็จะเพ่ิมข้ึนเปน

เงาตามตัว ประกอบกับมีการพัฒนาอุสาหกรรมอยางรวดเร็ว ทําใหมีขยะมูลฝอยใหมๆ เกิดข้ึนมากมาย 

ขยะมูลฝอยเหลานี้มีท้ังขยะมูลฝอยท่ัวไปและของเสียอันตราย แตละประเภทมีลักษณะแตกตางกัน 

 2.2.3 ประเภทของขยะมูลฝอย  

  จําแนกประเภทไดดังนี้ 

   2.2.3.1 ขยะมูลฝอยท่ีเผาไหมได เชน เศษไม พลาสติก กระดาษ ผา สิ่งทอ ยาง ฯลฯ 

   2.2.3.2 ขยะมูลฝอยท่ีเผาไหมไมได ไดแก เศษโลหะ เหล็ก แกว กระเบื้อง หิน ฯลฯ 

   2.2.3.3 ขยะมูลฝอยท่ีไมเปนพิษหรือขยะมูลฝอยท่ัวไป ไดแก ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจาก

บานเรือน รานคา เชน พวกเศษอาหาร กระดาษ พลาสติก เปลือกและใบไม เปนตน 

   2.2.3.4 ขยะมูลฝอยท่ีเปนพิษ ซ่ึงอันตรายตอสุขภาพและชีวิตมนุษยตลอดจน

สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ไดแก ของเสียท่ีมีสวนประกอบของสารอันตรายหรือของเสียท่ีมีฤทธิ์ กัดกรอนหรือติดไฟ

งาย หรือมีเชื้อโรคติดตอปะปนอยู เชน ซากถานไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต กาก

สารเคมี และ ผาพันแผลจากโรงพยาบาล 
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ขยะมูลฝอยจากการเกษตร

(Agricultural wastes)

ขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม

(Industrial wastes)

ขยะมูลฝอยทั�วไป

(General wastes)

ขยะมูลฝอยที�เป็นอันตรายในบ้านเรือน

(Household Hazardous 
wastes)

ขยะมูลฝอยที�ไม่เป็นอันตราย

(Non Hazardous wastes)

ของเสียอันตราย

(Hazardous wastes)

ขยะแห้ง

(Refuse)

ขยะเปียก

(Garbage)

• กระดาษ

• พลาสตกิ

• ขวด

• แก้ว

• ผ้า

• โลหะ

• ยาง

• ฯลฯ

• เศษพืช

• ผัก

• ผลไม้

• เศษอาหาร

• ฯลฯ

• ถ่านไฟฉาย

• หลอดฟลูออเรสเซนต์

• สี/กระป๋องสี
• ก า ก ส า ร เ ค มี แ ล ะ

ภาชนะบรรจุ

• ฯลฯ

ขยะมูลฝอยทั�วไป

(General wastes)
ของเสียอันตราย

(Hazardous wastes)

• ของเสียที�เป็นพษิ

• ของเสียที�มีฤทธิ�กัดกร่อน

• ของเสียที�ตดิไฟง่าย

• กัมมันตรัง

ขยะมูลฝอย

(Solid wastes)

ขยะชุมชนมูลฝอย

(Community wastes)

 
รูปท่ี 2.3 แผนผังแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย 

 2.2.4 แบงประเภทขยะตามลักษณะของสวนประกอบของขยะมูลฝอย  

  มีประเภทตางๆ ดังนี้ 

   2.2.4.1  กระดาษ ถุงกระดาษ กลอง ลัง เศษกระดาษจากสํานักงาน 

   2.2.4.2  พลาสติก มีความทนทานตอการทําลายไดสูง วัสดุหรือผลิตภัณฑท่ีทําจาก

พลาสติก เชน ถุงภาชนะ ของเด็กเลน ของใช 

   2.2.4.3  แกว เชน ขวด หลอดไฟ เศษกระจก ฯลฯ 

   2.2.4.4 เศษอาหาร ผัก ผลไม ซ่ึงเปนสารประกอบอินทรีย ยอยสลายไดงาย เปน

สวนประกอบท่ีสําคัญท่ีทําใหขยะเกิดกลิ่นเหม็นและสงกลิ่นรบกวนหากไมมีการเก็บขนออกจากแหลงท้ิง

ทุกวัน 

   2.2.4.5  ผาสิ่งทอตางๆ ท่ีทํามาจากเสนใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห เชน ผาไนลอน  

ขนสัตว ลินิน ฝาย 

   2.2.4.6  ยางและหนัง เชน รองเทา กระเปา 

   2.2.4.7  ไม เศษเฟอรนิเจอร โตะ เกาอ้ี ฯลฯ 

   2.2.4.8  หิน กระเบื้อง กระดูก พวกนี้ไมเนาเปอย พบมากในแหลงกอสรางตึกท่ีทุบท้ิง 

   2.2.4.9   โลหะตางๆ เชน กระปอง ลวด สายไฟ ตะปู 

   2.2.4.10 อ่ืนๆ ท่ีไมอาจจัดกลุมได 
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 2.2.5 การกําจัดขยะ 

  วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย (Method Of Refuse Disposal) มีหลายวิธีดวยกัน เปนวิธีท่ีถูก

สุขลักษณะบางไมถูกสุขลักษณะบาง เชน นําไปกองไวบนพ้ืนดิน นําไปท้ิงทะเล นําไปฝงกลบ ใชปรับปรุง

พ้ืนท่ี เผา หมักทําปุย ใชเลี้ยงสัตว ฯลฯ การจัดการและการกําจัดขยะ แตละวิธีตางมีขอดีขอเสียตางกัน 

การพิจารณาวาจะเลือกใชวิธีใดตองอาศัยองคประกอบท่ีเก่ียวของตางๆ ท่ีสําคัญ คือ ปริมาณของขยะท่ี

เกิดข้ึน รูปแบบการบริหารของทองถ่ิน งบประมาณ ชนิด ลักษณะ สมบัติของขยะมูลฝอย ขนาด สภาพภูมิ

ประเทศของพ้ืนท่ีท่ีจะใชกําจัดขยะมูลฝอย เครื่องมือเครื่องใช อาคารสถานท่ี ความรวมมือของประชาชน 

ประโยชนท่ีควรจะไดรับ คุณสมบัติของขยะ เชน ปริมาณของอินทรีย อนินทรีย การปนเปอนของสารเคมีท่ี

มีพิษและเชื้อโรค ปริมาณของของแข็งชนิดตางๆ ความหนาแนน ความชื้น 

  ขยะท่ีเกิดข้ึนในหมูชุมชนเมืองมีแหลงท่ีมาจาก อาคาร บานเรือน บริษัท หางราน โรงงาน 

อุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตลาด และสถานท่ีราชการ ขยะท่ีท้ิงในแตละวันจะประกอบดวย เศษอาหาร 

กระดาษ เศษไม พลาสติก เศษดิน เศษหิน ข้ีเถา เศษผา และใบไม ก่ิงไม โดยมีปริมาณของสิ่งตางๆ 

เหลานี้ในอัตราสวนท่ีแตกตางกัน 

  2.2.5.1 การแกไขปญหาขยะมูลฝอย 

   ขยะมูลฝอยมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมทําใหเกิดการปนเปอนของพ้ืนดิน แหลงน้ํา

และอากาศ ทําใหบานเมืองไมเปนระเบียบเรียบรอย ไมเปนท่ีเจริญของผูท่ีไดพบเห็น สงผลกระทบตอ

สุขภาพของประชาชนโดยท่ัวไป การแกไขปญหาของขยะมูลฝอย จึงควรปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไข

ผลเสียท่ีเกิดข้ึน สําหรับการปองกันและแกไขท่ีดีควรพิจารณาถึงตนเหตุท่ีกอใหเกิดขยะมูลฝอยข้ึนมา 

หมายถึง มนุษย หรือผูสรางขยะมูลฝอย นั่นเอง การปองกันและการแกไขปญหาของขยะมูลฝอย เริ่มตน

ดวยการสรางจิตสํานึกแกมนุษยใหรูจักรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดท้ังในบานเรือนของตัวเอง และ

ภายนอกบาน ไมวาจะเปนถนนหนทาง สถานท่ีทํางาน หรือท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ใหรูจักท้ิงขยะมูลฝอยลงใน

ภาชนะใหเปนท่ีเปนทาง ไมมักงายท้ิงขยะเกลื่อนกลาด ท้ังนี้เปนการชวยใหพนักงานเก็บขยะนําไปยัง

สถานท่ีกําจัดไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

  2.2.5.2 การเก็บและกําจัดขยะมุลฝอย 

   การเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยรวมถึงการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเพ่ือสงไปกําจัดท่ี

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีข้ันตอนดังนี้  

    1) การใชเตาเผา เปนการเผาไหมท้ังสวนท่ีเปนของแข็ง ของเหลว และกาซ ซ่ึงตอง

ใชความรอนระหวาง 1,300-1,800 องศาฟาเรนไฮต จึงจะทําใหการเผาไหมเปนไปอยางสมบูรณ เนื่องจาก 

ความแตกตางและลักษณะขององคประกอบของขยะมูลฝอยในแตละแหง ดังนั้นรูปแบบของเตาเผาจึง

แตกตางกันไปดวย เปนตนวา ถาชุมชนท่ีมีขยะมูลฝอยซ่ึงสวนใหญเปนชนิดท่ีเผาไหมไดงาย เตาเผาขยะ

อาจใชชนิดท่ีไมตองใชเชื้อเพลิงอยางอ่ืนชวยในการเผาไหม แตถาองคประกอบของขยะมูลฝอยมีสวนท่ีเผา

 

 



26 
 

ไหมไดงายต่ํากวารอยละ 30 (โดยน้ําหนัก) หรือมีความชื้นมากกวารอยละ 50 เตาเผาท่ีใชตองเปนชนิดท่ี

ตองมีเชื้อเพลิงชวยในการเผาไหม ตารางท่ี 2.8 สรุปขอดีและขอเสียของการกําจัดขยะมูลฝอยดวยเตาเผา 

  

ตารางท่ี 2.8 สรุปขอดีและขอเสียของการกําจัดขยะมูลฝอยดวยเตาเผา 

ขอดี ขอเสีย 

• ใชพ้ืนท่ีดินนอย เม่ือเทียบกับวิธีฝงกลบ 

• สามารถทําลายขยะมูลฝอยไดเกือบทุกชนิด 

• สามารถสรางเตาเผาในพ่ืนท่ีท่ีไมหางไกลจาก

แหลงกําเนิดขยะ ทําใหประหยัดคาขนสง 

• ไมคอยกระทบกระเทือนเม่ือสภาพแวดลอมของ

ลมผาอากาศเปลี่ยนแปลง 

• สวนท่ีเหลือจากการเผาไหม (ข้ีเถา) สามารถ

นําไปถมท่ีดินไดหรือทําวัสดุกอสรางได 

คาลงทุนในการกอสรางและคาใชจายใน

การซอมแซม บํารุงรักษาคอนขางสูงและ

อาจเกิดปญหาภาวะมลพิษทางอากาศ 

 

(ท่ีมา:  มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2552, ออนไลน) 

 

   นอกจากนี้เตาเผาขยะมูลฝอยทุกแบบ จะตองมีบทบาทการควบคุม อุณหภูมิ ควัน ไอ

เสีย ผงและข้ีเถาท่ีอาจปนออกไปกับควันและปลิวออกมาทางปลองควัน เตาเผาท่ีมีประสิทธิภาพจะตองลด

ปริมาณของขยะมูลฝอยลงไปจากเดิมใหมีเหลือนอยท่ีสุด และสวนท่ีเหลือจากการเผาไหมนั้นก็ตองมี

ลักษณะคงรูป ไมมีการยอยสลายไดอีกตอไป และสามารถนําไปใชงานประโยชนไดอยางปลอดภัย 

    2) การฝงกลบ วิธีการฝงกลบท่ีถูกสุขลักษณะนั้น จะตองไมกอใหเกิดปญหามลพิษ

ตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังเหตุรําคาญอ่ืนๆ เชน กลิ่นเหม็น ควัน ฝุนละออง และการปลิวของกระดาษ 

พลาสติกและอ่ืนๆ ซ่ึงจะตองควบคุมใหอยูภายในขอบเขตจํากัด ไมทําใหเกิดการเสื่อมเสียแกทัศนียภาพ

ของพ้ืนท่ีและบริเวณไกลเคียง วิธีการฝงกลบขยะมูลฝอย อาจแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ  

     (1) แบบถมท่ี เปนการฝงกลบขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีท่ีเปนหลุม เปนบอ หรือเปน

พ้ืนท่ีท่ีต่ําอยูกอนแลว และตองการถมท่ีใหพ้ืนแหงนั้นสูงข้ึนกวาระดับเดิม เชน บริเวณบอดินลูกรัง ริมตลิ่ง  

เหมืองรางหรือบริเวณท่ีดินท่ีถูกขุดออกไปทําประโยชนอยางอ่ืนมากอนแลว เปนตน ในพ้ืนท่ีเชนนี้เราเท

ขยะมูลฝอยลงไป แลวเกลี่ยขยะใหกระจายพรอมกับบดทับใหแนนจากนั้นก็ใชดินกลบ แลวจึงบดทับให

แนนอีกเปนครั้งสุดทาย 

     (2)  แบบขุดเปนรอง เปนการกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบในพ้ืนท่ีราบ ซ่ึงเปน

ท่ีสูงอยูแลวและไมตองการใหพ้ืนท่ีแหงนั้นสูงเพ่ิมข้ึนอีก หรือสูงข้ึนไมมากนัก แตในขณะเดียวกันก็ตองการ

ใชพ้ืนท่ีฝงกลบขยะมูลฝอยใหไดจํานวนมากๆ ดังนั้นจึงตองใชวิธีขุดเปนรองกอน การขุดรองตองใหมีความ
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กวาง 2 เทาของขนาดเครื่องจักรท่ีใช เพ่ือความสะดวกของการทํางานของเครื่องจักร และมีความยาว

ตลอดพ้ืนท่ีท่ีจะฝงกลบ สวนความลึกข้ึนอยูกับระดับน้ําใตดินจะลึกเทาไรก็ไดแตตองไมใหถึงระดับน้ําใตดิน 

สวนมากจะขุดลึกลงประมาณ 2-3 เมตร และตองทําใหลาดเอียงไปทางดานใดดานหนึ่ง เพ่ือไมใหน้ําขังใน

รองเวลาฝนตก ดินท่ีขุดข้ึนมาจากรองก็กองไวทางดานใดดานหนึ่ ง สําหรับใชเปนดินกลบตอไป 

นอกจากนั้นสามารถใชทําเปนคันดิน สําหรับก้ันมิใหลมพัดขยะออกไปนอกบริเวณอีกดวย สวนวิธีฝงกลบ

ขยะมูลฝอยก็ทําเชนเดียวกับแบบถมท่ีคือ เม่ือเทขยะมูลฝอยลงไปในรองแลวก็เกลี่ยใหกระจาย บดทับแลว

ใชดินกลบและบดทับอีกครั้งหนึ่ง 

     เม่ือฝงกลบขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีนั้นเสร็จเรียบรอยแลวอาจใชพ้ืนท่ีนั้นเปน

ประโยชน เชน เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ สนามเทนนิส สนามกอลฟ ท่ีจอดรถ สนามกีฬา ศูนยการคา

หรือกอสรางอาคารท่ีพักท่ีไมสูงเกินไป หรืออาจปรับปรุงคุณภาพดินใหเหมาะแกการปลูกพืช ซ่ึงอาจจะนํา

หญา ไมพุม ไมยืนตนมาปลูก เพ่ือตกแตงใหสวยงามเปนระเบียบยิ่งข้ึน 

    3) การทําปุย การนําขยะไปหมักทําปุย โดยการแยกขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ

ออกไปกําจัดมลพิษเสียกอน สวนขยะพวกสารอินทรียยอยสลายไดงาย พวกผักผลไมไมตองการ เม่ือปลอย

ท้ิงไวจะเกิดการเนาเปอย สามารถนําขยะท่ีผานการยอยสลายนั้นมาใสปรับปรุงคุณภาพดินได นําขยะไป

ทําเปนปุยสําหรับใชบํารุงดินเพ่ือการเกษตรการยอยสลายตามกระบวนการธรรมชาติ (Composting) เปน

การนําขยะประเภทอินทรียวัตถุไปรวมกันไว แลวปลอยใหขยะถูกยอยสลายไปเองตามธรรมชาติหรือโดย

วิธีการกระตุนใหขยะถูกยอยสลายเร็วข้ึน  การกําจัดขยะโดยวิธีนี้จะมีปญหาอยูท่ีกานแยกปนะเภทขยะ

อินทรียวัตถุออกมาจากขยะประเภทอ่ืนๆ บริเวณท่ีรวมขยะอาจไมอยูหางไกลชุมชนและขยะท่ีนํามากอง

รวมไวเปนปริมารมากจะสงกลิ่นเหม็น ทําใหแหลงน้ําในบริเวณใกลเคียงเนาเสีย เกิดทัศนียภาพท่ีไมนาดู 

และจําเปนตองใชพ้ืนท่ีในการกําจัดขยะเปนบริเวณกวาง ขยะประเภทอินทรียสารท่ีสามารถยอยสลายไดท่ี

นําไปรวมกันไวจะอาศัยกระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรียใหกลายเปนแรธาตุคงรูป ท่ีเรียกวา “ปุย” มี

สีเทา หรือน้ําตาลเขมเกือบดํา ไมมีกลิ่น กากท่ีเหลือจากการยอยสลายจะมีลักษณะคลายดินรวน มีความ

รวนซุยสูง มีประสิทธิภาพในการอุมน้ําไดดี ดูดซึมน้ําไดดี แลกเปลี่ยนประจุไฟฟากับผิวดินไดดีเทาดิน

เหนียว จึงเหมาะท่ีจะนําปุยนี้ไปใชในการปรับสภาพดิน และยังสามารถนําไปเปนอาหารของพืชเพ่ือบํารุง

ตนไมไดดี มีสารอาหารท่ีเปนประโยชนตอพืช คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซ่ึงเปนปุยอินทรีย ไมทําใหดิน

เปนกรดหรือดาง 

    ขยะท่ีเก็บมากองรวมกันไวนั้น มักเปนสารอินทรียวัตถุปนเปอนไมนอยซ่ึงขยะ

ประเภทนี้เปนอาหารของจุลินทรียในธรรมชาติ จะเกิดปฏิกิริยาการยอยสลายอินทรียสารดวยจุลินทรีย ซ่ึง

มีอยู 2 กลุมใหญ คือ Aerobic Organisms ซ่ึงมีความรอนเกิดจากปฏิกิริยาของจุลินทรีย อันปนความรอน

เกิดจากการสลายตัวของขยะ เม่ือทําการหมักในเวลานาน ก็จะทําใหเชื้อโรคและพยาธิถูกทําลายไปได อีก

กลุมคือ Anaerobic  Organisms ก็มีความรอนท่ีเกิดจากปฏิกิริยา แมไมสูงมากนัก แตเชื้อจุลินทรียและ

พยาธิตางๆ ก็ตายไดเหมือนกัน ความรอนนําไปใชเปนพลังงานได การหมักดวย Aerobic Process ตอง
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ปรับปรุงสภาวะของขยะใหเหมาะสมกอนหมัก เชน ขนาดของขยะไมควรต่ํากวา 5 ซ.ม. ความชื้น 40-

65% พยายามคิดแยกวัตถุพวกท่ีไมยอยสลายออกไหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ถังหมักตองมีชองใหอากาศ

ผานได โดยอาจจะตองใชเครื่องเปาอากาศชวย พรอมท้ังจะตองมีการกลับขยะใหสัมผัสอากาศอยูเสมอ จึง

ยอยสลายไดอยางรวดเร็ว ระยะเวลาท่ีใชหมักประมาณ 5-20 วัน แตการหมักดวย Anaerobic Process 

ไมตองใชอากาศชวยจึงหมักไดในถังปดหรือหลุมดิน ความชื้นควรสูงกวา 70 เปอรเซ็นต ข้ึนไป ถาใชถังปด

จะตองมีทอระบายกาซออก ขยะจากกสิกรรมและพวกมูลสัตว จะไดพวกกาซชีวภาพ (Biogas) ซ่ึงมี

ปริมาณมีเทน (CH4) อยู 40 – 70% โดยปริมาณทําใหสามารถใชเปนเชื้อเพลิงในการหุงตม แสงสวาง 

ตูเย็น เครื่องยนต เกิดปฏิกิริยาเคมีดังนี้ 

 

CH4 + 2CO2 -------->2H2O + CO2 +Heat 

 

ตารางท่ี 2.9 สรุปขอดีและขอเสียของการกําจัดขยะมูลฝอยดวยเตาเผา  

ขอดี ขอเสีย 

• ไดปุยไปใช 

• ตั้งโรงงานกําจัดในเขตชุมชนได ถามีมาตราการปองกัน

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม และเหตุรําคาญ 

ประหยัดคาขนสง 

• การแยกขยะมูลฝอยกอนหมักทําปุย  

 ถาดําเนินการไมถูกตองตามหลักวิชาการจะ

เกิดปญหากลิ่นเหม็น จากการยอยสลายไม

สมบูรณ 

สิ้นเปลืองคาใชจายในการแยกขยะมูลฝอยท่ี

ยอยสลายไมไดเพ่ือนําไปกําจัดโดยวิธีอ่ืน 

(ท่ีมา:  มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2552, ออนไลน) 

 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 เอส  ราไซ (2006) ศึกษาสารประกอบในกาซชีวภาพจากโรงผลิตกาซชีวภาพตาง ๆ เพ่ือศึกษา

ศักยภาพในการนํากาซชีวภาพไปเปลี่ยนเปนพลังงาน โดยมีกาซมีเทน คารบอนไดออกไซด ออกซิเจน 

ไนโตรเจน สารอินทรียระเหย และสารกํามะถันไดจากการวัดคาองคประกอบของกาซในตัวอยางของกาซ

ชีวภาพจากการหมักของเสียจากฟารมปศุสัตวในถังหมักไรอากาศซ่ึงมีเปอรเซ็นตมีเทนอยูในชวงจาก 48-

65% กาซคารบอนไดออกไซด จาก 36-41% และ ไนโตรเจน จาก 1-17% ปริมาณออกซิเจนในกาซท้ัง

สาม คือ 1% ปริมาณมีเทนสงูสุดเกิดข้ึนในกาซจากระบบการหมักจากของเสีย ในขณะท่ีปริมาณกาซมีเทน

ต่ําสุด และ สูงสุดมีปริมาณไนโตรเจนพบในกาซจากระบบหมักในชวงฤดูหนาวปริมาณสารอินทรียระเหย

ท้ังหมดแตกตางกัน 5 - 268 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และ ไดต่ําสุดในกาซชีวภาพจากฟารม กาซ

ซัลไฟด ไฮโดรเจน กํามะถัน และสารอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกาซจากการฝงกลบ และ กาซชีวภาพจากฟารม

อินทรียสารซิลิคอนยังพบอยูในการฝงกลบและกาซจากระบบหมักน้ําเสีย กาซชีวภาพในโรงงานผลิตท่ี
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แตกตางกัน แตกตางกันโดยเฉพาะในการติดตามปริมาณสารประกอบนี้ ควรจะพิจารณาเพ่ือในการวาง

แผนการใชกาซชีวภาพเพ่ือใหเกิดเปนพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน 

 วุฒิภัณฑ คุมรินทร (2544) ไดศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากขยะเศษอาหารท่ีความเขมขนสูง

โดยการหมักแบบชั้นกรองไรอากาศ 2 ข้ันตอนรวมกับวิธีการวนน้ําหนัก โดยมีการวนน้ําหมักระหวาง 2 ถัง 

ถังใบท่ี 1 บรรจุขยะเศษอาหารเพ่ือเพ่ิมผลิตกรดอินทรียและหมุนวนกรดอินทรียปอนเขาถังใบท่ี 2 ซ่ึงมี

การบรรจุตัวกลางพลาสติก (Bio-media) น้ําหมักท่ีผานการยอยสลายจะถูกหมุนวนกลับเขาถึงผลิตกรดใน

อัตราท่ีเทากันตามปริมาตรท่ีตองการเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของขยะเศษอาหารและการผลิตกาซ

มีเทนท่ีอัตราการหมุนวนท่ีตางกัน 

 ขยะเศษอาหารท่ีใชในการทดลองเปนเศษอาหารจากโรงอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี มีศักยภาพในการผลิตกาซมีเทน 0.345 m3/kg.COD ประสิทธิภาพการยอยสลายในรูป COD 

97% ระยะเวลาการหมัก 65 วัน การทดลองหมักในถัง 2 ข้ันตอน ปริมาตร 200 ลิตรพบวาขยะเศษ

อาหารผลิตกรดอินทรียเกิดการยอยสลายอยางรวดเร็วไดกรดอินทรียเขมขนสูง 19,340 mg/l การหมุนวน

เขาถึงการผลิตกาซมีเทนเปนชวงๆ เกิดกาซมีเทน ในอัตราท่ีตํ่าและไมสมํ่าเสมอ คา TVA/COD ของกรด

อินทรียมีคา 0.11 และถังผลิตกาซมีเทนมีคา 0.20 - 0.39 การหมุนวนน้ําหมักเขาถังผลิตกาซมีเทน

แบบตอเนื่อง ระบบสามารถรับภาระสารอินทรียและผลิตกาซมีเทนไดสูงกวาการปอนกรดอินทรียแบบเปน

ชวงๆ คา TVA/COD ของระบบมีคา 0.68 - 0.98 ท่ีอัตราการปอนกรดอินทรีย 0.55 Kg. COD/ m3/Day  

อัตราการผลิตกาซชีวภาพอยูท่ี 70-160 ลิตรตอวัน เม่ือเพ่ิมอัตราปอนสารอินทรียเปน 1-2 Kg. COD/ 

m3/Day  อัตราการผลิตกาซชีวภาพเพ่ิมข้ึนเปน 100-200 ลิตรตอวัน โดยมีประสิทธิภาพการยอยสลาย 

COD 95-96% และลดลงปน 78% เม่ือปอนสารอินทรียกรดอินทรียในอัตรา 2.0 Kg. COD/ m3/Day 

การหมุนกรดอินทรียเขาถึงผลิตกาซมีเทนในอัตราสูงข้ึน ปริมาณกาซชีวภาพท่ีไดเพ่ิมข้ึนละประสิทธิภาพ

การผลิตกาซมีเทนคงท่ี 0.24 m3/Kg.COD คิดเปน 70% ของศักยภาพในการผลิตกาซมีเทนของขยะเศษ

อาหารและอัตราการผลิตกาซชีวภาพโดยเฉลี่ย 120 ลิตร/วัน 

 จากผลการทดลอง ข้ันตอนท่ีเปนขอจํากัดของระบบในการผลิตกาซชีวภาพจากขยะเศษอาหาร

ดวยการหมักแบบชั้นกรองไรอากาศ 2 ข้ันตอนรวมกับวิธีการหมุนวนน้ําหมัก คือ ข้ันตอนการเปลี่ยนกรด

อินทรียไปเปนกาซมีเทนของจุลินทรียในกลุมผลิตกาซมีเทน 

 อาริยา วิรัชวรกุล (2546) ไดศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหาร โดยกระบวนการยอย

สลายภายใตสภาวะไรออกซิเจนแบบสองข้ันตอน ระบบประกอบดวยถังหมักกรด มีปริมาตรการหมัก 

27.73 ลิตร และถังหมักกาซมีปริมาตรการหมัก 52.83 ลิตร ซ่ึงปฎิกิริยาท้ังสองใบนี้ มีการกวนผสมกัน

อยางสมบูรณ ดําเนินระบบดวยสารละลายเศษอาหารท่ีมีคาของแข็งท้ังหมดประมาณ 4% (น้ําหนักตอ

ปริมาตร) ท่ีระยะเวลาเก็บกักเทากับ 35 30 25 และ 20 วัน คิดเปนอัตราการปอนสารอินทรียเทากับ 

5.77 6.39 8.30 และ 10.27 กรัม ซีโอดี/ลิตร-วัน ตามลําดับ ผลการศึกษาวาประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี
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มีคาอยูระหวาง 82.11 - 90.13% ประสิทธิภาพการกําจัดของแข็งท้ังหมดมีคาระหวาง 75.29 - 84.34% 

ประสิทธิภาพการกําจัดของแข็งระเหยท้ังหมดมีคาอยูระหวาง 83.15 - 89.29% และประสิทธิภาพการ

กําจัดของแข็งแขวนลอยมีคาอยูระหวาง 61.75 - 83.93% โดยท่ีระยะเวลากักเก็บ 35 วัน อัตราการปอน

สารอินทรีย 5.77 กรัม ซีโอดี/ลิตร-วัน มีประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีสูงท่ีสุดเทากับ 90.13% ปริมาณกาซ

ชีวภาพท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน 31.19 ลิตรตอวัน โดยมีองคประกอบของกาซมีเทนเปน 57.32% สวนท่ี

ระยะเวลากักเก็บ 20 วัน อัตราการปองกันสารอินทรีย 10.27 กรัม ซีโอดี/ลิตร-วัน มัประสิทธิภาพการ

กําจัดซีโอดี 82.11% แตมีปริมาณกาซชีวภาพท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนสูงสุดคือ 54.35 ลิตรตอวันและมี

องคประกอบของกาซมีเทนเทากับ 61.26% 

 อัตราการผลิตกาซชีวภาพท้ังหมดตอน้ําหนักมวลสารอินทรียท่ีเติมเขาระบบเม่ือดําเนินระบบโดย

ใชระยะเวลาเก็บกัก 35, 30, 25 และ 20 วัน คิดเปนอัตราการปอนสารอินทรีย 5.77 6.39 830 และ 

10.27 กรัม ซีโอดี/ลิตร-วัน สามารถผลิตกาซชีวภาพท้ังหมดได 0.093 0.103 0.096 และ 0.091 ลิตร/

กรัม ซีโอดี 

 อัตราการผลิตกาซมีเทนตอน้ําหนักมวลสารอินทรียท่ีเติมเขาระบบ เม่ือดําเนินระบบโดยใช

ระยะเวลาเก็บกัก 35 30 25 และ 20 วัน คิดเปนอัตราการปอนสารอินทรีย 5.77 6.39 830 และ  

10.27 กรัม ซีโอดี/ลิตร-วัน สามารถผลิตกาซชีวภาพท้ังหมดได 0.053 0.063 0.055 และ 0.056 ลิตร/

กรัม ซีโอดี 

 วิลาวัลย ชาญณรงค (2549) ไดศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินการการของระบบกาซชีวภาพจาก

การยอยสลายเศษอาหารภายใตสภาวะไรออกซิเจนแบบตามลําดับสองข้ันตอนในระบบ Semi-Pilot 

Scale ประกอบไปดวยการหมักกรดขนาด 250 ลิตร จํานวน 1 ถัง ปริมาตรการหมัก 180.2 ลิตร และถัง

หมักมีเทนขนาด 1,100 ลิตร ปริมาตรการหมัก 881.44 ลิตร จํานวน 3 ถัง มีระยะเก็บกักสารอินทรีย 25 

วันพิจารณาคาพารามิเตอรตาง ๆ เม่ือเพ่ิมคาของแข็งท้ังหมดในสารละลายเศษอาหารท่ีเขาระบบจาก 4 

เปน 5 และ 7% (น้ําหนักตอปริมาตร) ตามลําดับ พบวาคาของแข็งท้ังหมดในสารละลายเศษอาหารท่ีเขา

ระบบเทากับ 5% คิดเปนอัตราการปอนสารอินทรียเขาระบบเฉลี่ยเทากับ 4.21 กรัม ซีโอดีตอลิตร-วัน 

ปริมาณกาซมีเทนในองคประกอบชองกาซท้ังหมดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 46.35% กาซชีวภาพเฉลี่ยเทากับ 

1,355.80 ลิตรตอวันประสิทธิภาพการลดคาของแข็งท้ังหมดสูงสุด เทากับ 90.62% และประสิทธิภาพการ

ลดของแข็งระเหยสูงสุดเทากับ 94.56% 

 อัตราการผลิตกาซชีวภาพ และกาซมีเทนตอสารอินทรียเขาระบบ ซ่ึงในการศึกษาการผลิตกาซ

ชีวภาพจากเศาอาหารภายใตสภาวะไรออกซิเจนแบบตามลําดับสองข้ันตอนในระดับ Semi-Pilot Scale 

นี้มีอัตราการผลิตกาซชีวภาพตอสารอินทรีย (COD.added, TS.added, TSS.added และ TSV.added 

ตามลําดับ) ท่ีเขาระบบมีคาท่ีสภาวะสมดุลเฉลี่ยเทากับ 0.74 0.80 1.12 และ 0.87 ลิตรตอสารอินทรียเขา
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ระบบอัตราการผลิตกาซมีเทนตอสารอินทรียท่ีเขาระบบมีคาท่ีสภาวะสมดุลเฉลี่ยเทากับ 0.34 0.37 0.51 

และ 0.4 ลิตรตอสารอินทรียเขาระบบ 

  ปริพัฒน และสุภวัตน (2555) ศึกษาประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพจาก

ขยะเศษอาหารในตลาดไท จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเพ่ิมความสามารถผลิตไฟฟาภายในชุมชน โดยการนําขยะ

และเศษอินทรียสารจากตลาดไท และภายในชุมชน มาผลิตกาซชีวภาพดวยเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ

แบบ Dry Fermentation จากผลการศึกษาขอมูลปริมาณขยะในสวนท่ีสามารถผลิตกาซชีวภาพตลอดป 

พบวา อัตราเฉลี่ยปริมาณขยะภายในตลาดไทมีคาเทากับ 97.19 ตันตอวัน ซ่ึงจะไดกาซชีวภาพท่ี 14,807 

ลบ.ม.ตอวัน โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดอยูท่ี 12,643 – 24,929 kwh) หรือ 0.53 – 1.04 MW (จาก

การคิดคาปริมาณกาซชีวภาพท่ี 1 ลบ.ม. ตอ ปริมาณกระแสไฟฟาต่ําสุด 0.71 และสูงสุดท่ี 1.4 kwh) จาก

การประเมินคาใชจายท้ังในสวนการจําหนายไฟฟาและขายปุยท่ีไดจากสวนท่ีเหลือของกระบวนการผลิต

หักรายจายออกแลวจะอยูท่ี 54,419 บาทตอวัน และสูงสุดท่ี 89,150 ตอวัน 
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บทท่ี3 

วิธีการดําเนินงาน 
 

   ในบทนี้เปนกลาวถึงรูปแบบแนวทางในการดําเนินการวิจัย เพ่ือใหงานวิจัยดําเนินไปตาม

วัตถุประสงคการศึกษาศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหารในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(องครักษ ) สามารถแบงเปน 3 สวน คือ สวนท่ีหนึ่ งการวิจัยในเชิงสํารวจเพ่ือศึกษาพ้ืนท่ีใชสอย  

จํานวนผูใชบริการ ปริมาณขยะเศษอาหาร พฤติกรรมของผูบริโภค และการจัดการเศษอาหารในปจจุบัน 

สวนท่ีสองเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีจากเศษอาหารในพ้ืนท่ี และ

สวนท่ีสามเปนการวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินการนําไปใชประโยชน และการจัดการท่ีเหมาะสม โดย

ข้ันตอนของวิธีการดําเนินทางวิจัยแสดงในรูปท่ี 3.1 และมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

3.1 วัสดุและอุปกรณ 

 3.1.1 พ้ืนท่ีศึกษา 

  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปริมาณของขยะเศษอาหารท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) โดยคณะผูวิจัยไดเก็บขอมูลปริมาณเศษอาหารจากโรงอาหาร โดยคัดเลือก

แหลงกําเนิดเศษอาหารในพ้ืนท่ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) จํานวน 7 แหง ดังนี้ 

       1) โรงอาหารในหอพักนิสิต 

  2) โรงอาหารสโมสรวิศวกรรมศาสตร 

  3) โรงอาหารขางศูนยการแพทยฯ 

  4) อาคารกิจกรรมนิสิตและบริการ (พลาซา) 

  5) รานอาหารใตหอพักแพทย 

  6) โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) 

  7) ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ข้อมูลจากการสาํรวจ
ข้อมูลจาก

ห้องปฏิบติัการ

• พฤตกิรรมผูบ้รโิภค

• พื�นที�ใชส้อย

• จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารโรงอาหาร

• ปรมิาณเศษอาหารเหลอื

• การจดัการเศษอาหารในปัจจุบนั

ประเมินการแนวทางการจดัการเศษอาหารและการ

นําไปใช้ประโยชน์

• สมบตัทิางกายภาพ

• สมบตัทิางเคมี

• องคประกอบทางเคมี

สรปุผลการวิเคราะหข้์อมูล

นําเสนอโครงงานและทาํรปูเล่ม

กาํหนดหวัข้อโดยรวม

ศึกษาเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง

 
รูปท่ี 3.1 แผนผังข้ันตอนการดําเนินงาน 
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 3.1.2 อุปกรณใชสําหรับการสํารวจขอมูล 

               3.1.2.1 เครื่องนับจํานวน 

              3.1.2.2 ตาชั่งดิจิตอลขนาดไมเกิน 5 กิโลกรัม (รูปท่ี 3.3) 

               3.1.3.3 กลองถายภาพ 

  3.1.4.4 แบบบนัทึกขอมูล (ภาคผนวก ก) 

  3.1.5.5 แบบสอบถาม (ภาคผนวก ข) 

 3.1.3 เศษอาหารท่ีใชในการทดลอง 

  เศษอาหารท่ีใชเปนเศษอาหารท่ีไดจากโรงอาหาร 3 แหงภายใน มศว (องครักษ) รวมกับโรง

อาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตรราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีเหลือท้ิงจากการรับประมานอาหารของผูมาใชบริการ   

โรงอาหารศูนย์การแพทย์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยศรี

นครินทรวโิรฒ (องครักษ์)

อาคารสโมสร

หอพักแพทย์

อาคารกิจกรรมนิสิตและบริการ

โรงอาหารหอพกันิสิต

ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

รูปท่ี 3.2 โรงอาหารในพ้ืนท่ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) 
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รูปท่ี 3.3 ตาชั่งดิจิตอลสําหรับชั่งอาหารและเศษอาหาร 

 

3.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 3.2.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปริมาณเศษอาหาร 

  ประกอบดวยการรวบรวมขอมูลจากโรงอาหาร 7 แหงในพ้ืนท่ี มศว (องครักษ) ท้ังจํานวนผู

มาใชบริการ  ปริมาณอาหาร  เพ่ือคํานวณหาอัตราการเกิดขยะเศษอาหาร  การสํารวจจุดท้ิง  การเก็บ

รวบรวม  การขนสง  และการกําจัดขยะเศษอาหาร โดยขนาดของกลุมตัวอยางอางอิงจากตารางสําเร็จรูป

ทาโร ยามาเน (Yamane) ศึกษาปญหาจากการจัดการขยะเศษอาหารในปจจุบัน  โดยรวบรวมขอมูลจากผู

มีสวนไดสวนเสีย เชน  ผูคา  ผูใชบริการโรงอาหาร  งานจางกําจัดขยะมหาวิทยาลัย  พนักงานเก็บขยะ  

(รูปท่ี 3.4) เปนตน 

 3.2.2 ศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของเศษอาหาร 

   วิเคราะหลักษณะคุณสมบัติเบื้องตนทางดานกายภาพและเคมีของเศษอาหารและ

ตะกอนจุลินทรีย  รวมถึงวัสดุหมักรวมอ่ืนๆท่ีนํามาใชในการทดลอง  ไดแก  พีเอช ซีโอดีท้ังหมด (tCOD) ซี

โอดีละลายน้ํา (sCOD) ของแข็งท้ังหมด (TS) ของแข็งระเหยได (VS)  ความชื้น )Moisture(  คารบอน )C(  

ไนโตรเจน )N(  และ  MLVSS  โดยวิธีการวิเคราะหอางอิงตามตารางท่ี 3.1  
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ตารางท่ี 3.1 พารามิเตอรและวิธีวิเคราะห 

พารามิเตอร วิธีวิเคราะห 

คาพีเอช (pH) pH  Meter 

ซีโอดีท้ังหมด (TCOD) Close  Relux, Titrimeter Method 

ซีโอดีละลายน้ํา  (SCOD) Close  Relux, Titrimeter Method 

ของแข็งท้ังหมด (TS) อบในเตาอบ 103 - 105 °C 

ของแข็งระเหยได (VS) เผาท่ีอุณหภูมิ 550 °C 

ความชื้น (Moisture) Grovimetric  Method 

คารบอน (C) Walkley & Black  Method 

ไนโตรเจน (N) Walkley & Black  Method 

โปรตีน สงตรวจ กระทรวงสาธารณสุข กทม 

ไขมัน สงตรวจ กระทรวงสาธารณสุข กทม 

คารโบไฮเดรท สงตรวจ กระทรวงสาธารณสุข กทม 

 

3.3 ระยะเวลา  

 การศึกษาครั้งนี้ทําการเก็บขอมูล ทําการทดลองในหองปฏิบัติการ และวิเคราะหผล ตั้งแตเดือน

สงิหาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560 โดยมีแผนการดําเนินงานตลอดโครงงานดังตารางท่ี 3.2 

 

    
รูปท่ี 3.4 การสํารวจขอมูลปริมาณอาหารและการจัดการเศษอาหาร 
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รูปท่ี 3.5 การเก็บและการเตรียมตัวอยางเศษอาหารเพ่ือทดสอบคุณสมบัติในหองปฏิบัติการ 

 

 
รูปท่ี 3.6 ตัวอยางเศษอาหารจากโรงอาหารท้ัง 5 แหง 
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ตารางท่ี 3.2 แผนระยะเวลาในการดําเนินแตละกิจกรรม 

กิจกรรม 
ป พ.ศ.2559 ป พ.ศ.2560 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1.กําหนดหัวขอโครงการ            
2.กําหนดท่ีมา ความสําคัญ วัตถุประสงค 

และขอบเขตของงานวิจัย 

           

3.ทบทวนเอกสารงานวิจัย            
4.นําเสนอหัวขอโครงงาน            
5.สํารวจขอมูลเลือกพ้ืนท่ีการศึกษา            
6.สํารวจ เก็บขอมูล รวบรวมขอมูลเศษ

อาหารใน มศว (องครกัษ)  

           

7.วิเคราะหประเมินขอมูลท่ีไดจากการ

สํารวจ 

           

8.ทําการทดลองศึกษาศักยภาพการผลิต

กาซมีเทนจากเศษอาหาร 

           

9. ประเมินกระนําไปใชประโยชน            
10. สรุปผลการศึกษา พรอมขอเสนอแนะ            
10. นําเสนอโครงงาน และจัดทํารูปเลม            

 
39 
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บทท่ี 4 

ผลการดําเนินงาน 

 

4.1 เปาหมายและขอบเขตการศึกษา 

ผลการศึกษาสามารถสรุปเปนประเด็นดังตอไปนี้ 

1) ผลขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติการของผูบริโภค รานคา พนักงานตอการ

กอใหเกิดเศษอาหารและการจัดการเศษอาหารภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2) ผลขอมูลจากการสํารวจและสังเกตการณในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะ

ครอบคลุมถึงประเด็นดังตอไปนี้ 

   2.1) การจัดการเศษอาหารของโรงอาหารแตละแหงภายในมหาวิทยาลัย 

   2.2) อัตราการเกิดเศษอาหารของแตละแหลงกําเนิด ในชวงเวลาตางๆกัน 

 2.3) ลักษณะเศษอาหารท้ังทางกายภาพและเคมีจากแหลงกําเนิด 

3) วิเคราะหความเหมาะสมทางดานการนํากลับมาใชประโยชนใหมของเศษอาหาร   

4.2 ผลขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่กอใหเกิดเศษอาหาร 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีโรงอาหารท้ังสิ้น 5 แหง มีผูใชบริการในชวงเปดเทอมประมาณ

วันละ 6,000 คน  การทําวิจัยท่ีใชแบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือความเขาใจในพฤติกรรมการกอใหเกิด

เศษอาหารของผูบริโภค และทัศนคติในการจัดการเศษอาหารของมหาวิทยาลัย การสํารวจเปนการแจก

แบบสอบถามและการสัมภาษณผูมาใชบริการโรงอาหาร รานคา และผูรับผิดชอบดูแลจัดเก็บเศษอาหาร 

โดยแบบสอบถามแจกออกไปใหกับผูบริโภคในโรงอาหารตางท้ังสินจํานวน 300 ชุด รานคา และผูดูแลอีก

อยางละ 50 ชุด ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามท่ีแจกใหกับผูบริโภคพบวา สามารถแยกอธิบายไดเปน

สองสวน คือ พฤติกรรมของผูบริโภคตอการรับประทานอาหารเหลือท้ิง และทัศนคติของผูบริโภคตอการ

จัดการเศษอาหาร ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ภูมิหลังของผูบริโภคไมไดมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารเหลือท้ิง เม่ือวิเคราะห

ความสัมพันธของพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีสงผลตอการกอใหเกิดเศษอาหาร ดังตารางท่ี 4.1 คา Pearson 

correlation ((r) จะมีคา -1 ถึง 1) ในตารางหากมีคาติดลบ (-) จะมีความสัมพันธในทิศทางตรงขาม

กัน หากมีคาบวก (+) จะความสัมพันธกันทางเสนตรงในทิศทางเดียวกันหรือแปรผันตอกัน แตหากมีคา

เปน 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธกัน) ผลการวิเคราะหพบวา การวางแผนการรับประทานในแตละม้ือ ชวย

ลดปริมาณขยะเศษอาหารมีความสัมพันธกับการรับประทานอาหารหลายๆ ชนิดพรอมกันทําให 

เจริญอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.238**, P-value  = 0.000) และมีความสัมพันธกับนิสัย

เลือกกินมีสวนทําใหมีเศษอาหารเหลือท้ิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.492**, P-value  = 0.000) ซ่ึง



41 
 

มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันหรือแปรผันตอกัน แตการวางแผนการรับประทานในแตละม้ือ ชวย

ลดปริมาณขยะเศษอาหารไมมีความสัมพันธกับการวางแผนการซ้ืออาหารในแตละม้ืออยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (r = 0.084, P-value  = 0. 145) 

 

ตารางท่ี 4.1 การวิเคราะหคาสหสัมพันธพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีกอใหเกิดเศษอาหาร (N=300) 

Correlations 

 

วางแผนการซ้ือ

อาหารในแตละ

ม้ือ 

การซ้ือ

อาหารครั้ง

ละมากๆ 

การ

รับประทาน

อาหารไมหมด 

ความรูสึกละอาย

ใจเม่ือมีอาหาร

เหลือท้ิง 

วางแผนการซ้ือ

อาหารในแตละม้ือ 

Pearson 

Correlation 
1    

Sig. (2-tailed)  0.000    

N 300    

การซ้ืออาหารครั้ง

ละมากๆ 

Pearson 

Correlation 
0.592** 1   

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000   

N 300 300   

การรับประทาน

อาหารไมหมด 

Pearson 

Correlation 
0.084 0.238** 1  

Sig. (2-tailed) 0.145 0.000 0.000  

N 300 300 300  

ความรูสึกละอายใจ

เม่ือมีอาหารเหลือ

ท้ิง 

Pearson 

Correlation 
0.172** 0.171** 0.492** 1 

Sig. (2-tailed) 0.003 0.003 0.000 0.000 

N 300 300 300 300 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ผลของทัศนคติของผูบริโภคตอการรับประทานอาหารเหลือท้ิง จะเห็นไดวา มีตัวแปรอิสระท่ี

สามารถใชพยากรณเศษอาหารท่ีเหลือท้ิงได ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 นั่นก็คือ การวางแผนการซ้ืออาหาร

ในแตละม้ือ จะสงผลตอเศษอาหารในแตละม้ือของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญ 0.03 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

จากการวิเคราะหรวมกับภูมิหลังของผูบริโภคกับพฤติกรรมการวางแผนการซ้ืออาหาร ไดแก เพศ สถานะ 
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รายได ท่ีพักอาศัย การเดินทางดวยยานพาหนะ และความถ่ีในการใชบริการโรงอาหาร พบวา เพศ รายได 

และจํานวนวันท่ีเขาใชบริการรานอาหารภายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของ มศว องครักษท่ีแตกตางกันมีผลตอ

การวางแผนการซ้ืออาหาร และเขาใชบริการรานอาหารภายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของ มศว องครักษสงผล

ตอการรับประทานอาหารเหลือท้ิงของผูบริโภค สามารถสรุปความสัมพันธไดดังรูปท่ี 4.1  

 

การวางแผนการ

รบัประทานอาหาร

เพศ

รายได้

จาํนวนวนัที�

ใช้บริการ

0.008**

0.000**

0.041**

0.005**

เศษอาหารเหลือ

ทิ�งในแต่ละมื�อ

0.030**

 

รูปท่ี 4.1  การวางแผนการซ้ืออาหารในแตละม้ือ จะสงผลตอเศษอาหารในแตละม้ือของผูบริโภคโดยปจจัย

จากภูมิหลังของผูบริโภคท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 จากการวิเคราะห เพศไมสงผลตอวิธีกําจัดขยะเศษอาหารเพราะจากการสํารวจพบวาไมวาผู

ประกอบกิจการจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงก็ใชวิธีการกําจัดขยะเศษอาหารท่ีเหมือนๆกัน เชน การนํา

ขยะเศษอาหารท่ีเหลือไปเลี้ยงสัตวและขายตอผูรับเหมาขยะเศษอาหารหรือเกษตรกร รายไดสงผลตอ

วิธีการท้ิงขยะเศษอาหารเพราะรายไดยิ่งมากสงผลใหเศษอาหารมากข้ึนไปดวยเพราะผูประกอบกิจการนั้น

สามารถขายอาหารไดปริมาณมากจึงทําใหมีเศษอาหารเหลือมากข้ึนและทําใหวิธีการกําจัดขยะเศษอาหาร

แตกตางออกไป เวลาในการขายอาหารสงผลตอวิธีการกําจัดขยะเพราะถาเวลาในการขายอาหารมากข้ึนก็

จะทําใหผูประกอบการสามารถขายอาหารไดเพ่ิมข้ึนทําใหรายไดเพ่ิมข้ึนและท่ีสําคัญก็จะทําใหขยะเศษ

อาหารเหลือเพ่ิมข้ึนเชนกัน ปริมาณขยะเศษอาหารเหลือในแตละวันจากการสํารวจพบวามีปริมาณมูลฝอย

โดยเฉลี่ยแลวอยูท่ี 10 กิโลกรัมตอวันและมีปริมาณเศษอาหารโดยเฉลี่ยอยูท่ี 8 กิโลกรัมตอวัน วิธีการ

กําจัดขยะเศษอาหารของผูประกอบกิจการการจากการสํารวจพบวาสวนใหญแลวไมวารานอาหารจะอยูท่ี 

โรงอาหารหอใน โรงอาหารสโมสร หรือโรงอาหารขางศูนยการแพทย ผูประกอบการจะมีวิธีการกําจัดขยะ

เศษอาหารโดยนําไปเลี้ยงสัตวและขายใหกับผูรับเหมาเศษอาหารหรือเกษตรกร 

 

ดานพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคตอการจัดการเศษอาหาร ผูบริโภคมีการแยกขยะตาม

ภาชนะท่ีทางโรงอาหารเตรียมไวให เนื่องจากมีความเขาใจดีถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของขยะเศษ
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อาหาร ดานทัศนคติจะเห็นไดวาตัวแปรอิสระท่ีสามารถใชพยากรณการจัดการเศษอาหารได (ตารางท่ี 4.2) 

นั่นก็คือวาขยะเศษอาหารมีเชื้อโรคปะปนอยูมากจึงควรนําไปฝงกลบเทานั้นเพ่ือปองกันการแพรกระจาย

ของเชื้อโรค เม่ือถามถึงประโยชนในดานอ่ืนๆ ผูบริโภคสวนใหญเชื้อวาขยะเศษอาหารสามารถนําไปใช

ประโยชนดานอ่ืนๆ ไดเชน การใชเปนอาหารสัตว หรือการผลิตกาซชีวภาพ แตการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษ

อาหารจะมีตนทุนสูงไมคุมคากับการลงทุน จึงเหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวมากกวา 

 

ตารางท่ี 4.2  คาความนาจะเปน Sig. หรือคา P-Value ในการทดสอบทัศนคติของผูบริโภคตอการ

รับประทานอาหารเหลือท้ิงและการจัดการเศษอาหาร 

Model 1 Sig. 

Constant 0.000 

การวางแผนการซ้ืออาหารในแตละม้ือ  0.030** 

การรับประทานอาหารหลายๆชนิดพรอมกันทําใหเจริญอาหาร 0.975 

การวางแผนการรับประทานในแตละม้ือ ชวยลดปริมาณขยะเศษอาหาร 0.333 

นิสัยเลือกกินมีสวนทําใหมีเศษอาหารเหลือท้ิง 0.203 

การรับประทานอาหารเหลือเปนสิ่งท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยง 0.973 

เศษอาหารกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม เชน กลิ่นเหม็น เชื้อโรค 0.557 

เศษอาหารกอใหเกิดกาซเรือนกระจก เปนสาเหตุทําใหโลกรอน 0.292 

เศษอาหารควรไดรับการรวบรวมอยางถูกตอง เพ่ือนําไปกําจัด 0.693 

การแยกขยะเศษอาหารทําใหลดปริมาณขยะเศษอาหารท่ีตองกําจัดได 0.645 

ขยะเศษอาหารควรนําไปฝงกลบเทานั้นเพ่ือปองกันเชื้อโรค 0.006** 

ขยะเศษอาหารสดไมเหมาะกับการนําไปเลี้ยงสัตวเนื่องจากมีไขมันสูง 0.489 

การผลิตเชื้อเพลิงจากเศษอาหารมีตนทุนสูงไมคุมคากับการลงทุน 0.005** 

หมายเหตุ: ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

4.3 ผลขอมูลจากการสํารวจและสังเกตการณในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย 

 4.3.1 ผลการสํารวจพ้ืนท่ีและการใชประโยชน 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) มีพ้ืนท่ีประมาณ 900 ไร ประกอบดวย อาคารเรียน 

อาคารปฏิบัติการ อาคารสํานักงาน ศูนยวิจัยดานการศึกษา ศูนยการแพทยฯ หอพักนิสิตและบุคลากร  

ลานกิจกรรม และรานอาหารเพ่ือรองรับผูอยูอาศัย ผูปวยท่ีเขารับการรักษา ผูปฎิบัติงานและผูมาติดตอ

ราชการ แบงเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย กวา 4000 คน นักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ 1,100 คน และ
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บุคลากร 66 คน พนักงานโรงพยาบาล 700 คน บุคลากร 600 คนและผูมาใชบริการทางการแพทย

ประมาณ 2,000 คนตอวัน ทําใหพ้ืนท่ีแหงนี้มีสถานะกลายเปนชุมชนขนาดยอม ท่ีมีกิจกรรมและปญหา

พ้ืนฐานเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเกิดข้ึนมากมาย เชน การจราจร ปญหาน้ําประปา การจัดการน้ําเสีย และขยะ

มูลฝอยจํานวนมาก 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) มีอาคารท่ีมีกิจกรรมกอใหเกิดขยะเศษอาหาร จํานวน 

7 แหง (ดังแสดงในรูปท่ี 4.2) ประกอบดวย ศูนยอาหารจํานวน 5 แหง โรงอาหารโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จํานวน 1 แหง และหองอาหารในศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ

รัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงมีกิจกรรมการปรุงอาหารสําหรับผูปวย โดยมีพ้ืนท่ีใชประโยชน

อาคารและความสามารถในการรองรับผูมาใชบริการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 จากการสํารวจโรงอาหารท้ัง 7 แห ง สามารถแสดงพ้ืน ท่ีการใชประโยชนอาคารและ

ความสามารถในการรองรับผูมาใชบริการไดดังตารางท่ี 4.3 โดยในแตโรงอาหารไดมีการจัดตั้งโตะเกาอ้ี 

เพ่ือรองรับผูเขาใชบริการ มีจํานวนรานคา  รานอาหาร  รานขายเครื่องด่ืมแตกตางกันไป  แตจะเห็นไดวา

โรงอาหารของโรงเรียนสาธิตฯ นั้นจะเปนอาหารกลางวันท่ีจัดเตรียมไวใหสําหรับนักเรียนอยูแลวไม

สามารถท่ีจะเลือกซ้ือเลือกรับประทานได จะมีแตรานสหกรณของโรงเรียนท่ีนักเรียนสามารถเลือกซ้ือขนม

ขบเค้ียวไดเทานั้น   

 สําหรับศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีประชากรบุคลากรท่ี

เก่ียวของภายในโรงพยาบาล 1,300 คน  มีจํานวนผูปวยท่ีนับเปนจํานวนเตียงผูปวย 398 เตียงและมี

ผูปวยท่ัวไป 800 คน/วัน ทางโรงพยาบาลจะจัดเตรียมอาหารไวใหผูปวยท่ีเขารับการรักษาตัวภายใน

โรงพยาบาลใหเหมาะสมกับอาการท่ีรับการรักษา  สําหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลนั้นบางสวนจะ

รับประทานอาหารท่ีโรงอาหารศูนยการแพทยซ่ึงอยูภายนอกอาคารของโรงพยาบาลและอีกสวนหนึ่งคือ

บุคลากรจะซ้ืออาหารมารับประทานภายในอาคารโรงพยาบาลเอง ภายในโรงพยาบาลศูนยการแพทยจะไม

มีหองอาหารสําหรับแพทย พยาบาลหรือบุคลากรรองรับ 

 จํานวนผูเขามาใชบริการเฉลี่ยตอวันในแตละโรงอาหารจะมีความแตกตางกันข้ึนกับพ้ืนท่ีท่ี

รองรับ และความตองการของผูใชบริการ นอกจากนี้จํานวนผูเขาใชบริการนั้นจะถูกแบงเปนสองชวงเวลา

สําหรับการเก็บขอมูลคือ  วันธรรมดา และวันหยุด (เสาร อาทิตย) ชวงเวลาท่ีเปดภาคการเรียนคือ เดือน

สิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม และเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม กับชวงเวลาท่ีปดภาคการเรียนคือ ปลาย

เดือนธันวาคม และชวงเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนสิงหาคม วิธีการทําการสํารวจนั้นดําเนินการโดย

สอบถามขอมูลจากบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของ ณ แตละโรงอาหาร (พอคา แมคา ผูประกอบการ ฯลฯ)  

และนับจํานวนประชากรท่ีใชบริการในแตละโรงอาหารตอวัน 
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รร.สาธิต

ศนูยก์ารแพทยฯ์

พลาซ่า

หอพกัแพทย์

หอพกันิสิต อาคารสโมสร วศ

แหล่งนํ�า

ถนน

เขตพื�นที�มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
 

รูปท่ี 4.2  อาคารท่ีมีกิจกรรมกอใหเกิดเศษอาหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) 
 

ตารางท่ี 4.3 การใชประโยชนอาคารและความสามารถในการรองรับผูมาใชบริการ 

ช่ืออาคาร 
พ้ืนท่ีใชสอย 

(ตร.ม.) 

การรองรับผูมาใช

บริการ  (ท่ีนั่ง) 

จํานวนรานคา (ราน) 

อาหาร ผลไม เครื่องดื่ม 

1) โรงอาหารในหอพักนิสิต 1,300 764 10 2 6 

2) โรงอาหารสโมสรวิศวกรรมศาสตร 1,600 930 6 - 2 

3) โรงอาหารขางศูนยการแพทยฯ 366.27 200 9 1 2 

4) โรงอาหารโรงเรียนสาธิตฯ 420 200 - - 1 

5) อาคารกิจกรรมนิสิตและบริการ 

(พลาซา) 

 

568.59 

 

280 

 

9 

 

- 

 

4 

6) รานอาหารใตหอพักแพทย 84.86 40 1 - 1 

(ท่ีมา: ขอมูลจากการสํารวจ พ.ศ. 2559) 
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 จากการสํารวจจํานวนผูมาใชบริการโรงอาหารท้ัง 5 แหง พบวา จํานวนประชากรในแตละวันท่ี

เขามาใชบริการโรงอาหารตางๆ มีความแตกตางกัน ดังแสดงในรูปท่ี 4.10 ซ่ึงแสดงความแตกตางของ

ผูใชบริการโรงอาหารในแตละวัน ของชวงเปดเทอมและปดเทอม โดยในวันหยุด (เสาร อาทิตย) มีเพียงโรง

อาหารขางศูนยการแพทยฯ และโรงอาหารในหอพักนิสิตบางรานเปดใหบริการ ในชวงปดเทอมมีเพียงศูนย

การแพทยฯ หอพักแพทย และ โรงอาหารสโมสรวิศวกรรมศาสตรบางรานเทานั้นท่ีเปดใหบริการ นอกนั้น

จะปดใหบริการท้ังหมดเนื่องจากผู เขาใชบริการสวนใหญ เปนนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ (องครักษ)  เม่ือเปนอยางนี้ผูประกอบการไมสามารถหารายไดจากการขายจึงปดใหบริการตามการ

เปดปดภาคเรียนของนิสิตนักศึกษาเปนเชนนี้ทุกภาคการศึกษา โดยสรุปผลการสํารวจแลว (ตารางท่ี 4.4) 

ทําใหรูวาจํานวนผูเขาใชบริการโรงอาหารท้ัง 5 แหงในชวงเวลาเปดภาคการเรียนนั้นโดยเฉลี่ยอยู ท่ี  

6241.4 ± 3,192.6 คนตอวัน  และจํานวนผูเขาใชบริการโรงอาหารในชวงเวลาปดภาคเรียนเฉลี่ยอยูท่ี 

516.5 ± 97.2 คนตอวันโดยประมาณ   

โรงเรียนสาธิตฯ มีนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ 1,100 คน และบุคลากร 66 คน ทางโรงเรียนจะ

จัดอาหารกลางวันใหกับนักเรียนทุกคนในทุกวันยกเวนวันหยุด (เสาร-อาทิตย) และชวงปดเทอม (เดือน

มีนาคม ถึงเดือนกลางเดือนมิถุนายน และ เดือนตุลาคม) จากการสํารวจพบวา ในชวงเวลาเปดภาคการ

เรียนนั้นมีผูใชบริการโดยเฉลี่ยอยูท่ี  785.71 ± 536.75 คนตอวัน และไมมีผูใชบริการในชวงปดเทอม 

(ตารางท่ี 4.5) 

 ศูนยการแพทยฯ มีผูมาใชบริการเปนคนไข โดยทางโรงพยาบาลจะจัดเตรียมอาหารใหเหมาะสม

กับจํานวนของคนไข จากการสํารวจพบวา เปดภาคการเรียนนั้นโดยเฉลี่ยอยูท่ี 1,492.86 ± 356.40คนตอ

วัน  และจํานวนผูเขาใชบริการโรงอาหารในชวงเวลาปดภาคเรียนเฉลี่ยอยูท่ี 1,428.57 ± 397.76 คนตอ

วันโดยประมาณ (ตารางท่ี 4.6) จากการทดสอบทางสถิติพบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวาง

ผูมาใชบริการในชวงเปดและปดภาคเรียน   

 

  
รูปท่ี 4.3 โรงอาหารหอพักนิสิต และพ้ืนท่ีใชสอยภายใน 
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 \ 

  
รูปท่ี 4.4 โรงอาหารสโมสรวิศวกรรมศาสตรและพ้ืนท่ีใชสอยภายใน 

 

   
รูปท่ี 4.5 อาคารกิจกรรมนิสิต (พลาซา) และพ้ืนท่ีใชสอยภายใน 
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รูปท่ี 4.6 โรงอาหารศูนยการแพทยฯและพ้ืนท่ีใชสอยภายใน 

 

   
รูปท่ี 4.7 รานอาหารใตหอพักแพทยและพ้ืนท่ีใชสอยภายใน 

 

   
รูปท่ี 4.8 โรงพยาบาลศูนยการแพทยศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และพ้ืนท่ีใชสอยภายใน 
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รูปท่ี 4.9 พ้ืนท่ีใชสอยภายในโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 
 

ตารางท่ี 4.4 จํานวนผูเขามาใชบริการศูนยอาหาร 5 แหงในมหาวิทยาลัย 

แหลงกําเนิด 
ผูเขามาใชบริการเฉลี่ย (คน / วัน) 

เปดภาคเรียน ปดภาคเรียน 

โรงอาหารหอพักนิสิต 3,165.7 ± 1,713.2 0 

โรงอาหารสโมสรวิศวกรรมศาสตร 1,442.8 ± 991.4 18.6 ± 13.4 

โรงอาหารขางศูนยการแพทยฯ 1,357.1 ± 299.2 492.9 ± 83.8 

อาคารกิจกรรมนิสิต(พลาซา) 275.7 ± 188.8 0 

รานอาหารหอพักแพทย 30 5 

รวม 6,241.4 ± 3,192.6 516.5 ± 97.2 

(ท่ีมา: ขอมูลจากการสํารวจ พ.ศ. 2559) 
 

ตารางท่ี 4.5 จํานวนผูเขามาใชบริการโรงอาหารโรงเรียนสาธิตฯ 

แหลงกําเนิด 
ผูเขามาใชบริการเฉลี่ย (คน / วัน) 

เปดภาคเรียน ปดภาคเรียน 

โรงอาหารโรงเรียนสาธิตฯ 785.71 ± 536.75 0 

รวม 785.71 ± 536.75 0 

(ท่ีมา: ขอมูลจากการสํารวจ พ.ศ. 2559) 
 

ตารางท่ี 4.6 จํานวนผูเขามาใชบริการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

แหลงกําเนิด 
ผูเขามาใชบริการเฉลี่ย (คน / วัน) 

เปดภาคเรียน ปดภาคเรียน 

ศูนยการแพทยฯ 1,492.86 ± 356.40 1,428.57 ± 397.76 

รวม 1,492.86 ± 356.40 1,428.57 ± 397.76 

(ท่ีมา: ขอมูลจากการสํารวจ พ.ศ. 2559) 
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รูปท่ี 4.10 จํานวนผูใชบริการศูนยอาหารแตละแหงในมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

 

 4.3.2 ผลการสํารวจปริมาณเศษอาหาร 

 การสํารวจปริมาณเศษอาหารท่ีเกิดข้ึนนั้น ผูวิจัยไดทําการสํารวจโดยการสุมชั่งน้ําหนักอาหาร

กอนและหลังรับประทาน  แลวคํานวณหาคาเฉลี่ยของอาหารกอนและหลังรับประทานท่ีเหลือตอจานเพ่ือ

เปรียบเทียบกัน (ตารางท่ี 4.6) พบวา ปริมาณอาหารท่ีเหลือท้ิงของศูนยการแพทยฯ มีสัดสวนมากท่ีสุดคือ

รอยละ 61.12 ของอาหารกอนรับประทาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเปนอาหารของผูปวยท่ีรักษาตัวใน
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โรงพยาบาลซ่ึงรางกายของผูปวยมีความผิดปกติทําใหสงผลถึงความเจริญอาหาร ทําใหการรับประทาน

อาหารในแตละครั้งไดไมเต็มท่ีจึงเหลือเศษอาหารมากเปนพิเศษ ดังแสดงในรูปท่ี 4.11 รองลงมาเปน

ปริมาณอาหารท่ีเหลือท้ิงจากนักเรียนในโรงเรียนสาธิตฯ และจากผูใชบริการรานอาหารในอาคารกิจกรรม

นิสิตและบริการ (พลาซา) คือรอยละ 26.74 และ 25.12 ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการเลือก

กินของนักเรียน นอกจากนี้อาจเกิดจากการใหอาหารในปริมาณท่ีมากเกินความจําเปนของรานอาหาร 

 

 

  

   

รูปท่ี 4.11 เศษอาหารจากศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 ปริมาณเศษอาหารท่ีเกิดข้ึนนั้นจะสอดคลองจํานวนประชากรผูเขาใชบริการโรงอาหารตางๆ ใน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงข้ึนอยูกับชวงเวลาทําการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนสาธิตฯ คือ

ชวงเวลาเปดภาคเรียน และปดภาคเรียน ดังแสดงในรูปท่ี รูปท่ี 4.12 ดังนั้นปริมาณเศษอาหารท่ีเกิดข้ึนใน

มหาวิทยาลัยจะมีความเปลี่ยนแปลงในแตละเดือนตลอดท้ังป (รูปท่ี 4.13) โดยมีปริมาณเฉลี่ยตอวันสูงสุด

คือ 441.26 ± 64.63 กิโลกรัมตอวันในชวงเดือนมกราคม กุมภาพันธ สิงหาคม (บางสวน) กันยายน 

พฤศจิกายน และธันวาคม รองลงมาคือมีปริมาณเฉลี่ยตอวัน 353.27 ± 55.33 ในชวงเดือนมีนาคมถึง

พฤษภาคม และเดือนตุลาคม ชวงท่ีมีปริมาณเศษอาหารเฉลี่ยตอวันนอยท่ีสุดคือ มิถุนายน ถึงกรกฏาคม 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยปดเทอม ทําใหมีปริมาณเศษอาหารเฉลี่ย 287 ± 11 กิโลกรัมตอวัน 
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 เม่ือเปรียบเทียบขอมูลปริมาณเศษอาหารจากโรงอาหารท้ัง 6 แหง (ดังแสดงในรูปท่ี 4.14) 

พบวา ศูนยการแพทยฯ ท่ีคาปริมาณท่ีเกิดนั้นมีคามากท่ีสุดถึง 50.5 % เม่ือเทียบกับปริมาณเศษอาหารท่ี

เกิดข้ึนท้ังหมด หมายถึง โรงอาหารขางศูนยการแพทยเปนแหลงกําเนิดหลักของขยะเศษอาหาร จะเห็นได

วาคาสัดสวนของการเกิดขยะเศษอาหารของโรงอาหาร 5 แหงเม่ือรวมกันแลวถึงจะมีคาเกือบเทียบเทา

ของศูนยการแพทยฯ เพียงแหงเดียว 

ตารางท่ี 4.7  ผลการสํารวจปริมาณอาหารท่ีเหลือเฉลี่ยจากโรงอาหารตางๆ ในมหาวิทยาลัย 

อาคาร ปริมาณอาหารเฉลี่ย (กรัม) รอยละของ

ปริมาณท้ังหมด กอนรับประทาน หลังรับประทาน 

1.  โรงอาหารขางศูนยการแพทย 

2.  โรงอาหารหอพักนิสิต 

3.  โรงอาหารสโมสรวิศวกรรมศาสตร 

4.  โรงอาหารโรงเรียนสาธิตฯ 

5.  อาคารกิจกรรมนิสิตและบริการ 

(พลาซา) 

6.  ศูนยการแพทยฯ 

383.48 ± 97.66 

435.20 ± 113.75 

408.08 ± 93.84 

418.76 ± 76.71 

669.54 ± 209.05 

 

780.72 ± 172.35 

17.33 ± 11.76 

20.22 ± 18.70 

29.70 ± 24.70 

111.99 ± 77.98 

168.21 ± 105.31 

 

477.18 ± 290.09 

4.52 

5.14 

7.27 

26.74 

25.12 

 

61.12 

(ท่ีมา: จากการสํารวจ พ.ศ. 2559) 

 

ม.ค.    ก.พ.    มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.    มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.    ก.ย.    ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค.   

ศนูย์การแพทย์

มศว มศว

สาธิตฯสาธิตฯสาธิตฯ

 

รูปท่ี 4.12 ชวงเวลาเปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนสาธิตฯ 
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รูปท่ี 4.13 ปริมาณเศษอาหารจากแหลงกําเนิด 6 แหง ในมหาวิทยาลัย 
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อาคารกิจกรรมนิสิต(พลาซ่า) ศูนยก์ารแพทย์
 

รูปท่ี 4.14 สัดสวนการเกิดขยะเศษอาหารจากแหลงกําเนิดในมหาวิทยาลัย 
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 4.3.3 ลักษณะของเศษอาหารท้ังทางกายภาพและทางเคมี 

 การแปรสภาพขยะท่ียอยสลายไดเพ่ือนํากลับไปใชประโยชน เชน การทําปุยหมัก หรือการหมัก

กาซชีวภาพนั้น จําเปนตองทราบถึงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของขยะเศษอาหารวามีศักยภาพ

เพียงพอหรือไม จากการวิเคราะหปริมาณเศษอาหารทําใหทราบสัดสวนท่ีมาของปริมาณเศษอาหารแลว 

ผูวิจัยจึงเลือกวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและเคมีของเศษอาหารจากแหลงกําเนิดท่ีมากท่ีสุดเพียง 5 

แหง ไดแก โรงอาหารท้ัง 3 แหลง ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ตัวอยางเศษอาหารท่ีนํามาวิเคราะห

แสดงในรูปท่ี 4.14 และผลการวิเคราะหสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ 

 ศูนยการแพทยฯ มีผูใชบริการเฉลี่ยตอวัน 1,800 คน แบงเปนผูปวย 368 คน ผูมาใชบริการ 

200 และบุคลากร 1,300 คน ซ่ึงศูนยการแพทยฯ จะทําอาหารเฉพาะผูปวยท่ีเขารับการรักษาแบบนอน

เตียงจํานวน 368 คน เทานั้น มีปริมาณเศษอาหารเฉลี่ยตอวัน 522.92 กรัม ถือไดวามีปริมาณเศษอาหาร

ท่ีผลิตข้ึนในแตละวันมากท่ีสุดในมหาวิทยายาลัย อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ

ผูปวยท่ีไมมีความอยากอาหารทําใหศูนยการแพทยมีปริมาณเศษอาหารท่ีสูงมากในแตละวัน จากผลการ

ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ พบวา เศษอาหารมีคา pH เทากับ 4.57 คาความชื้น (MC) อยูท่ีรอยละ 

85.12 คาของแข็งท้ังหมด (TS) เฉลี่ยเทากับ 157.89 กรัมตอลิตร คาของแข็งแขวนลอย (SS) เฉลี่ยเทากับ 

60.42 กรัมตอลิตร ปริมาณของแข็งระเหย (VS) เฉลี่ยเทากับ 28.93 กรัมตอลิตร และผลการทดสอบ

ลักษณะทางเคมีเบื้องตนของเศษอาหาร คาซีโอดีละลายน้ํา (sCOD) 4,800 มิลลิกรัมตอลิตร และคาซีโอดี

ท้ังหมด (tCOD) 7,200 มิลลิกรัมตอลิตร  

 โรงอาหารโรงเรียนสาธิตฯ มีผูมาใชบริการเฉลี่ยตอวัน 1,300 คน แบงเปนนักเรียน 1,100 คน

และบุคลากร 66 คน มีปริมาณเศษอาหารเฉลี่ยตอวัน 119.7 กรัม เศษอาหารมีคา pH เทากับ 5.24 คา

ความชื้น (MC) อยูท่ีรอยละ 78 คาของแข็งท้ังหมด (TS) 176.06 g/l คาของแข็งแขวนลอย (SS) 47.33 

g/l ปริมาณของแข็งระเหย (VS) 36.74 g/l ลักษณะทางเคมีของเศษอาหาร คาออกซิเจนละลายน้ํา 

(sCOD) 4,000 mg/l ปริมาณออกซิเจนท้ังหมดท่ีตองการ (tCOD) 6,400 mg/l 

 โรงอาหารสโมสร มีผูมาใชบริการเฉลี่ยตอวัน 2,100 คน มีปริมาณเศษอาหารเฉลี่ยตอวัน 36.58 

กรัม คา pH เทากับ 4.97 คาความชื้น (MC) อยูท่ีรอยละ 76.07  คาของแข็งท้ังหมด (TS) 165.85 g/l คา

ของแข็งแขวนลอย (SS) 91.51 g/l ปริมาณของแข็งระเหย (VS) 55.44 g/l ลักษณะทางเคมีของเศษ

อาหาร คาออกซิเจนละลายน้ํา (sCOD) 5,600 mg/l ปริมาณออกซิเจนท้ังหมดท่ีตองการ (tCOD) 7,200 

mg/l    

 โรงอาหารหอพักนิสิต มีผูมาใชบริการเฉลี่ยตอวัน 4,340 คน มีปริมาณเศษอาหารเฉลี่ยตอวัน 

35.79 กรัม คา pH เทากับ 5.10 คาความชื้น (MC) อยูท่ีรอยละ 80.74  คาของแข็งท้ังหมด (TS) 171.65 

g/l คาของแข็งแขวนลอย (SS) 49.13 g/l ปริมาณของแข็งระเหย (VS) 19.25 g/l ลักษณะทางเคมีของ
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เศษอาหาร คาออกซิเจนละลายน้ํา (sCOD) 11,200 mg/l ปริมาณออกซิเจนท้ังหมดท่ีตองการ (tCOD) 

12800 mg/l 

 เศษอาหารจากโรงอาหารขางศูนยการแพทย มีผูเขาใชบริการเฉลี่ยประมาณ 2,000 คนตอวัน มี

คา pH เทากับ 4.21 คาความชื้น (MC) อยูท่ีรอยละ 78.70 คาของแข็งท้ังหมด (TS) 101.42 g/l คา

ของแข็งแขวนลอย (SS) 35.56 g/l ปริมาณของแข็งระเหย (VS) 74.85 g/l ลักษณะทางเคมีของเศษ

อาหาร คาออกซิเจนละลายน้ํา (sCOD) 5,600 mg/l ปริมาณออกซิเจนท้ังหมดท่ีตองการ (tCOD) 8000 

mg/l จากการสํารวจสวนใหญโรงอาหารมีปริมาณเศษอาหารนอยท่ีสุดจากทุกโรงอาหารภายใน

มหาวิทยาลัย โรงอาหารขางศูนยการแพทยจะมีประชาชนจากดานนอกเขามาใชบริการโรงอาหารขางศูนย

การแพทย ผูใชบริการสวนใหญรับประทานอาหารหมดจานหรือเหลือเศษอาหารในปริมาณท่ีนอยมาก   

 จากผลการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการท่ีกลาวมาขางตน เม่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติทาง

กายภาพและเคมีจากแหลงกําเนิดท้ัง 5 แหง พบวา ไมไดมีคาแตกตางกันมากนักดังแสดงในรูปท่ี 4.16  

จากกราฟแสดงคา pH ทุกแหง มีความเปนกรดอยูในชวง 4.97 – 5.24 คาปริมาณความชื้น (MC) มีคา

ระหวางรอยละ 75-90 ซ่ึงไมไดมีความตางกันมากนัก โดยแหลงอาหารท่ีใหคาความชื้นสูงสุดคือ เศษ

อาหารจากศูนยการแพทยฯ เนื่องจากมีการจัดอาหารท่ีคอนขางออน รสชาติจืด และเปนน้ําเสียสวนใหญ

เพ่ือใหเหมาะสมกับผูปวย กราฟคาของแข็งท้ังหมด (TS) มีคาระหวาง 100-180 กรัมตอลิตร และคา

ของแข็งแขวนลอย (SS) มีคาระหวาง 30-95 กรัมตอลิตร ซ่ึงมีคาท่ีแตกตางกันเล็กนอย ลักษณะทางเคมี

ของเศษอาหาร คาออกซิเจนละลายน้ํา (sCOD) อยูระหวาง 4,000-11,200 มิลลิกรัมตอลิตร ถือวามีความ

แตกตางของคุณสมบัติทางเคมีมากพอสมควร ปริมาณออกซิเจนท้ังหมดท่ีตองการ (tCOD) 6,400-12,800 

มิลลิกรัมตอลิตร ถือไดวามีความแตกตางมากพอสมควร  แหลงกําเนิดท่ีกอใหเกิดคา COD สูงสุดคือ ขยะ

เศษอาหารจากโรงอาหารหอพักนิสิต รองลงมาคือเศษอาหารหารจากโรงอาหารขางศูนยการแพทย อาจ

เนื่องมาจากลักษณะและชนิดของอาหารท่ีจําหนายและใหบริการในสถานท่ีนั้นๆ 

 สวนประกอบทางเคมี (Chemical Component) แสดงในตารางท่ี 4.8  สสารทุกประเภทมี

สวนประกอบหลักทางเคมีดังนี้คือ ธาตุหลักไดแก คารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) สวนธาตุ

รองไดแก ไนโตรเจน (N) และซัลเฟอร (S) และข้ีเถา (Ash) ตามลําดับ ซ่ึงสวนประกอบทางเคมีท่ีเปน

ประโยชน ตอการทําปุยหมักก็คือไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) อัตราสวนคารบอต

ตอไนโตรเจน (C/N ratio) เปนปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการทําการหมักกาซชีวภาพ เนื่องจากไนโตรเจนมี

ผลตอการสรางเซลใหมของจุลินทรีย หากอัตราสวนนี้มีคาสูง เกินไปซ่ึงหมายถึงมีปริมาณไนโตรเจนนอย 

จุลินทรียก็จะเพ่ิมจํานวนนอยลงไปดวยเพราะตองอาศัย ไนโตรเจนในการเจริญเติบโต แตในทางตรงกัน

ขามหากอัตราสวนตํ่าเกินไปซ่ึงหมายถึงมีปริมาณไนโตรเจนมากข้ึน ก็จะทําใหเกิดกาซแอมโมเนีย (NH3) 

แพรกระจายออกสูบรรยากาศมาก โดยปกติ อัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N Ratio)  

ท่ีเหมาะสมควรอยูในชวงระหวาง 20 : 1  ถึง 40: 1 ซ่ึงถาหากมีอัตราสวนท่ีสูงหรือต่ํากวานี้ก็จําเปนตอง
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ปรับสภาพของขยะเศษอาหารใหมีอัตราสวนอยูในชวงดังกลาวกอน โดยเศษอาหารจากแหลงกําเนิด 

ท้ัง 5 แหง มีคา คารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) เทากับ 8.9 ซ่ึงถือวาไมเหมาะตอกับหมัก หรือ

จําเปนตองมีการปรับสภาพกอนนําไปทําการหมักกาซชีวภาพตอไป 

ตารางท่ี 4.8 ผลการศึกษาองคประกอบแบบแยกธาตุของเศษอาหาร 

องคประกอบแบบแยกธาตุ (%wt, db) 

คารบอน (C)  46.82 ± 0.91 

ไนโตรเจน (N) 5.24 ± 1.33 

ไฮโดรเจน (H) 3.14 ± 0.43 

โปรตีน 22.0 

คารโบไฮเดรต 57.7 

ไขมันท้ังหมด 12.0 

db (% as dry basis) 

 

   

   

รูปท่ี 4.15 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเศษอาหาร 
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2 โรงอาหารหอพักนิสิต 4 ศูนยการแพทยฯ     

 

รูปท่ี 4.16 เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของขยะเศษอาหารจากโรงอาหารในมหาวิทยาลัย 

 

 

 

http://medicine.swu.ac.th/
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 4.3.4 ผลการสังเกตการณจัดการเศษอาหารภายในมหาวิทยาลัย 

 จากการสํารวจและสังเกตการณการจัดการเศษอาหาร พบวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(องครักษ) มีอาคารท่ีมีกิจกรรมกอใหเกิดขยะเศษอาหาร จํานวน 7 แหง แบงเปน ศูนยอาหารของ

มหาวิทยาลัยจํานวน 5 แหง โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จํานวน 1 

แหง และหองอาหารในศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบวาโรงอาหาร

ภายในมหาวิทยาลัยแตละแหงมีการบริหารจัดการของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 โรงอาหารหอพักนิสิต ตั้งอยูบนชั้น 2 อาคารบริการกลางมีฝายกองกิจการนิสิตเปนผูรับผิดชอบ

ดูแลการจัดการเศษอาหาร โดยจัดการประมูลเพ่ือคัดเลือกผูประกอบการจากดานนอกท่ีมีคุณลักษณะท่ี

เหมาะสมเขามาดูแล โดยผูประกอบการท่ีไดจะตองดูแลรับซ้ือเศษอาหารเปนเวลา 1 ป จากการสอบถาม

ผูประกอบการในปปจจุบัน ผูประกอบการจะสงคนเขามาเก็บเศษอาหารภายในโรงอาหารหอพักนิสิต ใน

เวลาประมาณ 14.00 น.ของทุกวัน มีเศษอาหารประมาณวันละ 4-5 ถัง (รูปท่ี 4.17) โดยจะนําถัง 

บรรจุอาหารใบใหมมาวางแทนใบท่ีมีเศษอาหารและนําออกไปโดยรถกระบะ เพ่ือเปนอาหารเลี้ยงปลา

ในทันที จากการสัมภาษณพบวา ผูประกอบการไมไดมีการคัดแยกเศษอาหารดังกลาวอีก  

 โรงอาหารสโมสรวิศวกรรมศาสตร มีการบริหารจัดการคลายกับโรงอาหารหอพักนิสิต แต

ผูประกอบการท่ีเขามาดูแลจัดเก็บเศษอาหารเปนคนละท่ีกัน จากการสอบถามเจาหนาท่ีในโรงอาหาร

สโมสรวิศวกรรมศาสตร พบวามีผูประกอบการจะสงคนเขามาเก็บเศษอาหารทุก 2 วัน เพ่ือนําไปเปน

อาหารเลี้ยงปลาเชนเดียวกัน 

 โรงอาหารขางศูนยการแพทย มีการประมูลจากผูประกอบจากภายนอกมหาวิทยาลัยเชนกัน 

ผูประกอบการจะสงคนเขามาเก็บเศษอาหารทุก 2 วัน จากการสังเกตการณ พบวาภายในโรงอาหารมีเศษ

อาหารตกคางจํานวนมาก และรานคาบางสวนแอบท้ิงเศษอาหารท่ีเหลือติดคาหมอ ลงแหลงน้ําของ

มหาวิทยาลัย (รูปท่ี 4.18) เศษอาหารท่ีท้ิงสวนใหญมีสวนผสมของไขมัน น้ํามันในปริมาณมาก เนื่องจาก

แหลงน้ําบริเวณนี้มีสภาพเปนไขลอยอยูท่ัวบริเวณแหลงน้ํา สงกลิ่นเหม็น และยังไมมีการจัดการดูแลใน

เรื่องนี้ 

 อาคารกิจกรรมนิสิต (พลาซา) จากการสอบถามโดยตรงจากผูจัดการรานคา ในเรื่องการจัดการ

เศษอาหาร โดยผูจัดการรานคามีการนําเศษอาหารท่ีเหลือในแตละวันไปเทท้ิงในแหลงน้ําของมหาวิทยาลัย

โดยอางวา เปนการเทเพ่ือใหปลาในแหลงน้ํา จากการสํารวจแหลงน้ําพบวามีกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารท่ี

สัตวน้ํารับประทานไมหมด เศษกระดูกท่ีสัตวน้ําไมสามารถรับประทานได (รูปท่ี 4.19) และในสวนนี้ยังไมมี

การจัดการดูแล 
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รูปท่ี 4.17 การจัดเก็บเศษอาหารภายในโรงอาหารหอพักนิสิต (ซาย) และโรงอาหารสโมสร 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ขวา) 

  

  

รูปท่ี 4.18 สภาพแหลงน้ําหลังโรงอาหารขางศูนยการแพทย 



60 
 

 

รูปท่ี 4.19 สภาพแหลงน้ําหลังอาคารอาคารกิจกรรมนิสิต (พลาซา) 

 รานอาหารใตหอพักแพทย จากการสอบถามขอมูลเบื่องตน พบวา รานอาหารไมคอยมีผูเขามา

ใชบริการ เศษอาหารสวนใหญจึงเหลือไมมาก พนักงานในรานจะเปนผูนําไปเทท้ิงใหปลาในแหลงน้ําใกลๆ

กับรานคา เพ่ือเปนการกําจัดเศษอาหาร หรือบางครั้งท้ิงรวมไปกับขยะมูลฝอย 

 ศูนยการแพทยฯ จากการสอบถามพบวา ในสวนของขยะเศษอาหารไดมีการจัดการโดยมีการ

จัดเตรียมถังขยะเศษอาหารไวในหองท่ีมีการรับประทานอาหาร  และจะมีการขยายถังขยะเศษอาหารใหมี

อยูในหองทุกหองผูปวยและทุกหองท่ีมีการรับประทาน  ขยะเศษอาหารท่ีเกิดข้ึนจะถูกนํามารวบรวมท่ีถัง

รวมเศษอาหารท่ีหนาลิฟทของทุกชั้นและจะมีเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมไลลงมาจากชั้นบนสุดลงมาถึงชั้นใตดิน 

ทุกวัน เวลา 18.00 น. โดยจะแบงเปน 2 สวน สวนแรกจะนําไปทําน้ําหมักชีวภาพเพ่ือนําไปแจกจาย 

เพ่ือเปนปุยรดน้ําตนไม และสวนท่ีสองจะนําไปเทท้ิงในแหลงน้ําเพ่ือเปนอาหารในปลาในบอน้ํา และในชวง

หลังๆเจาหนาท่ีไดมีการเทลงบอน้ําเพ่ือใหปลามากข้ึน เนื่องจากขาดผูรับผิดชอบในการทําปุยหมัก จึงคิด

วาการนําเศษอาหารมาใหปลาเปนการกําจัดเศษอาหารท่ีไวและรวดเร็วกวา 

 โรงอาหารโรงเรียนสาธิตฯ พบวามีปริมาณเศษอาหารท่ีเหลือตอวันเปนจํานวนมากเปนอันดับ

สองรองจากศูนยการแพทยฯ ทางโรงเรียนไดจัดการประมูลใหผูประกอบการดานนอกรับเศษอาหารใน

โรงเรียนเพ่ือนําไปใหปลา โดยจะเขามารับทุก 1-2 วัน  

 เม่ือพิจารณาถึงระบบการจัดการเศษอาหารของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน พบวาเศษอาหารสวน

หนึ่งมีการนําไปใชประโยชนในการเลี้ยงปลา และยังมีเศษอาหารอีกสวนหนึ่งท่ีไมไดมีการนําไปใช

ประโยชนแตท้ิงลงแหลงน้ําของมหาวิทยาลัย ดังแสดงในรูปท่ี 4.20  และตารางท่ี 4.9 ซ่ึงวิธีการจัดการ

เหลานี้สงผลกระทบเปนอยางมากในดานทัศนวิสัยภายในมหาวิทยาลัย แหลงน้ําท่ีมีการเทเศษอาหารเริ่ม



61 
 

สงกลิ่นเหม็นเนาและมีไขมันลอย ในบริเวณท่ีมีผูสัญจรผานไปมาพบเห็น ซ่ึงมีผลใหภาพลักษณหนาตาของ

มหาวิทยาลัยดานความสะอาดลดลง หากไมมีการจัดการดูแลท่ีเหมาะสม 

 ตารางท่ี 4.9 สัดสวนปริมาณอาหารและการนําไปใชประโยชนในมหาวิทยาลัย 

แหลงกําเนิด 

อัตราการเกิดเศษ

อาหาร (กิโลกรัม/

วัน) 

อัตราการนําไปเล้ียง

ปลา (กิโลกรัม/วัน) 

อัตราการท้ิงลงแหลง

น้ํา (กิโลกรัม/วัน) 

ศูนยการแพทยฯ 23.52 11.76 - 

โรงอาหารหอพักนิสิต 64.01 64.01 - 

โรงอาหารสโมสรวิศวกรรมศษสา

สตร 

29.44 14.72 - 

โรงอาหารโรงเรียนสาธิตฯ 87.99 44.00 - 

อาคารกิจกรรมนิสติและบริการ 

(พลาซา) 

 

46.38 

 

- 

 

46.38 

โรงพยาบาลศูนยการแพทย 189.92 - 189.92 

รวม 441.26 134.49 (30%) 236.3 (60%) 

 

4.4 วิเคราะหแนวทางในการจัดการเศษอาหาร 

 4.4.1 แนวทางในการจัดการเศษอาหาร 

 จากหัวขอกอนหนานี้ ทราบดีแลววาทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดการเศษอาหารโดยการให

ผูประกอบการดานนอกท่ีมีคุณสมบัติเพียงพอมารับผิดชอบเศษอาหารในมหาวิทยาลัยและยังมีอีกสวนหนึ่ง

ท่ีรับผิดชอบการจัดการเศษอาหารดวยตนเอง โดยการนําไปเทท้ิงในแหลงน้ําของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนการ

ใหอาหารแกสัตวน้ํา การจัดการเศษอาหารเหลานี้กอใหเกิดผลกระทบมลพิษทางน้ําเปนอยางมาก เชน 

การท่ีผูประกอบการจากดานนอกประมูลเขามาเพ่ือจัดการเศษอาหารโดยการนําไปเปนอาหารปลา โดยไม

ผานกระบวนการแปรรูปเปนอาหารสัตวอยางถูกวิธี เศษอาหารท่ีไดไปมีความเปนไขมันท่ีสูง เศษกระดูก 

พลาสติกขนาดเล็ก เศษไม ท่ีติดไปกับเศษอาหารก็ถูกเทลงสูบอปลาเพ่ือเปนอาหาร เม่ือปลาไดรับประทาน

อาหารหรือเศษพลาสติกเขาไปก็เกิดเปนการสะสมไขมัน สารพิษในตัวปลา นอกจากนี้ยังทําใหคุณภาพของ

น้ําในบอเลี้ยงปลาต่ําลงเนื่องจากมีไขมันลอยเปนแพ คราบน้ํามันท่ีเบากวาน้ําก็จะลอยข้ึนปกคลุมผิวน้ํา ทํา

ใหเกิดมลพิษทางน้ําและยังสงกลิ่นเหม็นรบกวนผูสัญจรผานไปมา ในบางกรณีท่ีทางผูประกอบการรานคา

เปนผูจัดการเศษอาหารดวยตนเองโดยการนําไปท้ิงในแหลงน้ําภายในมหาวิทยาลัย ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ี
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กอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา น้ําเริ่มมีไขมันลอยและสงกลิ่นเหม็นเนา หากไมมีการจัดการปญหาเศษ

อาหารท่ีเหมาะสม 

 สําหรับแนวทางการแกไขปญหาเศษอาหารในมหาวิทยาลัย เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบในขางตน 

มหาวิทยาลัยยังมีการจัดการเศษอาหารท่ียังไมตรงจุดเทาไหรนัก เม่ือดูการพฤติกรรมการกินของ

ผูใชบริการของโรงอาหาร เศษอาหารเกือบท้ังหมดเกิดจากการรับประทานอาหารไมหมด อาจมาจาก

หลายสาเหตุ เชน อายุของผูใชบริการ อาการปวยของผูใชบริการ การใชแรงงานในแตละวันของ

ผูใชบริการ เปนตน ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหาเศษอาหาร อาจแบงไดดังนี้ 

รร.สาธิต

ศนูยก์ารแพทยฯ์

พลาซ่า

หอพกัแพทย์

หอพกันิสิต สโมสร วศ

ผู้ประกอบการ

แหล่งนํ�า

ถนน  

รูปท่ี 4.20 ภาพรวมการจัดการเศษอาหารในมหาวิทยาลัยในปจจุบัน 

 ทางเลือกท่ีหนึ่ง การลดปริมาณเศษอาหารลง คือ การท่ีผูประกอบการจัดการวางแผนการตัด

อาหารใหเหมาะสมกับผูใชบริการ โดยไมตักเยอะมากจนเกินไป จะทําใหปริมาณเศษอาหารท่ีเหลือท้ิงใน

แตละวันลดลง หรือโรงอาหารสาธิตฯ ท่ีมีเด็กนักเรียนท่ีไมสนในอาหาร ทําใหมีปริมาณเศษอาหารเหลือท้ิง
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เปนจํานวนมาก เปนลําดับตนๆ ของมหาวิทยาลัย จึงควรลดปริมาณอาหารท่ีตักใหแตละคนลดลง ใน

ปริมาณท่ีเหมาะสม หรือการตักอาหารใหผูปวยของศูนยการแพทยท่ีมีปญหาเศษอาหารเปนอันดับท่ี 1 

ของมหาวิทยาลัย อาจปรับเปลี่ยนการจัดอาหารในปริมาณท่ีพอดีกับความอยากอาหารของผูปวย หากมี

การจัดการจัดอาหารใหเหมาะสม ก็จะสามารถชวยลดปริมาณเศษอาหารท่ีเหลือในแตละวันลงได 

เปนจํานวนมาก 

 อีกวิธีหนึ่งท่ีเปนตัวชวยในการลดปริมาณเศษอาหารในมหาวิทยาลัย คือ การนําเศษอาหารท่ี

เหลือในแตละวันมาทําใหเกิดประโยชนสูงสุด ดีกวาเทท้ิงใหเปนปญหามลพิษแกนิสิตหรือผูมาใชบริการ 

การแกปญหานี้ จะเปนการนําเศษอาหารท่ีเหลือท้ิงในแตละวันของทุกโรงอาหารในมหาวิทยาลัยมารวมกัน

เพ่ือทําเปนพลังงานทดแทนในรูปของกาซชีวภาพ  ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนในดานพลังงานตางๆ โดย

กาซชีวภาพสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในการหุงตมทําอาหารในครัวเรือน นําไปใชกับเครื่องยนตเพ่ือ

ขับเคลื่อนยานพาหนะ และใชกับเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟา นอกจากนี้กากตะกอนท่ีเหลือจาก

กระบวนการผลิตกาซชีวภาพยังสามารถนํามาใชเปนปุยไดอีก ซ่ึงจะมีคุณภาพท่ีดีกวาปุยคอก (มูลสัตวสด) 

รวมท้ังยังมีคุณสมบตัิท่ีดีกวาปุยเคมีในการปรับปรุงสภาพของดินใหดีข้ึนอีกดวย 

รร.สาธิต

ศนูยก์ารแพทยฯ์

พลาซ่า

หอพกัแพทย์

หอพกันิสิต สโมสร วศ

ผู้ประกอบการ

แหล่งนํ�า

ถนน

ตลาดองครกัษ์

 

รูปท่ี 4.21 แผนภาพแนวทางการใชประโยชนจากขยะเศษอาหาร 

  4.4.2 ศักยภาพในการนําเศษอาหารกลับมาใชประโยชน 
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  Naskeo Environment (2009) ของประเทศฝรั่งเศสไดทําการศึกษาศักยภาพการผลิต 

กาซชีวภาพจากขยะจําพวกตางๆ เพ่ือหาปริมาณกาซท่ีแตกตางกันจากขยะแตละจําพวก โดยใชจุลินทรีย

จําพวกไมใชออกซิเจนในการยอยสลาย โดยสรุปผลการศึกษาดังแสดงในตารางท่ี 4.9 จากขอมูล 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงานไดรายงานเปรียบเทียบอัตราการ

ทดแทนพลังงานตางๆ ของกาซชีวภาพ ดังแสดงในตารางท่ี 4.10  

ตารางท่ี 4.10 ศักยภาพการผลิตกาซมีเทนของขยะแตละชนิด 

ประเภท ศักยภาพาการผลิตกาซมีเทน (ลูกบาศกเมตรของกาซมีเทน / ตัน) 

มูลสัตวประเภทของเหลว 20 

มูลสัตว 40 

กากมันฝรั่ง 50 

น้ําเสียจากอุตสาหกรรม 75 

เศษหญา/ใบไม 125 

ฟางขาวโพด 150 

กากของเสียจากครัวเรือน 180 

ชานออย 230 

ไขมันท่ีใชแลว 250 

เศษพืชผลการเกษตร 300 

(ท่ีมา: Naskeo Environment, 2009) 

 

ตารางท่ี 4.11 อัตราการทดแทนการใชัพลังงานของกาซชีวภาพ 

ประเภท ศักยภาพาการผลิตกาซชีวภาพ (ลูกบาศกเมตรของกาซชีวภาพ / ตัน) 

LPG 0.46 กิโลกรัม 

น้ํามันดีเซล 0.67 ลิตร 

น้ํามันเบนซิน 0.60 ลิตร 

ฟนไม 1.50 กิโลกรัม 

กระแสไฟฟา 1.2-1.4 กิโลวัตต – ชั่วโมง 

(ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนรุักษพลังงาน) 

 

 

 จากการสํารวจปริมาณขยะเศษอาหารพบวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีปริมาณขยะเฉลี่ย

ตอวัน ในแตละเดือนดังตารางท่ี 4.12 จากตารางจะเห็นวาปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยตลอดท้ังปมีคา 
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3.86 ตันตอวัน โดยคาปริมาณขยะนอยท่ีสุดอยูท่ี 2.87 ตันตอวัน ในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคมซ่ึงเปน

ชวงปดเทอมของมหาวิทยาลัย และปริมาณมากสุดในชวงเปดเทอมอยูท่ี 4.41 ตันตอวัน จากขอมูลอางอิง

จากงานวิจัยของ Nasakeo Enironment สามารถคํานวนการผลิตกาซชีวภาพเฉลี่ยจากเศษอาหารใน

มหาวิทยาลัยไดประมาณ 694.8 ลบ.ม. ตอปริมาณขยะเศษอาหารเฉลี่ยใน 1 วัน  

 ปริมาณและคุณภาพกาซชีวภาพอาจข้ึนอยู กับคุณภาพของเศษอาหารและเทคโนโลยีใน 

การผลิตดวย ซ่ึงจําเปนตองมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงความเหมาะสมและความคุมคาตอไป 

ตารางท่ี 4.12 แสดงปริมาณการขยะเศษอาหารเฉลี่ยตอวันในแตละเดือน (ขอมูล พ.ศ. 2559) 

เดือน ปริมาณขยะเศษอาหารเฉล่ีย (ตัน/วัน) 

มกราคม 4.41 

กุมภาพันธ 4.41 

มีนาคม 3.53 

เมษายน 3.53 

พฤษภาคม 3.53 

มิถุนายน 2.87 

กรกฎาคม 2.87 

สิงหาคม 4.41 

กันยายน 4.41 

ตุลาคม 3.53 

พฤศจิกายน 4.41 

ธันวาคม 4.41 

รวม 3.86 

(ท่ีมา: ขอมูลจากการสํารวจ พ.ศ. 2559) 

 สําหรับการทดแทนพลังงานศักยภาพาการผลิตกาซชีวภาพ 1 ลูกบาศกเมตรของกาซชีวภาพ  

ตอตัน สามารถทดแทนกาซหุงตม LPG 0.46 กิโลกรัม ดังนั้นกาซชีวภาพในมหาวิทยาลัยสามารถทดแทน 

LPG ไดประมาณ 319.6 กิโลกรัม ในดานการผลิตกระแสไฟฟา ซ่ึงทฤษฎีการแปลงคากาซชีวภาพเพ่ือ

นํามาทดแทนพลังงานไฟฟานั้นจะ พบวา กาซชีวภาพ 1 ลบ.ม. สามารถนํามาผลิตเปนกระแสไฟฟาได

ในชวงระหวาง 0.71 – 1.4 กิโลวัตต ปริมาณไฟฟาท่ีผลิตไดจากเศษอาหารในมหาวิทยาลัยโดยประมาณ 

สามารถคํานวณไดดังตารางท่ี 4.13 

ตารางท่ี 4.13  ปริมาณกาซหุงตม (LPG) ทดแทนจากกาซชีวภาพในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ปริมาณกาซชีวภาพ 

(ลบ.ม.) 

กาซชีวภาพ 1 ลบ.ม. 

ตอ กาซหุงตม (kg) 

ปริมาณกาซ

หุงตม (kg) 

ปริมาณกาซหุงตม

ในรูปของเหลว (L) 

เทียบเทากาซหุงตม

ขนาด 15 กก. (ถัง) 

694.8 0.46 319.608 177.06 11.8 

 

ตารางท่ี 4.14 ปริมาณไฟฟาจากกาซชีวภาพในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปริมาณกาซชีวภาพ 

(ลบ.ม.) 

กาซชีวภาพ 1 ลบ.ม. 

เทากับไฟฟา (kW-hr) 

ปริมาณไฟฟา 

(kW-hr) 

ปริมาณไฟฟา 

(kW) 

ปริมาณไฟฟา 

(MW) 

694.8 0.71** 493.308 20.55 0.021 

694.8 1.2 833.76 34.74 0.035 

694.8 1.3 903.24 37.63 0.038 

694.8 1.4 972.72 40.53 0.041 

** อางอิงปริมาณทดแทนกระแสไฟฟาเพ่ิมเติมจากงานวิจัยของ เกียรติไกร อายุวัฒน (2537) 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปผล และขอเสนอแนะ 
 

 5.1 สรุปผล 

 จากการสํารวจผูใชบริการโรงอาหารของมหาวิทยาลัยท้ัง 5 แหง มีผูใชบริการเฉลี่ยตอวัน

ท้ังสิ้นในชวงเปดภาคเรียน 6,241.4 ± 3,192.6  คน และชวงปดภาคเรียน 516.5 ± 97.2 คน จํานวนผู

เขาใชบริการโรงอาหารโรงเรียนสาธิตฯเฉลี่ย 785.71 ± 536.75 คนตอวัน ในชวงเปดภาคเรียน แตไมมี

ผูใชบริการในชวงปดภาคเรียน และศูนยการแพทยฯ มีผูเขาใชบริการในชวงเปดภาคเรียนเฉลี่ยอยูท่ี 1,492 

± 356.40 คนตอวันและในชวงปดภาคเรียน 1,428 ± 397.76 คนตอวัน  

 จากการสํารวจปริมาณเศษอาหารสวนใหญประกอบดวย เศษขาว เศษกับขาวท่ีเหลือ เศษ

ผักและเศษผลไม มีปริมาณเฉลี่ยประมาณ 3.86 ตัวตอวัน โดยคาปริมาณเศษอาหารนอยท่ีสุดอยูท่ี 2.87 

ตันตอวันในชวงปดเทอม และปริมาณมากท่ีสุด 4.41 ตัวตอวันในชวงเวลาเปดเทอม โดยการสํารวจ

พฤติกรรมของผูบริโภคพบวาการวางแผนการซ้ืออาหารในแตละม้ือ จะสงผลตอเศษอาหารในแตละม้ือของ

ผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญ ข้ึนอยู กับ เพศ รายไดและจํานวนวันท่ีเขาใชบริการรานอาหารในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัย โรงอาหารท่ีมีเศษอาหารเหลือตอวันมากสุด คือ ศูนยการแพทยฯ คิดเปนรอยละ 50.5 

โรงเรียนสาธิตฯ รอยละ 15.1 โรงอาหารหอพักนิสิต รอยละ 13.3 อาคารกิจกรรมนิสิต (พลาซา) โรง

อาหารสโมสร โรงอาหารขางศูนยการแพทยเม่ือเปรียบเทียบปริมาณเศษอาหารจากแหลงกําเนิดท้ังหมด 

รอยละ 9.6 6.1 5.4 ตามลําดับ  

 ปริมาณเศษอาหารท่ีเหลือท้ิงรวมท้ังหมด มีการกําจัดโดยนําไปใชเปนอาหารปลา คิดเปน

รอยละ 30 และมีการเทท้ิงลงแหลงน้ํา คิดเปนรอยละ 60 ของเศษอาหารเหลือท้ิงท้ังหมด ซ่ึงเศษอาหาร

เหลานี้มีคาความเปนไขมันท่ีสูง มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ไมเหมาะสมในการเทลงแหลงน้ําเพ่ือ

เปนอาหารใหปลาโดยไมผานกระบวนการแปรรูปอยางเหมาะสม อาจทําใหเกิดมลพิษทางน้ําได  

 จากผลการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีจากแหลงกําเนิดเศษ

อาหารท้ัง 5 แหง พบวาเศษอาหารมีคา pH ทุกแหงมีคาความเปนกรดอยูในชวง 4.97-5.24 คาปริมาณ

ความชื้น (MC) ระหวางรอยละ 75-90 ซ่ึงไมมีความแตกตางกันมากนัก ปริมาณออกซิเจนท้ังหมดท่ี

ตองการ (tCOD) อยูระหวาง 6,400 – 12,800 มิลลิกรัมตอลิตร 

 แนวทางการแกไขอาจแบงได 2 ทางเลือก ไดแก ทางเลือกท่ีหนึ่ง การลดปริมาณเศษอาหาร

ลง คือ การท่ีผูประกอบการจัดการวางแผนการจัดอาหารใหเหมาะสมกับผูใชบริการ และทางเลือกท่ีสอง 

การนําเศษอาหารท่ีไดไปผลิตเปนพลังงานทดแทน จากการคํานวณการผลิตกาซชีวภาพเฉลี่ยเศษอาหารใน

มหาวิทยาลัยไดท่ี 698.4 ลูกบาศกเมตรตอปริมาณเศษอาหารเฉลี่ยใน 1 วัน สามารถผลิตเปนปริมาณ
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ไฟฟาไดประมาณ 0.021 MW (จากการคิดคาปริมาณกาซชีวภาพท่ี 1 ลูกบาศกเมตรตอปริมาณ

กระแสไฟฟาท่ีต่ําท่ีสุด 0.71 และสูงสุดท่ี 1.4 kWh) 

  

 5.2 ขอจํากัดในการทําโครงงาน 

 (1) ขอมูลการบริหารจัดการการจัดการเศษอาหารของผูประกอบจากดานนอกมหาวิทยาลัย 

เปนเพียงขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษพนักงานเก็บเศษอาหารของทางผูประกอบการสงมา จึงมีขอมูลวิธีการ

จัดการเศษอาหารของผูประกอบการดานนอกเพียงเบื้องตน 

 (2) การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน) ของเศษ

อาหาร ไมสามารถทําการวิเคราะหในหองทดลองของมหาวิทยาลัยได เนื่องจากอุปกรณในการทดลองไม

เพียงพอและไมพรอมท่ีจะใชงาน ทําใหตองมีการวาจางทางกรมสาธารณสุข ฝายโภชนาการ เปนผู

วิเคราะหเศษอาหาร ซ่ึงมีระยะเวลาทําการนานถึง 1 เดือน ทําใหขอมูลบางอยางลาชา 

  

 5.3 ขอเสนอแนะ 

 (1) เสนอแนะใหมีการศึกษาอัตราการผลิตกาซมีเทน และคุณภาพกาซเพ่ิมเติม เนื่องจากการ

คํานวณกาซมีเทนท่ีไดในนี้นั้นไดมาจากงานวิจัยอ่ืนและยังไมครอบคลุม 

 (2) ควรมีการศึกษาถึงความคุมคาของการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ เพ่ือเปรียบเทียบ

ความคุมคาวามีประโยชนมากนอยเพียงใด 
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ภาคผนวก ก 

(แบบฟอร์มสําหรับเกบ็ข้อมูลปริมาณเศษอาหาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางบันทึกปริมาณเศษอาหารเหลือท้ิงจากผูมาใชบริการโรงอาหารภายใน มศว (องครักษ) 

 

สถานท่ี     □ โรงอาหารหอพักนิสิต  □ โรงอาหารศูนยการแพทย   □ รานอาหารหอพักแพทย  

            □ โรงอาคารสโมสร      □ อาคารกิจกรรมนิสิต (พลาซา)                  □ โรงเรียนสาธิตฯ    

วันท่ีเก็บขอมลู      □ วันธรรมดา  จันทร-ศุกร   

            □ วันหยุด    เสาร/อาทิตย    

นํ้าหนักจาน คือ.....................  นํ้าหนักถวย คือ............................. 

ลําดับท่ี 
ผูมาใชบริการ 

ประเภทอาหาร ปริมาณอาหาร (กรัม) หมายเหต ุ
เพศ สถานะ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



ตารางบันทึกปริมาณอาหารตอหนวยจากโรงอาหารภายใน มศว (องครักษ) 

 

สถานท่ี     □ โรงอาหารหอพักนิสิต  □ โรงอาหารศูนยการแพทย   □ รานอาหารหอพักแพทย  

            □ โรงอาคารสโมสร      □ อาคารกิจกรรมนิสิต (พลาซา)                  □ โรงเรียนสาธิตฯ    

วันท่ีเก็บขอมลู      □ วันธรรมดา  จันทร-ศุกร   

            □ วันหยุด    เสาร/อาทิตย    

นํ้าหนักจาน คือ.....................  นํ้าหนักถวย คือ............................. 

ลําดับท่ี ประเภทอาหาร ปริมาณอาหาร (กรัม) หมายเหต ุ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

(แบบสอบถามสําหรับศึกษาพฤตกิรรมของผู้ค้า ผู้ใช้บริการโรงอาหาร 

และผู้รับผดิชอบรวบรวมเศษอาหาร) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการขยะเศษอาหารในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ 

โครงการศกึษาการจดัการขยะเศษอาหารในเขตพืน้ทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรม องครกัษ ์

คาํช้ีแจง แบบสอบถามน้ีใชก้บัผูใ้ชบ้รกิารโรงอาหารทีอ่ยู่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรม องครกัษ์ 

 โดยแบบสอบถามมทีัง้หมด 4 สว่น คอื 

 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 สว่นที ่2 พฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิเศษอาหาร 

 สว่นที ่3 ทศันคตต่ิอขยะเศษอาหาร และการจดัการขยะเศษอาหาร 

สว่นที ่4 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะเศษอาหาร 

 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หรอืเตมิขอ้ความลงในช่องว่างทีต่รงกบัความเป็นจรงิ โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ะถอืเป็นความลบั 

และจะนําเสนอผลการวจิยัในลกัษณะรวมๆ สาํหรบัใชใ้นการศกึษาครัง้น้ีเท่านัน้ 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ   ชาย    หญงิ 

1.2 อายุ    ตํ่ากว่า 15 ปี    16 – 24 ปี    25 – 34 ปี 

   35 – 44 ปี   45 – 54 ปี   55 ปี ขึน้ไป 

1.3 สถานะในมหาวทิยาลยั    นิสติ    อาจารยแ์ละนกัวจิยั   

  บุคลากร   อื่นๆ (ระบุ...............) 

1.4 สาํหรบันิสติปัจจุบนั ปัจจบุนัศกึษาอยูใ่นระดบัใด   ปรญิาตร ี    ปรญิาโท   ปรญิาเอก 

1.5 รายไดต่้อเดอืนหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ 

 น้อยกว่า 5,000 บาท  5,000 – 10,000 บาท  10,001 – 15,000 บาท 

 15,001 – 20,000 บาท  มากกว่า 20,000 บาท 

1.6 ทีพ่กัอาศยัระหว่างปฏบิตังิาน  

  พกัอาศยัภายในมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ หอพกันิสติ หอพกับุคลากร 

  พกัอาศยัภายนอก มศว องครกัษ์ (มรีะยะจากมหาวทิยาลยัเท่าไหร่)  

   น้อยกว่า 1 กโิลเมตร   6-10 กโิลเมตร 

   2-5 กโิลเมตร    11-20 กโิลเมตร 

   มากกว่า 20 กโิลเมต 

 



1.7 ท่านมยีานพาหนะเป็นของตนเองหรอืไม่ 

 ไม่ม ี

 ม ี(ท่านมพีานะอะไร) 

   จกัรยาน  จกัรยานยนต ์   รถยนต ์  อื่นๆ (ระบุ...............) 

1.8 ใน 1 สปัดาห ์คุณมวีนัทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหาร ภายในพืน้ทีร่บัผดิชอบของ มศว องครกัษ์ กีว่นัต่อสปัดาห ์

  1 วนั / สปัดาห ์   2 วนั / สปัดาห ์   3 วนั / สปัดาห ์   4 วนั / สปัดาห ์

  5 วนั / สปัดาห ์   6 วนั / สปัดาห ์   7 วนั / สปัดาห ์

 

ส่วนท่ี 2 รายละเอยีดเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิเศษอาหารในเขตพืน้ทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ 

2.1 พฤตกิรรมการก่อใหเ้กดิเศษอาหาร 

คาํชีแ้จง โปรดทาํเครื่องหมาย ในช่อง ตามความคดิเหน็ของท่าน 

พฤติกรรม 

การปฏิบติัต่อการก่อให้เกิดเศษอาหาร 

ทุกครัง้ บ่อยครัง้ 
นานๆ

ครัง้ 
ไม่เคย 

1. ท่านวางแผนการซือ้อาหารในแต่ละมือ้     

2.ท่านซือ้อาหารในปรมิาณครัง้ละมากๆ หรอื หลายๆอย่างในมือ้เดยีวกนั     

3. ท่านรบัประทานอาหารไม่หมด     

4. ท่านรูส้กึละอายใจทีร่บัประทานอาหารเหลอืทิง้     

5. ท่านเกบ็อาหารทีเ่หลอืบางอย่างไวร้บัประทานทหีลงั     

6. ท่านเกบ็เศษอาหารบางอย่างไปเลีย้งสตัว ์     

7. ท่านเทเศษอาหารลงในภาชนะทีโ่รงอาหารจดัเตรยีมไว ้     

8. ท่านแยกเศษกระดกูออกจากเศษอาหารทัว่ไป     

9. ท่านแยกขยะประเภทอื่นๆ เช่น พลาสตกิ กระดาษ หนงัยาง ออกจาก

ขยะเศษอาหาร ก่อนเทลงพาชนะ 

    

10. ท่านสอบถามการจดัการขยะเศษอาหารจากเจา้หน้าที ่     

 

 

 

 



2.2 อาหารทีม่กัเหลอืทิง้เป็นเศษอาหาร 

คาํชีแ้จง โปรดทาํเครื่องหมาย ในช่อง ตามความคดิเหน็ของท่าน 

ส่ิงท่ีเหลือท้ิง 

การปฏิบติัต่อการก่อให้เกิดเศษอาหาร 

ทุกครัง้ บ่อยครัง้ 
นานๆ

ครัง้ 
ไม่เคย 

1. ขา้ว เสน้ก๋วยเตีย๋ว     

2.น้ําก๋วยเตีย๋ว     

3.เน้ือสตัว ์เช่น ไก่ หม ูเน้ือ ปลา      

4.ผกัต่างๆ และ ผลไมส้ด     

5.เศษกระดกู     

6. อื่นๆ (ระบุ...............)     

 

ส่วนท่ี 3 ทศันคตขิองผูบ้รโิภคต่อการรบัประทานอาหารเหลอืทิง้และการจดัการเศษอาหาร 

คาํชีแ้จง โปรดทาํเครื่องหมาย ในช่อง ตามความคดิเหน็ของท่าน 

ทศันคติ 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็

ด้วย

อย่างย่ิง 

เหน็

ด้วย 
ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย

อย่างย่ิง 

1. การรบัประทานอาหารเหลอืไวเ้ลก็น้อยแสดงถงึการเป็นผูม้วีฒันธรรม      

2. การรบัประทานอาหารหลายๆชนิดพรอ้มกนัทาํใหเ้จรญิอาหาร      

3. การวางแผนการรบัประทานในแต่ละมือ้ ช่วยลดปรมิาณขยะเศษอาหาร      

4. นิสยัเลอืกกนิมสีว่นทาํใหม้เีศษอาหารเหลอืทิง้      

5. การรบัประทานอาหารเหลอืเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่ง      

6. เศษอาหารก่อใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม เช่น กลิน่เหมน็ เชือ้โรค      

7. เศษอาหารก่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจก เป็นสาเหตุทาํใหโ้ลกรอ้น      

8. เศษอาหารควรไดร้บัการรวบรวมอย่างถูกตอ้ง เพื่อนําไปกาํจดั      

9. การแยกขยะเศษอาหารทาํใหล้ดปรมิาณขยะเศษอาหารทีต่อ้งกาํจดัได ้      

10. ขยะเศษอาหารควรนําไปฝังกลบเท่านัน้เพื่อป้องกนัเชือ้โรค      

11. ขยะเศษอาหารสดไม่เหมาะกบัการนําไปเลีย้งสตัวเ์น่ืองจากมไีขมนัสงู      

12. การผลติเชือ้เพลงิจากเศษอาหารมตีน้ทุนสงูไมคุ่ม้ค่ากบัการลงทุน      



 

ส่วนท่ี 4 ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการจดัการขยะเศษอาหาร 

4.1 ท่านคดิว่าการแยกเศษอาหารมปีระโยชน์หรอืไม ่

 ม ี

 ไม่ม ี(กรุณาใหเ้หตุผล) ....................................................... 

4.3 ท่านมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิอะไรบา้ง ในการจดัการปัญหาขยะเศษอาหาร 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................  

 

จบแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคณุท่ีกรณุาสละเวลาให้ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการขยะเศษอาหารในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ 

โครงการศกึษาการจดัการขยะเศษอาหารในเขตพืน้ทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรม องครกัษ ์

คาํช้ีแจง แบบสอบถามน้ีใชผู้ร้บัผดิชอบรวบรวมขยะเศษอาหารในโรงอาหารทีอ่ยู่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรม องครกัษ์ 

 โดยแบบสอบถามมทีัง้หมด 2 สว่น คอื 

 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 สว่นที ่2 รายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัการขยะเศษอาหาร 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หรอืเตมิขอ้ความลงในช่องว่างทีต่รงกบัความเป็นจรงิ โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ะถอืเป็นความลบั 

และจะนําเสนอผลการวจิยัในลกัษณะรวมๆ สาํหรบัใชใ้นการศกึษาครัง้น้ีเท่านัน้ 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.8 ชื่อโรงอาหาร: ..................................................... 

1.9 เพศ:   ชาย    หญงิ 

1.10 อายุ    ตํ่ากว่า 30 ปี     30 – 39 ปี     40 – 49 ปี 

  50 – 59 ปี    60 ปี ขึน้ไป 

1.11 ระดบัการศกึษา    ประถมศกึษา     มธัยมศกึษา  

 มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. / ปวท.  อนุปรญิญา / ปวส. 

1.12 รายไดต่้อเดอืนหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ 

 น้อยกว่า 5,000 บาท  5,000 – 10,000 บาท  10,001 – 15,000 บาท  มากกว่า 15,000 บาท 

ส่วนท่ี 2 รายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัการขยะเศษอาหาร 

2.1 ปรมิาณเศษอาหารทีเ่กดิขึน้ต่อวนั..........................ลติร 

2.2 ท่านมกีารคดัแยกขยะอื่นๆออกจากขยะเศษอาหารหรอืไม่ 

 ไม่คดัแยก    

 คดัแยก (ท่านแยกอย่างไร) 

   แยกเป็นเศษอาหารทีห่มกูนิไดก้บักนิไม่ได ้

   อื่นๆ (กรุณาระบุ..................................) 

 

 

 



2.3 เศษอาหารทีร่วบรวมไดนํ้าไปจดัการดว้ยวธิใีด 

  หน่วยงานของมหาวทิยาลยัรบัไปจดัการ (กรุณารใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิในขอ้ 2.4) 

  มผีูม้ารบัซือ้ (กรุณารใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิในขอ้ 2.5) 

  กาํจดัเอง (โดยวธิ.ี....................................................) 

  อื่นๆ (กรุณาระบุ.................................................) 

 

2.4 ท่านทราบหรอืไม่ว่ามหาวทิยาลยันําเศษอาหารไปทาํอะไร 

  ทาํปุ๋ ย 

  ขายใหผู้ม้ารบัซือ้ 

  กาํจดัโดยการฝังกลบ 

  ไม่ทราบ 

  อื่นๆ (กรุณาระบุ.................................................) 

 

2.5  

2.5.1 ผูม้ารบัซือ้เป็นเจา้ประจาํหรอืไม่    เจา้ประจาํ   ไม่ประจาํ 

2.5.2 มกีีร่ายทีม่ารบัซือ้ใหปั้จจุบนั...................................... 

2.5.3 ท่านทราบรายรบัจากการขายเศษอาหารหรอืไม่ 

   ไม่ทราย    

 ทราบ (กรุณาระบุราคารบัซือ้....................................บาท ต่อกโิลกรมั) 

2.5.4 รายไดจ้ากการขายเศษอาหารเป็นของใคร 

   ทางมหาวทิยาลยั 

   ผูท้าํหน้าทีร่วบรวมเศษอาหาร 

   อื่นๆ (กรุณาระบุ.................................................) 

2.5.5 ท่านทราบหรอืไม่ว่าผูม้ารบัซือ้นําเศษอาหารไปทาํอะไร 

   เลีย้งสตัว ์

   ทาํปุ๋ ย 

   ไม่ทราบ 

   อื่นๆ (กรุณาระบุ.................................................) 

 

2.6 ท่านคดิว่าการคดัแยกเศษอาหารมปีระโยชน์หรอืไม่ 

  ม ี

  ไม่ม ี(กรุณาใหเ้หตุผล.................................................) 



2.7 ท่านมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิอะไรบา้ง ในการจดัการปัญหาขยะเศษอาหาร 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................  

 

จบแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคณุท่ีกรณุาสละเวลาให้ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการขยะเศษอาหารในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ 

โครงการศกึษาการจดัการขยะเศษอาหารในเขตพืน้ทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรม องครกัษ ์

คาํช้ีแจง แบบสอบถามน้ีใชก้บัผูป้ระกอบกจิการหรอืผูด้แูลกจิการรา้นอาหารทีอ่ยู่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรม องครกัษ์ 

 โดยแบบสอบถามมทีัง้หมด 3 สว่น คอื 

 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 สว่นที ่2 การปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการขยะเศษอาหาร 

 สว่นที ่3 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะเศษอาหาร 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หรอืเตมิขอ้ความลงในช่องว่างทีต่รงกบัความเป็นจรงิ โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ะถอืเป็นความลบั 

และจะนําเสนอผลการวจิยัในลกัษณะรวมๆ สาํหรบัใชใ้นการศกึษาครัง้น้ีเท่านัน้ 

 

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.13 ชื่อรา้น: .....................................................ภายในอาคาร........................................... 

1.14 เพศ:   ชาย    หญงิ 

1.15 อายุ    ตํ่ากว่า 30 ปี     30 – 39 ปี     40 – 49 ปี 

  50 – 59 ปี    60 ปี ขึน้ไป 

1.16 ระดบัการศกึษา 

 ประถมศกึษา    มธัยมศกึษา 

 มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. / ปวท.  อนุปรญิญา / ปวส. 

 ปรญิญาตร ี     สงูกว่าปรญิญาตร ี

1.17 รายไดต่้อเดอืนหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ 

 น้อยกว่า 5,000 บาท  5,000 – 10,000 บาท  10,001 – 15,000 บาท 

 15,001 – 20,000 บาท  มากกว่า 20,000 บาท 

1.18 จาํนวนปีทีด่าํเนินธุรกจิขายอาหาร 

 ตํ่ากว่า 5 ปี  5 – 10 ปี  11 – 15 ปี 

 16 – 20 ปี   มากกว่า 20 ปี 
 

 

 



1.19 ขนาดของรา้นอาหาร: .......................................ตารางเมตร 

1.8 ประเภทอาหารทีจ่าํหน่าย 

 จาํหน่ายอาหารชนิดเดยีว (เช่น อาหารตามสัง่อย่างเดยีว ก๋วยเตีย๋วอย่างเดยีว) 

 จาํหน่ายอาหารตัง้แต่ 2 ชนิดขึน้ไป (เช่น ขา้วราดแกงกบัก๋วยเตีย๋ว อาหารจานเดยีว+อาหารตามสัง่+ก๋วยเตีย๋ว) 

1.9 ระยะเวลาในการประกอบการขายอาหารในแต่ละวนั 

 ตํ่ากว่า 4 ชัว่โมง    4 – 8 ชัว่โมง 

 9 – 12 ชัว่โมง    มากกว่า 12 ชัว่โมง 

ส่วนท่ี 2 การปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการขยะเศษอาหาร 

2.1 ปรมิาณมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ต่อวนั มปีระมาณวนัละ........................กโิลกรมั 
 

2.2 ปรมิาณเศษอาหารในแต่ละวนั มปีระมาณวนัละ……………..กโิลกรมั 
 

2.3 ภาชนะสาํหรบัใสเ่ศษอาหารมลีกัษณะอย่างไร............................................มขีนาดประมาณ..............ลติร 
 

2.4 ท่านมกีารแยกเศษอาหาร ออกจากขยะมลูฝอยทัว่ไปหรอืไม่ 

 ไม่แยก 

 แยก  
 

2.5 ท่านไดม้กีารคดัแยกเศษอาหารออกเป็นกลุ่ม หรอืประเภทอกีหรอืไม ่

 ไม่แยก 

 แยก (ท่านแยกอย่างไร) 

   แยกเป็นเศษอาหารทีส่ตัวก์นิได ้กบักนิไม่ได ้

   อื่นๆ (กรุณาระบุ)........................................ 
 

2.6 ท่านดาํเนินการจดัการกบัขยะเศษอาหารดว้ยตวัเองหรอืไม่ 

 ไม่ไดด้าํเนินการ (ขา้มไปทาํขอ้ 2.6) 

 ดาํเนินการกาํจดัเศษอาหารเอง  
 

2.7 ท่านกาํจดัเศษอาหารอย่างไร (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 หมกัปุ๋ย      ขดุหลุมฝังกลบ 

 นําไปทิง้ถงัขยะนอกรา้น   ทาํแกส็ชวีภาพ 

 นําไปเลีย้งสตัว ์    อื่นๆ (กรุณาระบุ)............................... 

 
 



2.8  ท่านทราบหรอืไม่ว่าเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งนําเศษอาหารไปทาํอะไร 

 หมกัปุ๋ย     เลีย้งสตัว ์

 ทาํก๊าซชวีภาพ    ฝังกลบ 

 ไม่ทราบ     อื่นๆ (กรุณาระบุ)............................... 

2.9 ท่านเคยไดร้บัขอ้มลูขา่วสารหรอืคาํแนะนําเกีย่วกบัการปฏบิตัต่ิอการจดัการขยะเศษอาหารหรอืไม่ 

 เคย ถา้เคยท่านไดร้บัจากแหล่งใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

   ป้ายประชาสมัพนัธ ์    เอกสารเผยแพร่ 

 วทิย ุ      โทรทศัน์ 

 หนงัสอืพมิพ ์     อนิเทอรเ์น็ต 

 บุคลากรของมหาวทิยาลยัฯ 

 ไม่เคย (ขา้มไปทาํสว่นที ่3) 

2.10  จากขอ้ 2.9 ถา้ท่านตอบว่า “เคย” ท่านไดร้บัขา่วสารจากแหล่งต่างๆ บ่อยครัง้เพยีงใด 

แหล่งขอ้มลูขา่วสาร 
ความถี ่(ครัง้ / เดอืน) 

1-2 3-4 มากกว่า 4 

ป้ายประชาสมัพนัธ ์    

เอกสารเผยแพร่    

วทิย ุ    

โทรทศัน์    

หนงัสอืพมิพ ์    

อนิเทอรเ์น็ต    

บุคลากรของมหาวทิยาลยัฯ    

 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการจดัการขยะเศษอาหาร 

3.1 ท่านคดิว่าการแยกเศษอาหารมปีระโยชน์หรอืไม ่

 ม ี

 ไม่ม ี(กรุณาใหเ้หตุผล) ....................................................... 

 

 



3.2 ท่านคดิว่าปัญหาจากการคดัแยกเศษอาหารคอือะไร (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

 ไม่ทราบวธิกีารแยกระหว่างเศษอาหารทีย่งัสามารถนําไปใชป้ระโยชน์อย่างอื่น กบัเศษอาหารทีไ่มม่ปีระโยชน์อกี

ต่อไป 

 คดัแยกเศษอาหารแลว้ แต่ไม่มผีูม้ารบัซือ้ 

 คดัแยกเศษอาหารแลว้ เจา้หน้าทีนํ่ามาร่วมอกี 

 การคดัแยกเศษอาหารทาํใหเ้สยีเวลา 

 การคดัแยกทาํใหเ้สยีค่าใชจ้่ายสงูขึน้ 

  อื่นๆ (กรุณาระบ)ุ........................................................ 

3.3 ท่านมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิอะไรบา้ง ในการจดัการปัญหาขยะเศษอาหาร 

........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... ............... 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................  

 

จบแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคณุท่ีกรณุาสละเวลาให้ข้อมูล 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

(ขั้นตอนการวเิคราะห์สมบัตทิางกายภาพและเคมี) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

(ข้อมูลจากการสํารวจปริมาณเศษอาหาร) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง ง-1 ปริมาณเศษอาหารท่ีขายจากโรงอาหารในมหาวิทยาลัย 



ลาํดบั 

ปริมาณอาหาร (กรัม) 

โรงอาหาร 

ศูนย์แพทย์ 

การแพทย์ฯ 

โรงอาหาร 

หอพกันิสิต 

โรงอาหาร 

สโมสร วศ 

โรงอาหาร 

โรงเรียน 

สาธิตฯ 

อาคารกจิ 

กรรมนิสิต 

(พลาซ่า) 

ศูนย์การ 

แพทย์ฯ 

1 257 361 335 342 449 608 

2 197 337 474 400 757 660 

3 438 456 297 455 382 598 

4 450 529 438 407 459 851 

5 152 667 464 392 611 1145 

6 154 416 434 519 1064 990 

7 217 305 507 381 471 672 

8 235 302 510 414 411 678 

9 372 431 476 509 462 672 

10 510 451 434 440 899 746 

11 326 422 595 493 957 765 

12 460 301 452 520 526 753 

13 464 606 475 373 674 631 

14 348 427 373 435 863 791 

15 396 414 531 417 694 702 

16 443 435 507 309 429 698 

17 485 647 462 423 550 704 

18 356 286 315 440 813 705 

19 394 390 470 557 1088 1104 

20 376 371 368 416 845 990 

21 418 535 419 361 597 875 

22 535 393 397 414 913 600 

23 418 358 402 308 963 881 

24 464 305 387 512 536 1004 

25 356 369 393 433 641 724 

26 409 369 387 335 558 523 



ลาํดบั 

ปริมาณอาหาร (กรัม) 

โรงอาหาร 

ศูนย์แพทย์ 

การแพทย์ฯ 

โรงอาหาร 

หอพกันิสิต 

โรงอาหาร 

สโมสร วศ 

โรงอาหาร 

โรงเรียน 

สาธิตฯ 

อาคารกจิ 

กรรมนิสิต 

(พลาซ่า) 

ศูนย์การ 

แพทย์ฯ 

27 404 509 250 356 482 511 

28 435 410 175 345 614 594 

29 229 381 306 288 464 621 

30 266 716 262 297 593 969 

31 402 371 439 534 383 984 

32 398 382 402 558 396 1142 

33 309 396 338 309 389 953 

34 474 492 308 546 760 661 

35 378 443 384 470 569 732 

36 297 536 364 447 486 752 

37 386 677 290 386 736 1103 

38 451 265 259 417 414 1056 

39 484 438 503 447 806 990 

40 589 408 313 393 782 723 

41 438 400 524 265 631 720 

42 276 647 464 467 1054 736 

43 463 366 346 475 675 641 

44 332 381 670 346 838 654 

45 407 382 485 520 576 1054 

46 387 343 427 358 536 730 

47 443 731 397 388 863 633 

48 487 368 415 553 789 649 

49 486 427 473 402 957 696 

50 323 408 308 366 1072 662 

 

ตาราง ง-2 ผลการวิเคราะหคาสถิติของปริมาณอาหารจากโรงอาหารตางๆในชวงเปดเทอม 



ค่าทางสถิต ิ

ปริมาณอาหาร (กรัม) 

โรงอาหาร 

ศูนย์แพทย์ 

การแพทย์ฯ 

โรงอาหาร 

หอพกันิสิต 

โรงอาหาร 

สโมสร วศ 

โรงอาหาร 

โรงเรียน 

สาธิตฯ 

อาคารกจิ 

กรรมนิสิต 

(พลาซ่า) 

ศูนย์การ 

แพทย์ฯ 

Mean 383.48 435.2 408.08 418.76 669.54 780.72 

Standard Error 13.810946 16.086247 13.270924 10.848965 29.564888 24.374578 

Median 400 408 408.5 415 622.5 723.5 

Mode 438 305 464 414 957 990 

Standard Deviation 97.658138 113.74694 93.839603 76.71377 209.05533 172.35429 

Sample Variance 9537.1118 12938.367 8805.871 5885.0024 43704.131 29706.002 

Range 437 466 495 293 706 634 

Minimum 152 265 175 265 382 511 

Maximum 589 731 670 558 1088 1145 

Sum 19174 21760 20404 20938 33477 39036 

Count 50 50 50 50 50 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง ง-3 ปริมาณเศษอาหารท่ีเหลือจากโรงอาหารในมหาวิทยาลยัในชวงเปดเทอม 



ลาํดบั 

ปริมาณเศษอาหาร (กรัม) 

โรงอาหาร 

ศูนย์แพทย์ 

การแพทย์ฯ 

โรงอาหาร 

หอพกันิสิต 

โรงอาหาร 

สโมสร วศ 

โรงอาหาร 

โรงเรียน 

สาธิตฯ 

อาคารกจิ 

กรรมนิสิต 

(พลาซ่า) 

ศูนย์การ 

แพทย์ฯ 

1 35 30 6 230 126 599 

2 20 13 9 134 139 561 

3 28 26 35 178 96 631 

4 1 32 15 2 39 701 

5 26 2 107 28 36 818 

6 15 26 96 258 40 523 

7 19 29 26 2 81 863 

8 14 21 17 12 135 250 

9 5 35 12 123 168 242 

10 22 26 67 5 171 177 

11 11 10 25 232 82 278 

12 8 14 81 226 57 584 

13 24 22 70 111 378 171 

14 34 6 87 60 160 360 

15 2 8 9 101 297 496 

16 12 16 8 40 138 401 

17 43 22 145 134 82 859 

18 20 24 9 0 59 271 

19 4 12 0 220 339 441 

20 9 6 0 45 170 402 

21 32 2 11 248 178 389 

22 27 47 7 290 51 438 

23 2 23 32 101 248 292 

24 7 4 14 167 231 501 

25 13 18 0 159 102 529 

26 25 5 14 176 201 557 



ลาํดบั 

ปริมาณเศษอาหาร (กรัม) 

โรงอาหาร 

ศูนย์แพทย์ 

การแพทย์ฯ 

โรงอาหาร 

หอพกันิสิต 

โรงอาหาร 

สโมสร วศ 

โรงอาหาร 

โรงเรียน 

สาธิตฯ 

อาคารกจิ 

กรรมนิสิต 

(พลาซ่า) 

ศูนย์การ 

แพทย์ฯ 

27 2 10 10 42 157 525 

28 56 25 31 202 35 501 

29 5 12 23 239 304 554 

30 1 24 21 39 180 358 

31 36 10 3 54 157 308 

32 14 7 12 42 35 509 

33 19 1 18 208 82 521 

34 12 27 5 226 50 386 

35 34 32 36 155 57 471 

36 32 23 18 18 52 552 

37 24 4 9 67 111 406 

38 3 9 20 43 178 745 

39 12 22 36 49 364 596 

40 4 22 60 198 383 681 

41 18 24 24 126 123 624 

42 5 3 13 55 141 662 

43 2 27 31 0 125 685 

44 6 15 11 4 78 724 

45 4 23 7 83 189 690 

46 3 7 28 153 293 614 

47 7 24 19 226 302 724 

48 23 7 47 115 201 651 

49 19 8 10 164 257 723 

50 4 22 47 195 80 602 

51 10 6 19 80 219 202 

52 11 10 11 52 249 125 



ลาํดบั 

ปริมาณเศษอาหาร (กรัม) 

โรงอาหาร 

ศูนย์แพทย์ 

การแพทย์ฯ 

โรงอาหาร 

หอพกันิสิต 

โรงอาหาร 

สโมสร วศ 

โรงอาหาร 

โรงเรียน 

สาธิตฯ 

อาคารกจิ 

กรรมนิสิต 

(พลาซ่า) 

ศูนย์การ 

แพทย์ฯ 

53 12 7 64 168 77 506 

54 0 11 16 20 81 303 

55 4 12 27 27 219 157 

56 28 22 34 92 16 539 

57 34 30 9 105 309 486 

58 20 23 8 176 66 520 

59 24 22 46 57 77 339 

60 10 20 9 122 89 429 

61 20 3 12 54 159 435 

62 12 29 19 170 126 541 

63 24 5 15 132 138 509 

64 6 32 33 90 238 517 

65 15 20 38 181 317 550 

66 27 21 22 135 97 219 

67 2 6 51 184 3 291 

68 3 22 40 124 109 361 

69 31 13 57 143 337 70 

70 5 0 20 145 121 158 

71 1 22 10 167 96 152 

72 24 15 19 101 361 84 

73 17 0 29 93 215 312 

74 2 22 47 126 235 3550 

75 19 10 74 357 239 338 

76 0 31 10 71 221 157 

77 3 11 38 183 357 375 

78 20 18 61 138 325 591 



ลาํดบั 

ปริมาณเศษอาหาร (กรัม) 

โรงอาหาร 

ศูนย์แพทย์ 

การแพทย์ฯ 

โรงอาหาร 

หอพกันิสิต 

โรงอาหาร 

สโมสร วศ 

โรงอาหาร 

โรงเรียน 

สาธิตฯ 

อาคารกจิ 

กรรมนิสิต 

(พลาซ่า) 

ศูนย์การ 

แพทย์ฯ 

79 22 13 69 123 333 527 

80 16 20 56 15 86 565 

81 40 8 57 22 149 547 

82 8 22 40 40 108 538 

83 5 10 47 31 83 555 

84 0 1 60 13 173 448 

85 13 28 9 170 6 567 

86 36 0 27 160 100 309 

87 19 7 10 134 321 451 

88 30 22 12 4 305 270 

89 35 19 28 85 245 142 

90 36 36 39 6 109 196 

91 1 15 24 97 198 811 

92 14 7 10 186 93 307 

93 26 129 46 50 378 539 

94 6 77 64 29 350 425 

95 22 82 45 105 339 642 

96 3 130 30 127 35 421 

97 13 110 37 56 89 799 

98 9 149 9 250 196 374 

99 21 110 28 120 193 390 

100 0 14 22 43 38 331 

101 15 13 23 130 385 345 

102 18 6 10 57 76 332 

103 31 52 8 177 39 799 

104 20 4 6 139 102 238 



ลาํดบั 

ปริมาณเศษอาหาร (กรัม) 

โรงอาหาร 

ศูนย์แพทย์ 

การแพทย์ฯ 

โรงอาหาร 

หอพกันิสิต 

โรงอาหาร 

สโมสร วศ 

โรงอาหาร 

โรงเรียน 

สาธิตฯ 

อาคารกจิ 

กรรมนิสิต 

(พลาซ่า) 

ศูนย์การ 

แพทย์ฯ 

105 32 0 9 58 348 391 

106 6 42 34 170 199 805 

107 4 1 44 99 174 307 

108 23 51 26 147 69 1012 

109 11 40 45 76 79 394 

110 6 53 14 58 131 171 

111 22 5   70 190 291 

112 41 11   63 30 501 

113 16 59   62 74 680 

114 0 22   197 401 594 

115 5 10   27 142 640 

116 3 0   128 375 637 

117 0 0   149 86 689 

118 36 21   123 41 395 

119 10 0   90 90 692 

120 16 0   154 65 632 

121 40 9   123 40 483 

122 28 0   55 325 651 

123 24 0   61 340 428 

124 20 3   37 370 506 

125 10 1   233 140 551 

126 16 32   166 97 711 

127 23 0   148 315 594 

128 35 14   165 212 322 

129 16 42   37 45 327 

130 30 0   96 192 336 



ลาํดบั 

ปริมาณเศษอาหาร (กรัม) 

โรงอาหาร 

ศูนย์แพทย์ 

การแพทย์ฯ 

โรงอาหาร 

หอพกันิสิต 

โรงอาหาร 

สโมสร วศ 

โรงอาหาร 

โรงเรียน 

สาธิตฯ 

อาคารกจิ 

กรรมนิสิต 

(พลาซ่า) 

ศูนย์การ 

แพทย์ฯ 

131 16 0   16 4 496 

132 25 25   76 75 213 

133 18 41   131 331 264 

134 34 76   233 223 394 

135 15 8   29 136 599 

136 27 1   70 142 638 

137 29 46   71 49 397 

138 36 15   58 155 512 

139 13 51   44 165 817 

140 26 7   1 200 331 

141 34 14   70 81 616 

142 20 35   95 241 542 

143 28 0   16 135 455 

144 11 14   218 136 565 

145 12 1   363 189 620 

146 20 3   8 251 320 

147 32 45   360 112 721 

148 21 10   154 133 557 

149 35 1   121 258 686 

150 23 16   26 281 784 

151 17 49       190 

152 24 56       118 

153   59       569 

154   5       578 

155   11       485 

156   46       447 



ลาํดบั 

ปริมาณเศษอาหาร (กรัม) 

โรงอาหาร 

ศูนย์แพทย์ 

การแพทย์ฯ 

โรงอาหาร 

หอพกันิสิต 

โรงอาหาร 

สโมสร วศ 

โรงอาหาร 

โรงเรียน 

สาธิตฯ 

อาคารกจิ 

กรรมนิสิต 

(พลาซ่า) 

ศูนย์การ 

แพทย์ฯ 

157   35       482 

158   5       543 

159   52       404 

160   52       222 

161   30       355 

162   4       529 

163   6       319 

164   14       488 

165   35       365 

166   12       213 

167   4       133 

168   52       630 

169   39       592 

170   47       394 

171   37       212 

172   14       125 

173   22       431 

174   35       290 

175   12       539 

176   0       571 

177   17       485 

178   24       394 

179   7       332 

180   4       124 

181   2       210 

182   10       39 



ลาํดบั 

ปริมาณเศษอาหาร (กรัม) 

โรงอาหาร 

ศูนย์แพทย์ 

การแพทย์ฯ 

โรงอาหาร 

หอพกันิสิต 

โรงอาหาร 

สโมสร วศ 

โรงอาหาร 

โรงเรียน 

สาธิตฯ 

อาคารกจิ 

กรรมนิสิต 

(พลาซ่า) 

ศูนย์การ 

แพทย์ฯ 

183   31       414 

184   42       252 

185   6       569 

186   9       579 

187   42       447 

188   57       439 

189   19       547 

190   35       513 

191   42         

192   17         

193   6         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง ง-4 ผลการวิเคราะหคาสถิติของปริมาณเศษอาหารจากโรงอาหารตางๆในชวงเปดเทอม 



ค่าทางสถิติ 

โรงอาหาร 

ศูนยแ์พทย ์

การแพทยฯ์ 

โรงอาหาร 

หอพกันิสิต 

โรงอาหาร 

สโมสร วศ 

โรงอาหาร 

โรงเรียน 

สาธิตฯ 

อาคารกิจ 

กรรมนิสิต 

(พลาซ่า) 

ศูนยก์าร 

แพทยฯ์ 

Mean 17.33553 20.22751 29.7 111.9933 168.2 477.1842 

Standard Error 0.95361 1.360923 2.355323 6.367124 8.598387 21.04558 

Median 16.5 15 23 103 141.5 485 

Mode 20 0 9 123 81 394 

Standard Deviation 11.75689 18.7096 24.70284 77.98102 105.3083 290.0933 

Sample Variance 138.2244 350.049 610.2303 6081.04 11089.84 84154.12 

Range 56 5.93653 145 363 398 3511 

Minimum 0 1.817795 0 0 3 39 

Maximum 56 129 145 363 401 3550 

Sum 2635 3823 3267 16799 25230 90665 

Count 152 189 110 150 150 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง ง-5 ปริมาณเศษอาหารท่ีเหลือจากโรงอาหารในมหาวิทยาลยัในชวงปดเทอม 



ลาํดบั ปริมาณเศษอาหาร (กรัม) ลาํดบั ปริมาณเศษอาหาร (กรัม) ลาํดบั ปริมาณเศษอาหาร (กรัม) 

1 32 41 13 81 32 

2 20 42 35 82 41 

3 11 43 17 83 44 

4 14 44 36 84 14 

5 26 45 24 85 25 

6 37 46 11 86 6 

7 5 47 4 87 32 

8 34 48 15 88 20 

9 26 49 24 89 1 

10 27 50 46 90 14 

11 14 51 32 91 26 

12 23 52 8 92 17 

13 28 53 22 93 37 

14 47 54 24 94 41 

15 36 55 11 95 48 

16 8 56 22 96 45 

17 6 57 36 97 19 

18 20 58 8 98 0 

19 12 59 3 99 32 

20 24 60 40 100 23 

21 6 61 28 101 20 

22 15 62 46 102 31 

23 27 63 22 103 28 

24 2 64 10 104 42 

25 3 65 4 105 28 

26 31 66 23 106 21 

27 5 67 33 107 7 

28 1 68 12 108 6 



ลาํดบั ปริมาณเศษอาหาร (กรัม) ลาํดบั ปริมาณเศษอาหาร (กรัม) ลาํดบั ปริมาณเศษอาหาร (กรัม) 

29 24 69 24 109 18 

30 17 70 19 110 20 

31 2 71 32 111 40 

32 19 72 20 112 38 

33 0 73 2 113 24 

34 3 74 25 114 13 

35 20 75 40 115 31 

36 23 76 32 116 17 

37 32 77 23 117 26 

38 0 78 24 118 5 

39 8 79 32 119 34 

40 22 80 50 120 22 

    121 24 

 

ตาราง ง-6 ผลการวิเคราะหคาสถิติของปริมาณเศษอาหารจากโรงอาหารศูนยแพทยฯในชวงปดเทอม 

Mean 
Standard 

Error 
Median Mode 

Standard 

Deviation 

Sample 

Variance 
Minimum Maximum Sum Count 

21.933884 1.1509809 23 32 12.66079 160.29559 0 50 2654 121 

 

ตาราง ง-7 ผลการวิเคราะหคาสถิติเปรียบเทียบปรมิาณเศษอาหารจากโรงอาหารศูนยการแพทยในชวงเปดเทอมและปดเทอม 

df t Stat P(T<=t) one-tail t Critical one-tail P(T<=t) two-tail t Critical two-tail 

235 0.828181642 0.204203962 1.651363544 0.408407925 1.970110062 
T-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 

 

 



ตาราง ง-8 จํานวนผูเขามาใชบริการศูนยอาหารตางๆในมหาวิทยาลยั 

อาคาร จาํนวนผูใ้ชบ้ริการ )ปิดเทอม(  จาํนวนผูใ้ชบ้ริการ )เปิดเทอม(  

จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสั ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์ จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสั ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์

โรงอาหารขา้งศูนยก์ารแพทย ์ 600 400 500 400 600 500 450 1500 1200 1600 1200 1800 1300 900 

โรงอาหารหอพกันิสิต 0 0 0 0 0 0 0 4340 4340 4340 4340 3300 1200 300 

โรงอาหารสโมสร 30 30 20 30 20 0 0 2100 2100 1800 2100 2000 0 0 

โรงอาหารโรงเรียนสาธิตฯ 0 0 0 0 0 0 0 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 

อาคารกิจกรรมนิสิต )พลาซ่า(  0 0 0 0 0 0 0 400 390 400 380 360 0 0 

ศูนยก์ารแพทย ์ 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 

หมายเหตุ 398 คือจํานวนเตียงผูปวยภายในโรงพยาบาล 

 

ตาราง ง-9 ปริมาณเศษอาหารเฉลีย่ตอวันท่ีแตกตางกันในแตละเดือน 

แหลงกําเนิด 

ปริมาณเศษอาหารเฉลี่ยตอวัน (กิโลกรัม) 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

โรงอาหารขางศูนยการแพทย 23.52 23.52 23.52 23.52 23.52 8.54 8.54 23.52 23.52 23.52 23.52 23.52 

โรงอาหารหอพักนิสิต 64.01 64.01 64.01 64.01 64.01 0.00 0.00 64.01 64.01 64.01 64.01 64.01 

โรงอาหารสโมสร 29.44 29.44 29.44 29.44 29.44 0.55 0.55 29.44 29.44 29.44 29.44 29.44 

โรงอาหารโรงเรยีนสาธิตฯ 87.99 87.99 0.00 0.00 0.00 87.99 87.99 87.99 87.99 0.00 87.99 87.99 

อาคารกิจกรรมนิสิต(พลาซา) 46.38 46.38 46.38 46.38 46.38 0.00 0.00 46.38 46.38 46.38 46.38 46.38 

ศูนยการแพทย 189.92 189.92 189.92 189.92 189.92 189.92 189.92 189.92 189.92 189.92 189.92 189.92 

รวม 441.26 441.26 353.27 353.27 353.27 287.00 287.00 441.26 441.26 353.27 441.26 441.26 



 

ตาราง ง-10 ตารางคณุสมบัติทางกายภาพและเคมีของขยะเศษอาหาร 

แหลงท่ีมา 
MC 

(%) 

TS 

)g/L( 
SS )g/L( 

TDS 

)g/L( 

VS 

)g/L( 

sCOD 

)mg/L( 

tCOD 

)mg/L( 
pH 

โรงอาหารขางศูนยการแพทย 78.70 101.42 35.56 14.06 74.85 5600 8000 4.21 

โรงอาหารหอพักนิสิต 80.74 171.65 49.13 16.82 19.25 11200 12800 5.10 

โรงอาหารสโมสร 76.07 165.85 91.51 13.94 55.44 5600 7200 4.97 

ศูนยการแพทย 85.12 157.89 60.42 0.73 28.93 4800 7200 4.57 

โรงอาหารสาธิตฯ 78.00 176.06 47.33 18.31 36.74 4000 6400 5.24 

หมายเหตุ : MC คือ ค่าความช้ืน, TS คือ ค่าของแขง็ทั้งหมด, SS คือ ค่าของแขง็แขวนลอย, TDS คือ ค่าของแขง็ละลาย, VS คือ 

ปริมาณของแขง็ระเหย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

(ผลการวเิคราะห์ทางสถติจิากแบบสอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี จ-1 จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดแยกเปนตัวแปรตางๆ (n=300) 



ตัวแปรอิสระ จํานวน รอยละ 

ชาย 173 57.67 

หญิง 127 42.33 

อายุ 16-24 ป 300 100.00 

นิสิตปริญญาตรี 300 100.00 

นอยกวา 5,000 บาท 210 70.00 

5,000 - 10,000 บาท 89 29.67 

10,000 - 15,000 บาท 1 0.33 

หอใน 298 99.33 

หอนอก นอยกวา 1 KM 1 0.33 

หอนอก 2-5 KM 1 0.33 

ไมมี 102 34.00 

จักรยาน 122 40.67 

จักรยานยนต 62 20.67 

รถยนต 14 4.67 

1 วัน 1 0.33 

2 วัน 1 0.33 

3 วัน 11 3.67 

4 วัน 34 11.33 

5 วัน 93 31.00 

6 วัน 41 13.67 

7 วัน 119 39.67 

 

 

 

 



 
 

สมมติฐานทางสถิติ 

H0ทุกตัว ไม(ทัศนคติของผูบริโภคตอการรับประทานอาหารเหลือท้ิงและการจัดการเศษอาหาร)ตัวแปรอิสระ : 

สามารถใชพยากรณไดทุกตัว 

H1:  ตัวแปรอิสระบางตัวใช(ทัศนคติของผูบริโภคตอการรับประทานอาหารเหลือท้ิงและการจัดการเศษอาหาร)

พยากรณได 

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ)α = (0.05 

 

คาความนาจะเปน Sig ใน SPSS หรือคา P-Value =0.016 

ซ่ึงมีคานอยกวาคา α จึงยอมรับ H1 

สรุปผล ตัวแปรอิสระ )ทัศนคติขอ งผูบริโภคตอการรับประทานอาหารเหลือท้ิงและการจัดการเศษอาหาร (บางตัว 

สามารถใชพยากรณได ท่ีระดับนัยสําคัญ 0 .05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การทดสอบทัศนคติของผูบริโภคตอการเหลือเศษอาหารและการจัดการเศษอาหาร 

 
 

สมมติฐานทางสถิติ 

H 0 : ตัวแปรอิสระ )ทัศนคติของผูบริโภคตอการรับประทานอาหารเหลือท้ิงและการจัดการเศษอาหาร( ตัวท่ี i ไม

สามารถใชพยากรณได 

H 1 : ตัวแปรอิสระ )ทัศนคติของผูบริโภคตอการรับประทานอาหารเหลือท้ิงและการจัดการเศษอาหาร( ตัวท่ี i สามารถ

ใชพยากรณได 

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ)α = (0.05 

 

คาความนาจะเปน Sig ใน SPSS หรือคา P-Value ไดคาดังนี้ 

1.ทานวางแผนการซ้ืออาหารในแตละม้ือ       = 0.030** 

2.การรับประทานอาหารหลายๆชนิดพรอมกันทําใหเจริญอาหาร   = 0.975 

3.การวางแผนการรับประทานในแตละม้ือ ชวยลดปริมาณขยะเศษอาหาร  = 0.333 

4.นิสัยเลือกกินมีสวนทําใหมีเศษอาหารเหลือท้ิง     = 0.203 

5.การรับประทานอาหารเหลือเปนสิ่งท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยง    = 0.973   

6.เศษอาหารกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม เชน กลิ่นเหม็น เชื้อโรค   = 0.557 



7.เศษอาหารกอใหเกิดกาซเรือนกระจก เปนสาเหตุทําใหโลกรอน   = 0.292 

8.เศษอาหารควรไดรับการรวบรวมอยางถูกตอง เพ่ือนําไปกําจัด   = 0.693 

9.การแยกขยะเศษอาหารทําใหลดปริมาณขยะเศษอาหารท่ีตองกําจัดได  = 0.645 

10.ขยะเศษอาหารควรนําไปฝงกลบเทานั้นเพ่ือปองกันเชื้อโรค   = 0.006** 

11.ขยะเศษอาหารสดไมเหมาะกับการนําไปเลี้ยงสัตวเนื่องจากมีไขมันสูง  = 0.489 

 

ซ่ึงมีคานอยกวาคา α จึงยอมรับ H1 

สรุปผล ตัวแปรอิสระคือ 1.ทานวางแผนการซ้ืออาหารในแตละม้ือ,10.ขยะเศษอาหารควรนําไปฝงกลบเทานั้นเพ่ือ

ปองกันเชื้อโรค, 12.การผลิตเชื้อเพลิงจากเศษอาหารมีตนทุนสูงไมคุมคากับการลงทุน สามารถใชพยากรณเศษ

อาหารท่ีเหลือท้ิงได ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนดิบ หรือคาจริง 

Y = 2.696+0.112*q3_1+0.002*q3_2+0.077*q3_3-0.111*q3_4-

0.001*q3_5+0.043*q3_6+0.063*q3_7+0.029*q3_8-0.032*q3_9+0.149+q3_10-

0.041*q3_11+0.165*q3_12 

 

คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z = 0.172*Zq3_1+0.002*Zq3_2+0.078*Zq3_3-0.103*Zq3_4-

0.002*Zq3_5+0.039*Zq3_6+0.070*Zq3_7+0.025*Zq3_8-0.032*Zq3_9+0.178*Zq3_10-

0.046*Zq3_11+0.178*Zq3_12 

 

 

 

 

 

 



ผลการทดสอบผลตางระหวางคาเฉลี่ย 2 ประชากร หรือการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัว  (เฉพาะกรณีท่ีมี

ความสัมพันธ) 

 
ทําการตรวจการทดสอบความเทากันของ variances โดยดูคา F-test แลวจึงเลือกการทดสอบวาจะใช  t-test แบบ 

Pooled variance (σ2
ชาย  =  σ2

หญิง) หรือ  t-test แบบ Separated variance (σ2
ชาย ≠σ2

หญิง )       

สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : σ2
ชาย  =  σ2

หญิง     เลือกใชคา t-test แถว Equal variances assumed ) t-test แบบ Pooled variance  )  

H1 : σ2
ชาย ≠σ2

หญิง     เลือกใชคา t-test แถว Equal variances not assumed ( t-test แบบ Separated 

variance ) 

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ)α = (0.05 

คาความนาจะเปน Sig ใน SPSS หรือคา P-Value =0.000 

ซ่ึงมีคานอยกวาคา α จึงยอมรับ H1 

สรุปผล σ2
ชาย ≠  σ2

หญิง เลือกใชคา t-test แถว Equal variances not assumed ( t-test แบบ Separated 

variance ) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

สมมติฐานทางสถิติ 

H0เพศไมสงผลตอการท้ิงขยะเศษอาหาร :  

H1เพศสงผลตอการท้ิงขยะเศษอาหาร :  

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ)α = (0.05 

คาความนาจะเปน Sig ใน SPSS หรือคา P-Value =0.033 

ซ่ึงมีคานอยกวาคา α จึงยอมรับ H1 

สรุปผล เพศสงผลตอการท้ิงขยะเศษอาหาร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 



 
ทําการตรวจการทดสอบความเทากันของ variances โดยดูคา  F-test แลวจึงเลือกการทดสอบวาจะใช  t-test แบบ 

Pooled variance (σ2
รายได1  =  σ2

รายได2) หรือ  t-test แบบ Separated variance (σ2
รายได1≠σ2

รายได2)       

สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : σ2
รายได1  =  σ2

รายได2  เลือกใชคา t-test แถว Equal variances assumed ) t-test แบบ Pooled variance  

)  

H1 : σ2
รายได1≠σ2

รายได2   เลือกใชคา t-test แถว Equal variances not assumed ( t-test แบบ Separated 

variance ) 

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ )α = (0.05 

คาความนาจะเปน Sig ใน SPSS หรือคา P-Value =0.635 

ซ่ึงมีคามากกวาคา α จึงยอมรับ H0 

สรุปผล σ2
รายได1  =  σ2

รายได2 เลือกใชคา t-test แถว Equal variances assumed ) t-test แบบ Pooled variance  

) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

สมมติฐานทางสถิติ 

H0รายไดไมสงผลตอการท้ิงขยะเศษอาหาร :  

H1รายไดสงผลตอการท้ิงขยะเศษอาหาร :  

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ)α = (0.05 

คาความนาจะเปน Sig ใน SPSS หรือคา P-Value =0.019 

ซ่ึงมีคานอยกวาคา α จึงยอมรับ H1 

สรุปผล รายไดสงผลตอการท้ิงขยะเศษอาหาร ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 



 
สมมติฐานทางสถิติ 

H0เพศกับพฤติกรรมการวางแผนซ้ืออาหารในแตละม้ือไมมีความสัมพันธกัน :  

H1เพศกับพฤติกรรมการวางแผนซ้ืออาหารในแตละมื :  อมีความสัมพันธกัน 

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ)α = (0.05 

คาความนาจะเปน Sig ใน SPSS หรือคา P-Value =0.041 

ซ่ึงมีคานอยกวาคา α จึงยอมรับ H1 

สรุปผล เพศกับพฤติกรรมการวางแผนซ้ืออาหารในแตละม้ือมีความสัมพันธกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 



 
สมมติฐานทางสถิติ 

H0รายไดกับพฤติกรรมการวางแผนซ้ืออาหารในแตละม้ือไมมีความสัมพันธกัน :  

H1รายไดกับพฤติกรรมการวางแผนซ้ืออาหารในแตละม้ือมีความสัมพันธกัน :  

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ)α = (0.05 

คาความนาจะเปน Sig ใน SPSS หรือคา P-Value =0.000 

ซ่ึงมีคานอยกวาคา α จึงยอมรับ H1 

สรุปผล รายไดกับพฤติกรรมการวางแผนซ้ืออาหารในแตละม้ือมีความสัมพันธกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 

 

 

 

 



 
สมมติฐานทางสถิติ 

H0:  จํานวนวันท่ีเขาใชบริการรานอาหารภายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของ มศว องครักษกับพฤติกรรมการวางแผนซ้ือ

อาหารในแตละม้ือไมมีความสัมพันธกัน 

H1จํานวนวันท่ีเขาใชบริการรานอาหารภายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของ มศว องครักษกับพฤติกรรมการวางแผนซ้ือ : 

อาหารในแตละม้ือมีความสัมพันธกัน 

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ)α = (0.05 

คาความนาจะเปน Sig ใน SPSS หรือคา P-Value =0.008 

ซ่ึงมีคานอยกวาคา α จึงยอมรับ H1 

สรุปผล จํานวนวันท่ีเขาใชบริการรานอาหารภายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของ มศว องครักษกับพฤติกรรมการวางแผนซ้ือ

อาหารในแตละม้ือมีความสัมพันธกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 



 

ประวตัย่ิอผู้ทาํโครงงาน 
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