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บทคัดย่อ 
 

 โครงงานวิศวกรรมน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยการศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยและระบบการจัดการ
มูลฝอยร่วมกับการวางแผน เพ่ือจัดการมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นเฉล่ียในช่วงปิดภาคเรียนเท่ากับ 17,77.5 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนในช่วงเปิดภาคเรียนพบว่า ปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ยในช่วงวันทําการเท่ากับ 3860.83 กิโลกรัมต่อวัน และมีปริมาณมูลฝอยที่ต้องกําจัด
สูงสุดเท่ากับ 5860 กิโลกรัมต่อวัน หากเทียบกับประชากรจํานวน 9,448 คน จะเป็นอัตราการผลิตมูลฝอย 
เฉลี่ย 0.62 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยองค์ประกอบที่มีปริมาณมากที่สุด ได้แก่ ถุงพลาสติกหรือพลาสติก 
ช่วงปิดเทอมพบเป็นร้อยละ 27.5 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด ส่วนในช่วงเปิดเทอม องค์ประกอบท่ีมี
ปริมาณมากที่สุด ได้แก่ เศษอาหาร พบเป็นร้อยละ 31.66 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด องค์ประกอบ   
ขยะมูลฝอยที่มีรองลงมา 4 อันดับ  ได้แก่ พลาสติก กระดาษ ขยะติดเช้ือ และแก้ว สําหรับระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 2 ประเภท สําหรับ       
ขยะเปียกและขยะแห้ง การเก็บขนและขนส่งใช้รถบรรทุกแบบอัดท้ายของทางมหาวิทยาลัยขนส่ง      
ขยะมูลฝอยไปกําจัด ณ สถานที่เทกองและฝังกลบขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายมูล อําเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก  



 ในการวางแผนการจัดการมูลฝอยในอนาคต จากการคาดการณ์ประชากรล่วงหน้า 15 ปี พบว่า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จะมีประชากรประมาณ 12,957 คน โดยมีปริมาณขยะเฉลี่ย 
11,532 กิโลกรัมต่อวัน 
 จากผลการศึกษาครั้งน้ี พบว่า การจัดการแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ การจัดการมูลฝอยในปัจจุบัน
และการจัดการมูลฝอยในอนาคต ซึ่งทั้งสองแนวทางควรใช้หลักการลดปริมาณมูลฝอยเป็นสําคัญ โดยมี
แนวทางแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับ 2) การจัด
ประเภท การจัดวางและจํานวนภาชนะรองรับ 3) การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย  4) การจัดการขยะติดเช้ือ
และขยะอันตราย และ 5) การส่งเสริมและการสนับสนุนปริมาณและการแยกประเภทมูลฝอย  
 
คําสําคญั: มูลฝอย ขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอย 
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Abstract 
 
 The purpose of these thesis was to make a first approach toward understanding 
solid waste management at Srinakharinwirot University, Ongkharak. The study consisted 
of two parts. The first part examined quantities and compositing of solid waste and the 
existing of management of solid waste, while the second part planning to manage the 
solid waste that will occurs in the future the quantities and compositing were collected 
over 3 workdays and 1 weekend day in December (vacation) 2016 and again in January 
2017. Data on the existing management of solid waste were collected by way of 
interview and questionnaire. Results showed that on average 1777.5 kilograms of solid 
waste were produced per day in December and 3860.83 kilograms per day when classes 
were in session with the highest of 5860 kilograms per day when classes were in session, 
at rate of 0.62 kilograms/day/person. Plastic waste was the largest component 
accounting for 27.5% of waste in December and the largest component during classes 
was food waste with 31.66%. The next four components in order were plastic, paper, 
infected and glass. The present waste management system provides separates bin for 
wet waste and dry waste. Waste is collected by trucks with internal compactors, and is 



transported to the public landfill of the Tambon  Thraimoon  Administrative District, 
Ongkharak, Nakhon Nayok Province. 
 In the planning of waste management in the future the prediction of population 
within 15 years found that 12,957 people will be studying in Srinakharinwirot University, 
Ongkharak. Results showed that on average 11,532 kilograms of solid waste were 
produced per day. 
 The result are used to support a five step to waste reduction at Srinakharinwirot 
university, Ongkharak involving 1) source separation, 2) provision of appropriate waste 
containers, 3) re-use, 4) household infected and hazardous waste management, and     
5) promotion and support of waste reduction and separation  
 
Keywords: Solid Waste and Solid Waste Management 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคญัของโครงงาน 
 ปัญหาขยะมูลฝอย  นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เน่ืองจากปริมาณและลักษณะขยะมูลฝอย
เปลี่ยนแปลงไป ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร พฤติกรรมการบริโภคท่ีต้องการ
ความสะดวกสบาย บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง เป็นต้น การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ ส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม เช่น กลิ่นรบกวนและนํ้าเน่าเสียจากอินทรีย์สารในขยะเกิดการเน่าเป่ือย 
เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค เป็นต้น  หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องรับภาระในการจัดการขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ้นด้วยวิธีที่แตกต่างกัน เช่น การฝังกลบ การใช้เตาเผา การกองทิ้งไว้กลางแจ้ง เป็นต้น  แต่ละ
วิธีที่กล่าวถึงเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุที่ไม่ย่ังยืน เพราะมีการใช้พ้ืนที่ในการกําจัดและมีโอกาสในการก่อ
มลพิษเกิดขึ้นได้   และเนื่องจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาด
ใหญ่และมีจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นจํานวนมาก จึงเกิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอยใน
แต่ละวันที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก และมีขยะเกิดขึ้นหลากหลายประเภท จึงจําเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูล
ในแง่ของปริมาณ องค์ประกอบ และลักษณะคุณสมบัติของขยะมูลฝอย โดยแบ่งการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละ
คณะภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) เพ่ือศึกษาหาอัตราการเกิดขยะแต่ละคณะ และ
นําไปออกแบบระบบการจัดการขยะท่ีเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) ทั้งยังเสนอ
แนวทางแก้ไขในการคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) ต่อไปในอนาคต 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 1.2.1 เพ่ือเก็บข้อมูลของขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ในแง่ของปริมาณ ชนิดของขยะที่เกิดขึ้น
องค์ประกอบทางด้านกายภาพและทางด้านเคมี รวมทั้งวิธีการจัดเก็บขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทร์วิโรฒ (องครักษ์) 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาระบบการจัดการขยะที่เหมาะสม ต้ังแต่การรวบรวม การเก็บขน การขนถ่าย
และขนส่ง การแปรสภาพเพ่ือนํากลับมาใช้ประโยชน์ และวิธีการกําจัด 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
 ศึกษาระบบการจัดการขยะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการจัดการขยะ เพ่ือช่วยใน
เรื่องการจัดการลดปริมาณมาตรและกําจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้ทราบของปริมาณ
ขยะที่ เกิดขึ้น ชนิดของขยะ รวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ วิธีการขนส่งและการจัดเก็บขยะภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (องครักษ์) 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.4.1 ทําให้ทราบถึงวิธีการกําจัดขยะที่เหมาะสมสําหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(องครักษ์) ต้ังแต่การรวบรวม การเก็บขน การขนถ่ายและขนส่ง การแปรสภาพเพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ 
และวิธีการกําจัด 
 1.4.2 ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 
 1.4.3 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อมหาวิทยาลัย และรวมไปถึงขยะที่ก่อให้เกิด
เช้ือโรคหรืออันตรายต่อผู้คน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 2.1.1 คําจํากัดความของขยะมูลฝอย (Solid waste) 
  คําว่า ขยะหรือมูลฝอยหรือขยะมูลฝอย เป็นคําที่มีผู้นิยามไว้มากซึ่งมีความหมายกว้างขวาง 
และยึดถือเป็นทางการ ดังต่อไปน้ี 
  สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความหมายของขยะมูลฝอย หมายถึง เศษ
ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใช้สอยของมนุษย์ ขยะมูลฝอยอาจมีลักษณะแตกต่างกันออกไป
ตามแหล่งที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยน้ัน ๆ เช่น ขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนที่พักอาศัยมีลักษณะเป็นเศษอาหาร
ที่เหลือจากการหุงต้ม เศษผ้าและเศษของที่ไม่ใช้แล้วต่าง ๆ เป็นต้น และขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรมมี
ลักษณะขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม นอกจากน้ีมีขยะมูลฝอยอีกประเภทหน่ึงเป็นขยะมูลฝอยที่ถูก
ทิ้งไว้ตามถนนหนทาง แม่น้ําลําคลอง และตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น ใบไม้ เศษกระดาษ 
ถุงพลาสติก ดิน หิน กรวด ทราย เป็นต้น ขยะมูลฝอยประเภทน้ีแม้จะมีส่วนก่อเหตุรําคาญน้อยกว่าขยะ
มูลฝอยที่กล่าวแล้ว แต่ก็เป็นภาระแก่ผู้เก็บกวาด ทั้งน้ีเพราะกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณกว้างทําให้เก็บ
ทําลายยากและไม่ ทั่วถึง (สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2540 : 12) 
  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้คําจํากัดความว่า มูลฝอย หมายถึง เศษ กระดาษ 
เศษผ้า เศษอาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึง สิ่งอ่ืนที่เก็บ
กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน 
  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ให้คําจํากัดความของ
คําว่า ของเสีย หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ซึ่ง
ถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากส่ิงเหล่าน้ัน ที่อยู่ใน
สภาพของแข็งของเหลวหรือก๊าซในทางวิชาการจะใช้คําว่า ขยะมูลฝอย ซึ่งหมายถึง บรรดาสิ่งของที่ไม่
ต้องการใช้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของแข็ง จะเน่าเป่ือยหรือไม่ก็ตาม รวมตลอดถึง เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ 
ฝุ่นละออง และเศษวัตถุที่ทิ้งแล้วจากบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ตลาด
และโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้น อุจจาระ และปัสสาวะของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูล วิธีจัดเก็บและกําจัด
แตกต่างไปจากวิธีการจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบัน วิทยาการก้าวหน้า ประชากรเพ่ิมอย่างรวดเร็ว อัตราการใช้
ที่ดินเพ่ิมขึ้นเพ่ือผลิตเครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นเหตุให้เศษสิ่งเหลือใช้มีปริมาณมากขึ้น 
ก่อให้เกิดปัญหาของขยะมูลฝอย 
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  กรมควบคุมมลพิษ (2547) ให้คําจํากัดความคําว่า ขยะมูลฝอยหรือมูลฝอย หมายถึง เศษ
กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์
หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และ หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูล
ฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและ
คุณสมบัติที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย โรงงาน 
  ความหมายของขยะมูลฝอยในเชิงวิชาการขยะหรือขยะมูลฝอยหมายถึง ของเสียที่อยู่ในรูป
ของแข็ง ซึ่งอาจจะมีความช้ืนปะปนมาด้วยจํานวนหน่ึง ขยะที่เกิดขึ้นจากอาคารท่ีพักอาศัย สถานที่ทําการ
โรงงานอุตสาหกรรม หรือตลาดสดก็ตามจะมีปริมาณและลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้ววัตถุ
ต่างๆ ที่ถูกทิ้งมาในรูปของขยะนั้น จะมีทั้งอินทรีย์สารและอนินทรีย์สาร สารวัตถุต่าง ๆ เหล่าน้ีบางชนิดก็
สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะพวกเศษอาหารเศษพืชผัก แต่บางชนิดก็
ไม่อาจจะย่อยสลายได้เลย เช่น พลาสติก เศษแก้ว เป็นต้น 
 2.1.2 ประเภทและแหลง่กําเนิดขยะมูลฝอย 
  การจําแนกประเภทขยะมูลฝอย สามารถจําแนกได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการใช้เกณฑ์ใดใน
การจําแนก เช่น การพิจารณาจากแหล่งกําเนิดองค์ประกอบของขยะมูลฝอยหรือคุณสมบัติของขยะมูล
ฝอย เป็นต้น ซึ่ง พัฒนา อนุรักษ์พงศธร (2547) ได้ระบุการจําแนกประเภทของขยะมูลฝอยออกเป็น 3 
รูปแบบ คือ 
  1. จําแนกตามแหล่งกําเนิดของมูลฝอย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ขยะมูลฝอย
จากชุมชน (Community waste) ขยะมูลฝอยจากเกษตรกรรม (Agricultural waste) และขยะมูลฝอย
จากอุตสาหกรรม (Industrial waste) 
   1) แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยจากชุมชน คือ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งชุมชน ยกเว้น 
ขยะมูลฝอยจากกระบวนการจากโรงงานอุตสาหกรรม และมูลฝอยจากการเกษตรกรรม จะเรียกรวมว่า 
ขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal solid waste) จากขยะมูลฝอยชุมชนสามารถแบ่งประเภทของขยะมูล
ฝอยได้ 2 ชนิด คือ ขยะมูลฝอยแห้ง เช่น แก้ว พลาสติก โลหะ กระดาษ และ ขยะมูลฝอยเปียก เช่น เศษ
ผักผลไม้ เศษอาหาร ซึ่งแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยที่จัดรวมอยู่ในกลุ่ม แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยชุมชนน้ี
กรุงเทพมหานคร (2548) ได้แบ่งแยกตามแหล่งกําเนิดได้เป็น ขยะมูลฝอยจาก 
    - บ้านพักอาศัย (Residential) 
    - สถานประกอบการ (Commercial) 
    - สถาบันต่าง ๆ (Institutes) 
    - เขตการก่อสร้างและรื้อถอน (Construction and demolition) 
    - เขตการให้บริการของชุมชน (Municipal services) 
    - เขตที่ต้ังของโรงงานบําบัดของเสีย (Treatment plant sites)  
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   2) แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยจากโรงงาน คือ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดน้ีขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นําเข้าในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
เป็น ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและของเสียที่เป็นอันตราย เช่น ของเสียที่เป็นพิษของเสียติดไฟและของเสีย
ที่มีฤทธ์ิกัดกร่อน เป็นต้น 
   3) แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม คือ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการทํา
การเกษตร ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งน้ีโดยส่วนใหญ่ คือ ขยะมูลฝอยเปียก
เช่น ซังข้าวโพด ชานอ้อย มูลสัตว์ นอกจากน้ียังมีขยะมูลฝอยที่เป็น อันตราย เช่น สารเคมี ภาชนะบรรจุ
ยาฆ่าแมลงหรือยาปราบศัตรูพืช 
  2. จําแนกตามลักษณะความเป็นอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 
2 ประเภท คือ ขยะมูลฝอยทั่วไป (General waste) และขยะมูลฝอยอันตราย (Hazardous waste) 
  3. จําแนกตามลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอย สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
ขยะมูลฝอยแห้ง (Refuse) ขยะมูลฝอยเปียก (Garbage) ขยะมูลฝอยที่ เผาไหม้ได้ (Combustible 
waste) ขยะมูลฝอยทีเผาไหม้ไม่ได้ (Non-combustible waste) และขยะมูลฝอยอันตราย (Hazardous 
waste) 
  อย่างไรก็ตามกรมควบคุมมลพิษ (2547) และข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่ และสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2545 
(กรุงเทพมหานคร, 2548) ได้จําแนกประเภทของขยะมูลฝอยไว้เหมือนๆ กันดังน้ี 
  ขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะมูลฝอยที่นํา กลับมาใช้
ใหม่ได้ ขยะมูลฝอยอันตราย และขยะมูลฝอยทั่วไป 
  1. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถ
นํามาหมักทําปุ๋ยได้เช่นเศษผัก เปลือกผลไม้เศษอาหารใบไม้เศษเน้ือสัตว์เป็นต้น  
  2. ขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ หมายถึง ขยะมูลฝอย ของเสีย บรรจุภัณฑ์ หรือ วัสดุ
เหลือใช้ ซึ่งสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้โดยการนํามาแปรรูปเป็นวัตถุดิบใน กระบวนการผลิต
หรือใช้สําหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องด่ืม เศษ พลาสติก เศษโลหะ 
อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น 
  3. ขยะมูลฝอยอันตราย หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนวัตถุอันตราย
ชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี 
วัตถุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่าง
อ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีกัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม 
เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช 
กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 
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  4. ขยะมูลฝอยทั่วไป หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิด
จากอาคารบ้านเรือนร้านค้า เช่น เศษอาหารกระดาษพลาสติก เศษผ้า เปลือกและใบไม้ หรือขยะมูลฝอย
ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะมูลฝอยอันตราย มีลักษณะ
ที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสําหรับการนํากลับมาใช้ประโยชนใหม่ เช่น กล่องนม UHT ห่อพลาสติก    
ใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ ก่ึงสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเป้ือน       
เศษอาหาร โฟมเป้ือนอาหาร ฟอยล์เป้ือนอาหาร เป็นต้น 
  การศึกษาจากแหล่งข้อมูลข้างต้น พอสรุปได้ว่า ประเภทและแหล่งกําเนิดของ ขยะมูลฝอยมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และการจัดแบ่งประเภทมักขึ้นกับวัตถุประสงค์ ในการจัดการ ด้วยเหตุที่ใน
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่ง
เป็นสถาบันการศึกษา และมุ่งเน้นที่การลดปริมาณรวมไปถึงการหาวิธีลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้จากการ
กําจัดขยะ ดังน้ัน จึงเป็นการศึกษาขยะมูลฝอยที่มีแหล่งกําเนิดจากชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ตามการแบ่งประเภทขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
 2.1.3 องคป์ระกอบขยะมูลฝอย 
  เอกสารอ้างอิงเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยบางเล่ม เช่น กรุงเทพมหานคร (2548) และ
ตําราของ ปรีดา แย้มเจริญวงศ์ (2532) ได้แบ่งองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่รวมอยู่ในกองขยะมูลฝอย 
ออกเป็น2ลักษณะได้แก่องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical composition) และองค์ประกอบทางเคมี 
(Chemical composition) แต่บางเล่มได้เพ่ิมองค์ประกอบทางชีวภาพ (Biological composition) เข้า
ไว้ด้วย (พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, 2547) ซึ่งสามารถสรุปและอธิบายความหมายขององค์ประกอบแต่ละ
ประเภทได้ดังน้ี  
  1. องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical composition) องค์ประกอบทางกายภาพของ
ขยะมูลฝอยที่สําคัญและใช้เป็นตัวบ่งช้ีที่สามารถวิเคราะห์ได้ คือ ส่วนประกอบแต่ละอย่างของมูลฝอย  
ความหนาแน่นและความช้ืนโดยรวมของมูลฝอยทั้งกอง ที่สามารถทําการวิเคราะห์ได้ด้วยการสุ่มตัวอย่าง
จากกองมูลฝอยที่ต้องการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดพอสรุป ได้ดังน้ี 
   1.) ส่วนประกอบแต่ละอย่างของมูลฝอย (Individual components of solid waste) 
เป็นการบ่งบอกส่วนประกอบตามชนิด/ประเภทของมูลฝอยที่มองเห็นและแยก ได้ด้วยสายตา และสัดส่วน
ของมูลฝอยแต่ละชนิดโดยบอกเป็นนํ้าหนักหรือร้อยละ เช่น ในปี พ.ศ. 2546 กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมได้ทําการศึกษาองค์ประกอบของมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พบว่า มีสัดส่วนของ   
มูลฝอยแต่ละประเภทคิดเป็นร้อยละ ดังน้ี   เศษอาหาร 30.4 พลาสติก  24.9 กระดาษ  20.8              
ยางรถยนต์ 1.7 ไม้ 8.2 โลหะ 3.6 และโฟม 10.4 (สุภาภรณ์ คิริโสภณา, 2548) 
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   2.) ความหนาแน่นของมูลฝอย (Density of solid waste) คือ อัตราส่วนของมวลต่อ
หน่ึงหน่วยปริมาตรของมูลฝอย แบ่งเป็นมูลฝอย ความหนาแน่นปกติ (Bulk density) และความหนาแน่น
ในขณะขนส่ง (Transported density) 
    2.1) ความหนาแน่นปกติ เป็นความหนาแน่นที่ไม่มีการอัด หรือบีบให้ผิดไปจาก
ธรรมดา หาได้จากการช่ังมวลของมูลฝอยที่บรรจุเต็มถังขนาด 50 ลิตร 
    2.2) ความหนาแน่นในขณะขนส่ง เป็นความหนาแน่นของ มูลฝอยในรถเก็บขน
ในขณะขนส่ง ซึ่งปกติมีความหนาแน่นมากขึ้นเน่ืองจากการสั่นสะเทือนใน ระหว่างรถว่ิง และการอัดของ
พนักงานเก็บขนหรือการอัดด้วยเครื่องไฮดรอลิคขณะเทขยะมูล ฝอยลงสู่กระบะรถเก็บขน ทั้งน้ีจะคํานวณ
ความหนาแน่นในขณะขนส่ง ได้จาก มวลของมูลฝอย/ ปริมาตรของมูลฝอย โดยมวลของมูลฝอยได้จาก
นํ้าหนักมูลฝอยรวมนํ้าหนักรถเก็บขนที่ขึ้นช่ังทั้ง คันรถก่อนเทมูลฝอยออกหักนํ้าหนักรถเก็บขนหลังจากเท
มูลฝอยออก และใช้ขนาดความจุของรถเก็บขนซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาตรของมูลฝอย 
(กรุงเทพมหานคร, 2548) 
   ทั้งน้ี ความหนาแน่นของมูลฝอยขึ้นอยู่กับส่วนประกอบแต่ละชนิดของมูลฝอยด้วย 
โดยท่ัวไปมูลฝอยชุมชนในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงมีความหนาแน่นของมูลฝอยต่ํากว่าในกลุ่มประเทศที่มี
รายได้ต่ํา (สุภาภรณ์ คิริโสภณา, 2548) 
   3.) ความช้ืนของมูลฝอย (Moisture content of solid waste) คือ นํ้าหนักของมูล
ฝอยที่หายไปเมื่อนําตัวอย่างมูลฝอยไปทําให้แห้งที่อุณหภูมิ 100 – 105 องศาเซลเซียส โดยเทียบกับ
นํ้าหนักของตัวอย่างมูลฝอยก่อนนําไปทําให้แห้งมีหน่วยเป็นร้อยละ ทั้งน้ีมีปัจจัยที่ เก่ียวข้อง คือ
ส่วนประกอบของมูลฝอย เช่น ถ้ามีขยะมูลฝอยเปียกมากความช้ืนก็จะสูง ฯลฯ และอาจเกี่ยวข้องกับ
ฤดูกาล เช่น ในฤดูแล้งความช้ืนของมูลฝอยอาจตํ่าและในฤดูฝน ความช้ืนของมูลฝอยอาจสูง เป็นต้น 
  2. องค์ประกอบทางเคมี (Chemical composition) องค์ประกอบทางเคมีของมูลฝอยท่ี
สําคัญ และใช้เป็นตัวบ่งช้ีที่สามารถ วิเคราะห์ได้คือ ของแข็งระเหยได้ขี้เถ้า ค่าความร้อน องค์ประกอบเป็น
ร้อยละของธาตุต่างๆ ที่ ใช้ในการพิจารณาเลือกวิธีกําจัดและออกแบบระบบกําจัด 
   1) ของแข็งระเหยได้ (Volatile solid) หมายถึง นํ้าหนักของมูลฝอยส่วนที่หายไปเมื่อ 
นําตัวอย่างมูลฝอยไปเผาในเตาเผา (Muffle furnace) ที่อุณหภูมิ 600 - 950 องศาเซลเซียส เป็นเวลา    
2 ช่ัวโมง 
   2) ขี้เถ้า (Ash) เป็นสิ่งที่เหลือจากการเผาไหม้ที่ไม่ย่อยสลายและไม่ไหม้อีกต่อไป 
   3) ค่าความร้อน (Calorific values) หมายถึง ปริมาณความร้อนที่ ได้จากการสันดาป
สารเช้ือเพลิง คือ มูลฝอย กับ ก๊าซออกซิเจนบริสุทธ์ิมีหน่วยเป็นบีทียูต่อปอนด์ 
   4) องค์ประกอบเป็นร้อยละของธาตุต่าง ๆ เช่น C H O N P และ K ฯลฯ 
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   5) สารพิษ เช่น โลหะหนักชนิดต่าง ๆ เพ่ือใช้ประเมินขอบเขตและความรุนแรงของการ
ปนเป้ือนของเสียที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการจัดการท่ี
ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
  3. องค์ประกอบทางชีวภาพ (Biological composition) องค์ประกอบทางชีวภาพของ
มูลฝอยที่สําคัญและใช้เป็นตัวบ่งช้ีที่สามารถวิเคราะห์ได้ คือ ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่ปะปนอยู่ใน
กองมูลฝอย เช่น แบคทีเรีย รา และ ไวรัส ซึ่งบางชนิดอาจทําให้เกิดโรคได้บางชนิดช่วยให้มูลฝอยย่อย
สลายได้ดี แต่การวิเคราะห์องค์ประกอบทางชีวภาพของมูลฝอยค่อนข้างอันตรายต่อผู้วิเคราะห์จึงควร
ระมัดระวังและคํานึงถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลด้วย เพราะอาจติดโรคได้ 
  ทั้งน้ี จากข้อมูลที่กรมควบคุมมลพิษได้ทําการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยและ
ของเสียในประเทศไทยพบว่า ขยะมูลฝอยที่เกิดจากชุมชนส่วนใหญ่อันได้แก่ขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 
สถานประกอบการพาณิชย์ กรรมแหล่งท่องเที่ยว และการเกษตร มีองค์ประกอบหลักเป็นเศษอาหารและ
พืชผัก 51% พลาสติกและโฟม 22% กระดาษ 13% และแก้ว 3% (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) และจาก
ตารางสรุปองค์ประกอบของมูลฝอยและของเสียในประเทศไทย ยังพบว่าแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยแต่ละ
ประเภท มีองค์ประกอบหลักและสัดส่วนขององค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปจากท่ีได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นว่าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นขยะมูลฝอยประเภทที่มี
แหล่งกําเนิดจากชุมชนจึงอาจคาดการได้ว่าองค์ประกอบหลักของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งประกอบด้วยอาคารเรียนของแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบหลัก ๆ อย่างเดียวกับ    
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากชุมชนแต่อาจมีลัดส่วนและปริมาณที่แตกต่างออกไป 
 2.1.4 ปริมาณของขยะมูลฝอย 
  ขยะมูลฝอยของแต่ละที่นอกจากจะมีองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันแล้วในด้านปริมาณ          
ก็แตกต่างกันไปด้วยข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยมีความสําคัญต่อการจัดการมูลฝอยมาก เน่ืองจากเป็นข้อมูล
ที่ช้ีให้เห็นถึงความจําเป็น และคาดการณ์อนาคตสําหรับการวางแผน ในการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่   
ใด ๆ ก็ตามให้สามารถมีการจัดการได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
  จากรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยปีพ.ศ. 2546 (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงปริมาณมูลฝอย ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยพบว่ามีประมาณ 22 ล้านตัน ซึ่งร้อยละ 67      
ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นมูลฝอยจากครัวเรือนและสถานประกอบการร้อยละ 27 เป็นมูลฝอยจาก
อุตสาหกรรมและส่วนที่เหลือร้อยละ 6 เป็นมูลฝอยติดเช้ือและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมและ
ชุมชน ส่วนผลการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ ในเมืองหลักได้แก่ เมืองชลบุรี 
ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี พบว่าแหล่งกําเนิดประเภทบ้านพักอาศัยมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 
0.7 กิโลกรัม/คน/วัน ประเภทย่านธุรกิจและอาคารพาณิชย์เฉลี่ยประมาณ 2.5 กิโลกรัม/คน/วัน และจาก
สถานศึกษาเฉล่ียประมาณ 0.12 กิโลกรัม/คน/วัน (กรุงเทพมหานคร, 2548) 
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  ตารางที่ 2.1 แสดงปริมาณมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ.2536 - 2547 
ซึ่งพบว่ามูลฝอยชุมชนในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาต้ังแต่ปี 2536 - 2547 มีอัตราเพ่ิมเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.2
ต่อปี 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงปริมาณมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2536 - 2547 

พื้นที ่
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน) 

พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541
1. กรุงเทพฯ 7,050 7,000 7,192 8,098 8,949 8,497 
2. เขตเทศบาล
รวมเมืองพัทยา 

3,422 5,618 6,311 6,658 8,195 7,414 

3. เขตสุขาภิบาล 4,138 4,184 4,655 4,895 4,819 4,777 
4. เขตเทศบาล
และสุขาภิบาล 

16,030 16,206 16,334 16,378 15,138 16,558 

รวม 30,640 33,008 34,492 36,029 37,102 37,246 
 
ตารางที่ 2.1 (ต่อ) แสดงปรมิาณมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2536 - 2547 

พื้นที ่
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน) 

พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547
1. กรุงเทพฯ 8,990 9,130 9,317 9,617 9,340 9,356 
2. เขตเทศบาล
รวมเมืองพัทยา 

12,328 11,785 11,903 11,976 12,100 12,500 

3. เขตสุขาภิบาล - - - - - - 
4. เขตเทศบาล
และสุขาภิบาล 

16,561 17,170 38,643 17,632 17,800 18,100 

รวม 37,879 38,170 38,643 39,225 39,240 39,956 

หมายเหตุ : ในปีพ.ศ.2542 สุขาภิบาลได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลท้ังหมด                                   
ที่มา : ตัดแปลงจากกรมควบคุมมลพิษ (2546) และกรมควบคุมมลพิษ (2547) 
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  สําหรับข้อมูลที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการในรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 
พ.ศ. 2547 พบว่า ปริมาณมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นรวมทั้งประเทศ ประมาณ 14.4 ล้านตัน เป็นมูลฝอย    
ที่เกิดในกรุงเทพมหานครประมาณวันละ 9,356 ตัน ซึ่งลดลงจากปี 2545 ประมาณ 300 ตัน แต่ปริมาณ
มูลฝอยที่เกิดในพ้ืนที่อ่ืนเพ่ิมขึ้นทั่วประเทศ เป็นผลให้ปริมาณมูลฝอยรวม ของประเทศเพ่ิมขึ้นด้วย 
 2.1.5 ปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและปริมาณของขยะมูลฝอยจาก
ชุมชน 
  1. ที่ ต้ังทางภูมิศาสตร์หรือลักษณะชุมชน ถ้าชุมชนประกอบการค้า เช่น มีตลาด 
ศูนย์การค้า ก็จะมีปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าชุมชนที่เป็นที่อยู่อาศัย และถ้าเป็นบริเวณที่ทําการเกษตร 
เช่น ทําสวน ปริมาณขยะมูลฝอยจะน้อยกว่าบริเวณอ่ืน ๆ 
  2. ฤดูกาล มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะมูลฝอยเป็นอย่างมาก เช่น ฤดูที่มีผลไม้
บางประเภทอาจทําให้มีเปลือกและเศษผลไม้เหลือทิ้งในฤดูน้ันมาก เพราะเหลือจากการบริโภคของ
ประชาชนตลอดจนทําให้สภาพความช้ืนและความหนาแน่นที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลในแง่ของการจัดการ    
มูลฝอยต่อไป 
  3. อุปนิสัยของประชากรในชุมชน เช่น อุปนิสัยในการซื้อสินค้า ถ้าซื้อสินค้าที่บรรจุด้วย
กรรมวิธีที่ทันสมัย เช่น บรรจุในพลาสติกหรือโฟม ก็ส่งผลให้ขยะมูลฝอยที่เกิดช้ืนมีพลาสติกและโฟมเป็น
องค์ประกอบที่มากด้วย 
  4. ความหนาแน่นชองประชากร ในบริเวณที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น ปริมาณขยะมูลฝอย    
จะมีมากกว่าในบริเวณที่มีผู้อยู่อาศัยน้อยโดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันนิยมสร้างแฟลต ทาวน์เฮาส์ 
คอนโดมิเนียม ดังน้ันในบริเวณดังกล่าวจะมีผู้อยู่อาศัยหลายครอบครัว ปริมาณขยะมูลฝอยย่อมเกิดมาก
ตามไปด้วย 
  5. รูปแบบและทัศนคติในการดํารงชีวิต ขึ้นอยู่กับสามัญสํานึกของบุคคลน้ัน ที่มีต่อการ
ดูแลสภาพแวดล้อม ทั้งน้ีหากชุมชนไหนให้ความสําคัญ เช่น มีการรณรงค์ ปลูก จิตสํานึก ให้มีการดูแล
สภาพแวดล้อมในชุมชนให้ดีและน่าอยู่ ก็จะช่วยทําให้ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยลงไปได้ 
  6. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น การกําหนดขอบเขตของการบริการ การจัดการ     
ขยะมูลฝอย การกําหนดค่าบริการ ความเข้มงวด และความรุนแรงของบทลงโทษ การกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของบ้านเรือนและชุมชน 
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 2.1.6 ปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
  ขยะมูลฝอยจะก่อให้เกิดปัญหาได้มากมาย และปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอยจะส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนโดยตรงและต่อพ้ืนที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกันด้วย กล่าวคือส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม     
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งน้ีจากการรวบรวมปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2543;
กรุงเทพมหานคร, 2548 และสุภาภรณ์ คิริโสภณา, 2548) สามารถสรุปได้ดังน้ี 
  1. มลภาวะและความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม มูลฝอยที่กําจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
หรือกําจัดไม่เหมาะสมหรือปล่อยทิ้งไวโดยไม่มีการจัดการจะมีผลทําให้ชุมชนเกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
ด้านต่างๆตามมา เช่น มลพิษทางอากาศ เน่ืองจากกลิ่นเหม็นและฝนจากกองขยะมูลฝอย มลพิษทาง
สายตาเนื่องจากกองมูลฝอยสกปรกและเป็นแหล่งหากินของสัตว์และแมลง เช่น หนู แมลงสาป และ
แมลงวัน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงทําให้เกิดมลพิษทางนํ้า ซึ่งเมื่อไหลลงสู่แหล่งนํ้า แม่นํ้าลําคลองก็มีผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมของแหล่งนํ้า เช่น สัตว์และพืชบางชนิดลดจํานวนหรือสูญพันธ์ุ ส่งผมต่อ
สภาพแวดล้อม จนในที่สุดอาจส่งผลต่อระบบนิเวศ เป็นต้น 
  2. เป็นแหล่งเพาะพันธุเชื้อโรคและแมลง ขยะมูลฝอยอาจมีเช้ือโรคปะปนทําให้เกิด 
โรคระบาด ถ้ากําจัดไม่ถูกต้องจะเป็นแหล่งเพาะพันธุแมลงวันและหนู 
  3. ความเสี่ยงด้านสุขภาพ เป็นผลกระทบโดยตรงเน่ืองจากการพักอาศัยใกล้บริเวณกอง 
มูลฝอยหรือสัญจรผ่านเป็นประจํา ก็อาจเกิดผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย ที่เห็นได้ชัดเจนคือ ปัญหา
โรคภัยมาจากมลพิษสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นแหล่งหากินและเพาะพันธุของสัตว์
และแมลง เช่น หนู แมลงสาป และแมลงวัน เป็นต้น ซึ่งเป็นพาหะนําโรคมากมาย และในกรณีที่มีการขุด
คุ้ยกองขยะมูลฝอย การเลือกเก็บขยะมูลฝอยพวกขวดแก้ว พลาสติกและโลหะจากกังขยะมูลฝอยตาม
บ้านเรือนเพ่ือส่งขายร้านรับช้ือของเก่าก็เป็นความเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดการรับเช้ือโรค ติดโรคและได้รับ
อันตราย ถึงแก่เจ็บป่วยหรือตายได้ เน่ืองจากมีมูลฝอยติดเช้ือ สารเคมีหรือสารอันตรายปนเป้ือนรวมอยู่ 
เป็นต้น นอกจากน้ีการพักอาศัยใกล้บริเวณกองมูลฝอยหรือสัญจรผ่านเป็นประจํา แม้ไม่มีอันตรายรุนแรง
จนก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือโรคภัยทางร่างกายดังกล่าวแล้ว แต่ก็อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ 
รบกวนสมาธิ จิตใจ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเครียด ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง และถ้ามีปัญหา
เก่ียวกับเศรษฐกิจในครอบครัวมาประกอบด้วย ก็อาจส่งผลให้เป็นโรคทางจิตได้ซึ่งจะเป็นพิษภัยและภาระ
แก่สังคมและประเทศต่อไป 
  4. การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการกําจัด ชุมชนต้องเสียค่าใช้จ่ายสําหรับการกําจัดขยะมูลฝอย
เป็นประจําอยู่แล้ว ถ้ากําจัดไม่ถูกต้องก็เกิดการสูญเสีย เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ เช่น      
ขยะมูลฝอยทําให้นํ้าเสีย ทําให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์นํ้าที่เป็นสัตว์ เศรษฐกิจ ฯลฯ 
  5. ขาดความสง่างาม  การเก็บ การกําจัดที่ดีจะช่วยให้ชุมชนเกิดความ สวยงาม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย อันส่อแสดงถึงความเจริญและวัฒนธรรมของชุมชน 
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  6. ก่อให้เกิดเหตุรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็นจากการเน่าเป่ือยของขยะมูลฝอย 
  7. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม จัดเป็นผลกระทบทางอ้อมจากปัญหามูลฝอยดัง
ตัวอย่างในกรณีต่อไปน้ี 1) กรณีประชาชนทั่วไป เช่น เมื่อเกิดการเจ็บป่วยทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ซึ่งอาจต้องหยุดงานจากการเจ็บป่วยหรือต้องออกจากงานน้ัน ๆ ผลต่อเน่ืองคือรายได้
ลดลงหรืออาจขาดรายได้ เกิดปัญหาครอบครัวทําให้ต้องด้ินรนหารายไต้และอาจก่ออาชญากรรม        
เป็นปัญหาสังคมตามมา 2) ส่วนในกรณีของรัฐ ทําให้ต้องเสียงบประมาณสําหรับแก่ไขป้องกันปัญหา    
จากมูลฝอย เช่น สนับสนุนงบประมาณในการรักษาพยาบาลผ่านกระบวนการของสถานพยาบาล      
ระดับต่าง ๆ และในกรณีที่ประชาชนรายได้ลดลงหรือขาดรายได้หรือตกงานจะเป็นผลเสียต่อรายได้ของ
ประเทศด้วย นอกจากน้ีเมื่อเกิดเป็นปัญหาสังคมก็จะเป็นปัญหาให้รัฐต้องเสียงประมาณและกําลังคน     
ในการป้องกันและแก้ไขบ้านเมืองไม่สะอาดสวยงามก็เป็นผลต่อการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันเป็นรายได้หลัก
ประเภทหน่ึงของประเทศ เป็นต้น ปัญหาเหล่าน้ีจะส่งผลถึง เศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศในที่สุด 
 2.1.7 การจัดการขยะมูลฝอย 
  นโยบายและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวทางของกรมควบคุมมลพิษ       
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2545 - 2549) ได้กําหนดให้มีการ
จัดการในรูปแบบของการใช่ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบครบวงจร ต้ังแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะจนถึงการกําจัดขั้นสุดท้ายและ
จะให้ความสํากัญต่อการน่าขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด (กรมควบคุมมลพิษ, 
มรป.) 
  แนวคิดในการจัดการจัดการขยะมูลฝอยมีลักษณะเป็นกระบวนการในการดําเนินงาน ซึ่งมี
ประเด็นที่สําคัญในการพิจารณาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่สามารถสรุปสาระสําคัญได้จากเอกสารต่าง ๆ 
ดังน้ี 
  ปรีดา แย้มเจรญิวงศ์ (2532 : 14-138) กล่าวว่า องศ์ประกอบที่สําคัญในการ จัดการขยะมูล
ฝอย มี 5 ประการ คือ 
  1. ชนิด ปริมาณ และลักษณะของขยะมูลฝอย 
   - ชนิดและปรมิาณตามประเภทของกิจกรรมและแหล่งกําเนิด 
   - ปริมาณทีผ่ลติออกมาและเก็บขนได้ 
   - ลักษณะและส่วนประกอบของขยะมูลฝอยในชุมชนน้ัน 
  2. ค่าใช้จ่าย 
   - ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
   - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและซ่อมแซมบํารุงรักษา 
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  3. ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
   - การทําให้เกิดมลพิษแก่พ้ืนดินและแหล่งนํ้า 
   - การทําให้เกิดมลพิษแก่อากาศ 
   - ปัจจัยอ่ืนๆ ทีอ่าจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
   - ทัศนียภาพของพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง 
  4. การนําเอาทรัพยากรบางส่วนจากขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 
   - ทางด้านพลังงาน (Energy) 
   - ทางด้านวัสดุ (Materials) 
   - ทางด้านพ้ืนที่ดิน (Land area) 
  5. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  ทั้งน้ี จากการสืบค้นหลักการจัดการมูลฝอยชุมชนจากเอกสารต่างๆ (Tchobanoglous G., 
Theisen H. And Vigil ร.1993; ปรีดา แย้มเจริญวงศ์, 2532; กรมควบคุมมลพิษ, 2543; พัฒนาอนุรักษ์
พงศธร, 2547 และสุภาภรณ์ คิริโสภณา, 2548) พบว่าสรุปได้เป็น 2 หลักการ คือ การลดปริมาณและ   
การกําจัดซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนท่ีสําคัญ คือ การลดปริมาณการเกิดมูลฝอยซึ่งหมายถึงการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์น้อยและการประหยัดใช้สินค้า เป็นต้น รวมท้ังการนํากลับมาใช้ประโยชน์      
การเก็บกัก การขนถ่ายและขนส่ง และการกําจัด ดังน้ี 
  1. การลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 
   สุภาภรณ์ คิริโสภณา (2548) ได้ให้ความหมายของการลดปริมาณมูลฝอย หมายถึง    
การใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการทําให้มีมูลฝอยที่จะต้องนําไปกําจัดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็น   
ไปได้ ซึ่งสามารถกระทําได้ 3 วิธีการ คือ 
   1) การลดปริมาณการผลิต มูลฝอย  ซึ่ งเป็นการลดปริมาณของเสีย  (Waste 
minimization) ที่แหล่งกําเนิดตามหลักการการจัดการของเสียทั่วไปสําหรับกรณีมูลฝอยชุมชนการ        
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนมีความสําคัญมาก ซึ่งกลยุทธ์ในการส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชน     
มีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจเสมอนั้น คือความมีจิตสํานึกหรือจริยธรรม สิ่งแวดล้อม ดังน้ัน การลดปริมาณ  
มูลฝอยให้ได้ผลดีที่สุดต้องเริ่มที่ก่อนการใช้วัตถุดิบใดควรพิจารณาว่าจะก่อให้เกิดมูลฝอยประเภทใด
ปริมาณเท่าใด ซึ่งต้องมีการจัดการต่อกระบวนการจัดการยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยเพียงใด    
ถ้าเลือกใช้วัตถุดิบชนิดอ่ืนจะก่อให้เกิดมูลฝอยน้อยกว่าหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น ซึ่งถ้าทุกคนพิจารณาเช่นน้ี
ทุกครั้ง ผลสุดท้ายปริมาณการผลิตมูลฝอยชุมชนก็จะสามารถลดลงได้แน่นอน และเมื่อเหลือเป็นมูลฝอย
แล้วต้องคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพ่ือไม่ให้เกิดการปนเปื้อนทําให้ได้มูลฝอยหรือวัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูง
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย ในที่น้ี การคัดแยกจะกล่าวไวในหัวข้อต่อไป ส่วนในหัวข้อน้ีขอกล่าวถึง 
การลดปริมาณมูลฝอย ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 
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   ตัวอย่างการเลือกซื้อสินค้าเพ่ือลดการเกิดมูลฝอยบรรจุภัณฑ์ควรปฏิบัติดังน้ี 
   - บรรจุ ภัณ ฑ์ของสินค้าระดับเดียวกัน  ควรเลือกซื้อและใช้สินค้าที่ มีคุณภาพ         
บรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานนาน และตัวสินค้าไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
   - ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์ โดยเลือกใช้สินค้าชนิดเดิม เช่น สารเคมีในชีวิตประจําวันต่างๆ 
เช่น สารซักฟอก ท่าความสะอาดพ้ืน ล้างจาน ถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ ไต้ และแชมพู รวมท่ังสบู่เหลว 
เป็นต้น 
   - ลดบรรจุภัณฑ์กําจัดยาก เช่น ลด ละ เลิก ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุกําจัดหรือทําลาย
ยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติก และไม่สร้าง หรือซื้อสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ ดังกล่าว เป็นต้น 
   - ลดบรรจุภัณฑ์ที่มีสีสันฉูดฉาดเข้มข้น เน่ืองจากสีอาจมีสารโลหะหนักและสารพิษเป็น
องค์ประกอบ เมื่อทิ้งรวมกับมูลฝอยชุมชนจะละลายออกมาสะสมและเป็นพิษต่อ สิ่งแวดล้อมได้ 
   2) การลดปรมิาณมูลฝอยด้วยหลัก 5 R คือ 
    R. 1 (Reduce) เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น เช่น ใช้ตะกร้าใส่ของ   
แทนถุงพลาสติก การลดปริมาณวัสดุ (Reduce material volume) เป็นการพยายามเลือกใช้สินค้าที่
บรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แทนบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก เพ่ือลดปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่จะกลายเป็น
ขยะมูลฝอย การลดความเป็นพิษ (Reduced toxicit) เป็นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
    R. 2 (Reuse) นําขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่อีกหรือเป็นการใช้ซ้ํา ใช้แล้วใช้อีก
เช่น ขวดนํ้าหวาน นํามาบรรจุนํ้าด่ืม ขวดกาแฟที่หมดแล้ว นํามาใส่นํ้าตาล การนําผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ 
(Product reuse) เป็นการพยายามใช้สิ่งของต่าง ๆ หลาย ๆ ครั้งก่อนที่จะทิ้งหรือเลือกใช้ของใหม่ 
    R. 3 (Repair) การนํามาแก้ไข นําวัสดุอุปกรณ์ที่ชํารุดเสียหาย ซึ่งจะทิ้งเป็นมูลฝอย
มาซ่อมแซมใช้ใหม่ เช่น เก้าอ้ี 
    R. 4 (Recycle) การหมุนเวียนกลับมาใช้ นําขยะมาแปรรูป ตามกระบวนการของ
แต่ละประเภท เพ่ือนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิมแล้วนํามาใช้ใหม่ เช่น 
พลาสติก กระดาษ ขวด โลหะต่าง ๆ ฯลฯ นํามาหลอมใหม่ นํายางรถยนต์ที่ใช้ไม่ได้แล้วมาทํารองเท้า    
นําแก้วแตกมาหลอมผลิตเป็นแก้วหรือกระจกใหม่การนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Material recycling)      
เป็นการนําวัสดุมาผ่านกระบวนการเพ่ือผลติเป็นสินค้าใหม่ 
    R. 5 (Reject) การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทําลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 
เช่น โฟม ปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก หลีกเลี่ยงการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์การนําขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ 
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   3) การนํามูลฝอยชุมชนมาใช้ประโยชน ์
    การนํามูลฝอยชุมชนมาใช้ประโยชน์จัดเป็นวิธีการหน่ึงในการลดปริมาณมูลฝอย    
ที่จะต้องกําจัดและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางอ้อมโดยใช้ทรัพยากร ที่นํามาจากธรรมชาติ   
มาผลิตสิ่งที่ต้องการใช้และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนํามูลฝอยที่เกิดจากสิ่งที่ต้องการใช้น้ันมาใช้
อีกตามชนิดของส่วนประกอบแต่ละอย่างของมูลฝอย เช่น เศษ อาหารเศษพืชผัก หรือสารอินทรีย์      
ขวดแก้ว กล่องพลาสติกกระดาษ ฯลฯ 
    จากข้อมูลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ (2546) พบว่า มูลฝอยที่เก็บขนได้ใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วไประเทศของไทยมีศักยภาพที่สามารถนํากลับมา ใช้ประโยชน์ได้ 
ประมาณร้อยละ 16-34 ของปริมาณมูลฝอยที่เก็บขน แต่มีเพียงร้อยละ 7 ที่มีการนํากลับมาใช้ประโยชน์ 
ดังน้ันจึงควรมีการส่งเสริมและช่วยกันนํากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดยมีแนวทางที่เป็นไปได้ดังน้ี 
    3.1) ใช้มูลฝอยพวกสารอินทรีย์ทําอาหารสัตว์และหมักทําปุ๋ย การหมักทําปุ๋ยอาจ
จัดเป็นวิธีการกําจัดมูลฝอยชุมชนวิธีหน่ึง เน่ืองจากสภาพมูลฝอยถูกกําจัดให้หมดไปแต่เกิดสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ขึ้นมาแทนคือ อาหารสัตว์ และปุ๋ยหรือวัสดุบํารุงดิน จึงอาจจัดเป็นการนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้
เช่นกัน ส่วนจะเรียกว่าเป็นวิธีใดก็แล้วแต่จุดสนใจของผู้เรียก ซึ่งสามารถดําเนินการได้ตามแต่ละกรณี 
    3.2) ใช้มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงและผลิตพลังงาน กล่าวคือ แยกมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ง่าย 
เช่น เศษไม้ กระดาษ และ นํ้ามันหรือไขมันจากครัวเรือนมาเป็นเช้ือเพลิงโดยตรง ซึ่งเหมาะกับชุมชนใน
ชนบทท่ีมีการใช้ไม้ และถ่านในการหุงต้มอยู่แล้ว สําหรับมูลฝอยที่ย่อยสลายได้สามารถนํามาหมักในภาวะ
ไร้อากาศ โดยจุลินทรีย์ทําหน้าที่เปลี่ยนสารอินทรีย์เป็นก๊าซมีเทนที่นํามาใช้เป็นเช้ือเพลิงในการหุงต้มได้ 
ซึ่งเป็นการใช้มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงโดยทางอ้อมอย่างหน่ึง นอกจากน้ี มีการนํามูลฝอยพลาสติก มาเผา
เพ่ือให้ได้พลังงานความร้อนไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือประโยชน์อ่ืน ๆ โดยต้อง ดําเนินการในระบบ
ปิด มีการควบคุมควัน เขม่า และสารพิษอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ เช่น การ ใช้เป็นเช้ือเพลิงในเตาเผา    
ไพโรไลซิส (Pyrolysis) เตาเผาอุณหภูมิสูง (Incinerator) เป็นต้น ซึ่งมีการดําเนินการมานานแล้วใน
ต่างประเทศ 
    3.3) แปรรูปมูลฝอยเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม เป็นการ ,รีไซเคิลมูลฝอยพวก
กระดาษ แก้ว พลาสติก ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดของกระบวนการแปรรูปหรือรีไซเคิลแตกต่างกันตามชนิด
ของมูลฝอย เช่นตัวอย่าง ต่อไปน้ี 
     3.3.1) การแปรรูปกระดาษเป็นเย่ือกระดาษ มูลฝอยกระดาษที่สามารถนํามา   
รีไซเคิลเป็นเย่ือกระดาษเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษน้ัน ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์
กระดาษพิมพ์ดีด กระดาษที่ถ่ายสําเนา กระดาษคอมพิวเตอร์ ซองจดหมายสีขาวและบัตรรายการ เป็นต้น 
ส่วนกระดาษที่ไม่สามารถนํามารีไซเคิลเพ่ือผลิตใหม่ได้คือ กระดาษที่ติดกาวหรืออาบมัน เช่น ใบโฆษณา
สินค้าที่มีสีสันฉูดฉาดของห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น เน่ืองจากความร้อนในกระบวนการแปรรูป      
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จะทําให้สารเคลือบกระดาษละลายแล้วไปอุดตันเคร่ืองจักรก่อให้เกิดความเสียหายและมีการปนเป้ือนของ
โลหะหนัก ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสีต่าง ๆ ที่พิมพ์อยู่บนกระดาษด้วย 
     3.3.2) การแปรรูปมูลฝอยแก้วเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแก้ว โดยปกติ     
ขวดแก้วที่ใช้แล้วบางชนิด เช่น ขวดเครื่องด่ืม เมื่อนํามาล้างทําความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคแล้วใช้บรรจุ
สินค้าชนิดเติมใหม่ได้ซ้ําอีก ส่วนเศษแก้วสามารถนําเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลโดยนําไปหลอมรวมกับ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแก้วครั้งใหม่ได้ 
     3.3.3) การแปรรูปมูลฝอยพลาสติกเป็นเม็ดพลาสติก มีพลาสติกใช้แล้วบางชนิด
เท่าน้ัน คือ เทอร์โมพลาสติกหรือพลาสติกที่นํามาหลอมทําผลิตกัณฑ์ใหม่ได้ เช่น ขวดหรือผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ทําจากพลาสติก PET ขวดยาคูลท์ และถุงพลาสติกร้อน เป็นต้น ดังน้ันจึงต้องทําการคัดแยก
พลาสติกแต่ละชนิดออกจากก้นแล้วนําเฉพาะชนิดที่ใช้ไต้ตังกล่าวมาแกะแยกวัสดุอ่ืนเช่นส่วนของฝาท่ีอาจ
ทําด้วยอะลูมิเนียมและพลาสติกออกก่อนนําเข้ากระบวนการหลอมเป็นเม็ดพลาสติก เพ่ือใช้หรือจําหน่าย
เป็นวัตถุดิบ ทั้งน้ีมีการประทับตราสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ที่ สามารถการนํากลับมารีไซเคิลอีกได้เป็น
ลูกศรโค้ง 3 อันต่อกันเป็นสามเหลี่ยมมีเลขระบุชนิดของ เทอร์โมพลาสติกที่ใช้ทําวัสดุหรือผลิตภัณฑ์
พลาสติกน้ัน อยู่กลางสัญลักษณ์ได้แก่ 
     หมายเลข 1หมายถึง พลาสติกชนิด Polyethylene telephthalate หรือ PET  
     หมายเลข 2 หมายถึง พลาสติกชนิด High density polyethylene หรือ HDPE  
     หมายเลข 3 หมายถึง พลาสติกชนิด Vinyl/Polyvinyl chloride หรือV  
     หมายเลข 4 หมายถึง พลาสติกชนิด Low density polyethylene หรอื LDPE  
     หมายเลข5 หมายถึง พลาสติกชนิด Polypropylene หรือ PP 
     หมายเลข 6 หมายถึง พลาสติกชนิด Polystyrene หรือ PS 
     3.3.4) การแปรรูปมูลฝอยโลหะเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ อะลูมิเนียมและเหล็ก     
เป็นต้น ปัจจุบันมีการใช้อะลูมิเนียมมาผลิตวัสดุที่เก่ียวข้องกับอาหารอย่างแพร่หลาย เช่น ผลิตเป็น
กระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์บรรจุเครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ ถาดใส่อาหารและภาชนะในครัว เป็นต้น ซึ่งเมื่อผ่าน
การใช้เป็นมูลฝอยแล้วสามารถนําไปรีไซเคิลได้ทุกช้ิน โดยไม่มีขีดจํากัดจํานวนคร้ังในการนํามาผลิตใหม่ ซึ่ง
จะประหยัดพลังงานความร้อนได้ 20 เท่า และลดมลพิษทางอากาศได้ร้อยละ 95 ของการผลิตกระป๋อง
โดยใช้อะลูมิเนียมจากธรรมชาติ 
     สําหรับกระป๋องที่ผลิตจากเหล็กกล้าเคลือบดีบุกเพ่ือป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งมัก
ใช้บรรจุอาหารกระป๋อง เช่น ปลา ผลไม้ นํ้าผลไม้ และผัก เป็นต้น หลังจากใช้แล้วสามารถนํากระป๋องมา  
รีไซเคิลได้ โดยเริ่มจากการกําจัดดีบุกที่เคลือบออก ส่วนที่เหลือนําไปหลอมได้เหล็กกล้าเป็นวัตถุดิบใช้ผลิต
กระป๋องใหม่ ทั้งน้ี จะประหยัดพลังงานได้ประมาณ ร้อยละ 70 ของการใช้เหล็กกล้าจากธรรมชาติ 
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     3.3.5) การแปรรูปนํ้ามันเก่า ได้แก่ นํ้ามันพืชเก่า และน้ํามันเครื่องยนต์ใช้แล้ว 
โดยนํ้ามันพืชเก่าที่ผ่านการใช้แล้วหลายคร้ัง สามารถนํามาทําสบู่ ผงซักฟอกได้ ดังปรากฏในปัจจุบันว่า 
กลุ่มชุมชนแออัดที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน ได้ผลิตผงซักฟอกจากน้ํามัน
พืชที่ใช้ปรุงอาหารแล้ว ตาม “โครงการโรงงานผงซักฟอก และสบู่เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม” ออกจําหน่ายได้
เป็นผลสําเร็จ สําหรับนํ้ามันเครื่องใช้แล้ว สามารถนํามาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเป็น
นํ้ามันเคร่ืองใหม่หรือนํ้ามันหล่อลื่น ซึ่งในประเทศไทยได้มีการดําเนินการบ้างแล้ว โดยเฉพาะการรวบรวม
นํ้ามันเคร่ืองใช้แล้วจากสถานีเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องหรือสถานีบริการนํ้ามันที่มีบริการเปลี่ยนถ่าย
นํ้ามันเคร่ืองมารีไซเคิล 
  2. การคัดแยกและการเก็บกักมูลฝอย 
   การคัดแยกมูลฝอยและการเก็บกักซึ่งบางทีเรียกว่าการรวบรวมมูลฝอยเป็นกระบวนการ
ต้นๆ ของการจัดการมูลฝอยทั้งคัดแยกและการเก็บกักไว้เพ่ือนํากลับมาใช้ประโยชน์ และเพ่ือการกําจัด 
   1.) รูปแบบการคัดแยกมูลฝอยชุมชน โดยทั่วไปการดําเนินการคัดแยกมูลฝอย        
มักคํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการดําเนินการขั้นต่อไป กล่าวคือ ต้องการนํามูลฝอยทั้งหมดไปกําจัดรวมหรือ
ต้องการแยกสิ่งที่ยังนําไปก่อให้เกิดประโยชน์อีกด้วยวิธีใด มีเงินทุน กําลังคนและค่าใช้จ่ายเพียงใด เป็นต้น 
    ทั้งน้ีการคัดแยกมูลฝอยสามารถดําเนินการได้ 4 ทางเลือก (กรมควบคุมมลพิษ, 
2548) คือ 
    ทางเลือกที่ 1 การคัดแยกขยะมูลฝอยทุกประเภทและทุกชนิด 
    ทางเลือกที่ 2 การคักแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (Four cans) ได้แก่ ขยะมูลฝอย 
รีไซเคิล ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ ขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะมูลฝอยอันตราย ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถ
นํามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่และสะดวกต่อการกําจัด 
    ทางเลือกที่ 3 การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใช้ได้
ใหม่ และขยะมูลฝอยอันตราย (Three cans) 
    ทางเลือกที่ 4 การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้และขยะมูลฝอยที่นํากลับมา
ใช้ได้ใหม่ (Two cans) 
    การคัดแยกขยะมูลฝอยใน 4 ทางเลือกข้างต้น โดยสรุปพบว่าทางเลือกที่ 1 2 3 
และ 4 เป็นทางเลือกที่ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง ตามลําดับ ซึ่งการคัดแยก ณ แหล่งกําเนิดน้ันต้อง
คํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละชุมชน เช่น ครัวเรือน ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า สํานักงาน บริษัท สถานที่
ราชการ เป็นต้น รวมทั้งปริมาณและลักษณะสมบัติมูลฝอยที่แตกต่างกันด้วย ทั้งน้ีการคัดแยกประเภทของ
ขยะมูลฝอยสําหรับสถานศึกษาควรแยกออกเป็น 4 ประเภทตามทางเลือกที่ 2 (กรุงเทพมหานคร, 2543) 
 
 



18 
 
   2) สถานทีค่ัดแยกมูลฝอย การคัดแยกสามารถกระทําได้ใน 3 สถานที ่คอื 
    2.1) การคัดแยกที่แหล่งกําเนิดมูลฝอย การคัดแยกมูลฝอยต้องคํานึงถึงความ
เหมาะสมของแต่ละชุมชนหรือแหล่งกําเนิด รวมท้ังปริมาณและสมบัติที่แตกต่างกันของมูลฝอยด้วย     
โดยเจ้าของหรือผู้ที่อยู่ในแหล่งกําเนิด เช่น บ้าน ร้านค้า สํานักงาน ฯลฯ ด้วยการคัดแยกวัสดุที่เกิดจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ในแหล่งน้ัน ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ขวดแก้ว พลาสติก โลหะ ฯลฯ ไว้เป็นหมวดหมู่แล้วนําไป
รอขายให้ผู้รับซื้อของเก่าที่มักมารับซื้อถึงบ้านหรือแหล่งกําเนิด 
    2.2) การคัดแยกโดยเจ้าหน้าที่ผู้เก็บรวบรวมมูลฝอย เมื่อรถเก็บขนมาถึงจุดรวบรวม
มูลฝอยขนาดย่อย เช่น ทางเข้าหมู่บ้าน ที่พักมูลฝอยของอาคารต่าง ๆ ฯลฯ เจ้าหน้าที่พวกหน่ึงจะยกถัง   
มูลฝอยขึ้นเทลงในกระบะรถเก็บขน เจ้าหน้าที่อีกพวกหน่ึงบนรถจะทําการคัดแยกวัสดุต่าง ๆ จากมูลฝอย
ที่เทใส่ตะกร้าหรือเข่งในขณะน้ันไว้จําหน่าย และระหว่างทางขณะรถเก็บขนว่ิงไปยังจุดหมายต่อไปจนถึง
สถานที่กําจัดและขนถ่ายมูลฝอย 
    2.3) การคัดแยกที่สถานที่กําจัดหรือขนถ่ายมูลฝอย เมื่อรถเก็บขนมูลฝอยมาถึง
สถานที่กําจัดหรือสถานีขนถ่ายมูลฝอย จะเทมูลฝอยบนรถลงยังบริเวณที่กําหนด ณ ที่น้ีจะมีผู้คนอีกพวก
หน่ึงมาทําการคัดแยกด้วยการขุดคุ้ยสิ่งที่สามารถนําไปขายได้อีก โดยใช้มือ ไม้ ตะขอช่วยในการคุ้ยเขี่ย 
แล้วแยกรวบรวมไว้ในถุงพลาสติกที่จัดหามา ซึ่งมักเป็นถุงปุ๋ยเก่าหรือมีลักษณะเช่นเดียวกัน 
  3. การเก็บกักมูลฝอยและภาชนะรองรับมูลฝอย การเก็บกักมูลฝอยหรือการเก็บรวบรวม
มูลฝอยจะเริ่มต้ังแต่การเก็บมูลฝอยใส่ลงในภาชนะรองรับไปจนถึงการรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งต่าง ๆ 
แล้วนําไปใส่รถเก็บขนเพ่ือจะขนส่งต่อไปยังสถานที่กําจัด โดยมูลฝอยที่มีแหล่งกําเนิดในชุมชนโดยเฉพาะ
ตามบ้านเรือนมักถูกลงในภาชนะรองรับรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจทําจากวัสดุใดก็ได้แล้วแต่จะหาได้ แต่มัก
เป็นถังพลาสติก โลหะหรือถุงพลาสติก กระดาษที่ไม่ใช้ประโยชน์อ่ืน 
   โดยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานระดับเทศบาลจัดหา
ไว้ให้ประชาชนทิ้งมูลฝอยแบ่งเป็นถังเก็บกักขนาดเล็กทําด้วยพลาสติกขนาดความจุ 60-200 ลิตร และ    
ถังเก็บกักรวม ซึ่งเป็นโลหะที่ป้องกันการผุกร่อนหรือเป็นสนิมง่ายมีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าถังคอนเทนเนอร์ 
มักจัดวางในแหล่งที่มีประชาชนหนาแน่น เช่น อาคารชุด ตลาดสด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ   
โดยเมื่อจะทําการเก็บขนอาจนําออกจากถังไปใส่รถเก็บขน หรือใช้รถยกนําไปทั้งถัง 
   ส่วนภาชนะรองรับมูลฝอยชนิดถุง มักใช้ถุงพลาสติกสีดําซึ่งประชาชนต้องจัดหาหรือซื้อ
มาใช้เอง โดยมีจําหน่ายแพร่หลายตามห้างสรรพสินค้า แต่บางครั้งเทศบาลหรือหน่วยงานจะแจกให้
ประชาชนเป็นครั้งคราว นอกจากน้ีมีการใช้ถุงพลาสติกสีแดงสําหรับบรรจุขยะมูลฝอยติดเช้ือซึ่งมักใช้ตาม
สถานพยาบาลต่าง ๆ 
   นอกจากน้ี ปรีดา แย้มเจริญวงศ์ (2532 : 14-138) ได้กล่าวถึง ความแตกต่างของ
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยหรือถังขยะมูลฝอยไว้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังน้ี 
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    1) สําหรบับคุคล (ใช้ตามเคหะสถาน สํานักงาน ฯลฯ) 
     1.1) แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม 
     1.2) สามารถป้องกันแมลงวัน หนู แมว สุนัข และสัตว์อ่ืน ๆ มิให้สมัผสัหรือคุ้ย
เขี่ยขยะมูลฝอยได้ 
     1.3) ทําความสะอาดง่าย 
     1.4) มีขนาดพอเหมาะ สะดวกแก่การนําเอาขยะมูลฝอยไปกําจัดไม่ว่า 
จะเป็นโดยตรงหรือถ่ายเทใสภ่าชนะอย่างอ่ืน 
    2) สําหรบัสาธารณะ ให้มลีกัษณะเช่นเดียวกับถังขยะมูลฝอยส่วนบุคคล
นอกจากน้ันควรมีลักษณะที่สาํคัญ คือ 
     2.1) มีขนาดความจุเพียงพอสําหรับรับขยะมูลฝอยบริเวณนั้น ๆ 
     2.2) ขนถ่ายสะดวกและทําความสะอาดง่าย ไม่เป็นสนิม 
     2.3) ไม่อยู่ในทีกี่ดขวางทางจราจรและสญัจรไปมาของประชาชน 
    เน่ืองจากมีความแตกต่างของลักษณะและปริมาณของขยะมูลฝอยตามแหล่งต่างๆ 
ดังน้ันลักษณะและขนาดความจุของภาชนะที่รองรับจึงแตกต่างไปด้วย เพ่ือความเหมาะสม โดยสรุปมี
รูปทรงหรือรูปแบบของภาชนะรองรับมูลฝอย 5 ประเภท ได้แก่ 
     - ถังรวมขนาดใหญ่ชนิดถาวร ส่วนมากทําด้วยคอนกรีตมักสร้างไว้ตาม    
อพาร์ตเมนท์ เพ่ือให้ประชาชนนําขยะมูลฝอยมาเทรวม ๆ กันไว้ เพ่ือรอคอยการเก็บขนต่อไป ถังแบบน้ีมัก 
มีปัญหาเก่ียวกับแมลงวันและกลิ่นเหม็น การขนถ่ายใส่ยานพาหนะทําได้ยาก และเสียเวลาจึงไม่แนะนําให้
ใช้ถังแบบน้ีอีกต่อไป 
     - ถังชนิดความจุ 50 แกลลอนหรือประมาณ 200 ลิตร เช่น ถังนํ้ามันเก่าหรือ   
ถังยางมะตอยซึ่งหาได้ไม่ยากนัก แต่มีนํ้าหนักค่อนข้างมาก ไม่สะดวกแก่การยกเท เพ่ือไม่ให้เป็นอันตราย
แก่พนักงานเก็บขนด้วย 
     - ถังขนาดมาตรฐานความจุ 20 – 30 แกลลอน หรือประมาณ 75 – 120 ลิตร 
มีฝาปิดมิดชิด อาจทําด้วยโลหะหรือพลาสติก 
     - ถุง ทําด้วยกระดาษ ซึ่งอาจใช้สําหรับใส่ขยะมูลฝอยโดยตรงหรือใช้รองรับ
ภายในชนิดอ่ืนก็ได้ แต่ทั้งน้ีต้องกําหนดมาตรฐานไว้ให้ชัดเจนเกี่ยวกับขนาด ความหนาเพ่ือที่จะได้        
ไม่ฉีกขาดง่าย 
     - ถุงพลาสติก  มีความเหนียว ทนทาน  อาจใช้ชนิดที่ ผลิตมาสําหรับใส่         
ขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ หรืออาจใช้ถุงที่ใช้ใส่ของอ่ืน ๆ มาจากตลาดทําเป็นถุงใส่มูลฝอยก็ได้ 
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  4. การขนส่งมูลฝอย การขนส่งมูลฝอยชุมชนมักใช้รถยนต์บรรทุกมูลฝอยไปถ่ายลงในสถานี
ขนถ่ายย่อยหรือไปยังสถานที่ กําจัดหรือแปรรูปเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับระบบการดําเนินการของชุมชน        
โดยรถยนต์ที่ใช้มีหลายรูปแบบ รวมท้ังบางพ้ืนที่มีการใช้รถแยกประเภทมูลฝอยด้วย แต่โดยหลักวิชาการ
แล้ว ต้องมีระบบป้องกันไม่ให้มูลฝอยรั่วซึมหรือหกหล่นระหว่างการขนส่งควรมีฝาปิดหรือผ้าคลุมมิดชิด
เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของมูลฝอย หรืออาจมีเครื่องอัดเพ่ือช่วยให้บรรทุกมูลฝอยในแต่ละครั้งได้    
มากขึ้น ซึ่งเป็นการลดจํานวนเที่ยวในการขนส่งและทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและขนส่ง 
   ในประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ กรณีที่ภาชนะรองรับมูลฝอย
เป็นคอนเทนเนอร์ อาจใช้รถสําหรับยกคอนเทนเนอร์มาลากไปยังสถานที่กําจัดหรือแปรรูปก็ได้ สําหรับ
กรณีการรวบรวมมูลฝอยในแหล่งนํ้า มักใช้เรือแทนภาชนะรองรับมูลฝอยดังกล่าวแล้ว โดยให้พนักงานของ
หน่วยงานรับผิดชอบนําเรือล่องไปตามลํานํ้า แล้วทําการช้อนตักใส่เรือและบรรทุกมาเทียบท่ารอรถเก็บขน
มาขนถ่ายและขนส่งไปยังสถานที่กําจัดหรือแปรรูปต่อไป 
   โดยท่ัวไปการขนส่งขยะมูลฝอยไปดําเนินการต่อไป จะมีการพิจารณาขั้นตอนในการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยจากภาชนะรองรับมายังยานพาหนะที่ใช้ขนส่งด้วย ดังน้ี 
    1) วิธีการเก็บขนมูลฝอย ในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย มีวิธีการเก็บขนดังน้ี 
     1.1) เก็บจากถังขยะมูลฝอยรวม ทั้งน้ีโดยที่ท้องถิ่นจัดถังขยะมูลฝอยรวมไว้
ตามที่ ต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งมักปรากฏว่ามีขยะมูลฝอยตกหล่นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
นอกจากน้ันยังมีปัญหาการส่งกลิ่นเหม็น และมีแมลงวันชุกชุมอีกด้วย 
     1.2) เก็บจากกลุ่มของบ้านที่อยู่อาศัย โดยรถบรรทุกขยะมูลฝอยจะไปจอดคอย 
ณ จุดใดจุดหน่ึงแล้วทําสัญญาณ ให้ประชาชนนําขยะมูลฝอยมาส่งที่รถ แล้วพนักงานประจํารถจะช่วย    
ยกเทให้ วิธีการน้ีจะไม่มีถังขยะมูลฝอยวางไว้ข้างถนน และสะดวกสําหรับพนักงานประจํารถด้วย 
     1.3) เก็บจากภาชนะท่ีต้ังไว้ริมถนน โดยประชาชนนําเอาถังขยะมูลฝอยมาวาง 
ไว้ที่ริมถนนตลอดเวลา ทําให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
     1.4) พนักงานประจํารถไปเก็บจากหลังบ้านของแต่ละบ้าน นํามาเทใส่รถ     
แล้วนําถังขยะมูลฝอยไปวางกลับที่ เดิม วิธีน้ีทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก แต่ไม่มีปัญหาเรื่อง           
ถังขยะมูลฝอยหายและวางเกะกะริมถนน 
    2) ความถ่ีในการเก็บขน ความถี่ในการเก็บขนขยะมูลฝอยขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งหมด        
5 ประการ ดังต่อไปน้ี 
     2.1) ลักษณะของถังขยะมูลฝอย ถ้าเป็นถังขยะมูลฝอยแห้ง (Rubbish) เพียง
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งก็เป็นการเพียงพอ แต่ถ้าเป็นขยะมูลฝอยเปียก (Garbage) ควรจะต้องเก็บขนทุกวัน 
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     2.2) สภาพอากาศ ในภูมิภาคเขตร้อน ขยะมูลฝอยเปียกจะเกิดการบูดเน่า    
และส่งกลิ่นเหม็นได้ง่าย ดังน้ันจึงต้องเก็บขนมากขึ้น ประเทศในแถบเอเชียโดยทั่วไปเก็บขนขยะมูลฝอย
ทุกวันหรือวันเว้นวันสําหรับพ้ืนที่บางแห่ง 
     2.3) ขนาดของพ้ืนที่รองรับขยะมูลฝอย ถ้าภาชนะมีขนาดความจุได้มากพอ      
ก็อาจจะเว้นระยะของการเก็บขนให้ยาวออกไป แต่ทั้งน้ีก็ต้องพิจารณาถึงลักษณะของขยะมูลฝอย
ประกอบด้วย 
     2.4) กิจกรรมของประชาชน เช่น ในกรณีมีงานเทศกาลหรือมีงานอ่ืน ๆ ซึ่งทําให้
มีขยะมูลฝอยมากขึ้นก็จําเป็นต้องเก็บขนบ่อยขึ้นด้วย 
     2.5) นํ้าหนักของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย เช่น ในกรณีที่เป็นคอนเทนเนอร์   
ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรกลยก ก็อาจเว้นระยะเวลาเก็บขนห่างออกไปบ้าง อย่างไรก็ตามในการจัดการ       
ขยะมูลฝอยจะต้องยึดหลักที่สําคัญ คือ ให้เก็บขนขยะมูลฝอยออกจากชุมชนให้หมดโดยเร็วที่สุด           
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 
  5. การกําจัดมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอยได้มีการกล่าวไว้ในเอกสารด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียชุมชนไว้หลากหลาย เช่น Tchobanoglous G. ; Theisen H. ; and Vigil S. (1993) 
กรมควบคุมมลพิษ (2543) พัฒนา อนุรักษ์พงศธร (2547) และสุภาภรณ์ ศิริโสภณา (2548) เป็นต้น      
ซึ่งสามารถสรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า แบ่งออกได้เป็น 3 ระบบใหญ่ ๆ คือ 
   1.) ระบบหมักทําปุ๋ย 
    เป็นระบบท่ีอาศัยกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีววิทยาภายใต้สภาวะ      
ที่เหมาะสม เช่น ความช้ืน อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน เป็นต้น โดยจุลินทรีย์เป็นผู้ย่อยสลายมูลฝอย
อินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่ ให้แปรสภาพเป็นสารอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีโมเลกุลเล็กลง จนเป็นประโยชน์
ได้ง่ายแก่พืช โดยผลที่ได้ปรากฏเป็นผงหรือก้อนเล็กๆสีดําค่อนข้างแห้ง ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินหรือ
เป็นปุ๋ยได้ 
    กระบวนการหมักทําปุ๋ย มี 2 ชนิด คือ กระบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจน จะทําให้
มูลฝอยอินทรีย์แปรสภาพเป็นปุ๋ยได้รวดเร็ว และไม่ เกิดก๊าซกลิ่น เหม็น  คือ  ไฮโดรเจนซัลไฟด์
(Hydrogensulfide : H2S) ขึ้นในระบบ ทั้งน้ี เน่ืองจากจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยเป็นพวกใช้ออกซิเจนจาก
อากาศ ส่วนอีกชนิดเป็นกระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน คือกระบวนการหมักที่อาศัยจุลินทรีย์ช่วย
ย่อยพวกท่ีไม่ใช้ออกซิเจนจากอากาศ แต่ใช้ออกซิเจนจากสารประกอบในดินพวกที่มีออกซิเจนหลาย
อะตอมเป็นองค์ประกอบ เช่น ซัลเฟต (SO4

2- ) ทําให้เกิดก๊าซกลิ่นเหม็น (H2S) และมูลฝอยอินทรีย์จะแปร
สภาพเป็นปุ๋ยได้ช้ากว่ากระบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจน แต่มีผลดี คือเกิดก๊าซมีเทน (Methane gas : 
CH4) ซึ่งใช้เป็นเช้ือเพลิงได้ 
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    วิธีการหมักทําปุ๋ยน้ี ส่วนใหญ่นิยมใช้การหมักแบบใช้ออกซิเจน ซึ่งจะช่วยทําลาย 
เช้ือโรคได้หลายชนิดที่อุณหภูมิ ระหว่าง 50-70 องศาเซลเซียส และจะได้ปุ๋ยประมาณร้อยละ 50 ทั้งน้ี 
กรมควบคุมมลพิษ (2542) ได้กําหนดเกณฑ์ มาตรฐานในการหมักทําปุ๋ยไว้ว่า สภาวะที่เหมาะสมในการ
หมักควรประกอบด้วย 
     - ความช้ืนในมูลฝอยอยู่ในช่วงร้อยละ 40-60 
     - คาร์บอนต่อไนโตรเจนของอินทรียวัตถุ อยู่ในช่วง 25-35 ต่อ 1 
     - ต้องควบคุมปริมาณออกซิเจนในกองหมักให้เพียงพอ โดยพ่นอากาศเข้าไป 
หรือพลิกกองหมัก รวมทั้งบดย่อยมูลฝอยให้มีขนาดเล็กก่อนทําการหมัก 
   2.) ระบบการเผาในเตาเผา 
    การกําจัดมูลฝอยด้วยการเผาในเตาเผา (Incinerator) เป็นวิธีที่สามารถลดปริมาณ
มูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดได้ประมาณร้อยละ 80-90 การเผาภายในเตาเผาอาศัยสมบัติของ
มูลฝอยที่สามารถติดไฟและถูกเผาไหม้ได้โดยมีอากาศหรือเช้ือเพลิงเสริม ภายใต้อุณหภูมิและความดันที่
เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดของเตาเผาแต่ละประเภท ผลจากการเผาไหม้เป็นก๊าซชนิดต่าง ๆ  
ไอนํ้า ฝุ่น และขี้เถ้า โดยทั่วไปอุณหภูมิในเตาควรอยู่ระหว่าง 850-1,200 องศาเซลเซียส เพ่ือให้การ      
เผาไหม้มูลฝอยสมบูรณ์ที่สุด อย่างไรก็ตามก๊าซที่ เกิดขึ้นมักมี ก๊าซพิษเช่น  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(Sulfurdioxide : SO2) รวมอยู่ด้วย และอาจเกิดไดออกซิน (Dioxins) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งขึ้นด้วย ดังน้ัน
จึงจําเป็นต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศประกอบด้วย ทั้งน้ี กรมควบคุมมลพิษ (2542) ได้กําหนด
เกณฑ์มาตรฐานในการเผามูลฝอยชุมชนไว้ว่า ควรมีขั้นตอนที่สําคัญ ดังน้ี 
     - บ่อรับมูลฝอย (Refuse storage pit) 
     - ระบบป้อนมูลฝอย (Refuse feed system) 
     - เตาเผา (Incinerator) 
     - การทําให้ไอเสียเย็นลงและการนําความร้อนไปใช้ประโยชน์ (Flue gas 
cooling and heat recovery) 
     - การกําจัดไอเสีย (Flue gas treatment) 
     - การกําจัดเถ้า (Residue handling) 
     - การกําจัดนํ้าเสีย (Wastewater treatment) 
    การกําจัดมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการเผาน้ัน เตาเผาเป็นส่วนประกอบหลักที่สําคัญ ซึ่ง
มีหลายรูปแบบ ที่นิยมใช้มี 3 ประเภท ดังน้ี 
     2.1) เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ (Stoker-fired incinerator) เป็นเตาเผามูลฝอย
ชุมชนประเภทที่ใช้กันเป็นส่วนมากในปัจจุบัน โดยแผงตะกรับทําหน้าที่ป้อนมูลฝอยภายในเตา การเผาใช้
อากาศมากเกินพอ (Excess air) และอาจใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงเสริมในการเผาไหม้ด้วย อุณหภูมิในเตา



23 
 
ประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซียส เตาเผาประเภทน้ีเหมาะสมกับมูลฝอยที่มีปริมาณมาก คือ 6 ตัน    
ต่อช่ัวโมงขึ้นไป หรือ 150 ตันต่อวัน 
     2.2) เตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้ (Pyrolytic incinerator) เป็นเตาเผาที่
แบ่งการเผาไหม้เป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นแรกจะควบคุมการเผาไหม้ในสภาวะไร้อากาศหรือใช้อากาศ
ค่อนข้างน้อย (Saved air) ที่อุณหภูมิประมาณ 450 องศาเซลเซียสและในขั้นตอนที่สองจะเผาไหม้ใน
สภาวะอากาศมากเกินพอ (Excess air) และอาจใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงด้วย อุณหภูมิในช่วงน้ีประมาณ 
1,000-1,200 องศาเซลเซียส เตาเผาประเภทนี้ใช้กับมูลฝอยที่มีปริมาณน้อย คือ ไม่เกิน 1 ตันต่อช่ัวโมง 
หรือ 10 ตันต่อวัน 
     2.3) เตาเผาชนิดใช้ ตั วกลางนํ าความร้อน  (Fluidized bedincinerator) 
ตัวกลางที่ใช้ในเตาเผา เป็นแร่ควอตซ์หรือทรายแม่นํ้าขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร มูลฝอยต้องถูกย่อยให้มี
ขนาดเล็ก โดยตัวกลางและมูลฝอยจะถูกกวนผสมกันในเตาและเผาไหม้โดยใช้อากาศมากเกินพอ (Excess 
air) อุณหภูมิในเตาประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซียส เตาเผาประเภทน้ีเหมาะสมกับมูลฝอยขนาด 1-5 
ตันต่อช่ัวโมง หรือ 25-100 ตันต่อวัน 
   3.) ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) 
    ระบบฝังกลบสําหรับมูลฝอยชุมชนน้ัน เป็นการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งมี
หลักการ คือ การเทมูลฝอยและบดอัดในพ้ืนที่ที่เตรียมไว้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
    ผลกระทบและความเดือดร้อนรําคาญ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฝังกลบมูลฝอยชุมชน 
ได้แก่ กลิ่นเหม็น นํ้าเสีย สัตว์และแมลง เป็นต้น เกิดจากส่วนประกอบส่วนใหญ่ของมูลฝอยชุมชนเป็น
สารอินทรีย์ซึ่งยังเป็นอาหารของสัตว์และแมลงดังกล่าวได้ การย่อยสลายสารอินทรีย์ในกองเมื่อมีอากาศ
น้อยจึงเกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ก่อให้เกิดความช้ืนและก๊าซชนิดต่างๆรวมทั้งก๊าซกลิ่นเหม็น 
(H2S) และมีเทน (CH4) ขึ้นด้วย 
    การลดผลกระทบและป้องกันปัญหา จึงใช้การเทกองมูลฝอยลงในพ้ืนที่เป็นช้ัน ๆ  
แต่ละช้ันสูงประมาณ 2 เมตร มีการเกล่ียและบดอัดให้แน่นระหว่างเทกอง และกลบทับด้วยดินหรือวัสดุ
กลบระหว่างช้ัน และระหว่างวัน เพ่ือลดและป้องกันการรบกวนของสัตว์และแมลง รวมทั้งกลิ่น รวมทั้ง
การปลิวของช้ินส่วนมูลฝอย และนํ้าฝนชะผ่านมูลฝอยโดยตรง ในส่วนของน้ําเสียซึ่งเกิดจากความช้ืนที่
เกิดขึ้นในกระบวนการย่อยสลายและนํ้าชะมูลฝอย (Leachate) จะมีระบบรวบรวมนํ้าชะมูลฝอยออกไป
กําจัด และมีมาตรการป้องกันการรั่วไหลออกจากพื้นที่ โดยการปูพ้ืนด้านล่างและด้านข้างโดยรอบของ
พ้ืนที่ฝังกลบด้วยวัสดุกันซึมสังเคราะห์หรือดินเหนียวที่มีค่าการซึมผ่านนํ้าตํ่า มีระบบรวบรวมและระบาย
ก๊าซออกจากพ้ืนที่ฝังกลบ ซึ่งอาจนําไปใช้ประโยชน์เป็นเช้ือเพลิงหรือเผาทําลาย 
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    นอกจากน้ีการกลบผิวหน้ากองที่ยังใช้ฝังกลบ ด้วยวัสดุกลบทุกวันจะช่วยลดปัญหา
การทําลายสภาพภูมิทัศน์ได้ระดับหน่ึง และเมื่อทําการถมมูลฝอยเต็มพ้ืนที่แล้วต้องมีมาตรการปิดพ้ืนที่
ตามมาตรฐาน แล้วปลูกพืชตกแต่งพ้ืนที่ให้เรียบร้อย ตลอดจนมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ       
นํ้าใต้ดิน ในระหว่างดําเนินการฝังกลบและหลังการเลิกใช้พ้ืนที่เพ่ือการฝังกลบตลอดไปหรือไม่น้อยกว่า 10 
ปี นับจากวันปิดพ้ืนที่ฝังกลบเป็นทางการ 
     3.1) วิธีการฝังกลบ มี 4 แบบ คือ การฝังกลบบนพ้ืนที่ราบ การฝังกลบแบบร่อง 
การฝังกลบแบบบ่อหรือพ้ืนที่ตํ่า และการฝังกลบในพ้ืนที่ที่เป็นหุบเขา ซึ่งจะเลือกรูปแบบใดขึ้นอยู่กับสภาพ
ของพื้นที่เป็นหลัก 
      3.1.1) การฝังกลบบนพ้ืนที่ราบ (Area method) พ้ืนที่ที่มีระดับนํ้าใต้ดินสูง 
คือ ระดับนํ้าใต้ดินอยู่ตํ่ากว่าระดับผิวดินเล็กน้อย หรือน้อยกว่า 1 เมตร ไม่สามารถขุดลึกลงไปอีกเพราะ
ขุดลงไปนิดเดียวก็พบนํ้า และมีความเสี่ยงต่อการที่นํ้าใต้ดินอาจถูกปนเป้ือนจากการฝังกลบมูลฝอยได้ง่าย 
จึงมักใช้การฝังกลบมูลฝอยด้วยวิธีน้ี โดยเทถมมูลฝอยในแนวราบก่อน แล้วบดอัดทับในช้ันสูงถัดขึ้นไป
เรื่อย ๆ จนได้ระดับตามที่ กําหนด โดยมีการทําคันดิน (Embankment) ตามแนวขอบพ้ืนที่ฝังกลบ       
เพ่ือเป็นผนังและขอบยันการบดอัดมูลฝอยและทําหน้าที่ป้องกันนํ้าเสียที่เกิดจากการย่อยสลายของมูลฝอย
ที่ฝังกลบแล้ว ไม่ให้ซึมออกนอกพ้ืนที่ฝังกลบ วิธีน้ีจึงต้องหาดินจากที่อ่ืนมาทําคันก้ันขอบใช้เป็นวัสดุกลบ  
ปิดทับมูลฝอยในแต่ละวัน และแต่ละช้ัน รวมท้ังใช้ในการปิดผิวด้านบนของพ้ืนที่ฝังกลบขั้นสุดท้าย        
ทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสูงขึ้น 
      3.1.2) การฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench method) พ้ืนที่ที่มีระดับนํ้าใต้ดิน
ตํ่าหรือลึกจากผิวดินอย่างน้อยระดับพ้ืนที่จะเทกองมูลฝอยควรอยู่สูงกว่าระดับนํ้าใต้ดินไม่น้อยกว่า         
1 เมตร โดยยึดระดับนํ้าในฤดูฝนเป็นเกณฑ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการเกิดการปนเป้ือนต่อนํ้าใต้ดิน ทั้งน้ี  
การฝังกลบวิธีน้ี เริ่มจากการขุดดินลึกลงไปเป็นร่องให้ได้ระดับที่กําหนด ปูพ้ืนและด้านข้างร่องด้วย      
ดินเหนียวที่มีความซึมผ่านนํ้าตํ่าหรือวัสดุกันซึมสังเคราะห์ เทถมมูลฝอย เกลี่ยและบดอัดให้แน่นเป็นช้ัน ๆ 
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ระหว่างช้ันกลบทับด้วยวัสดุกลบ และก่อนจะปิดหลุม 
      3.1.3) การฝังกลบแบบบ่อหรือพ้ืนที่ตํ่า (Low area method) การฝังกลบ
วิธีน้ี จะใช้พ้ืนที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือพ้ืนที่ตํ่าไม่ราบเรียบมาจัดสร้างเป็นพ้ืนที่หลุมฝังกลบ ซึ่งอาจเป็นการ
ช่วยปรับพ้ืนดินให้มีระดับสูงขึ้น ทําให้เมื่อเลิกใช้พ้ืนที่ทั้งหมด สําหรับการฝังกลบและปรับแต่งบริเวณแล้ว 
จะมีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้นมาก การฝังกลบวิธีน้ีดําเนินการเช่นเดียวกับการฝังกลบบนที่ราบ ต้องมีการขน
ดิน หรือวัสดุกลบมาจากที่อ่ืนทั้งน้ีถ้ามีนํ้าขังในพ้ืนที่ ก่อนทําการสร้างเป็นพ้ืนที่ฝังกลบต้องพิจารณาให้
รอบคอบถึงความเหมาะสมและต้องมีมาตรการเพ่ิมเติม เช่น สูบนํ้าออกให้หมด ปรับสภาพพ้ืนโดยรวบ
หลุมด้วยดินเหนียวอัดแน่นเพ่ือป้องกันนํ้าเข้า-ออก มีระบบตรวจสอบนํ้ารั่วซึม เป็นต้น ทั้งน้ีขึ้นกับสภาพ
ของแต่ละพ้ืนที่ 
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      3.1.4) การฝังกลบในพ้ืนที่ที่ เป็นหุบเขา (Valley of ravine method)     
การดําเนินการฝังกลบมูลฝอยในพ้ืนที่หุบเขา มีข้อดีตรงที่ไม่ต้องขุดหลุมฝังกลบทุกหลุม แม้จะต้องมีการ
ปรับแต่งในบางจุดบ้าง และการรวบรวมนํ้าชะมูลฝอยสู่บ่อพักนํ้าเสียสามารถใช้ข้อได้เปรียบในด้านความ
ลาดเอียงของพื้นที่ แทนการใช้เครื่องสูบเช่นในการฝังกลบบนพ้ืนที่ราบ หรือแบบขุดร่อง การฝังกลบวิธีน้ี 
มีการใช้เครื่องจักรกล เช่น ลิฟท์ในการนํามูลฝอยจากรถขนถ่ายมูลฝอยไปเทถมลงในก้นหุบเขา และใช้ขน
วัสดุกลบไปทําการกลบทับช้ันมูลฝอยเมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละวันและระหว่างช้ันมูลฝอย โดยอาจใช้ดินจาก
บริเวณใกล้เคียงหุบเขาน้ันเป็นวัสดุกลบด้วย 
     3.2) ข้อควรพิจารณาในการฝังกลบมูลฝอย ด้วยเหตุที่การฝังกลบมูลฝอยอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ การดําเนินการจึงจําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม โดย
พิจารณาปัจจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมการก่อนการฝังกลบ ดังน้ี 
      3.2.1) ความรู้-ความเข้าใจในการฝังกลบมูลฝอย บุคลากรทุกระดับ         
ที่เก่ียวข้องควรได้รับความรู้-ความเข้าใจ เพ่ือการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในหน้าที่และมั่นใจในความ
ปลอดภัยของการดําเนินการฝังกลบมูลฝอย เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานของตนและสามารถช่วยช้ีแจง
แก่ผู้ที่ไม่แน่ใจได้ เป็นต้น 
      3.2.2) มาตรการป้องกัน-แก้ไขผลกระทบ มีข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน   
ทุกขั้นตอนและติดตามการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลและมาตรการด้านสุขภาพสําหรับบุคลากร และมีการเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
และผลการดําเนินการ รวมท้ังมีโครงการให้ความรู้แก่สาธารณชน 
      3.2.3) ความเหมาะสมของสถานที่ฝังกลบ ควรพิจารณาต้ังแต่ระยะทาง   
การขนส่ง การเข้าถึงสถานที่ สภาพแวดล้อม พ้ืนที่ฝังกลบมูลฝอย และพ้ืนที่กันชน ดังน้ี 
      (1) ระยะทางการขนส่งมูลฝอย ควรสั้นที่สุดและหลีกเลี่ยงการขนส่งผ่าน
ชุมชนเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งในกรณีที่ขนส่งจากแหล่งกําเนิดมูลฝอยถึงสถานที่ฝังกลบ หรือจากสถานีขน
ถ่ายย่อยซึ่งอาจเรียกว่าสถานเก็บกักมูลฝอยช่ัวคราวถึงสถานที่ฝังกลบ เพ่ือประหยัดค่าขนส่ง ช่วยลด
ปัญหามูลฝอยตกค้างในแต่ละวัน และหลีกเลี่ยงเหตุร้องเรียนจากชุมชน อันอาจเกิดจากการหกหล่นรั่วไหล
และการรบกวนกิจกรรมตามปกติของชุมชน เป็นต้น 
      (2) การเข้าถึงสถานที่ฝังกลบ มีทางเข้าออกสถานที่ฝังกลบได้สะดวก     
ถนนแข็งแรงบดอัดอย่างดี 
      (3) สภาพแวดล้อมโดยรอบสถานที่ฝังกลบ ตามเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ของ 
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ (2542) ได้กําหนดข้อจํากัดที่เก่ียวข้องไว้ดังน้ี 
       - ไม่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที ่1 และ 2 
       - ต้ังอยู่ห่างจากแนวเขตโบราณสถาน ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 
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       - ต้ังอยู่ห่างจากแนวเขตสนามบิน ไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร 
       - ควรตั้งอยู่ห่างจากบ่อนํ้าด่ืมหรือโรงผลิตนํ้าประปาในปัจจุบันไม่น้อย
กว่า 700 เมตร 
       - ควรต้ังอยู่ห่างจากแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น รวมท้ังพ้ืนที่
ชุ่มนํ้าไม่น้อยกว่า 300 เมตร ยกเว้น แหล่งนํ้าที่ต้ังอยู่ในสถานที่ฝังกลบ 
      (4) พ้ืนที่ฝังกลบมูลฝอย ในที่น้ี หมายถึง บริเวณที่ใช้เป็นหลุมถมฝังมูลฝอย
ชุมชนทั้งหมด ควรมีลักษณะที่สําคัญดังน้ี 
       - มีเน้ือที่เพียงพอสําหรับใช้ฝังกลบมูลฝอยได้ประมาณ 20 ปี 
       - ลักษณะทางธรณี วิทยาของพ้ืนที่ควรเป็นช้ันดินหรือช้ันหินตาม
ธรรมชาติ ซึ่งมีอัตราการซึมผ่านของน้ํา ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 1x10-7 เซนติเมตร/วินาที ความหนาของ
ช้ันดิน/ช้ันหิน ไม่น้อยกว่า 3 เมตร และมีการแผ่กระจายกว้างกว่าพ้ืนที่ฝังกลบ ไม่น้อยกว่าด้านละ 50 
เมตร 
       - ไม่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว รอยเลื่อน แผ่นดินถล่ม และ
หลุมยุบ 
       - มีการวิเคราะห์รากฐานที่รองรับภาระและแรงกดลงจากการฝังกลบ 
สภาพการทรุดตัวภายหลังการฝัง 
       - ควรเป็นที่ดอน มีระดับนํ้าใต้ดินลึก หรือระดับก้นบ่อฝังกลบต้องอยู่สูง
กว่าระดับนํ้าใต้ดินสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยกเว้นมีการออกแบบพิเศษ 
       - ควรคัดเลือกพ้ืนที่ไว้ 1-3 แห่ง แล้วจัดทําประชาพิจารณ์ให้เกิดการ
ยอมรับของประชาชนก่อนดําเนินการจัดสร้างสถานที่ฝังกลบ 
      (5) พ้ืนที่กันชน หรือพ้ืนที่ฉนวน (Buffer zone) หมายถึง พ้ืนที่โดยรอบ
ภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ โดยอาจจัดเป็นพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ รวมท้ังถนนหรือคูระบายนํ้า และ
อาคารเพ่ือปิดก้ันสายตาหรือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบมูลฝอยหรือของเสีย ฝุ่นระหว่างการ 
ถมฝัง และกลิ่นรบกวนสู่ภายนอก 
  โดยสรุปจะพบว่า การจัดการขยะมูลฝอยมีหลายขั้นตอนและหลายวิธีการซึ่งจะต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักวิธีการ แต่ผลของการจัดการจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่น้ันได้มีผู้ให้
ความเห็นไว้ดังต่อไปน้ี 
  ปรีดา แย้มเจริญวงศ์ (2532) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่ งผลต่อความสําเร็จในการจัดการ          
ขยะมูลฝอยประกอบด้วย 
   1. การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักต่อบทบาทและหน้าที่ของประชาชนใน         
การจัดการก่อนทิ้งขยะมูลฝอย 
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   2. การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกิดการแยกขยะมูลฝอย     
และเก็บขนขยะมูลฝอยตามรูปแบบที่นําเสนอ 
   3. การกําหนดนโยบายระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้เกิดความชัดเจนในการจัดการ 
   4. ขยะมูลฝอยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และธุรกิจเอกชนที่จะเข้าร่วม
การจัดการขยะมูลฝอย 
   5. การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
   6. การปรับปรุงกฎหมายในระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นให้เอ้ืออํานวยต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ชาติ เจียมไชยศรี (2545) กล่าวว่า การจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะต้อง
เริ่มจากผู้ผลิตมูลฝอยหรือผู้บริโภค โดยพิจารณาเร่ิมจากการลดปริมาณการผลิตมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด 
หลังจากน้ันมูลฝอยที่ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อีกหรือไม่ เป็นที่ต้องการจะถูกเก็บกักมูลฝอย รอการ
เก็บขนของเทศบาลหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือนําไปแปรรูปหรือกําจัดต่อไป ซึ่งวิธีการแปรรูปหรือ
กําจัดมูลฝอยที่ใช้กันอยู่ทั่วไปได้แก่ การหมักทําปุ๋ยหมัก (Composing) การเผา (Incineration) และการ
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) 
 2.1.8 การวิเคราะห์ขยะมูลฝอย 
  การดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยโห่ได้ผลดีมีประสิทธิภาพจําเป็นที่จะต้องทราบ ชนิด 
ปริมาณ และลักษณะของขยะมูลฝอย เช่น ชนิดและปริมาณตามประเภทของกิจกรรมและแหล่งกําเนิด 
ปริมาณที่ผลิตออกมา และที่เก็บขนได้ ลักษณะและส่วนประกอบของขยะมูลฝอยในชุมชนน้ัน ๆ เป็นต้น 
เน่ืองจากลักษณะและส่วนประกอบต่าง ๆ ของขยะมูลฝอยจะแตกต่างกันไปตามแหล่งกําเนิด กิจกรรม
และช่วงระยะเวลา ข้อมูลเหล่าน้ีจะสามารถนําไปประกอบหรือกําหนดทางเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การเก็บกัก เก็บขน การนํากลับมาใช่ประโยชน์ และ การกําจัดขั้นสุดท้ายหรือการทําลายขยะมูลฝอยได้อีก
ด้วย 
  1. องค์ประกอบของขยะมูลฝอย เน่ืองจากขยะมูลฝอยจากแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะและ
องค์ประกอบไม่เหมือนกัน ขยะมูลฝอยจากเขตเมืองก็มีองค์ประกอบแตกต่างจากขยะมูลฝอยจากชนบท
และขยะมูลฝอยจากย่านที่อยู่อาศัยก็มีองค์ประกอบที่แตกต่างจากขยะมูลฝอยจากย่านการค้า เป็นต้น 
ดังน้ันในการหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับที่หน่ึงที่ใดจึงจําเป็นต้องศึกษา องค์ประกอบของ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนน้ัน ๆ อย่างเจาะจง 
   จากการสัมมนาทางวิชาการเร่ืองการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยที่สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้กําหนดคําจํากัดความขององค์ประกอบขยะมูลฝอยไว้เป็น 10 ประเภทได้ดังน้ี 
(ปรีดา แย้มเจริญวงศ์, 2532) 
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              1) ผักผลไม้ และเศษอาหาร หมายถึง เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจากการ
เตรียมการปรุงและการบริโภค เช่น ข้าวสุก เปลือกผลไม้ เน้ือสัตว์ ฯลฯ 
    2) กระดาษ หมายถึง วัสดุหรือผลิตกัณฑ์ที่ทําจากเย่ือกระดาษ ตัวอย่างเช่น 
กระดาษหนังสือพิมพ์ แมกกาซีน หนังสือต่างๆ ใบปลิว การ์ด ถุงกระดาษ กระดาษอัด ฯลฯ 
    3) พลาสติก หมายถึง วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพลาสติก ตัวอย่างเช่น 
ถุงพลาสติก ของเล่นที่ทําด้วยพลาสติก ผลิตกัณฑ์ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ 
    4) ผ้า หมายถึง สิ่งทอต่าง ๆ ที่ทํามาจากเส้นใยธรรมชาติและเส้นในสังเคราะห์ เช่น 
ฝ้าย ลินิน ขนสัตว์ ผ้าไนล่อน 
    5) ไม้ หมายถึง วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ ไม่ไผ่ ฟาง หญ้า เศษไม้รวมท่ัง
ดอกไม้ 
                      6) แก้ว หมายถึง วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากแก้ว เช่น กระจก ขวด หลอดไฟ 
เครื่องแก้วฯลฯ 
    7) โลหะ หมายถึง วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทําจากโลหะ เช่น กระป๋อง โลหะ 
สายไฟ ฟอยด์ ภาชนะต่าง ๆ ตะปู ฯลฯ 
                       8) หิน กระเบ้ือง กระดูกสัตว์ และเปลือกหอย หมายถึง เศษหิน เศษกระดูก สัตว์ 
เปลือกหอย ฯลฯ 
    9) ยางและหนัง หมายถึง วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากยางและหนัง หรือหนังเทียม  
    10) อ่ืนๆ หมายถึง วัสดุอ่ืนใดที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มต่าง ๆ ข้างต้น ปริมานของ  
ขยะมูลฝอย 
  2. ปริมาณของขยะมูลฝอย ในการหาปริมาณของขยะมูลฝอยสามารถทําไต้ 3 วิธี ดังน้ี 
(สุภาภรณ์ ศิริโสภณา, 2548 : 42) 
   1) การช่ังนํ้าหนักของมูลฝอยที่เก็บขนได้ มีวิธีการดังน้ีคือ ช่ังนํ้าหนักของมูลฝอยที่เก็บ
ขนได้แล้วเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรที่ให้บริการเก็บขน เพ่ือคํานวณหาปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด และ ปริมาณมูลฝอยที่ตกค้าง 
   2) การคํานวณ คํานวณหาปริมาณมูลฝอยจากอัตราการผลิตมูลฝอยของประชากรท่ี 
เกิดจาก กิจกรรมแต่ละประเภทในชุมชน มีหน่วยเป็น กิโลกรัม/วัน 
   3) การคาดการณ์ ข้อมูลที่ต้องทราบคือข้อมูลพ้ืนฐานที่ไต้จากการสํารวจได้แก่ จํานวน
ประชากร อัตราการผลิตมูลฝอย ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น สภาวะการพัฒนาเมือง และลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่มีผลต่อการผลิตมูลฝอย ทั้งน้ีสามารถหาอัตราการผลิตมูลฝอยได้ 2 วิธี คือ 
    3.1) การหาอัตราการผลิตมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด กระทาํได้โดยช่ังมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
แหล่งกําเนิด เช่น บ้านพักอาศัย สํานักงาน ฯลฯ แล้วน่าจํานวนประชากรท่ีแหล่งกําเนิดน้ัน ๆ มาหาร 
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    3.2) การหาอัตราการผลิตมูลฝอยที่สถานที่กําจัดโดยช่ังมูลฝอยที่สถานที่กําจัด   
ของเมืองหรือชุมชนในแต่ละวัน แล้วน่าจํานวนประชากรของชุมชนหรือเขตให้บริการมาหาร 
  ทั้งน้ี อัตราการผลิตมูลฝอยที่คํานวณได้เป็นอัตราการผลิตมูลฝอยรวมของเมืองหรือชุมชน
น้ัน ๆ และมีข้อสังเกตว่าอัตราการผลิตมูลฝอยของประชากรแต่ละชุมชนไม่จําเป็นต้องมีค่าเท่ากัน ขึ้นกับ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ที่ต้ัง รายได้ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา ทัศนคติ คํานิยม ฯลฯ และอัตราการผลิตมูล
ฝอยท่ีได้ท่าการศึกษาและแสดงในรายงานต่าง ๆ น้ันมักไม่ใช่อัตราการผลิตมูลฝอยที่แท้จริง ส่วนใหญ่เป็น
อัตราการเก็บมูลฝอย นอกจากน้ีหน่วยที่ ใช้สําหรับอัตราการ ผลิตมูลฝอยมักขึ้นกับประเภทของ
แหล่งกําเนิด เช่น สําหรับที่พักอาศัยใช้หน่วยกิโลกรัม/คน/วัน ส่วนแหล่งเกษตรกรรมอาจใช้หน่วยเป็น
หน่วยนํ้าหนักของมูลฝอย และโรงพยาบาลอาจใช้หน่วยเป็นหน่วยนํ้าหนักของมูลฝอย/เตียง/เวลา เป็นต้น 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะได้ทําการวิเคราะห์เพ่ือหาปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย   
ซึ่งจําแนกตามชนิดของสิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นขยะมูลฝอยที ่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ ทั้งหมด ซึ่งขึ้นตอนในการศึกษาปริมาณและของ ขยะมูลฝอยอ้างอิงตามวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์
มูลฝอยของ White P.R. ; Franke M. & Hindle p. (1995) ดังน้ี 
  การสุ่มตัวอย่างมูลฝอย 
  มูลฝอยที่จะน่ามาท่าการวิเคราะห์ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ปะปนรวมกันหลายชนิด ดังน้ัน   
ในการสุ่มตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวแทนในการวิเคราะห์ จําเป็นต้องคัดเลือกให้ได้ตัวแทนที่ดีที่สุด 
โดยมีวิธีการดังน้ี 
  1. สุ่มตัวอย่างมูลฝอยมาประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร 
  2. พยายามทําให้กองขยะมูลฝอยรวมเป็นเน้ือเดียวกันให้มากที่สุด เพ่ือให้ลักษณะของ
องค์ประกอบของกองมูลฝอยเหมือน ๆ กันทุกส่วน 
  3. แบ่งกองมูลฝอยออกเป็น 4 ส่วน (Quartering) แล้วเลือก 2 ส่วน จาก 4 ส่วน นํามากอง
รวมกันแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นเน้ือเดียวกันจากน้ันทํา Quartering อีกหลาย ๆ ครั้งจนกระทั่งมูลฝอย
เหลือประมาณ 50 - 100 ลิตร จึงนําตัวอย่างมูลฝอยไปทําการวิเคราะห์ ลักษณะต่าง ๆ ต่อไป 
  การวิเคราะหห์าปริมาณขยะมูลฝอย 
  ซึ่งนํ้าหนักของมูลฝอยที่เก็บขนได้ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม/วัน 
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  การวิเคราะหค์่าความหนาแน่นขยะมูลฝอย 
  วิธีการวิเคราะห์หาคําความหนาแน่นขยะมูลฝอย ทําได้ดังน้ี นําถังที่ทราบปริมาตรมา       
ช่ังนํ้าหนักถังเปล่าแล้วจดบันทึกไว้ คลุกเคล้ามูลฝอยให้เข้ากันเป็นเน้ือเดียวแล้วตักมูลฝอยใส่ใน      
ภาชนะตวงมูลฝอยให้เต็มยกภาชนะตวงมูลฝอยให้สูงจากพ้ืนประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วปล่อยถัง      
ลงกระแทกพ้ืน หากมูลฝอยยุบลงให้ตักมูลฝอยเติมให้เต็มถัง เมื่อปล่อยกระแทกพ้ืนครบ 3 ครั้ง นําไป        
ช่ังนํ้าหนัก (ทราบนํ้าหนักมูลฝอยรวมกับถังตวง) ทําการตวงตามขั้นตอนหลาย ๆ ครั้ง แล้วนําค่าที่ได้       
ไปคํานวณหาค่าความหนาแน่นตามสูตร ดังน้ี 
ค่าความหนาแน่น = นํ้าหนักมูลฝอยรวมกับถัง (กิโลกรัม)-นํ้าหนักของถัง (กิโลกรมั) (กิโลกรัม/ลิตร)           
                                         ปริมาตรของถัง (ลิตร) 
  การวิเคราะหอ์งค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
  นําตัวอย่างมูลฝอยที่สุ่มโดยวิธีการแบ่ง 4 สว่น จนเหลือประมาณ 50-100 ลิตร แล้วคัดเลือก
มูลฝอยแต่ละประเภท ช่ังนํ้าหนักและบันทกึค่า 
ค่าองค์ประกอบมูลฝอยแต่ละประเภท = นํ้าหนักมูลฝอยแต่ละประเภท (กิโลกรมั) ×100 

                                                      นํ้าหนักมูลฝอยรวม (กิโลกรัม) 
  การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจากเอกสารต่าง ๆ ข้างต้น สามารถ สรุปได้ว่า
หลักการในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 2 หลักการ หลักการแรกคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอย
และหลักการที่สอง คือ การกําจัดขยะมูลฝอยที่เหลือในขั้นสุดท้าย ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการกําจัดขยะมูลฝอย
ด้วย 3 วิธีการคือระบบการทําปุยหมัก การฝังกลบ และการเผา ส่วนการดําเนินการน้ันมีหลายขั้นตอนซึ่งมี
รายละเอียดตังที่ได้อ้างอิงไว้ข้างต้น เช่น การเก็บถัก การขนถ่ายเคลื่อนย้าย การขนส่ง จนกระทั่งมาสู่
กระบวนการกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งในระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่าน้ัน อาจจะมีวิธีการและข้ันตอน
ย่อย ๆ รวมอยู่ด้วยเพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยทั่งระบบน้ันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย การใช้ซ้ํา และการรีไซเคิล มีสถานที่และระบบในการแปรสภาพ 
การนํากลับมาใช้รวมถึงการจัดต้ังหน่วยงานและโครงการต่าง ๆ เพ่ือเอ้ืออํานวย แก่แต่ละขั้นตอน เป็นต้น 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 2.2.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
  สุนทรี จีนธรรม (2531) ได้ศึกษาพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน  
ตําบลพระประโทน จังหวัดนครปฐม ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ 
ในเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่มีค่านิยมทางสังคมวัฒนธรรมและค่านิยมทาง
สิ่งแวดล้อมสูง ย่อมมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงด้วย อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ภูมิลําเนาเดิมมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในเชิงบวก และ
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ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต่างกัน จะก่อให้เกิดความแตกต่างกันในเร่ืองพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอย 
  ชาติชาย อ่อนเจริญ (2533) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความรู้และความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ เก่ียวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม” การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์
ต้องการศึกษาความรู้และความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ เก่ียวกับ
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 
345 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความรู้เก่ียวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง โดยนักเรียน
หญิงมีความรู้สูงกว่านักเรียนชาย เมื่อทดสอบความแตกต่างพบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างกันน้ันขึ้นอยู่กับ เพศ แผนการเรียน และแหล่งที่ต้ังของโรงเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ประมวล พูลสังข์ (2536) ได้ศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย
อันตรายของประชาชนในเขตเมืองและชนบทของจังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายของประชาชนน้ัน มีบทบาทสําคัญต่อการเก็บรวบรวมและ
กําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งหากประชาชนไม่มีความรู้เก่ียวการจัดการขยะมูลฝอยหรือมีทัศนคติที่ผิดไปจาก
หลักการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลแล้ว จะส่งผลต่อการปฏิบัติอย่างไม่ถูกวิธีในการกําจัด
ขยะมูลฝอย 
  สุวลัย ธํารงสกุลศิริ (2537) ได้ศึกษาเรื่องตัวแปรที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการ กําจัดมูลฝอย
อย่างถูกต้องของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรเพศและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มรวมไม่มีผลต่อพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องของนักเรียน 
นักเรียนที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องสูงมีพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกต้องมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ นักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมสูงมีพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกต้องมากกว่านักเรียนที่มีการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมตํ่า การค้นหาตัวพยากรณ์ที่สําคัญในการ
ทํานายความต้ังใจในการกระทําพฤติกรรมในการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง พบว่าทัศนคติต่อ
พฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมสามารถร่วมกันทํานาย
ความต้ังใจใน การกระทําพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องได้ร้อยละ 28 และพบว่าความต้ังใจ
ในการกระทําพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม การ
กําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
  ภูวนารถ หมู่พยัคฆ์ (2545) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของหัวหน้า
ห้องปฏิบัติการชันสูตรทางคลินิกกลางในการจัดการของเสียอันตรายของ โรงพยาบาลขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ.2543 พบว่าแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตราย
ในห้องห้องปฏิบัติการชันสูตรทางคลินิกกลาง ควรจัดให้มีการอบรมการจัดการของเสียอันตรายใน
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ห้องปฏิบัติการให้กับหัวหน้าห้องปฏิบัติการอย่างทั่วถึง สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการและควรบรรจุเน้ือหา เก่ียวกับการจัดการของเสียอันตรายไว้ในหลักสูตรที่มีการเรียนการ
สอนเก่ียวกับห้องปฏิบัติการ ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
  วันชัย นิลพัฒน์ (2546) ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายสําคัญเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียน และเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของนักเรียนตามตัวแปร ซึ่งประกอบด้วย อายุ ระดับช้ัน ชุมชนท่ีอยู่อาศัยของนักเรียน และระดับ
การศึกษาของผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยการคัดเลือกชนิดสัดส่วนผลการศึกษา
พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย
ตามตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ระดับอายุของนักเรียน ระดับช้ันของนักเรียน ชุมชนที่อยู่อาศัยของ
นักเรียน จําแนกเป็นชุมชนที่มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีระบบในการจัดการขยะมูลฝอย และชุมชนท่ี 
ไม่มีระบบในการจัดการขยะมูลฝอย และระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ในด้านพฤติกรรมในการแยก
ประเภทขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน พฤติกรรมการนําขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนกลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แลพฤติกรรมในการยอมรับและการเผยแพร่การจัดการขยะมูลฝอยภายใน โรงเรียนและใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ภายในโรงเรียน พบว่า นักเรียนที่ศึกษาต่างระดับช้ันกัน มีพฤติกรรม ไม่แตกต่างกัน 
  เขมะ นิชชากร (2546) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการแยกขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะที่อยู่อาศัยมีผลต่อ
พฤติกรรมการแยกขยะมูลฝอยปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการแยกขยะมูลฝอยที่มา
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแยกขยะมูลฝอยและศึกษาถึงปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการแยก
ขยะมูลฝอยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตพญาไท จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ลักษณะการอยู่อาศัยอาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการแยกขยะมูลฝอยแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการแยกขยะมูลฝอยผ่านสื่อต่างกันมีพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอย 
โดยนําขยะมูลฝอยทุกประเภทมารวมกันแล้วจึงทิ้ง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการแยกขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการแยกขยะมูลฝอย พบว่า การกําจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีคือ การนําขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ไปกองรวมกันแล้วเผาในที่โล่งแจ้งกับการทิ้งขยะมูล
ฝอยโดยนําขยะมูลฝอยทุกประเภทมารวมกันแล้วจึงทิ้ง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่าและความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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  เตือนจิต สุดสวาท (2547) ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตเทศบาล ตําบลท่าเรือพระแท่น อําเภอ ท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะ มูลฝอยของนักเรียน จํานวน 
206 คน และเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยจําแนกตามเพศการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเจตนคติ 
และสังกัดของโรงเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาผลการวิจัย
พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของนักเรียน มีเพศต่างกันไม่พบความแตกต่าง นักเรียนที่มีการ
รับรู้ข่าวสารข้อมูลแตกต่างกันมี พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ส่วนนักเรียนที่ มีเจตคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนเอกชน มีพฤติกรรม
การจัดการ ขยะมูลฝอยแตกต่างจากโรงเรียนรัฐบาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  ปานกมล พิสิฐอรรถกุล และเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี (2547) ได้ศึกษา เรื่องการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลตําบล
ปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลาพบว่า ด้านการจัดการมูลฝอยครัวเรือน ส่วนใหญ่ทิ้งมูลฝอยลงในกัง
รองรับของเทศบาล รองลงมาใช้วิธีเผาขยะมูลฝอยเองใน ครัวเรือน ปัญหาที่พบในการจัดการมูลฝอย 
ได้แก่ ปัญหาในการจัดเก็บล่าช้า ไม่ตรงเวลา เสียงดังรบกวน และมีขยะมูลฝอยตกหล่นระหว่างการจัดเก็บ
ของพนักงาน ปัญหาด้านกังรอง รองรับมูลฝอยไม่เพียงพอและชํารุด และวิธีการการกําจัดขยะมูลฝอยแบบ
เผาที่ก่อให้เกิดควัน รบกวนและปัญหาเด็กทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นที่ ด้านการคัดแยก พบว่าประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่มีการคัดแยกเนื่องจากไม่มีกังสําหรับคัดแยกในชุมชน จํานวนและประเภทของขยะมูลฝอยไม่ มาก
พอสําหรับการคัดแยก หรือแม้จะคัดแยกแล้วก็ถูกนํามารวมในการกําจัดอยู่ดี เป็นการไม่สะดวกและ
เสียเวลา ส่วนด้านความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยของประชาชน 
พบว่า ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับมูลฝอยส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับดี ส่วนทัศนคติของประชาชน
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย พบว่าประชาชนเห็นด้วยว่าตนเองควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
มูลฝอยในชุมชนของตนมากที่สุด ด้านพฤติกรรม การจัดการมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทิ้งมูลฝอยลงถังรองรับมูลฝอย 
 2.2.2งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 
  สมจิต ปียะศิลป์ (2537) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวกรณีศึกษาใน
เกาะสมุย พบว่าวิธีการกําจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาลเป็นวิธีการที่เหมาะสม 
  วราภรณ์ เอ้ืออารีย์ (2538) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบการเก็บจัดมูลฝอยในเขต เทศบาลเมือง
อุดรธานี พบว่า การจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับเทศบาลเมืองอุดรธานีได้ เลือกใช้วิธีการกําจัดมูล
ฝอยแบบกลบฝังดินอย่างถูกหลักสุขาภิบาลแทนการเทกองที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 
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  กษมา จิตต์ไทย (2543)ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางกําหนดจุดขนถ่ายเพื่อจัดการขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ถนนแคบ สภาพ พ้ืนผิวจราจรไม่ได้มาตรฐานท่ีจะ
รองรับการขนถ่ายมูลฝอย ในบางพ้ืนที่ไม่สัมพันธ์กับขนาดของ รถเก็บขนขยะมูลฝอย ทําให้ไม่สามารถเข้า
ทําการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ อย่างทั่วถึง 
  เกียรติพงษ์ ศรีสว่าง (2545) ได้ศึกษาเรื่อง การนํากลับมาใช้ใหม่ของขยะมูล ฝอยภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นการศึกษาในแง่ประสิทธิภาพทางวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจาก
การเก็บข้อมูลองค์ประกอบและปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิด ต่างๆ แล้วนํามาวิเคราะห์เพ่ือเลือก
ชนิดของขยะมูลฝอยและกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา และรณรงค์ การคัดแยกขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย
โดยศึกษาจากรูปแบบการวางกังแยกขยะมูลฝอย ผลการวิจัยพบว่า การจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันไม่มี
การคัดแยกองค์ประกอบทิ้งรวมลงในกัง ที่ต้ังไว้เป็นจุด ๆ มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย การกําจัดในข้ันสุดท้าย
ใข้วิธีฝังกลบ องค์ประกอบของ ขยะมูลฝอยที่มีมาก 5 ลําดับแรกคือ เศษอาหารร้อยละ 56.29 พลาสติก
ร้อยละ 16.09 กระดาษ ร้อยละ 10.93 แก้วร้อยละ 5.26 และเศษไม้/ใบไม้ร้อยละ 3.45 การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย พบว่าในกลุ่มหอพักบุคลากรมีอัตราการนํากลับคืนสูงกว่ากลุ่ม
อ่ืน ส่วนการวิเคราะห์ทางการเงินของขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ประมาณรายได้จาก การ
ขายขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ในช่วงที่ดําเนินโครงการ คือ 858 บาท และผลการ ทดสอบแนวทาง
การวางกังแยกขยะมูลฝอยพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญในกรณีของการ แยกพลาสติกในกลุ่มหอพัก
บุคลากรเท่าน้ัน 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทําให้เห็นถึงความสําคัญที่จะต้องมี การศึกษา
ถึงระบบการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย ได้อย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมี
ข้อสังเกตว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นขึ้นตอนแรกของ
กระบวนการจัดการตามหลักวิชาการ ทั้งน้ีพบว่า งานวิจัยที่มีพ้ืนที่ศึกษาเป็นสถานศึกษาทั้งระดับโรงเรียน
และมหาวิทยาลัย ไม่พบการศึกษาถึงขั้นการกําจัดขยะมูลฝอยขั้นสุดท้าย ได้แก่ การฝังกลบหรือการเผา
ขยะมูลฝอย แต่พบว่างานวิจัยที่มีพื้นที่ศึกษาเป็นหน่วยงานท้องถิ่น เช่น เขตชุมชน เขตเทศบาล และระดับ 
อําเภอ มีการศึกษาถึงขั้นตอนการกําจัดขั้นสุดท้ายด้วย ซึ่งโดยมากได้แก่วิธีการฝังกลบขยะมูล ฝอย ดังน้ัน 
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะเสนอแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ที่เหมาะสมที่คาดว่า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จะสามารถดําเนินการได้เอง เช่น วิธีในการนําหลักการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย การพัฒนาส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมใน การจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งน้ีมุ่งหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่มือยู่ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ องครักษ์ โดยประกอบด้วยการศึกษาวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey research) เพ่ือทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในแง่ต่าง ๆ เช่นในแง่ของปริมาณ ชนิด องค์ประกอบ
ด้านกายภาพ วิธีการจัดเก็บขยะ ราคาในการกําจัด วิธีการกําจัดขยะ และแนวทางการกําจัดที่เหมาะสม 
กับมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพ่ือใช้ในการนําเสนอแนวทางในการ
จัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ต่อไป 
 
3.1 วิธีการดําเนินการวิจยั 

3.1.1 ศึกษาการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ องครักษ์ในอดีตและ
ปัจจุบัน  
  ศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน 
แบ่งเป็นข้อมูลทุ ติยภูมิจากหน่วยงานที่ เก่ียวข้องและสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบของ 
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่การดําเนินการจัดเก็บ รวบรวม ขนย้าย/ขนส่งและกําจัดขยะทั้งภายในและ ภายนอก
อาคาร การคัดแยกขยะ รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดําเนินการดังกล่าว 

3.1.2 เก็บข้อมูลในแง่ของปริมาณ องคป์ระกอบ ชนิดของขยะท่ีเกิดขึน้ การจัดเก็บขยะ และ
ทําการสํารวจสภาพพื้นทีท่ั่วไปภายในมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
  กําหนดวันเก็บตัวอย่างขยะมูลฝอย ทําการศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
2 ช่วง คือ ช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ในภาคการศึกษาที่ 2 และช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 โดยในแต่ละช่วงจะทําการศึกษา 1 ครั้ง แบ่งเป็น 3 วันทําการคือ วันจันทร์ พุธ และศุกร์
และ 1 วันหยุดราชการคือวันเสาร์ในสัปดาห์เดียวกัน 
  การสุ่มตัวอย่างขยะมูลฝอย (สํานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร, 2542) 
  ขยะมูลฝอยที่จะนํามาทําการวิเคราะห์ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ปะปนรวมกันหลายชนิดดังน้ัน    
ใน การสุ่มตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวแทนในการวิเคราะห์ จําเป็นต้องคัดเลือกให้ได้ตัวแทนที่ดีที่สุด โดยมีการ
ดําเนินการในแต่ละวันที่เก็บตัวอย่างด้วยวิธีการดังน้ี 

(1) นําขยะมูลฝอยทั้งหมดเทกองรวมกัน 
(2) พยายามคลุกขยะมูลฝอยใหผ้สมกันทั่วถึงทั้งกอง เพ่ือให้ลักษณะของ องค์ประกอบ

ของกองขยะมูลฝอยเหมือน ๆ กันทกุส่วน 
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(3) แบ่งกองขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ส่วน (Quartering) แล้วเลือก 2 ส่วน ที่อยู่ 
ตรงกันข้ามจาก 4 ส่วน นํามากองรวมกันเป็นกองใหม่แล้วคลุกเคล้าให้เข้าเป็น
เน้ือเดียวกัน ทํา Quartering อีกหลาย ๆ ครั้งจนกระทั้งขยะมูลฝอยเหลือ 
ประมาณ 50 - 100 ลิตร จึงนําตัวอย่างมูลฝอยไปทําการวิเคราะห์ชนิดของสิ่ง 
ต่าง ๆ ที่รวมกันอยู่ต่อไป 

  การวิเคราะหห์าปริมาณขยะมูลฝอย 
  เป็นปริมาณของขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ทั้งหมดจากการเก็บขน มูลฝอยในแต่ละวัน สามารถ
หาได้จากการช่ังนํ้าหนักของถังขยะมูลฝอย และนําไปหักค่าของนํ้าหนักของถังขยะออกมีหน่วยเป็น 
กิโลกรัม/วัน 
  การวิเคราะหค์่าความหนาแน่นขยะมูลฝอย 
  เตรียมกังซึ่งใช้เป็นภาชนะตวงที่ทราบปริมาตรมาช่ังนํ้าหนัก จากน้ันคลุกเคล้าขยะมูลฝอยให้
เข้ากันเป็นเน้ือเดียว แล้วตักขยะมูลฝอยใส่ในภาชนะตวงขยะมูลฝอยให้เต็ม ยกภาชนะตวงขยะมูลฝอยให้
สูงจากพ้ืนประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วปล่อยกังลงกระแทกพ้ืน แล้วเติมขยะมูลฝอยให้เต็มและยก
กระแทกพ้ืนอีกหลาย ๆ รอบ หากมูลฝอยยุบลงให้ตักขยะมูลฝอยเติมลงไปให้เต็มถัง ปล่อยถังกระแทกพ้ืน
จนขยะมูลฝอยไม่มีการยุบตัวอีก จากน้ันนําไปช่ังนํ้าหนัก (เป็นนํ้าหนักมูลฝอยรวมกับถัง) และคํานวณหา
ค่าความหนาแน่นของขยะมูลฝอยตามสูตร 

ค่าความหนาแน่น = นํ้าหนักมลฝอยรวมกับถัง กิโลกรัม นํ้าหนักของถัง กิโลกรมั
ปริมาตรของถัง	 ลิตร

 
  การวิเคราะหอ์งค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
  แยกมูลฝอยแต่ละชนิดออกจากกัน เช่น เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษไม้ แก้ว พลาสติก  
เป็นตัน นําแต่ละชนิดมาช่ังนํ้าหนักและบันทึกค่า 

ค่าองค์ประกอบมูลฝอยแต่ละชนิด = นํ้าหนักมลูฝอยแต่ละชนดิ	 กิโลกรัม 	
นํ้าหนักมูลฝอยรวม	 กิโลกรัม

100% 
  ทั้งน้ี จะทําการแยกชนิดของขยะมูลฝอยออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น เศษอาหาร กระดาษ 
แก้ว พลาสติก โลหะ เศษใบไม้/ไม้ ผ้า หิน/กระเบ้ือง ยาง หนัง โฟมและอ่ืน ๆ ซึ่ง ได้แก่ ขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ
ที่ไม่สามารถจําแนกหรือจัดเข้ากลุ่มต่าง ๆ ข้างต้นได้สํารวจปริมาณและตําแหน่งของภาชนะรวบรวมขยะ
มูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
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3.1.3 ศึกษาแนวทางการกําจัดขยะที่จะนาํมาเสนอเปน็แนวทางในระบบการจัดการขยะ 
  ศึกษาแนวทางในการกําจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์              
ในการศึกษานี้เป็นการศึกษาเร่ืองการจัดการขยะและวิธีการ แปรรูปขยะเพ่ือนําไปใช้ในการเสนอแนวทาง
ในการกําจัดขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
  วิธีการแปรรูปและการนํากลับมาใช้ใหม่ นําการศึกษาวิธีต่าง ๆ ในการแปรรูปขยะมูลฝอย
และการนํากลับมาใช้ใหม่ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบประเภทขยะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ความเป็นไปได้ที่นํา
กลับมาใช้ใหม่และประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

 
4.1 ท่ีตั้ง 
 ต้ังอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกมี
เน้ือที่ประมาณ 947.02 ไร่ หรือประมาณ 244,230 ตารางเมตร การใช้เน้ือที่ภายในมหาวิทยาลัยแบ่ง
ออกเป็น 73 อาคาร 
 
4.2 ข้อมูลในเชิงการสํารวจ 

4.2.1 จํานวนประชากร 
 ประชากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ในปีการศึกษา 2559 รวมมีนิสิตใน    

ปีการศึกษา 2559 จํานวน 7312 คน นอกจากนิสิตแล้ว ยังประกอบด้วยบุคลากร 2,016 คน โดยแบ่งเป็น
ข้าราชการ 281คน ลูกจ้างประจํา 29 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย 1,706 คน ผู้ประกอบการร้านค้า    
ที่ประจําอยู่ในมหาวิทยาลัย มี 46 ร้าน (เป็นจํานวนประมาณ 120 คน) โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบในการ
จัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยคือ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลประชากรนิสิต ปีการศึกษา 2559 

คณะ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
คณะมนุษยศาสตร์ 102 434 536 
คณะสังคมศาสตร์ 181 606 787 
คณะพลศึกษา 695 721 1,416 

คณะศึกษาศาสตร์ 10 65 75 
คณะพยาบาลศาสตร์ 40 444 484 
คณะแพทยศาสตร์ 336 387 723 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,054 727 1,781 
คณะเภสัชศาสตร์ 127 358 485 
คณะสหเวชศาสตร์ 74 297 371 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 26 74 100 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม 91 463 554 

รวม 2,736 4,576 7,312 
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ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลประชากรบุคลากร มศว องครักษ์ 

หน่วยงาน 
ข้าราชการ

(คน) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

(คน) 

ลูกจ้างประจํา
(คน) 

รวม 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

5 30 - 35 

คณะพยาบาลศาสตร์ 11 69 - 80 
คณะพลศึกษา 32 66 20 118 

คณะแพทยศาสตร์ 124 147 7 278 
คณะเภสัชศาสตร์ 41 44 - 85 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 52 82 2 136 
คณะสหเวชศาสตร์ 14 49 - 63 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 2 43 - 45 
ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
- 1,106 - 1,106 

ศูนย์กีฬา - 3 - 3 
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ - 67 - 67 

รวม 281 1,706 29 2,016 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนประชากรประจําร้านค้าต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 

ร้านค้า จํานวนร้านคา้ จํานวนคน 
โรงอาหารสโมสรนิสิต 11 30 
โรงอาหารหอพักนิสิต 18 54 

โรงอาหารศูนย์การแพทย์ 11 22 
ร้านอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย 6 14 

รวม 46 120 
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 4.2.2 ปริมาณของขยะมูลฝอย 
  ปริมาณของขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ใช้วิธีการช่ังนํ้าหนัก
ของขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ โดยเริ่มที่การช่ังนํ้าหนักของมูลฝอยที่เก็บขนได้แล้วเทียบกับจํานวนประชากร
ในมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาหาปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงปริมาณขยะในช่วงปิดภาคเรียน 

วัน/เดือน/ป ี ปริมาณขยะทีเ่กิดขึ้นใน 1 วัน (กิโลกรัม/วัน) 
23/12/2559 1,880 
25/12/2559 1,995 
26/12/2559 2,135 
27/12/2559 2,735 
28/12/2559 1,770 
29/12/2559 2,885 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงปริมาณขยะในช่วงเปิดภาคเรียน 

วัน/เดือน/ป ี ปริมาณขยะทีเ่กิดขึ้นใน 1 วัน (กิโลกรัม/วัน) 
15/01/2560 3,485 
16/01/2560 4,255 
17/01/2560 5,860 
18/01/2560 2,540 
19/01/2560 4,975 
20/01/2560 2,050 

   
  จากตารางจะพบว่าประมาณขยะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเปิดภาคเรียนในแต่ละวันมีปริมาณที่
แตกต่างกัน เน่ืองจากในวันเสาร์ไม่มีการเก็บขน ทําให้มีปริมาณขยะในวันอาทิตย์มีจํานวนมาก ส่วนในวัน
อังคารและวันพฤหัสบดีมีการเก็บขนที่ศูนย์การแพทย์ฯ เพ่ิมขึ้นมาจากการเก็บขนปกติ จึงทําให้ปริมาณ
ของขยะในแต่ละวันมีค่าที่ต่างกัน แต่ในการเสนอแนวทางการจัดการขยะน้ันจะเลือกใช้ปริมาณในวันที่มี
ขยะเกิดขึ้นมากที่สุดคือวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560 ซึ่งมีปริมาณ 5,860 กิโลกรัม/วัน 
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 4.2.3 ความหนาแน่นของขยะมูลฝอย 
  จากการทําการทดสอบหาค่าความหนาแน่นของขยะมูลฝอยจากการสุ่มตัวอย่างมาทําการ
ทดสอบพบว่ามีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 138.78 kg/m3 

4.2.4 องคป์ระกอบของขยะ 
  วิธีการหาค่าองค์ประกอบของขยะมูลฝอย เลือกค่าองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในวันที่มี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่มากที่สุดคือวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
  ขั้นตอนการหาองค์ประกอบของขยะ 
  1. สุ่มตัวอย่างขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย ประมาณ 1 m3 
  2. ทําการคลุกเคล้าตัวอย่างขยะให้เป็นเน้ือเดียวกันให้มากที่สุด 
  3. แบ่งออกเป็น 4 ส่วน (Quartering) เลือก 2 ส่วนจาก 4 ส่วน แล้วคลุกเคล้าให้เป็นเน้ือ
เดียวกัน จากน้ันทําการ Quartering อีกรอบจึงนําตัวอย่างขยะน้ันไปวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ และ
ลักษณะต่าง ๆ 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงองค์ประกอบของขยะ 

ประเภทองคป์ระกอบ 
วันที่เก็บข้อมูล วันที่ 17 มกราคม 2560 

ปริมาณขยะ (kg)
คิดเปน็ 

% 
ปริมาณขยะต่อวัน (kg) 

กระดาษ 5.00 8.77 513.92 
พลาสติก 9.80 17.19 1,007.33 
โลหะ 2.20 3.86 216.20 
แก้ว 2.70 4.74 254.32 

ยางและหนัง 1.40 2.46 144.16 
ผ้า 3.00 5.26 308.24 

ผัก ผลไม้ เศษอาหาร 24.60 43.16 2,529.18 
หิน กระเบ้ือง 0.00 0.00 0.00 

ไม้ 1.50 2.63 154.12 
ขยะติดเช้ือ สารอันตราย 6.80 11.93 699.10 

รวม 57.0 100 5,826.57 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบว่าองค์ประกอบของขยะท่ีเกิดขึ้นมากที่สุดคือ ผัก ผลไม้ เศษอาหาร 
รองลงมาคือพลาสติกและกระดาษ ซึ่งสามารถนําค่าที่ได้จากการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น นํามาใช้ในการนําเสนอแนวทางในการกําจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
ซึ่งผัก ผลไม้ เศษอาหาร สามารถนําไปทําแก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สได้ ส่วนในการกําจัดพลาสติก กระดาษ 
อาจนําไปใช้ในการขายเพ่ือแปรรูปใหม่หรือรีไซเคิล หรืออาจกําจัดโดยการเผาเพ่ือสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ 
 
ตาราง 4.7 แสดงค่าความช้ืนของขยะตัวอย่าง  

ประเภท ค่าความชืน้ (เปอร์เซ็นต์) 
กระดาษ 6.14 
พลาสติก 4.00 
โลหะ 0.12 
แก้ว 0.43 

ยางและหนัง 16.44 
ผ้า 2.53 

ผักผลไม้และเศษอาหาร 7.54 
หิน กระเบ้ือง 2.18 

ไม้ 18.99 
ขยะติดเช้ือและสารอันตราย - 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่าค่าความช้ืนของขยะที่มีค่ามากที่สุดคือ ไม้ รองลงมาคือ ยางและหนัง   

ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลของค่าความช้ืนน้ี สามารถทราบได้ถึงสภาพภูมิอากาศและยังนําไปเลือกใช้วิธีใน
การกําจัดได้ ขยะประเภทท่ีมีค่าความช้ืนเยอะอาจจะไม่เหมาะกับวิธีการกําจัดโดยการเผา แต่อาจจะ
เหมาะกับการกําจัดโดยวิธีการหมักปุ๋ยหรือการฝังกลบมากกว่า จากการวิเคราะห์น้ียังสามารถบ่งช้ีได้อีกว่า
ในระบบการขนส่งและการเก็บขนไม่มีการคัดแยกประเภทของขยะเปียกออกจากขยะแห้ง ซึ่งดูได้จากการ
ที่ขยะมีค่าความช้ืนสูงเกินจากค่าเฉล่ียทั่วไป 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าความร้อนของขยะ 

ประเภท ค่าความร้อน (kJ/kg) 
กระดาษ 16750 
พลาสติก 32600 
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ประเภท ค่าความร้อน (kJ/kg) 
โลหะ 700 
แก้ว 150 

ยางและหนัง 23,250 
ผ้า 17,450 

ผักผลไม้และเศษอาหาร 4,650 
หิน กระเบ้ือง 7,000 

ไม้ 18,600 
ขยะติดเช้ือและสารอันตราย - 

 
 ตารางท่ี 4.8 จากผลการศึกษาในเร่ืองค่าความร้อน พบว่าพลาสติกเป็นประเภทขอองค์ประกอบ
ที่มีค่าความร้อนมากที่สุด จากผลการศึกษาพบว่าค่าความร้อนเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อถูกเผาซึ่งสามารถ
นําไปใช้ในการตัดสินใจเลือกระบบการกําจัดแบบวิธีการเผาเพื่อนําไปผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าได้หรือ  
แปรรูปในอุตสาหกรรมได้ 

4.2.5 อัตราปริมาณการเกิดขยะต่อวนั 
  พิจารณาการจํานวนประชากรทั้งหมด 9,448 คน และพิจารณาจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
5,860 กิโลกรัมต่อวัน จะได้อัตราการเกิดขยะประมาณ 0.62 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

4.2.6 ระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอย 
  จากการสํารวจพบว่ามหาวิทยาลัยมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 2 ประเภท ได้แก่ ถังขยะ
พลาสติกแบบมีฝาปิดขนาด 70 ลิตร ใช้วางภายในอาคารสํานักงานและหอพักโดยมีถุงดํารองรับ         
ขยะมูลฝอยด้านในและถังพลาสติกแบบมีฝาปิดติดกับตัวถังขนาด 120 ลิตร ใช้วางบริเวณภายนอกอาคาร
และริมทางเท้าโดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัยซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สี เพ่ือแยกประเภทขยะมูลฝอยออกเป็น
ขยะเปียกถังสีเขียวและขยะแห้งถังสีเหลืองโดยมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยต้ังตามจุดต่าง ๆ ใน
แหล่งกําเนิดมูลฝอยรวม 40 จุด โดยจะใช้เวลาเก็บรวบรวมประมาณจุดละ 3 นาที ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได้มี
การจัดให้มีภาชนะรองรับในแต่ละจุดจํานวนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปริมาณมูลฝอยในบริเวณน้ันรวมภาชนะที่
ใช้ทั้งหมด 198 ถัง  

4.2.7 วิธีการเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอยไปกําจดั 
  มหาวิทยาลัยมีการเก็บขนและขนส่งมูลฝอยไปกําจัดด้วยรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย
ขนาดความจุ 7 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 คัน ดังแสดงในรูป 4.3 โดยมีพนักงานของมหาวิทยาลัยประจํารถ 
3 คน คือ พนักงานขับรถ 1 คนและพนักงานเก็บขยะ 2 คน ในช่วงปิดภาคเรียนจะทําการเก็บขน 1 รอบ
คือ เวลา 9.00-12.00 น. แล้วนํามูลฝอยไปกําจัด ส่วนช่วงเปิดภาคเรียนจะทําการเก็บขน 2 รอบคือ เวลา 
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9.00-12.00 และ 13.00-15.00 แล้วรวมมูลฝอยไปกําจัด เน่ืองจากขยะมีปริมาณจํานวนมาก        
เส้นทางการเดินรถจึงต้องทําให้ครอบคลุมทุกจุดวางถังขยะภายในมหาวิทยาลัยเส้นทางการเดินรถและจุด
วางถังขยะแสดงในรูปที่ 4.1  โดยในการเก็บขนขยะน้ันพนักงานจะทําการมัดปากถุงและยกถุงดําขึ้นบนรถ 
ส่วนในภาชนะรองรับที่ไม่มีถุงดําจะทําการเทมูลฝอยใส่รถเก็บขนขยะ โดยแม่บ้านแต่ละอาคารจะเป็น
ผู้รับผิดชอบเปลี่ยนถุงดํา 
 4.2.8 เส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย 

 
รูปที่ 4.1 แสดงภาพแผนที่เส้นทางการเก็บขนขยะและจุดวางถังขยะ 

 
  เสน้ทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอย ช่วงเช้า (9.00-12.00น.) 
  จุดเริ่มต้นอาคารอํานวยการ - สนามซอฟท์บอล – อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา – 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า – สนามเทนนิส – ร้าน 7-eleven – อาคารศูนย์วิจัยพฤกษศาสตร์ – 
โรงอาหารวิศวกรรมศาสตร์ – อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล – อาคารเรียนและปฏิบัติการวิชา
พ้ืนฐาน – คณะสหเวชศาสตร์ – ลานชงโค – หอพักแพทย์ B – อาคารพลาซ่า – ธนาคารไทยพาณิชย์ – 
สมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ – คณะพยาบาลศาสตร์ – ศูนย์การแพทย์ฯ – ร้าน 7-eleven – สนามกีฬา
ศูนย์การแพทย์ – หอพักพยาบาล – หอพักแพทย์ – เรือนไทย – วงเวียน – โรงเรียนสาธิต – แคมป์
คนงาน – อาคารฝึกกีฬาทางน้ํา – สนามฟุตบอล - อาคารอํานวยการ 
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  เสน้ทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอย ช่วงบา่ย (13.00-15.00น.) 
  จุดเริ่มต้นอาคารอํานวยการ – อาคารกีฬา 2 – คณะเภสัชศาสตร์ – ร้านอาหาร season – 
หอใน – อาคารที่พักบุคลากร - บ่อฝังกลบขยะทรายมูล 

4.2.9 การกําจัดขยะมลูฝอย 
  เดิมทีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้มีการสร้างเตาเผาขยะขึ้นภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการกําจัดขยะ โดยใช้นํ้ามันเป็นเช้ือเพลิงลักษณะเตาเผาเป็นเตาเผาที่ไม่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิได้ มีปล่องควันต่อจากเตาเผาเพื่อระบายอากาศเสียและควันไฟ โดยไม่มีระบบทําความ
สะอาดอากาศ ซึ่งการดําเนินการมีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการได้แก่ ขยะมูลฝอยมีความช้ืนค่อนข้างสูง   
ทําให้เผาไหม้ได้ยากเพราะมูลฝอยที่นํามาเผาทั้งหมดไม่ได้แยกประเภทก่อนและเตาเผาไม่สามารถควบคุม
อุณหภูมิได้จึงก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและมีส่วนที่เผาไหม้ไม่หมดเหลืออยู่ นอกจากน้ีขยะมูลฝอย      
ที่นํามากองไว้ ได้ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ปัญหาเรื่องกลิ่นและความสกปรกประกอบกับเป็น
เตาเผาที่ใช้เช้ือเพลิงเป็นนํ้ามัน จึงประสบปัญหาราคาน้ํามันแพงขึ้น ทําให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการกําจัด
ขยะมูลฝอยจึงได้ทําการปิดตัวลง 
  ต่อมามหาวิทยาลัยได้ทําการเปลี่ยนวิธีในการกําจัดมูลฝอย โดยการเก็บขนและขนส่งมูลฝอย
ไปกําจัดพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่มีอยู่ในท้องถิ่นคือสถานท่ีเทกองฝังกลบขององค์การบริหารตําบล   
ทรายมูล อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยหลังจากที่ได้เก็บขนเสร็จพนักงานจะขับรถนําขยะมูลฝอย
ไปทิ้งที่สถานที่เทกองและฝังกลบขยะมูลฝอยดังกล่าว ซึ่งห่างจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
ประมาณ 8 กิโลเมตร ลักษณะพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบขนาดใหญ่มีเน้ือที่ประมาณ 12 ไร่ การดําเนินการฝังกลบ
ในพ้ืนที่ น้ีใช้การเทกองขยะมูลฝอยทับกันโดยไม่มีการปิดทับด้านบนของหลุมที่ใช้งานอยู่แต่ละวัน 
จนกระทั่งมีความสูงระดับหน่ึงจึงทําการปิดทับด้วยดินแล้วจึงเร่ิมเทกองขยะมูลฝอยในบริเวณอ่ืนต่อไป 
จากการสอบถามพนักงานประจํารถเก็บขนขยะมูลฝอย และชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บขยะมูลฝอยที่อยู่มานาน
ทําให้ทราบว่าขยะมูลฝอยที่นํามาเทกองไม่ได้มีการแยกประเภทและโดยรอบกองขยะเก็บมูลฝอยไม่ได้มี
การปูช้ันวัสดุกันซึมของของเหลวที่เกิดจากการเทกองมูลฝอยลงสู่แหล่งนํ้าบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ  
  ในปัจจุบันสถานที่เทกองขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายมูล ได้มีการลด
ปริมาณขยะที่ถูกนํามากองค้างไว้เป็นจํานวนมาก จากการสอบถามทราบว่าเหตุเน่ืองมาจากโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินจะไม่อนุญาตให้มีการนําขยะมาทิ้งในบริเวณดังกล่าวอีกต่อไป 
เน่ืองจากทางโรงเรียนจะใช้ประโยชน์บนที่ดินแห่งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลทรายมูลจึงมีการติดต้ัง
เครื่องป่ันขยะและเคร่ืองคัดแยกขยะ โดยจะนําถุงและพลาสติกที่ทําการป่ันและแยกประเภทแล้วรวมกัน
และขนส่งไปขายยังโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่จังหวัดสระบุรี ส่วนขยะประเภทที่สามารถรีไซเคิลได้ จะมีผู้
ประกอบอาชีพแยกขยะขายที่กองขยะแยกออกไปก่อนแล้ว คงเหลือแต่เพียงเศษอาหารและขยะอินทรีย์
ต่าง ๆ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ  
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รูปที่ 4.2 แสดงรถเก็บขนขยะแบบอัดท้ายความจุ 7 ลูกบาศก์เมตร 

 
รูปที่ 4.2 (ต่อ) แสดงรถเก็บขนขยะแบบอัดท้ายความจุ 7 ลูกบาศก์เมตร 
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รูปที่ 4.3 ระบบการกําจัดเดิมที่มหาวิทยาลยัเคยใช้ 

 
รูปที่ 4.4 แสดงการเทกองขยะบนพ้ืนที่บริเวณบ่อทิ้งขยะองค์การบริหารส่วนตําบลทรายมูล 

 
 4.2.10 การทําการศึกษาระบบกําจัดขยะ 
  จากการศึกษาระบบการกําจัดขยะในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียที่
เกิดขึ้นจากการใช้ระบบในการกําจัดน้ัน ๆ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบต่าง ๆ ทั้ง 7 ระบบ 
แสดงในตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 แสดงข้อเปรียบเทียบการกําจัดมูลฝอยในด้านเทคนิคโดยวิธีต่างๆ 

เทคโนโลยี ข้อดี ข้อจํากัด 
1. เทคโนโลยีเตาเผาขยะ 
(Incineration) 

- มีความยืดหยุ่นต่อประเภทของ
ขยะสูง สามารถทําลายขยะได้
หลากหลายประเภท ใน เวลา
เดียวกัน 
- ลดมวลและปริมาตรได้มาก 
- เวลากําจัดสั้น 
- ผลิตพลังงานได้มาก 
- ใช้พ้ืนที่ระบบน้อย 

- เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานและบํารุงรักษาสูง 
- ขนาดของโรงงานกําจัดที่มีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ควรมี
กําลังการกําจัดไม่ตํ่ากว่า 250 ตัน
ต่อวัน 
- เป็ น เทคโน โล ยีขั้ นสู ง  ยั งไม่
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เอง
ในประเทศ 

2. เทคโนโลยีการย่อยสลาย
แบบไม่ใช้ออกซิเจน  
(Anaerobic Digestion, AD) 

- เป็นเทคโนโลยีสะอาด 
- องค์ประกอบขยะในประเทศมี
สารอินทรีย์ย่อยสลายได้สูง 
- เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน สามารถ
พั ฒ น า เท ค โน โล ยี ไ ด้ เอ ง ใน
ประเทศ 

- ต้องส่งเสริมให้มีการแยกขยะ
อินทรีย์จากต้นทาง 
- ควรพัฒนาพันธ์ุจุลินทรีย์ที่ 
ให้  Gas Yield สู งแ ล ะท น ต่ อ
สภาพแวดล้อมได้ดี 
- ค วรส ร้ า งต ล าด ให้ กั บ ส าร
ปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือ เพ่ิ ม
รายได้ให้กับระบบ 

3. เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจาก
หลุมฝังกลบขยะ (Landfill Gas 
to Energy) 

- หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยมีอยู่
จํานวนมากเทคโนโลยีน้ีจะช่วย
ล ด ก า ร ป ล่ อ ย มี เท น ขึ้ น สู่
บรรยากาศ 
- ลดความเสี่ยงในการระเบิดหรือ
เพลิงไหม้บริเวณฝังกลบ 

 

- ต้องมีปริมาณขยะในหลุมฝัง
กลบมากกว่า 1 ล้านตัน จึงเกิด
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
- การพยากรณีการเกิดก๊าซขึ้นอยู่
กั บหลาย ปั จจั ย  ยาก ต่อการ
พยากรณ์ 
- องค์ความรู้ยังไม่แพร่หลาย 

4. เทคโนโลยีผลิตเช้ือเพลิงขยะ 
(Refuse Derived Fuel) 
 

- เป็นเทคโนโลยีสะอาด 
- ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีไพโรไล
ซิส/ก๊าซซิฟิเคช่ัน 

- ไม่เป็นระบบกําจัดที่เบ็ดเสร็จใน
ตัวเองยังต้องการระบบกําจัดขั้น
สุดท้าย 
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เทคโนโลยี ข้อดี ข้อจํากัด 
 - โรงกําจัดมีขนาดเล็ก สามารถ

สร้างกระจายตามจุดต่าง ๆ  
ณ แหล่งกําเนิด 
- เช้ือเพลิงที่ได้ไม่จําเป็นต้องผลิต
พลังงานทันทีสามารถเก็บไว้ได้ 
- ใช้พ้ืนที่ระบบน้อย 
- เทคโนโลยีสามารถพัฒนาเองได้
ในประเทศ 

- ยังขาดข้อมูลโรงงานกําจัดที่มี
การเดินระบบในเชิงพาณิชย์ 
- ยั ง ไม่ มี ต ล า ด ก า ร ซื้ อ ข า ย
เช้ือเพลิงจากขยะ 

5. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเช้ือเพลิง 
(Gassification) 
5. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเช้ือเพลิง 
(Gassification) 

- เป็นเทคโนโลยีสะอาด 
- ลดมวลและปริมาตรได้ดี 
- เวลากําจัดสั้น 
- ผลิตพลังงานได้มาก 
- ใช้พ้ืนที่ระบบน้อย 

- ต้องมีการจัดการขยะเบื้องต้น
ก่อน (เช่นการทํา RDF) 
- เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานละบํารุงรักษาสูง 
- ยังขาดข้อมูลโรงกําจัดที่มีการ
ดําเนินงานในเชิงพาณิชย์ 

6. เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค 
(Plasma Arc) 

- ให้ความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมาก
สามรถใช้ในการเผาทําลายขยะ
มูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ขี้ เถ้าที่ เกิดจากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเป็น Slag ซึ่ง
สารอันตรายที่เกิดขึ้นในขี้เถ้าจะ
ถู กจับอ ยู่ ใน  Slag ทํ าให้ หมด
ความเป็นพิษ 

- ใช้เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติงานและบํารุงรักษาสูง 
- สถานภาพของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นเคร่ืองต้นแบบ 
ยั งไม่ มี ข้ อมู ล ยืน ยัน โรงงานที่
ดําเนินการในเชิงพาณิชย์ 

7. เทคโนโลยีการแปรรูปขยะ
พลาสติกเป็นนํ้ามันเช้ือเพลิง 

- เช้ือเพลิงอยู่ในสถานะของเหลว
ทําให้สะดวกและประหยัดค่า
ขนส่ง 
- เช้ือเพลิงที่ ไม่จําเป็นต้องผลิต
พลังงานทันที เก็บไว้เมื่อใดก็ได้ 
- ใช้พ้ืนที่ระบบน้อย 

- ต้องมีการคัดแยกประเภทของ
ขยะพลาสติก 
- ต้องมีระบบการทําความสะอาด
ขยะพลาสติก 
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 4.2.11 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัดเก็บขยะของมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ 
  จากการทําการสํารวจข้อมูลในแง่ของปริมาณที่สถานที่ทิ้งขยะองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายมูลพบว่ามีการปนเป้ือนของขยะติดเช้ือที่มาจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เป็นจํานวนมาก 
ประมาณ 699.10 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งทําให้เกิดอันตรายแก่ผู้เก็บขน ตลอดจนบุคคลที่ประกอบอาชีพ
เก่ียวกับขยะมูลฝอยและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง และอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
ต่าง ๆ  
  ขยะติดเช้ือที่พบในสถานที่ทิ้งขยะองค์การบริหารส่วนตําบลทรายมูล ได้แก่ เข็มฉีดยาที่มี
การใช้แล้ว ถุงเลือด ถุงนํ้าเกลือ ผ้าปิดแผล เป็นต้น ซึ่งขยะเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความพร้อม
ด้านบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญหรือผ่านการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานด้านการเก็บขนและกําจัดมูล
ฝอยติดเช้ืออย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ  
  นอกจากขยะติดเช้ือแล้วยังพบเศษอาหารและขยะอินทรีย์ที่มาจากโรงอาหารหอพักนิสิต 
ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา (พลาซ่า) และโรงอาหารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นจํานวนมาก ประมาณ 
2,529.18 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งขยะเหล่าน้ีสามารถนําไปผลิตแก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊ส รวมถึงสามารถนําไป
เป็นอาหารของสัตว์อ่ืนอย่างเช่น สุกรหรือปลา เป็นต้น โดยเมื่อนําขยะเหล่าน้ีไปทิ้งที่สถานที่ทิ้งขยะ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายมูล จะไม่มีการดําเนินการใด ๆ เน่ืองจากไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อ
ได้ ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นและอาจเป็นที่มาของโรคต่าง ๆ ได้ ซึ่งขยะเหล่าน้ีอาจมีสาเหตุมาจากการไม่คัดแยก
ขยะของผู้ประกอบการร้านค้า รวมถึงนโยบายของทางมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้า แยกขยะอินทรีย์หรือเศษอาหารออกจากขยะท่ัวไปอย่างจริงจัง ทําให้เกิดการปะปนของขยะ
เหล่าน้ีได้ 
 
4.3 การคาดการณ์ปริมาณขยะในอนาคต 
 จากข้อมูลที่ผู้จัดทําได้รับมาจากพนักงานเก็บขยะ ซึ่งได้ให้ข้อมูลมาในรูปแบบถุงและถัง ดังแสดง
ในตารางที่ 4.10 
ตารางที่ 4.10 แสดงข้อมูลของปริมาณขยะในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

บริเวณพืน้ที ่ จํานวนถังขยะ (ใบ) จํานวนถุงดํา (ถุง)
1. อาคารสโมสร     
    ด้านหน้า 2 
    ด้านหลัง 3 
2. เซเว่น อีเลฟเวน (ส่วนกลาง) 4 
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บริเวณพืน้ที ่ จํานวนถังขยะ (ใบ) จํานวนถุงดํา (ถุง)
3. ตู้ ATM (สโมสร) 1 
4. ศูนย์วิจัยพฤกษศาสตร ์ 2 
5. อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐาน 4 
6. อาคารสหเวชศาสตร์ 2 
7. อาคารหอสมุด 1 
8. อาคารอํานวยการ 3 
9. ห้องช่าง 2 
10. อาคารเรียนรวม 4 
11. อาคารประปา 2 
12. อาคารไฟฟ้า 3 
13. อาคารพักบุคลากร A 5 
14. อาคารพักบุคลากร B 1 
15. อาคารพักบุคลากร C 1 
16. อาคารพักบุคลากร 3 หลัง 4 
17. บ่อบําบัด - 
18. ส่วนคณะพละฯ 
     โรงยิม 1 2 
     โรงยิม 2 3 
     สํานักงานคณะ 4 
     โรงยิม 3 2 
     สระว่ายนํ้า 3 
     สนามยิงธนู 2 
     สนามกีฬากลาง 4 
19. ส่วนคณะวิศวะฯ 
     อาคารสํานักงานคณะ 2 
     อาคารโยธา, เคมี 3 
     อาคารไฟฟ้า, เครื่องกล 4 
     อาคารอุตสาหการ 2 
20. คณะเภสัฃฯ 4 
21. คอนโดแพทย์ 3 
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บริเวณพืน้ที ่ จํานวนถังขยะ (ใบ) จํานวนถุงดํา (ถุง)
22. คณะพยาบาล 2 
23. ศูนย์การแพทย์ - 127 
24. โรงอาหารแพทย์ 2 
25. หอพักพยาบาล 3 
26. สํานักงานกิจการหอพัก 7 
27. หอพัก 10 6 
28. อ่ืน ๆ 
     หอพระ 7 
     เรือนไทย 4 
     ห้างพลาซา่ 8 
     ป้อมยามคอนโด 
     คิวรถตู้ 381 
    ลานชงโค 
    ป้อมยามหน้ามหาลัย 
    โรงเรียนสาธิต 
    ป้อมยามสะพาน3 
รวมทั้งสิ้น 121 127 
รวมเป็นนํ้าหนัก 2,480.5 1,444.625 
รวมทั้งหมด 3,925.125 
ทําความสะอาดบริเวณเตาเผาขยะ กวาดบริเวณห้องพัก 

บันทึกข้อมูลการใช้รถบรรทกุขยะ เก็บขยะทิ้งที่ ที.พี.ไอ สระบุรี 1 เที่ยว 

บํารุงรักษารอบรถบรรทุกขยะ เบ้ืองต้น   
  
 ผู้จัดทําจึงได้ทําการแปลงนํ้าหนักจากถุงและถังเป็นกิโลกรัมโดยทําการสุ่มช่ังนํ้าหนักขยะทั้งหมด 
3 ถุง คือ ถุงเบา ถุงหนักปานกลาง และถุงหนักมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.375 กิโลกรัมต่อถุง           
และหาน้ําหนักเฉลี่ยของถังขยะ ได้เท่ากับ 20.5 กิโลกรัมต่อถัง โดยพนักงานเก็บขยะ ได้เก็บข้อมูลต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2553-2559 ผู้จัดทําจึงได้ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11 แสดงข้อมูลของปริมาณขยะ จํานวนประชากร และอัตราการเกิดขยะ 

ปี ขยะต่อวัน (kg) จํานวนประชากร (คน) อัตราการเกิดขยะ 
2553 2,077 8,849 0.23 
2554 2,373 8,836 0.26 
2555 3,204 8,364 0.38 
2556 2,963 8,599 0.34 
2557 3,382 8,831 0.38 
2558 3,350 9,197 0.36 
2559 3,855 9,448 0.41 

 
 จากตารางที่ 4.11 ทําให้เราได้ทราบปริมาณขยะต่อวันที่ผ่านมาเพ่ือทําการคาดการณ์ปริมาณ
ขยะในอนาคต โดยเริ่มจากการคาดการณ์ปริมาณประชากร จากน้ันจึงหาค่าเฉล่ียอัตราการเกิดขยะต่อวัน  
จะทําให้สามารถประมาณค่าปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังแสดงในตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงข้อมูลของปริมาณขยะ จํานวนประชากร และอัตราการเกิดขยะ 

ปี พ.ศ. ประชากร (คน) ปริมาณขยะทีเ่กิดขึ้น (kg/day) 
อัตราการเกิดขยะ 

(kg/คน/day) 
2553 8,849 2,077 0.23 
2554 8,836 2,373 0.26 
2555 8,364 3,204 0.38 
2556 8,599 2,963 0.34 
2557 8,831 3,382 0.38 
2558 9,197 3,350 0.36 
2559 9,448 3,855 0.41 
2560 9,629 4,237 0.44 
2561 9,815 4,613 0.47 
2562 10,006 5,003 0.50 
2563 10,201 5,407 0.53 
2564 10,401 5,825 0.56 
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ปี พ.ศ. ประชากร (คน) ปริมาณขยะทีเ่กิดขึ้น (kg/day) 
อัตราการเกิดขยะ 

(kg/คน/day) 
2565 10,606 6,258 0.59 
2566 10,816 6,706 0.62 
2567 11,031 7,170 0.65 
2568 11,252 7,651 0.68 
2569 11,478 8,149 0.71 
2570 11,710 8,665 0.74 
2571 11,947 9,199 0.77 
2572 12,190 9,752 0.80 
2573 12,440 10,325 0.83 
2574 12,695 10,918 0.86 
2575 12,957 11,532 0.89 

 
4.4 การวางแผนการจัดการขยะในอนาคต 
 4.4.1 การวางแผนการเก็บขนขยะ 
  เน่ืองจากขยะในอนาคต อาจมีปริมาณมากเกินกว่าที่รถเก็บขนขยะขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร 
ที่ใช้ในปัจจุบันจะสามารถเก็บขนได้ ทางผู้จัดทําจึงแนะนําให้นํารถเก็บขนขยะขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร     
มาใช้งาน โดยให้แบ่งเขตการจัดเก็บขยะ โดยให้พ้ืนที่รับผิดชอบของรถขยะขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรและ     
5 ลูกบาศก์เมตร เป็นดังรูปที่แสดง 4.5 
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รูปที่ 4.5 แสดงภาพแผนที่เส้นทางการเก็บขนขยะและจุดวางถังขยะ 
 4.4.2 อัตราการเติบโตและปริมาณถังขยะในอนาคต 
  จากการสํารวจภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) พบว่า ยังมีหลายจุดที่ไม่มี
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและเน่ืองจากมีประชากรที่ ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ดังกล่าวเป็นจํานวนมาก            
จึงมีความจําเป็นจะต้องเพ่ิมจํานวนจุดวางถังขยะ โดยแต่ละจุดวางถังขยะจะมีถังขยะจํานวน 4 ถัง         
ซึ่งแบ่งเป็นถังขยะ 2 ประเภท คือ ขยะทั่วไป 2 ถัง และขยะรีไซเคิล 2 ถัง  
 
ตารางที่ 4.13 แสดงให้เห็นถงึการเพ่ิมขึ้นของจํานวนถังขยะและจุดวางถังขยะที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

ปี พ.ศ. ประชากร (คน) จํานวนถังขยะ (ถัง) จุดวางถังขยะ (จุด) 
2560 9,629 198 40 
2561 9,815 202 41 
2562 10,005 206 42 
2563 10,200 210 42 
2564 10,400 214 43 
2565 10,604 218 44 
2566 10,814 222 45 
2567 11,029 227 46 
2568 11,250 231 47 
2569 11,476 236 48 
2570 11,708 241 49 
2571 11,945 246 50 
2572 12,188 251 51 
2573 12,437 256 52 
2574 12,692 261 53 
2575 12,954 266 54 
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รูปที่ 4.6 แสดงให้เห็นถึงจุดวางถังขยะภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์

  
 4.4.3 รายจ่ายโดยประมาณในการเพ่ิมรถขนถ่ายขยะมูลฝอย 
  จากตารางที่ 4.14 แสดงให้เห็นถึงรายจ่ายโดยประมาณ ในการเพ่ิมรถขนถ่ายมูลฝอย       
ซึ่งสรุปได้ว่าหากเราเพ่ิมรถขนถ่ายมูลฝอยอีก1คันจะทําให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 1,133,300 บาท 
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ตารางที่ 4.14 ตารางสรุปรายการคํานวณรถเก็บขนขยะแสดงให้เห็นถึงรายจ่ายโดยประมาณ 

ประเภท 
 

ขนาด (ลูกบาศก์เมตร) 7 5 

ราคารถ (บาท) 2,300,000 1,800,000 
ค่าเสื่อมของรถ/ปี (บาท) 258,750 202,500 

จํานวนคน 
รายเดือน 3 3 
รายวัน 1 1 

ค่าจ้าง/เดือน (บาท) 

รายเดือน 17,500 17,500 
รวม 52,500 52,500 

รายวัน 430 430 
รวม 12,900 12,900 

ปริมาณท่ีเก็บขนได้มากที่สดุ/วัน 
(กิโลกรัม) 

7,000 5,000 

ค่าน้าํมัน 

ราคา 
(บาท) 

2,000 2,000 

วัน 4 5 

รวม/ป ี ฿1,226,050.00 ฿1,133,300.00 
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 4.4.4 ถังขยะชนิดแสดงตัวอย่างหรือสัญลักษณ์ของขยะแต่ละประเภท  
  จากการสังเกตถังขยะในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พบว่าเป็นถังขยะแบบ     
มีฝาปิดขนาดบรรจุ 240 ลิตร แบ่งเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล โดยไม่มีสัญลักษณ์หรือ
รูปภาพแสดงตัวอย่างของขยะแต่ละประเภท ดังรูปที่แสดง โดยทางคณะผู้จัดทําได้มีความเห็นว่า ถังขยะที่
มีการใช้น้ีไม่จูงใจและไม่สร้างความเข้าใจในการคัดแยกขยะ เน่ืองจากนิสิตส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเก่ียวกับ
ขยะแต่ละประเภท จึงควรมีถังขยะที่บ่งบอกชัดเจน จูงใจให้มีการแยกขยะภายในมหาวิทยาลัยดังรูปที่ 4.7 
รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
 

 
รูปที่ 4.7 แสดงสัญลักษณ์ของขยะแต่ละประเภท 

 
 4.4.5 การนําขยะไปกําจัดหรือแปรสภาพขยะให้ถูกวิธ ี
  จากตารางที่ 4.7 แสดงองค์ประกอบของขยะ ทําให้ทราบปริมาณและองค์ประกอบของขยะ
ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พบว่าขยะที่เกิดขึ้น ไม่ได้ถูกกําจัดโดยวิธีที่ถูกต้อง 
โดยพบว่าขยะที่เกิดขึ้นเรียงจากมากไปน้อยได้แก่ เศษอาหาร พลาสติก ขยะติดเช้ือ กระดาษ ผ้า แก้ว 
โลหะ ไม้ ยางและหนัง โดยคณะผู้จัดทําได้ทําการศึกษาการกําจัดแบบถูกวิธีคือ 
  4.4.5.1 เศษอาหาร  
   สามารถนําไปเปลี่ยนเป็นก๊าซไบโอมีเทนได้ โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
ได้มีเครื่องผลิตก๊าซไบโอมีเทนจากเศษอาหาร ติดต้ังอยู่ในอาคารปฏิบัติการพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม โดย
เครื่องน้ีสามารถรับเศษอาหารได้ 70 กิโลกรัม/วัน และสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้  
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รูปที่ 4.8 เครือ่งผลิตก๊าซไบโอมีเทนจากเศษอาหาร 

  4.4.5.2 การคดัแยกขยะรีไซเคลิ                         
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้มีการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะโดยมุ่งเน้น

ที่การแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เพ่ือให้นิสิตและบุคลากรรวมถึงชาวบ้านโดยรอบมหาวิทยาลัยนําขยะ
มาจําหน่าย ถือเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล และลดจํานวนขยะประเภท พลาสติก แก้ว โลหะ 
กระดาษ อีกด้วย    

 
รูปที่ 4.9 โรงคัดแยกขยะ 

  4.4.5.3 การกําจัดขยะติดเชือ้และสารอันตราย 
   โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ได้มีการว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดการในการกําจัด  
ขยะติดเช้ือและสารอันตรายที่มาจากโรงพยาบาล แต่แหล่งผลิตของขยะเหล่าน้ีไม่ได้มาจากโรงพยาบาล
แห่งเดียวเท่าน้ัน ยังมีแหล่งอ่ืนอาทิเช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ 
รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นแหล่งผลิต ดังน้ันจึงควรมีการควบคุมและตรวจสอบการร่ัวไหลและ
หาทางป้องกัน โดยทางคณะผู้จัดทําได้มีความเห็นว่าควรมีถังขยะติดเช้ือและสารอันตรายแยกออกมา   
และถูกจัดวางให้เหมาะในทุกแหล่งกําเนิด โดยให้มีนโยบายการแยกขยะเหล่าน้ีอย่างจริงจัง เน่ืองจาก   
ขยะติดเช้ือ  
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รูปที่ 4.9 Flowchart แสดงภาพการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภท 
 
 

ขยะมูลฝอย

เศษอาหาร 

2529.2 kg/day 

การคัดแยก

ขยะรีไซเคิล 

24530.5 kg/day 

ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย 

699.1 kg/day 

เทคโนโลยีก๊าซ

การหมักทํา

เทคโนโลยีผลิตเช้ือเพลิงขยะ

พลาสติก

แปรรูปและนํากลับมาใช้
ใหม่

แก้ว กระดาษ 
โลหะ ผ้า ไม้

แยกออกจากขยะ
ทั่วไปก่อนทิ้งและ
นําไปกําจัดอย่างถูก
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     บทที่ 5  

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 เป็นการศึกษาระบบการจัดการขยะเพื่อวางแผนเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบและการ
จัดการขยะ โดยทําการเก็บข้อมูลของขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ในแง่ของปริมาณ ชนิดของขยะท่ีเกิดขึ้น 
องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ค่าความร้อน ค่าความช้ืน และระบบการจัดการที่ เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพ่ือจะหาแนวทางในการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งผลการศึกษาสรุปผลได้ดังน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยในช่วงปิดภาคเรียน (เดือนตุลาคม) มีปริมาณขยะ    
มากที่สุดเท่ากับ 2,885 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนในช่วงเปิดภาคเรียน (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ในวันอังคารน้ัน   
มีปริมาณขยะมากที่สุดในสัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์) เท่ากับ 5,860 กิโลกรัมต่อวัน เมื่อดูจากประชากรทั้งหมด 
9,448 คน สามารถคิดอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของประชากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ โดยพิจารณาจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 5,860 กิโลกรัมต่อวัน จะได้อัตราการเกิดปริมาณขยะ 
0.62 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่  
ต้องจัดการสูงสุดประมาณ 5.8 ตันต่อวัน 
 จึงทําการทดลองหาองค์ประกอบของขยะในช่วงวันที่มีอัตราการเกิดขยะมากท่ีสุด ในช่วง      
เปิดภาคเรียน ดังแสดงในรูปที่ 5.1 โดยพบว่า มีเศษผัก ผลไม้และเศษอาหารมีปริมาณเท่ากับ 2,529.18 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 24.60 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด องค์ประกอบขยะมูลฝอยที่มีปริมาณ
รองลงมา 5 อันดับแรก ได้แก่ พลาสติก กระดาษ ขยะติดเช้ือและสารอันตราย แก้ว หิน กระเบ้ือง ส่วนใน
การทดสอบหาค่าความช้ืนของขยะมูลฝอย พบว่ามีผัก ผลไม้ เศษอาหาร มีค่าความช้ืนร้อยละ 75.41 
รองลงมากระดาษ มีค่าความช้ืนร้อยละ 30.71 และจากการศึกษาในเร่ืองค่าความร้อน พบว่าพลาสติก ให้
ค่าความร้อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณ คือมีค่าความร้อนเท่ากับ 17,000 กิโลจูลต่อกิโลกรัม 
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รูปที่ 5.1 แสดงองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
ด้านระบบการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเพ่ือแยก

ประเภท แบ่งขยะมูลฝอยเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียกและขยะแห้งนอกจากน้ันยังมีถังขยะชนิดใหม่ที่
แยกประเภทของขยะได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะอินทรีย์ ถูกนําไปใช้ใน     
อาคารเรียนต่าง ๆ แต่ในทางปฏิบัติไม่มีการแยกทิ้งตามประเภทของถัง 
 การเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอยใช้รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายของมหาวิทยาลัย ขนาด
ความจุ 7 ลูกบาศก์เมตร และมีการขนส่งขยะมูลฝอยไปกําจัด ณ สถานที่เทกองและฝังกลบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายมูล อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

 
5.2 การเสนอแนะแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
องครักษ์  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ควรมุ่งเน้นในการลดปริมาณขยะมูลฝอยเป็นสําคัญ 
เน่ืองจากผลการศึกษาครั้งน้ีทําให้ได้ข้อมูลด้านชนิด ปริมาณ และองค์ประกอบ ค่าความช้ืน ค่าความร้อน 
ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย จากข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นค่าใน
มหาวิทยาลัยมีปริมาณผัก ผลไม้ และเศษอาหารมากที่สุด ขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยจึงเหมาะแก่การ
นําไปกําจัดโดยวิธีการหมักเพ่ือนําเช้ือเพลิงที่เกิดจากการหมักไปใช้งาน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยของเรา     

เศษอาหาร
43%

พลาสติก
17%

ขยะติดเชื้อ
12%

กระดาษ
9%

เศษแก้ว
5%

เศษผ้า
5%

โลหะ
4%

เศษไม้
3%

ยางและหนัง
2%

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย (%)

เศษอาหาร พลาสติก ขยะติดเชื้อ กระดาษ เศษแก้ว
เศษผ้า โลหะ เศษไม้ ยางและหนัง
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มีแพลนท์ไบโอแก๊ส ซึ่งในแพลนท์แห่งน้ีสามารถซ่ึงสามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่อได้ แต่อย่างไรก็ตาม     
การนําขยะมาหมกปุ๋ยไม่สามารถกําจัดขยะได้ทุกประเภทให้หมดไปได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงขยะมูลฝอย
ประเภทเกิดการย่อยสลายได้ยาก เช่น โฟม พลาสติก เป็นต้น จึงควรมีการทําการลดปริมาณขยะประเภท
โฟม และพลาสติก ลงเสียก่อน โดยวิธีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 
 5.2.1 ขัน้ตอนการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ องครักษ์ มีดังนี ้
  5.2.1.1 การให้ความรู้แก่นสิิต ปลูกจิตสํานึกในการแยกขยะ 
   ควรมีการให้ความรู้แก่การแยกขยะแก่นิสิตในมหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรที่มีความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะเป็นอย่างดี เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้ นอกจากน้ันยังแนะนําให้
พนักงานเก็บขนขยะภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยายด้านปัญหาที่พบ รวมถึงการแก้ปัญหาและ        
ขอความร่วมมือจากนิสิต เริ่มต้นที่นิสิตที่พักอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก 
   การคัดแยกมูลฝอย หลังจากมีการให้ความรู้ในเบ้ืองต้น ในระยะแรกควรมีการแยก
ประเภทถังขยะเป็น 4 ประเภทสําหรับหอพักในของนิสิต คือขยะประเภททั่วไปและขยะประเภทรีไซเคิล 
ขยะประเภทอันตรายและขยะประเภทย่อยสลาย เพ่ือให้นิสิตเริ่มการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง            
โดยในเบ้ืองต้นอาจมีการตรวจสอบผลการดําเนินการ โดยการสุ่มตรวจถังขยะแต่ละประเภทว่ามีขยะชนิด
อ่ืนปนมามากน้อยเท่าใด  
   ภาชนะรองรับ แยกตามประเภทของขยะมูลฝอย 4 ประเภทดังกล่าว ควรใช้สําหรับ   
ทิ้งถังขยะชนิดต่างๆ ซึ่งมีภาพหรือข้อความแสดงไว้บนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับหลักสากล เข้าใจง่ายและรวดเร็ว ดังน้ี 
    1. ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทย่อยสลายได้ ควรติดข้อความ “ขยะย่อย
สลาย” และใช้สัญลักษณ์ประทับบนตําแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนสําหรับทิ้งขยะมูลฝอยพวกเศษอาหาร           
เศษผักผลไม้ ใบไม้ก่ิงไม้ กระดูกสัตว์ เป็นต้น 
    2. ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทยังใช้ได้ หรือ รีไซเคิล ควรติดข้อความ      
“ขยะยังใช้ได้” หรือข้อความ “ขยะรีไซเคิล” ประทับบนตําแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนสําหรับทิ้ง          
ขยะมูลฝอยพวกขวดน้ําพลาสติก ถุงพลาสติก กระป๋อง อลูมิเนียม เป็นต้น 
    3 . ภาชนะรองรับ ขยะมู ลฝอยประ เภทขยะ อันตราย  ควรติ ดข้ อค วาม              
“ขยะอันตราย” ประทับบนตําแห่งที่มองเห็นได้ชัดเจน สําหรับทิ้งขยะมูลฝอย พวกภาชนะบรรจุสารเคมี  
ที่ใช้ในบ้านหรือที่อยู่อาศัย หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย เป็นต้น 
    4. ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภททั่วไป ควรติดข้อความ “ขยะทั่วไป” และ
ข้อความตัวอย่างชนิดของขยะ เช่น ภาชนะบรรจุที่เป้ือนเศษอาหาร กระดาษลูกอม และต๋ัวรถเมล์ เป็นต้น 
ประทับบนตําแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน 
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   การจัดวาง  และจํานวนของภาชนะรองรับขยะมู ลฝอยตามสถานที่ ต่ าง ๆ               
ควรดําเนินการดังน้ี  
    1. ตามจุดต่าง ๆ ที่อยู่ตามภายนอกอาคารและริมทางเดินทั่วๆไป ควรจัดภาชนะ
รองรับสําหรับขยะมูลฝอย 2 ประเภทคือ ขยะย่อยสลายและขยะทั่วไป ในจํานวนที่เท่ากัน 
    2. สําหรับอาคารหลัก ๆ ได้แก่ อาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารที่พักอาศัย 
หอสมุดและโรงอาหาร ควรมีการจัดวางภาชนะรองรับในตําแหน่งใกล้ประตูทางเข้าออกหลักของอาคาร
และบริเวณหน้าห้องนํ้าของทุกช้ันโดยจัดเป็นชุด ชุดละ 3 ประเภท คือ ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และ
ขยะทั่วไป ส่วนภาชนะรองรับสําหรับขยะอันตราย ควรจัดวางไว้ใกล้ประตูทางเข้าออกเพียงที่เดียว  
โดยรูปชนิดของถังขยะต่าง ๆ 
  5.2.1.2 การนาํขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน ์
   ควรมีการจัดการขยะที่ยังใช้ได้ หรือขยะรีไซเคิล โดยเฉพาะอย่างย่ิงขยะพลาสติกและ
กระดาษ ควรนํากลับไปใช้ประโยชน์ได้อีก  
   การนําขยะกลับมาใช้ใหม่น้ันทําได้หลายทาง เช่น การนํามาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ 
การนํามาเป็นส่วนผสมกับวัสดุก่อสร้าง เช่น การนําพลาสติกมาผสมกับปูนซีเมนต์ การนํามาแปรรูปเพ่ือ  
ลดอัตราการสร้างขยะ และลดการกําจัดซึ่งขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งวิธีการกําจัด 
จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้างไม่มากก็น้อย แต่การนํากลับมาใช้ใหม่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  5.2.1.3 การกําจัดมูลฝอย 
   ในการกําจัดมูลฝอยน้ัน วิธีการทําหมักปุ๋ยหรือวิธีการนําเศษอาหารไปเปลี่ยนเป็น
พลังงาน เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมที่สุดในการกําจัดขยะที่เกิดขึ้น เพราะมีข้อดีในการกําจัดหลายประการ 
ในวิธีการหมักปุ๋ยสามารถนําปุ๋ยไปใช้ในศูนย์วิจัยพฤกษา จึงสามารถนําแนวทางในการกําจัดขยะโดยการ
ทําปุ๋ยหมักน้ันไปใช้ได้ ทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยหมักมาใช้และยังสามารถนําไปใช้ในมหาวิทยาลัย 
ได้อีกด้วย แต่การกําจัดวิธีน้ีไม่สามารถกําจัดขยะชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ขยะย่อยสลายได้ ดังน้ันควรมีการแยก
ประเภทมูลฝอยก่อน โดยการหมักทําปุ๋ยน้ันใช้ในการหมักปุ๋ยแบบหมักในถัง (In-Vessel Composting) 
ซึ่งเป็นการหมักปุ๋ยแบบใช้อากาศ ซึ่งจะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพที่ดีกว่าแต่จะไม่เกิดก๊าซที่ให้พลังงานเป็นการหมัก
ในภาชนะปิด ซึ่งจะไม่ส่งกลิ่นเหม็น เพราะสามารถควบคุมกลิ่นที่เกิดขึ้นได้ ใช้สถานที่น้อย ใช้แรงงานน้อย 
และควบคุมการหมักได้ง่าย แต่อาจมีราคาในการติดต้ังสูงกว่าแบบกองแถว หรือ การหมักแบบใช้อากาศ 
   เน่ืองจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยเฉพาะขยะประเภทเศษอาหารซึ่งเราใช้ใน
การหมักปุ๋ย มีปริมาณมาก และราคาในการติดต้ังระบบการกําจัดมีราคาสูง จึงจําเป็นต้องทําการแบ่ง
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมาใช้ในการกําจัดขยะด้วยระบบน้ี โดยใช้ขยะปริมาณ 1,000 กิโลกรัมต่อวัน จาก
ปริมาณทั้งหมดประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อวัน โดยจะทําการนําขยะที่ได้คัดเลือกไว้แล้วนํามาหมักเป็นปุ๋ย
โดยประมาณเดือนละหน่ึงครั้ง ส่วนขยะที่นํามาใช้ทําปุ๋ยจะถูกส่งไปกําจัดโดยการหมักให้เกิดไบโอแก๊ส 



65 
 
เน่ืองจากการหมักจะใช้เวลาในการย่อยสลายประมาณ 1-2 สัปดาห์ และมีการบ่มปุ๋ยหมักต่อไปอีก
ประมาณ 4 สัปดาห์หรือมากกว่าน้ัน โดยต้องใช้ถังไฟเบอร์ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จํานวน 7 ถัง เพ่ือใน
การหมักปุ๋ย 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะ 
  1. การศึกษาประชากรแฝง เน่ืองจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็น
มหาวิทยาลัยเปิดจึงมีประชากรแฝงเข้ามาจํานวนมากและหลากหลายรูปแบบ เช่น ผู้ปกครองมาส่งบุตร
หลานหอพักใน ญาติมาเฝ้าคนไข้ที่ศูนย์การแพทย์ นักกีฬาต่างสถาบันมาซ้อมเก็บตัว รวมถึงช่วงวันรับ
ปริญญา เป็นต้น ประชากรแฝงมีส่วนสําคัญที่ทําให้อัตราการเกิดขยะเพ่ิมขึ้นไปจากเดิม แต่ทางผู้จัดทํา
ไม่ได้นําประชากรแฝงมาคิดในรายการคํานวณต่าง ๆ จึงทําให้ค่าอัตราการเกิดขยะมีค่าต่างไปจากค่าจริง 
จึงอยากให้มีการศึกษาเรื่องประชากรแฝง 
  2. ประสิทธิภาพและการผลิตแก๊สไบโอมีเทนจากเศษอาหารด้วยเครื่องผลิตแก๊สไบโอมีเทน
ในอาคารปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากการแยกองค์ประกอบของขยะที่ได้แสดงไปแล้วในตารางที่ 
4.2 จึงทําให้ทราบว่ามีเศษอาหารที่ไม่ได้ถูกกําจัดแบบถูกวิธีเป็นจํานวนมาก และทางผู้จัดทําก็ได้แนะนํา
การกําจัดโดยการนําไปหมักให้เกิดก๊าซไบโอมีเทน ในอาคารปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม แต่ทางผู้จัดทํา    
ยังไม่มีข้อมูลด้านความจุ ประสิทธิภาพ รวมถึงผลผลิตที่ชัดเจน จึงอยากให้มีการศึกษาในเรื่องของความจุ 
ประสิทธิภาพ รวมถึงผลผลิตของแก๊สไบโอมีเทนของเครื่องน้ี 
  3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการติดต้ังเครื่อง RDF ในอนาคตจากการหาองค์ประกอบของขยะ 
ทําให้ทราบว่ามีเศษพลาสติกหรือถุงพลาสติกเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก ทําให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ ควรมีการศึกษาเร่ืองความเป็นไปได้ในการกําจัดเศษหรือถุงพลาสติกเหล่าน้ันอย่างถูกวิธีและให้
เกิดประโยชน์ โดยทางผู้จัดทําเห็นสมควรว่า ในอนาคตอันใกล้ ควรมีการติดต้ังเครื่องจัดทํา RDF หรือ
ใกล้เคียงกัน โดยมุ่งเน้นที่จุดประสงค์คือกําจัดขยะพลาสติกโดยถูกวิธีและใช้ประโยชน์ได้ ดังน้ันจึงอยากให้
มีการศึกษาความคุ้มทุนและความเป็นไปได้ในการติดต้ังเครื่อง RDF ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ 
  4. การศึกษาความแตกต่างระหว่างถังขยะแบบแยกประเภทและถังขยะแบบรวม ศึกษา
ความแตกต่าง ด้านปริมาณ องค์ประกอบ และความหนาแน่นระหว่างถังขยะแบบรวมและแบบแยก
ประเภทว่าถังขยะแบบแยกประเภท นํามาซึ่งผลดีหรือผลเสียอย่างไร เน่ืองจากผู้จัดทําได้แนะนําการ
ออกแบบถังขยะรูปแบบใหม่ ให้รูปภาพและสัญลักษณ์ของขยะแต่ละประเภทแบบชัดเจน จึงอยากทราบ
ว่าความแตกต่างระหว่างถังขยะแบบแยกประเภทและถังขยะแบบรวม จะมีความแตกต่างทางด้าน 
ปริมาณขยะ องค์ประกอบของขยะ และความหนาแน่นของขยะ แตกต่างกันเช่นไร 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
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ตารางที่ ก-1 ข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560 

ประเภทองค์ประกอบ 
วันที่เก็บข้อมูล วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560 

ปริมาณขยะ (kg) คิดเปน็ % ปริมาณขยะต่อวัน (kg)
กระดาษ 6.6 15.71 547.49 

พลาสติก 11 26.19 912.72 

โลหะ 1.8 4.28 149.16 

แก้ว 2.2 5.24 182.61 

ยางและหนัง 0.7 1.67 58.20 

ผ้า 1.4 3.34 116.40 

ผัก ผลไม้ เศษอาหาร 14.1 33.57 1,169.92 

หิน กระเบ้ือง 0 0 0 

ไม้ 0.8 1.9 66.21 

ขยะติดเช้ือ สารอันตราย 3.4 8.1 282.29 

รวม 42.0 100 3485 
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ตารางที่ ก-2 ข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 

ประเภทองค์ประกอบ 
วันที่เก็บข้อมูล วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 

ปริมาณขยะ (kg) คิดเปน็ % ปริมาณขยะต่อวัน (kg)
กระดาษ 5.00 8.77 513.92 

พลาสติก 9.80 17.19 1,007.33 

โลหะ 2.20 3.86 216.20 

แก้ว 2.70 4.74 254.32 

ยางและหนัง 1.40 2.46 144.16 

ผ้า 3.00 5.26 308.24 

ผัก ผลไม้ เศษอาหาร 24.60 43.16 2,529.18 

หิน กระเบ้ือง 0.00 0.00 0.00 

ไม้ 1.50 2.63 154.12 

ขยะติดเช้ือ สารอันตราย 6.80 11.93 699.10 

รวม 57.0 100 5,826 
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ตารางที่ ก-3 ข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 

ประเภทองค์ประกอบ 
วันที่เก็บข้อมูล วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 

ปริมาณขยะ (kg) คิดเปน็ % ปริมาณขยะต่อวัน (kg)
กระดาษ 14.20 27.30 1,358.17 

พลาสติก 11.70 22.5 1,119.37 

โลหะ 3.10 5.96 296.51 

แก้ว 1.90 3.65 181.59 

ยางและหนัง 1.10 2.11 104.98 

ผ้า 3.80 7.34 365.16 

ผัก ผลไม้ เศษอาหาร 10.20 19.61 975.60 

หิน กระเบ้ือง 0.00 0.00 0.00 

ไม้ 2.50 4.80 238.8 

ขยะติดเช้ือ สารอันตราย 3.5 6.73 334.82 

รวม 52.0 100 4975 
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ตารางที่ ก-4 ข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ประเภทองค์ประกอบ 
วันที่เก็บข้อมูล วันที่ 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ปริมาณขยะ (kg) คิดเปน็ % ปริมาณขยะต่อวัน (kg)
กระดาษ 6.20 21.40 402.32 

พลาสติก 7.70 26.50 498.20 

โลหะ 2.20 7.60 142.88 

แก้ว 1.90 6.50 122.20 

ยางและหนัง 1.10 3.80 71.44 

ผ้า 1.70 5.90 110.92 

ผัก ผลไม้ เศษอาหาร 4.40 15.20 285.76 

หิน กระเบ้ือง 0.00 0.00 0.00 

ไม้ 1.20 4.10 77.08 

ขยะติดเช้ือ สารอันตราย 2.60 9.00 169.20 

รวม 29.0 100 1,880 
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ตารางที่ ก-5 ข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ประเภทองค์ประกอบ 
วันที่เก็บข้อมูล วันที่ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ปริมาณขยะ (kg) คิดเปน็ % ปริมาณขยะต่อวัน (kg)
กระดาษ 8.90 20.23 553.29 
พลาสติก 12.60 28.64 783.30 
โลหะ 4.20 9.55 261.19 
แก้ว 3.70 8.41 230.01 

ยางและหนัง 0.70 1.59 43.49 
ผ้า 2.20 5.00 136.75 

ผัก ผลไม้ เศษอาหาร 6.70 15.23 416.54 
หิน กระเบ้ือง 0.00 0.00 0.00 

ไม้ 3.70 8.40 229.74 
ขยะติดเช้ือ สารอันตราย 1.30 2.95 80.68 

รวม 44.0 100 2,735 
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ตารางที่ ก-6 ข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ประเภทองค์ประกอบ 
วันที่เก็บข้อมูล วันที่ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ปริมาณขยะ (kg) คิดเปน็ % ปริมาณขยะต่อวัน (kg)
กระดาษ 12.20 24.90 440.73 

พลาสติก 12.80 26.12 462.32 

โลหะ 3.10 6.33 112.04 

แก้ว 3.30 6.73 119.12 

ยางและหนัง 0.20 0.41 7.26 

ผ้า 2.70 5.51 97.53 

ผัก ผลไม้ เศษอาหาร 8.80 17.96 317.89 

หิน กระเบ้ือง 0.00 0.00 0.00 

ไม้ 3.70 7.55 133.64 

ขยะติดเช้ือ สารอันตราย 2.20 4.49 79.47 

รวม 49.0 100 1,770 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลปริมาณความช้ืนของขยะมูลฝอยแต่ละประเภท (Moisture content) 
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ตารางที่ ข-1 ข้อมูลปริมาณความช้ืนของขยะมูลฝอยแต่ละประเภท (Moisture content) 

ประเภท / 
องค์ประกอบ 

น้ําหนัก
ก่อนอบ

(g) 

น้ําหนัก
กระป๋อง

(g) 

น้ําหนัก
มูลฝอย
เปียก (g)

น้ําหนัก
หลังอบ 

(g) 

น้ําหนัก
มูลฝอย
แห้ง (g) 

ค่า
ความชืน้

(%) 

ค่า
ความชืน้

(%) 
เฉลี่ย 

เศษอาหาร 
85.40 25.90 59.50 80.80 54.90 7.73 

7.54 92.10 24.40 67.70 87.10 62.70 7.39 
81.90 24.60 57.30 77.60 53.00 7.50 

กระดาษ 
17.50 14.70 2.80 17.20 2.50 10.71 

6.14 17.90 15.30 2.60 17.70 2.40 7.69 
22.50 20.00 2.50 22.50 2.50 0.00 

ใบไม้และไม ้
35.10 25.20 9.90 32.10 6.90 30.30 

18.99 30.60 24.60 6.00 30.20 5.60 6.67 
50.20 36.20 14.00 47.40 11.20 20.00 

ผ้าและสิ่งทอ 
35.40 18.60 16.80 34.60 16.00 4.76 

2.53 31.00 18.30 12.70 31.00 12.70 0.00 
25.80 18.70 7.10 25.60 6.90 2.82 

หนังและยาง 
32.60 25.10 7.50 31.90 6.80 9.33 

16.44 48.50 25.40 23.10 46.00 20.60 10.82 
36.50 34.10 2.40 35.80 1.70 29.17 

แก้ว 
146.00 25.20 120.80 144.70 119.50 1.08 

0.43 169.60 24.50 145.10 169.40 144.90 0.14 
179.00 24.70 154.30 178.90 154.20 0.06 

โลหะ 
228.40 25.50 202.90 228.30 202.80 0.05 

0.12 36.40 25.30 11.10 36.40 11.10 0.00 
67.20 35.10 32.10 67.10 32.00 0.31 

หินและ
เซรามิค 

86.70 18.20 68.50 86.10 67.90 0.88 
2.18 99.90 13.20 86.70 97.90 84.70 2.31 

75.50 13.10 62.40 73.40 60.30 3.37 
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ประเภท / 
องค์ประกอบ 

น้ําหนัก
ก่อนอบ

(g) 

น้ําหนัก
กระป๋อง

(g) 

น้ําหนัก
มูลฝอย
เปียก (g)

น้ําหนัก
หลังอบ 

(g) 

น้ําหนัก
มูลฝอย
แห้ง (g) 

ค่า
ความชืน้

(%) 

ค่า
ความชืน้

(%) 
เฉลี่ย 

พลาสติก
และโฟม 

18.80 13.60 5.20 18.60 5.00 3.85 
4.00 20.20 17.80 2.40 20.10 2.30 4.17 

20.40 17.90 2.50 20.30 2.40 4.00 
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ภาคผนวก ค 

สถานที่จัดการและกําจัดขยะมูลฝอยของ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 
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รูปที่ ค-1 สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (องครักษ์) 

 

 
รูปที่ ค-2 ขยะมูลฝอยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 
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รูปที่ ค-3 ขยะมูลฝอยจากศูนย์การแพทย์ฯ ที่อาจมีการปนเป้ือนของเช้ือโรค 

 

 
รูปที่ ค-4 ปฏิบัติการภาคสนาม 
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รูปที่ ค-5 เครือ่งผลิตก๊าซไบโอมีเทนจากเศษอาหาร 

 

 
รูปที่ ค-6 โรงคัดแยกขยะ 
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รูปที่ ค-7 รถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายความจุ 7 ลกูบาศก์เมตร 
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ประวัติย่อผู้ทําโครงงาน 
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ประวัติย่อผู้ทําโครงงาน 

 
 
 

ช่ือ ช่ือสกุล      นางสาวอุษา สาสุข 
วันเดือนปีเกิด      24 กรกฎาคม 2537 
สถานที่เกิด      อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    12/1  หมู่ 7  ต.บ้านหม้อ   
       อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย  43130   
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ   088-561-2901          
ประวัติการศึกษา      
  พ.ศ. 2555    มัธยมศึกษาปีที่ 6 
       จากโรงเรียนท่าบ่อ หนองคาย 
  พ.ศ. 2560    กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 
ใส่ชุดครุย 
หน้าตรง 

ขนาด 2 นิ้ว 
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ประวัติย่อผู้ทําโครงงาน 

 
 
 

ช่ือ ช่ือสกุล      นายวรรณพงษ์ อยู่นาค 
วันเดือนปีเกิด      4 ธันวาคม 2537 
สถานที่เกิด      เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    42/525  หมู่ 3  ต.บางสีทอง 
       อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี  11130   
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ   084-127-3022          
ประวัติการศึกษา      
  พ.ศ. 2555    มัธยมศึกษาปีที่ 6 
       จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 
  พ.ศ. 2560    กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 
ใส่ชุดครุย 
หน้าตรง 

ขนาด 2 นิ้ว 
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ประวัติย่อผู้ทําโครงงาน 

 
 
 

ช่ือ ช่ือสกุล      นายอารัทธ์ วรรณโวหาร 
วันเดือนปีเกิด      1 ธันวาคม 2536 
สถานที่เกิด      อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    62  หมู ่2  ต.เวียงพางคํา   
       อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  57130   
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ   088-267-2764          
ประวัติการศึกษา      
  พ.ศ. 2555    มัธยมศึกษาปีที่ 6 
       จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย 
  พ.ศ. 2560    กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
 

 
 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 
ใส่ชุดครุย 
หน้าตรง 

ขนาด 2 นิ้ว 
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