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This research aimed at studying the generated solid waste characteristics in 

Prathan Sub-District Municipality, Kanchanaburi Province including the collected quantities, the 

generation rates based on the solid wastes collected, the compositions, and the physical and 

chemical compositions. The research also aimed at studying the practices and the behaviors of the 

solid waste management in the households and the business firms located in the study area. 

Results show that the average quantity of the collected solid waste was about 4 tons/day. Based 

on the Municipality’s current population and the collected quantities, the average generation rate 

was 0.66 kg/person-day. The major compositions of the generated solid wastes were wood waste 

(33.7%,) food waste (30.4%), and plastic waste (17.9%), respectively, accounting for 82.0% by weight 

of fresh wastes. The average moisture content of the solid wastes was 48.0%, and the average 

higher heating value was 10,008 kJ/kg. Results also show that the C:N ratios in the solid waste was 

about 53:1. Based on the physical and chemical characteristics, the generated solid waste can be 

converted to energy by incineration, or anaerobic digestion. However, there are some other factors 

to be considered for the feasibility of the project such as the quantity of the generated solid wastes, 

investment costs, and operating expenses. Results also indicate that overall behavior of solid waste 

management in the households related to the following aspects – reduce, reuse, and recycle, was 

at a high level (x̅ = 3.63, SD = 0.61). Regarding the solid waste management in the business firms, 

it is found that the business firms sorted some recyclable wastes out of general wastes before 

disposing of. Based on the results obtained, this study has recommended that Prathan Sub-District 

Municipality makes priority on solid waste management at source by applying the reduce, reuse, 

and recycle (3Rs) concept. 
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1 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม ตลอดจนการเพ่ิมข้ึนของจํานวน

ประชากรและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย ไดสงผลใหปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน

จากชุมชนเพ่ิมมากข้ึนทุกป จากการท่ีมีปริมาณมูลฝอยเพ่ิมมากข้ึนนั้น ไดสงผลถึงปญหาดานการกําจัด

ท่ีสวนใหญยังใชวิธีการท่ีไมถูกหลักสุขาภิบาล โดยนําไปเทกองกลางแจง (Open dump) หรือ เผา

กลางแจง (Open burning) ซ่ึงไดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและกอใหเกิดปญหาดานสุขอนามัยของ

ประชาชนตามมา ซ่ึงนับวันจะเปนปญหาท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ท้ังนี้จากขอมูลของกรม

ควบคุมมลพิษ (2560) ซ่ึงไดสํารวจปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 7,777 แหง 

ในป พ.ศ. 2559 พบวา ประเทศไทยมีปริมาณมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึน 27.06 ลานตัน โดยมูลฝอยไดรับ

การกําจัดอยางถูกตอง 9.75 ลานตัน คิดเปนรอยละ 36 กําจัดอยางไมถูกตอง 6.01 ลานตัน และ

ตกคางในพ้ืนท่ี 9.96 ลานตัน คิดเปนรอยละ 22 และ 37 ตามลําดับ และมีการนํามูลฝอยกลับมาใช

ใหม 5.81 ลานตัน คิดเปนรอยละ 21 นอกจากนี้ประเทศไทยมีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยรวม 2,810 แหง 

เปนสถานท่ีกําจัดมูลฝอยแบบถูกตอง 330 แหง คิดเปนรอยละ 12 คงเหลือมูลฝอยท่ีไดรับการกําจัด

อยางไมถูกตองรอยละ 88 ซ่ึงพบวาใชวิธีการกําจัดแบบเทกอง (Open dump) การฝงกลบแบบเท

กองควบคุม (Control dump) การเผากําจัดกลางแจง การใชเตาเผาท่ีไมมีระบบกําจัดมลพิษทาง

อากาศ และการลักลอบท้ิง เม่ือพิจารณาถึงอัตราการผลิตมูลฝอย พบวา สูงข้ึนอยางตอเนื่องจากป 

พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีอัตราการผลิต เทากับ 1.03 กก./คน-วัน เพ่ิมเปน 1.14 กก./คน-วัน ในป พ.ศ. 2559 

และเม่ือคํานวณตามจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร พบวา ระดับเทศบาลตําบลมีอัตราการ

ผลิตมูลฝอย 1.02 กก./คน-วัน 

จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ปญหาเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยยังคงเปนปญหาท่ีสําคัญ

ของประเทศไทย ซ่ึงเปนผลมาจากการกําจัดท่ีไมถูกสุขลักษณะ ท่ีอาจสงผลใหเกิดปญหาการปนเปอน

ของสารมลพิษประเภทตาง ๆ ออกสูสิ่งแวดลอม และอาจสงผลกระทบตอปญหาทางดานสุขอนามัย

ของประชาชน รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได ทําใหหนวยงานภาครัฐตอง

เรงดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวใหหมดสิ้นไป องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนหนวยงานหลัก

ในการดําเนินงานภายใตการสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง ซึ่งมีการจัดทําแผนแมบทการ

บริหารจัดการมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)  เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) อันเปนแนวทางในการขับเคลื่อน

การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงมีบทบาทและอํานาจหนาท่ี

สําคัญในการดําเนินงานดานการจัดการมูลฝอยของประชาชนในทองถ่ิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559ง) 

สําหรับปญหาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ มักประสบเก่ียวกับการจัดมูลฝอย

ประกอบดวยปญหาตาง ๆ เหลานี้ เชน องคการบริหารสวนตําบลบานโสก อําเภอหลมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ  ประสบปญหาเรื่องวิธีการจัดการมูลฝอย มีขอจํากัดดานงบประมาณในการจัดหารถยนต

บรรทุกมูลฝอยและสถานท่ีกําจัด จึงมีการศึกษาการจัดการมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือ

เปนแนวทางในการสงเสริมใหเกิดการจัดการมูลฝอยอยางถูกตองตามหลักวิชาการ (ดวงใจ ปานตามูล, 

2556) เทศบาลตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีมูลฝอยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและไมได

รับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาล ถังมูลฝอยชํารุดเสื่อมสภาพ การท้ิงมูลฝอยไมเปนระเบียบ จึง

ตองมีการดําเนินการแกไขอยางเรงดวน (เฉลิมชาติ แสไพศาล, 2556) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี ประสบปญหาปริมาณมูลฝอยเพ่ิมข้ึนและไมมีสถานท่ีกําจัดของตนเอง ตองหาแนวทางการ

บริหารจัดการ (กรรณิการ ชูขันธ, 2554) องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม อําเภอจักรราช จังหวัด

นครราชสีมา ไมมีระบบการจัดการมูลฝอย ประชาชนใชวิธีการเผา และฝงกลบเอง สงผลตอสุขอนามัย 

เปนตนเหตุของปญหาในการจัดการดานสาธารณสุข จึงตองหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ

มูลฝอยท่ีเกิดข้ึน (ธงชัย ทองทวี , 2553)  เทศบาลตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พบวา มีปริมาณมูลฝอยเกิดข้ึนมาก และมีการกําจัดท่ีไมถูกสุขลักษณะ มีมูลฝอย

ตกคาง จึงไดศึกษาการมีสวนรวมในการคัดแยกมูลฝอยของครัวเรือนเพ่ือลดปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 

(จรรยา ปานพรม, 2554) ชุมชนแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประสบปญหาปริมาณมูลฝอย

เพ่ิมข้ึน องคประกอบของมูลฝอยมีความหลากหลาย ไมมีการคัดแยก และพ้ืนท่ีฝงกลบมีจํากัด จึงมี

การศึกษาถึงระดับความรูและทัศนคติท่ีสงผลตอพฤติกรรมการลดปริมาณมูลฝอยของชุมชนแมกาข้ึน 

(จอมจันทร นทีวัฒนา และวิชัย เทียนถาวร, 2560) เทศบาลเมืองทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุ-

ราษฎรธานี ประสบปญหาพ้ืนท่ีท้ิงมูลฝอยตั้งอยูในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม มีการกําจัดแบบเทกองและ

ไมเพียงพอตอปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน นอกจากนี้ยังประสบปญหาการหาพ้ืนท่ีใหมในการกอสราง

สถานท่ีกําจัด จึงมีการดําเนินการแกไข  โดยสงเสริมใหมีการคัดแยกท่ีแหลงกําเนิดท้ังในครัวเรือนและ

ยานธุรกิจโดยเฉพาะในเขตตลาดสดและยานพาณิชยกรรม โดยใชหลักการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 

(Community based solid waste management, CBM) การสรางเครือขายชุมชนนาอยู ชุมชน

ปลอดมูลฝอย (Zero waste) และใชเทคโนโลยีผสมผสานระหวางการคัดแยกรวมกับการบําบัดทาง

ชีวภาพ เชน การหมักทําปุยหรือกาซชีวภาพ (วัสสา คงนคร, จรีรัตน สกุลรัตน, อภิวัฒน อายุสุข, และ

มุกดา ศรีสวัสด์ิ, 2553) เปนตน หรือปญหามูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง 
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จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงมีโครงการหมูบานจัดสรรมากกวา 30 โครงการ สงผลใหมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน 

เกิดปญหาการจัดการมูลฝอยท้ังการจัดเก็บและการกําจัด เกิดการรองเรียนจากประชาชน จึงตองเรง

ดําเนินการแกไข (กุลวดี เถนวอง, 2554) 

เม่ือพิจารณาถึงการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี ซ่ึงสามารถจัดเก็บมูลฝอยไดจํานวน 5 ตัน/วัน หรือ 120 ตัน/เดือน ยังมีวิธีการกําจัดแบบ

ไมถูกหลักสุขาภิบาล นอกจากนี้ พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพระแทนมีลักษณะเปนเมืองก่ึงชนบท การ

คมนาคมสะดวกและเปนเสนทางผานไปยังจังหวัดใกลเคียงตาง ๆ มีสถานประกอบการตั้งอยู อาทิ 

ตลาดสด รานสะดวกซ้ือ รานอาหาร สงผลใหมูลฝอยยังมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แมวาเทศบาลตําบลพระ

แทน จะสนับสนุนการคัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด แตยังไดรับผลกระทบจากประชากรแฝงท่ีอาศัย

ตามบานเชาในพ้ืนท่ีและสถานประกอบการขนาดใหญท่ีมีการจางแรงงานจํานวนมาก  ทําใหยังคง

ประสบปญหาปริมาณมูลฝอยเพ่ิมข้ึน การคัดแยกไมครอบคลุม และพ้ืนท่ีฝงกลบมีจํากัด งานวิจัยนี้จึง

ไดศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอย ตลอดจนศึกษาถึงพฤติกรรมการจัดมูลฝอย

ในครัวเรือนและในสถานประกอบของเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี ท้ังนี้เพ่ือนําขอมูล

และผลวิเคราะหที่ไดไปใชเปนแนวทางในการวางนโยบายในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบล

พระแทนใหครอบคลมุและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปริมาณมูลฝอย อัตราการผลิตมูลฝอย และองคประกอบของมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี 

1.2.2 เพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการของมูลฝอยชุมชนในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี 

1.2.3 เพ่ือศึกษาลักษณะวิธีและพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในระดับครัวเรือนและในระดับ

สถานประกอบการ ภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี 

1.2.4 เพ่ือศึกษาสถานการณปจจุบันเก่ียวกับการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี 

 

1.3 สมมุติฐานการศึกษา 

ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอย ตลอดจนลักษณะวิธีและพฤติกรรมในการ

จัดการมูลฝอยท้ังในระดับครัวเรือนและในระดับสถานประกอบการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

ตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี มีอิทธิพลตอการวางแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการมูลฝอย 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้มีขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัด

กาญจนบุรี โดยมีการสุมเก็บตัวอยางมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีดังกลาวเปนระยะเวลา 6 วัน คือ วัน

จันทรถึงวันเสาร ใน 2 ชวงฤดูกาล ไดแก ฤดูฝน ดําเนินการเก็บตัวอยางระหวางวันจันทรท่ี 29 เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2558 – วันเสารท่ี 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 และในฤดูแลง ดําเนินการเก็บ

ตัวอยางระหวางวันจันทรท่ี 18 – วันเสารท่ี 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เพ่ือใชเปนตัวอยางใน

การศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอย นอกจากนี้ยังมีการใชแบบสอบถาม

สัมภาษณประชาชนตามครัวเรือนและสถานประกอบการเพ่ือศึกษาถึงลักษณะการจัดการมูลฝอยของ

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเทศบาลตําบลพระแทน ตลอดจนใชแบบสอบถามเพ่ือสัมภาษณผูบริหาร

เทศบาลและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอยเพื่อศึกษาถึงสถานการณการดําเนินงานจัดการ

มูลฝอย ปญหา และอุปสรรคในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี 

 

1.5 ประโยชนท่ีไดรับ 

1.5.1 ทราบถึงขอมูลพ้ืนฐานดานปริมาณมูลฝอย อัตราการเกิดมูลฝอย และองคประกอบ

ของมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี 

1.5.2 ทราบถึงขอมูลพ้ืนฐานดานสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการของมูลฝอย

ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี 

1.5.3 ทราบถึงลักษณะวิธีและพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในระดับครัวเรือนและในระดับ

สถานประกอบการ ภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี 

1.5.4 ทราบถึงลักษณะปญหา และอุปสรรค ในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระ

แทน จังหวัดกาญจนบุรี 

1.5.5 สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแนวทางการ

จัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.1 ความหมายของมูลฝอยและมูลฝอยชุมชน 

มูลฝอย (Solid waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ 

ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนสิ่งใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ี

เลี้ยงสัตวจากชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

มูลฝอยชุมชน (Municipal solid waste) หมายถึง มูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมในชุมชน เชน 

บานพักอาศัย ธุรกิจรานคา สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาดสด สถาบันตาง ๆ รวมท้ังเศษวัสดุ

กอสราง ไมรวมของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ (กรมควบคุมมลพิษ, 2556)  

โดยท่ัวไปแลวเม่ือกลาวถึงมูลฝอย จะหมายความถึง เศษหรือสิ่งของใด ๆ ท่ีไมตองการ

นํามาใชประโยชนและตองกําจัดไปจากที่อยูอาศัยหรือแหลงชุมชนที่ตนอาศัยอยู ทั้งนี้จะไมรวมถึง

มูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึงจะมีวิธีการดําเนินการจัดการใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของและจะไมรวมอยูใน

การจัดการมูลฝอยชุมชน ท้ังนี้มูลฝอยชุมชนสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ, 

2551) ดังนี้ 

2.1.1 มูลฝอยอินทรีย (Organic waste) 

มูลฝอยอินทรีย หมายถึง มูลฝอยท่ีสามารถยอยสลายไดดวยกระบวนการทางชีวภาพ

โดยมีจุลินทรียทําหนาท่ียอยสลาย มูลฝอยประเภทนี้ประกอบดวยสารประกอบอินทรียท่ีมีความชื้น

คอนขางสูง มีกลิ่นเหม็น ยอยสลายไดเร็วตามธรรมชาติ สามารถนํามาทําปุยได เชน เศษอาหาร เศษ

ผัก เศษเนื้อสัตว เศษผลไม ซากสัตว มูลสัตว เปนตน แตไมรวมถึงซาก หรือเศษของพืชผัก ผลไม หรือ

สัตวท่ีเกิดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ 

2.1.2 มูลฝอยรีไซเคิล (Recyclable waste) 

มูลฝอยรีไซเคิล หมายถึง มูลฝอยที่มีศักยภาพในการนํากลับมาใชประโยชนไดอีก 

มูลฝอยประเภทนี้เม่ือมีการคัดแยกจากตนทางและนํามาผานกระบวนการแปรรูป จะสามารถนํามา

เปนวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิตสินคา หรืออาจนําไปเปนสวนผสมกับวัตถุดิบชนิดใหมเพ่ือลดตนทุนการ

ผลิตและปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติลงได ตัวอยางมูลฝอยรีไซเคิล เชน แกว กระดาษ พลาสติก 

โลหะ เปนตน  
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2.1.3 มูลฝอยอันตราย (Hazardous waste) 

มูลฝอยอันตราย หมายถึง มูลฝอยท่ีมีความเปนอันตรายหรือมีสวนประกอบเปนสารท่ี

มีความเปนอันตราย เชน ซากผลิตภัณฑของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ถานไฟฉาย ขวดน้ํายา

ลางหองน้ํา แบตเตอรี่ กระปองสเปรยบรรจุสารเคมี ตลับหมึก หลอดไฟ ฯลฯ มูลฝอยประเภทนี้ตองมี

การแยกท้ิงจากมูลฝอยประเภทอ่ืน ๆ อยางชัดเจน 

2.1.4 มูลฝอยท่ัวไป (General waste) 

มูลฝอยท่ัวไป หมายถึง มูลฝอยท่ีมีลักษณะยอยสลายยาก ไมคุมคากับการนํามาใช

ประโยชนใหม เชน ซองถุงขนมขบเค้ียว ซองบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ฟอยลปนเปอนอาหาร กระดาษท่ีใช

ในการหออาหาร ถุงพลาสติก กลองโฟม หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ซองครีมเทียม ฯลฯ 

 

อยางไรก็ตาม การแบงประเภทของมูลฝอยชุมชนสามารถแบงออกไดเปนหลายประเภท 

ข้ึนอยูกับเกณฑท่ีใชแบง เชน มูลฝอยสดกับมูลฝอยแหง หรือมูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใชไดอีกกับ

มูลฝอยท่ีตองนําไปกําจัด 

 

2.2 แหลงกําเนิดมูลฝอย 

มูลฝอยมีแหลงกําเนิดท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงแตละแหลงกําเนิดจะสงผลใหปริมาณและ

ลักษณะของมูลฝอยแตกตางกันไปดวย ท้ังนี้สามารถจําแนกแหลงกําเนิดมูลฝอยออกไดเปน 3 

แหลงกําเนิด ดังนี้ (1) ชุมชน (Municipal area) ไดแก ท่ีพักอาศัย ยานธุรกิจการคา สถานท่ีราชการ 

สถานท่ีกอสราง สถานท่ีตั้งระบบสาธารณูปโภค และสถานท่ีสาธารณะ ท้ังนี้มีลักษณะของมูลฝอยท่ี

เกิดข้ึนและลักษณะกิจกรรมหรือสถานท่ีในแตละแหลงกําเนิดยอย แสดงดังตารางท่ี 2.1 (2) 

เกษตรกรรม (Agricultural area) ไดแก บริเวณท่ีมีการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว มูลฝอยสวนใหญท่ี

เกิดข้ึนมักเปนสารอินทรียท่ียอยสลายไดงาย  เชน  เศษผักผลไม  มูลสัตว  เปนตน  นอกจากนี้อาจมี

มูลฝอยอันตรายเกิดข้ึนไดดวย เชน ปุยวิทยาศาสตรบางชนิด สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและศัตรูสัตว เปนตน 

(3) อุตสาหกรรม (Industrial area) ไดแก บริเวณท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ตั้งอยู หรือ นิคม

อุตสาหกรรม มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเปนมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต หรือท่ีปะปนมากับ

วัตถุดิบ นอกจากนี้ยังมีมูลฝอยท่ัวไป และมูลฝอยอันตรายเกิดข้ึนดวย สําหรับลักษณะของมูลฝอยท่ี

เกิดข้ึนในแหลงกําเนิดอุตสาหกรรมมักข้ึนอยูกับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ  
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ตารางท่ี 2.1  

แหลงกําเนิดมูลฝอยชุมชนและลักษณะของมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแหลงกําเนิดยอย 

แหลงกําเนิดยอย ลักษณะกิจกรรม/สถานท่ี ลักษณะมูลฝอย 

ท่ีพักอาศัย บานเดี่ยว ตึกแถว อพารตเมนท

อาคารชุด ฯลฯ 

เศษอาหาร กระดาษ กลอง พลาสติก เศษ

ผา หนัง  ยาง  กระเบื้อง  ขวดแกว  เศษ

ใบไม ก่ิงไม ของเสียอันตรายจากบานเรือน 

(เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟฟา แบตเตอรี่

รถยนต ฯลฯ) และเฟอรนิเจอรตาง ๆ 

ธุรกิจการคา รานคา  ภัตตาคาร  ตลาด 

สํานักงาน  โรงแรม  สถาน

เริงรมย ฯลฯ 

กระดาษ กลองพลาสติก เศษอาหาร แกว 

ไม กระปอง ของเสียอันตรายจาก

บานเรือน 

สถานท่ีราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล เรือนจํา  

ท่ีทําการของหนวยงานราชการ 

เชนเดียวกับธุรกิจการคา 

สถานท่ีกอสราง สถานท่ีท่ีกําลังมีการกอสรางหรือ

รื้อถอน การซอมถนนหรือ

ทางเดินเทาท่ีชํารุด 

เศษไม  เศษเหล็ก เศษหิน คอนกรีต ฝุนดิน 

ฯลฯ 

สถานท่ีตั้งระบบ

สาธารณูปโภค 

โรงผลิตน้ําประปา โรงบําบัดน้ํา

เสีย เตาเผามูลฝอย ฯลฯ 

กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย  เถา

จากการเผา ฯลฯ 

สถานท่ีสาธารณะ ถนน ท่ีจอดรถ สนามเด็กเลน 

สวนสาธารณะ ชายหาด สถานท่ี

ทองเท่ียวตาง ๆ ฯลฯ 

เศษกระดาษ พลาสติก กระปอง เศษใบไม 

ก่ิงไม ฝุนดิน ฯลฯ 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย, โดย อาณัติ ตะปนตา, 

2553, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

2.3 ลักษณะของมูลฝอยชุมชน  

ลักษณะของมูลฝอยชุมชน สามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ (อาณัติ ตะปนตา, 2553) แตละ

ลักษณะมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.3.1 ลักษณะทางดานกายภาพ  

ลักษณะทางดานกายภาพของมูลฝอย ไดแก องคประกอบของมูลฝอย ความหนาแนน 

ขนาด ความชื้น และการยอมใหน้ําซึมผาน  สามารถทําการวิเคราะหไดดวยการสุมตัวอยางจากกอง

มูลฝอยท่ีตองการศึกษา โดยมีรายละเอียดในแตละดานดังนี้ 

2.3.1.1 องคประกอบของมูลฝอย 

องคประกอบของมูลฝอยเปนลักษณะท่ีสามารถบงชี้ถึงสวนประกอบตาม

ชนิดและประเภทของมูลฝอยท่ีมองเห็นและแยกไดดวยสายตา ซ่ึงพบเห็นไดในสภาพปกติจากถัง

รองรับมูลฝอยตามบานเรือนและจากสถานท่ีกําจัดหรือจากรถบรรทุกมูลฝอย ท้ังนี้สัดสวนของมูลฝอย

แตละชนิดสามารถแสดงคาเปนน้ําหนักหรือคารอยละ 

2.3.1.2 ความหนาแนนของขยะมูลฝอย 

ความหนาแนนของมูลฝอย คือ อัตราสวนของมวลตอหนึ่งหนวยปริมาตร

ของมูลฝอย แบงเปน 2 ประเภท คือ ความหนาแนนปกติ เปนความหนาแนนท่ีไมมีการบีบหรืออัดให

ผิดไปจากสภาพปกติ อีกประเภทหนึ่ง คือ ความหนาแนนของมูลฝอยขณะขนสง เปนความหนาแนน

ของมูลฝอยในรถยนตเก็บขนขณะขนสง ซ่ึงถูกทําใหแนนข้ึนเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนและการอัด

ของพนักงานประจํารถ ท้ังนี้ความหนาแนนของมูลฝอยจะข้ึนอยูกับองคประกอบของมูลฝอยดวย 

2.3.1.3 ความช้ืนของขยะมูลฝอย 

ความชื้นของมูลฝอย คือ น้ําหนักของมูลฝอยท่ีหายไปเม่ือไดมีการนํา

ตัวอยางของมูลฝอยไปทําใหแหงท่ีอุณหภูมิ 100 – 105 องศาเซลเซียส โดยทําการเทียบกับน้ําหนัก

ของตัวอยางมูลฝอยกอนนําไปทําใหแหงมีหนวยเปนรอยละ ท้ังนี้ความชื้นของมูลฝอยจะมากหรือ

นอยนั้นข้ึนอยูกับองคประกอบของมูลฝอย ฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศ 

2.3.1.4 การยอมใหน้ําซึมผาน 

การยอมใหน้ําซึมผาน หมายถึง การท่ีมูลฝอยไมวาจะอยูในสภาพใดก็ตาม 

เชน สภาพถูกอัดเปนกอนหรืออยูในสภาพท่ัวไป แลวยินยอมใหน้ําและมลสารอ่ืน ๆ ซึมผานไดดีมาก

นอยเพียงใด ซ่ึงสมบัติตามท่ีกลาวมาจะเก่ียวของกับการยอยสลายมูลฝอยภายในหลุมฝงกลบ ท้ังนี้

หากมูลฝอยมีสมบัติสามารถทําใหน้ําซึมผานไดดีจะสงผลใหน้ําชะมูลฝอยสามารถไหลซึมลงสูชั้นใตดิน

ไดงาย 

2.3.2 ลักษณะทางดานเคมี 

ลักษณะทางดานเคมีของมูลฝอยสวนใหญมักนํามาใชเปนขอมูลเพ่ือการเลือกวิธีและ

ออกแบบระบบกําจัดมูลฝอย เชน การกําจัดดวยเตาเผา การหมักทําปุย เปนตน ท้ังนี้ลักษณะทางเคมี

ของมูลฝอยสามารถวิเคราะหไดจากการสุมตัวอยางจากกองขยะมูลฝอยท่ีตองการศึกษา ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 
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2.3.2.1 ปริมาณสารระเหย (Volatile matter)  

ปริมาณสารระเหย หมายถึง องคประกอบของมูลฝอยสวนท่ีเปนของแข็ง

และสามารถติดไฟไดและระเหยออกเม่ือถูกเผาไหม โดยปริมาณสารระเหยเปนสวนหนึ่งของปริมาณ

ของแข็งท้ังหมดของเนื้อมูลฝอยภายหลังจากท่ีไดไลน้ําออกหมดแลว (ธเรศ ศรีสถิตย, 2557) 

2.3.2.2 เถา (Ash)  

เถา หมายถึง สวนของมูลฝอยท่ีเหลือจากการเผาไหม 

2.3.2.3 คาความรอน (Calorific values) 

คาความรอน หมายถึง ปริมาณความรอนท่ีไดจากการสันดาปสารเชื้อเพลิง

ซ่ึงในท่ีนี้คือมูลฝอยกับกาซออกซิเจนบริสุทธิ์ มีหนวยเปนบีทียู/ปอนด หรือ กิโลจูล/กก. 

2.3.2.4 องคประกอบทางดานเคมี 

องคประกอบทางด านเคมี  ไดแก  ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

โพแทสเซียม คารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ซัลเฟอร และคลอรีน 

2.3.2.5 สารเคมีท่ีเปนพิษ 

สารเคมีท่ีเปนพิษ ไดแก สารจําพวกโลหะหนักชนิดตาง ๆ สามารถนําไปใช

เพ่ือประเมินขอบเขตและความรุนแรงในการปนเปอนของของเสียท่ีเปนอันตรายหรือเปนพิษตอ

สิ่งแวดลอม ตลอดจนใชสําหรับประกอบการพิจารณาแนวทางการจัดการท่ีจะไมกอใหเกิดอันตราย 

2.3.3 ลักษณะทางดานชีวภาพ  

ลักษณะทางชีวภาพของมูลฝอย มีองคประกอบท่ีสําคัญเปนอินทรียสารในมูลฝอยซ่ึง

เปนสวนท่ีพรอมจะเกิดการยอยสลายทางชีวภาพหรือทางชีวเคมี นอกจากนี้ลักษณะทางชีวภาพของ

มูลฝอยยังรวมถึงชนิดและปริมาณของจุลินทรียท่ีปะปนอยูในกองมูลฝอย เชน แบคทีเรีย รา และไวรัส

ซ่ึงบางชนิดอาจทําใหเกิดโรคได บางชนิดชวยใหมูลฝอยยอยสลายไดดี ท้ังนี้กลุมสิ่งมีชีวิตเหลานี้จะทํา

หนาท่ีในการยอยสลายสารอินทรียในมูลฝอยเนื่องจากเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญ ซ่ึงสัดสวนของ

สิ่งมีชีวิตจะแตกตางกันออกไปตามสภาพพ้ืนท่ี อุณหภูมิ ความชื้น และสภาพทางเคมี (ความเปนกรด-

ดาง) ภายในกองมูลฝอยดวย ตามรายละเอียดดังนี้  

2.3.3.1 สวนประกอบทางชีวภาพ  

สวนประกอบทางชีวภาพ ไดแก สารในกลุมของโปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต 

ซ่ึงพบอยูมากในมูลฝอยจําพวกเศษพืชผัก ผลไม เศษหญาและใบไม นอกจากนี้ยังมีสารเยื่อใยตาม

ธรรมชาติซ่ึงมีลิกนินและเซลลูโลสเปนองคประกอบ โดยพบเปนองคประกอบอยูมากในมูลฝอย

ประเภทเศษกระดาษ และเศษอาหารบางชนิด และสารอินทรียท่ีสังเคราะหข้ึน ไดแก สารประกอบท่ี

พบในมูลฝอยประเภทพลาสติกตาง ๆ ซ่ึงไมยอยสลายตามธรรมชาติ 
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2.3.3.2 ความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพ 

ความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพเปนสมบัติท่ีสําคัญอีกประการ

หนึ่งของสารประกอบอินทรียในมูลฝอยโดยบงชี้ถึงความสามารถในการยอยสลายตามธรรมชาติ โดย

เปลี่ยนรูปเปนกาซและสารอินทรียท่ีมีความคงตัว 

2.3.3.3 กล่ินจากกองมูลฝอย 

ในกองมูลฝอยมักมีสารอินทรียอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงสารเหลานี้เม่ือถูกเก็บ

กักไวเปนเวลานานในสภาพท่ีมีอากาศรอน จะเกิดการยอยสลายโดยแบคทีเรียท่ีไมใชออกซิเจนทําให

เกิดปฏิกิริยารวมตัวกันของซัลเฟอรและไฮโดรเจนกลายเปนกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ซ่ึงมีกลิ่นฉุนและมี

ความเปนพิษ ท้ังนี้หากเปนกองมูลฝอยขนาดใหญ และอยูใกลแหลงชุมชนจะกลายเปนปญหาสราง

ความเดือนรอนรําคาญแกชุมชนได 

 

2.4 ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณและองคประกอบของมูลฝอยชุมชน 

ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณและองคประกอบของมูลฝอยชุมชน มีดังนี้ 

2.4.1 ท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของชุมชน 

ท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของชุมชน เชน บริเวณท่ีเปนเขตธรุกิจการคา (ตลาด ศูนยการคา)

จะมีปริมาณมูลฝอยมากกวาเขตชุมชนซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัย แหลงกําเนิดของมูลฝอยชุมชนโดยท่ัวไปมัก

เก่ียวของกับการใชท่ีดินและการแบงเขตการใชท่ีดิน และตลาดก็เปนหนึ่งในประเภทแหลงการคาท่ี

เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยท่ีสําคัญ 

2.4.2 ชุมชนหรือประชาชน 

ชุมชนท่ีมีความหนาแนนของประชากรมาก จะมีมูลฝอยมากกวาชุมชนท่ีมีความ

หนาแนนของประชากรนอย นอกจากนี้ปริมาณมูลฝอยในชุมชนยังข้ึนอยูกับรายไดของประชาชน ท้ังนี้

ชุมชนท่ีประชาชนมีรายไดสูงมักมีอัตราการผลิตมูลฝอยตอคนสูงตามไปดวย รวมถึงโครงสรางของ

ครอบครัว และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนก็เปนตัวกําหนดปริมาณมูลฝอยเชนเดียวกัน 

2.4.3 ฤดูกาล 

ฤดูกาลมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณมูลฝอยเปนอยางมาก เชน ฤดูฝนอาจทํา

ใหมูลฝอยมีความชื้นมากกวาฤดูรอน หรือฤดูท่ีมีผลไมบางประเภทอาจทําใหมีเปลือกและเศษผลไม

เหลือท้ิงในฤดูนั้นมากเพราะเหลือจากการบริโภคของประชาชน ตลอดจนทําใหมูลฝอยมีสภาพ

ความชื้นและความหนาแนนท่ีแตกตางกัน 
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2.4.4 กฎหมายขอบังคับ 

กฎหมายขอบังคับ เชน การคืนบรรจุภัณฑ การผลิตบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม การกําหนดคาบริการ ความเขมงวดกวดขันของบทลงโทษผูฝาฝน ก็จะสงผลใหปริมาณ

มูลฝอยลดนอยลงได 

 

2.5 ผลกระทบจากการจัดการมูลฝอยท่ีไมถูกวิธี  

จากปริมาณมูลฝอยท่ีเพ่ิมมากข้ึนจนเปนปญหาในการพัฒนาประเทศตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

และนับวันปญหาเหลานั้นจะยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนสงผล

กระทบในหลาย ๆ ดานดังนี้ 

2.5.1 ดานสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบจากมูลฝอย ไดแก เม่ือมีปริมาณมูลฝอยสะสม ณ 

สถานท่ีกําจัดจะกอใหเกิดกาซจากบอฝงกลบมูลฝอย โดยกาซท่ีสําคัญ คือ กาซมีเทน (Methane) ซ่ึง

เม่ือมีการรวมกันกับอากาศจะเกิดเปนสวนผสมท่ีกอใหเกิดการระเบิดไดคอนขางสูง การเผาไหม

ถุงพลาสติกเปนอันตรายอยางมากตอสุขภาพของมนุษย กอใหเกิดกาซท่ีมีสารไดออกซิน (Dioxin) เปน

สวนประกอบ ซ่ึงสารไดออกซินมีแหลงกําเนิดหลักมาจากการเผาไหมตาง ๆ และเปนสารกอมะเร็ง 

รวมท้ังมีผลตอพันธุกรรมของมนุษย (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2559) นอกจากนี้ยังมีกาซ

มีเทนท่ีเกิดจากสถานท่ีกําจัดมูลฝอยท่ีไมมีการควบคุม อันจะสงผลอยางรุนแรงทําใหเกิดปรากฎการณ

เรือนกระจก และเปนผลใหสภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง มูลฝอยท่ีขาดการเก็บรวบรวม

หรือไมนํามากําจัดใหถูกวิธี ปลอยท้ิงคางไวในพ้ืนท่ีของชุมชน เม่ือมีฝนตกลงมาจะไหลชะความสกปรก 

เชื้อโรค สารพิษจากมูลฝอยลงสูแหลงน้ําสงผลใหแหลงน้ําเกิดการเนาเสีย อีกท้ังยังสงผลกระทบตอ

คุณภาพของดิน หรือหากมีสารพิษอันตราย เชน จากถานไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดฟลูออเรสเซนต 

ภาชนะใสสารเคมีตาง ๆ ก็จะสงผลตอปริมาณโลหะหนักจําพวกปรอท แคดเมียม ตะก่ัว เกิดการ

ปนเปอนในดินได และทําใหระบบนิเวศไดรับผลกระทบอยางรุนแรง และถามีการจุดไฟเผามูลฝอย

กลางแจงสิ่งท่ีตามมาก็คือ ควันจากสารพิษ ทําใหอากาศเสีย ในสวนของมลพิษทางอากาศจากมูลฝอย

นั้นอาจจะเกิดขึ้นไดทั้งจากมลสารที่มีอยูในมูลฝอย จากแกสหรือไอระเหย รวมถึงกลิ่นเหม็นจาก

มูลฝอยซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเนาเปอยและสลายตัวของอินทรียสารและกอใหเกิดกาซท่ีเกิดจากการ

หมักข้ึน ไดแก กาซมีเทนหรือกาซชีวภาพ ซ่ึงติดไฟหรือเกิดระเบิดข้ึนได และกาซไขเนา (ไฮโดรเจน

ซัลไฟต) สงกลิ่นเหม็นรบกวน ทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน 

2.5.2 ดานการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 

การขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติจากสาเหตุอันเนื่องมาจากการท้ิงมูลฝอยบาง

ประเภท เชน พลาสติก กระดาษ แกว โลหะ เปนตน ซ่ึงมูลฝอยเหลานี้สามารถนํากลับมาใชใหมได
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ผานกระบวนการแปรรูปหรือสามารถใชซํ้าได เปนการทําใหสูญเสียงบประมาณในการจัดซ้ือวัตถุดิบ

และจากการนําทรัพยากรประเภทตาง ๆ มาใชเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหทรัพยากรบางประเภทท่ีมีอยูมี

ปริมาณลดนอยลง จึงเกิดปญหาการขาดแคลนทรัพยากรตามมา 

2.5.3 ดานสุขภาพอนามัย 

สถานท่ีกําจัดมูลฝอยท่ีไมถูกวิธีเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดโรค

ระบบทางเดินอาหาร โดยเกิดจากเชื้อจุลินทรียตาง ๆ เชน ไวรัส รา แบคทีเรีย เปนตน ในมูลฝอยท่ี

ตกคางกลางแจงจะเปนแหลงเพาะพันธุของหนู แมลงสาบ แมลงวัน ซ่ึงเปนพาหะนําโรคตาง ๆ เชน 

โรคทองรวง โรคพยาธิ โรคบิด เปนตน นอกจากนี้ยังกอใหเกิดสารกอภูมิแพซ่ึงเปนฝุนละอองท่ีปลิวฟุง

กระจายออกมาจากเศษมูลฝอยชนิดตาง ๆ เชน เศษกระดาษ ฝุนฝาย ผงหมึกพิมพจากเศษกระดาษ 

ตลอดจนของเสียท่ีเปนอันตรายบางชนิดท่ีระเหยหรือปลอยสารตาง ๆ ออกมาเปนฝุนผสมอยูใน

อากาศ  

2.5.4 ดานเศรษฐกิจ 

ดานเศรษฐกิจเปนผลมาจากการท่ีชุมชนขาดการวางแผนในการจัดการมูลฝอยท่ีดี ซ่ึง

จะกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมา เชน ปริมาณมูลฝอยท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหมีคาใชจายใน

การเก็บรวบรวม และการกําจัดเพ่ิมข้ึน เปนตน 

 

2.6 การจัดการมูลฝอยชุมชน (Municipal solid waste management) 

ปจจุบันสถานท่ีกําจัดมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญเปนแบบการเทกอง

กลางแจง เทกองในหลุม หรือ เผากลางแจง ซ่ึงไมถูกตองตามหลักวิชาการ ในการพิจารณาการจัดการ

มูลฝอยชุมชนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ มีหลากหลายรูปแบบคือ (1) การฝงกลบอยางถูกหลัก

วิชาการ (2) การหมักทําปุย (สารบํารุงดิน) และการฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ (3) การหมักเพ่ือ

ผลิตกาซชีวภาพอยางงายและการฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ (4) การผลิตเชื้อเพลิงจากมูลฝอย 

(Refuse derived fuel, RDF) และการฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ ท้ังนี้ในทุกรูปแบบของการ

จัดการมูลฝอย จําเปนตองอาศัยการคัดแยกท่ีตนทาง ซ่ึงไดแก บานเรือน รานคา สถานท่ีราชการ เปน

ตน สําหรับการจัดการมูลฝอยชุมชนรูปแบบตาง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 การฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ 

การฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ เปนการกําจัดข้ันสุดทายเพ่ือลดปริมาณลงจนเหลือ

นอยท่ีสุดและนําไปฝงกลบในหลุมฝงกลบท่ีปลอดภัย ไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2552) การฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการสามารถดําเนินการไดใน 3 รูปแบบดังนี้ (1) 

วิธีฝงกลบแบบกลบบนพ้ืนท่ี (Area method) (2) วิธีฝงกลบแบบขุดเปนรอง (Trench method) 
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และ (3) วิธีการฝงกลบแบบหุบเขา (Canyon method) ซ่ึงวิธีนี้เปนวิธีฝงกลบบนพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะ

เปนแองขนาดใหญ เชน หุบเขา หวย บอ เปนตน 

2.6.2 การกําจัดมูลฝอยโดยการหมักปุยจากมูลฝอยอินทรีย  

การหมักทําปุยสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ (สุขสมาน สังโยคะ และคณะ, 2554) 

ไดแก การหมักแบบใชอากาศ (Aerobic decomposition) การหมักแบบนี้จะไมกอใหเกิดกลิ่นเหม็น 

ไดปุยท่ีมีคุณภาพดี และการหมักแบบไมใชอากาศ (Anaerobic decomposition) เปนการหมักท่ีใช

จุลินทรียแบบไมตองการออกซิเจน (Anaerobic bacteria) ซ่ึงมีขอเสีย คือ จะทําใหมีกลิ่นเหม็นฉุน

จากกาซไขเนาและกาซแอมโมเนีย สวนปุยท่ีไดก็มีคุณภาพคอนขางต่ํา (กรมควบคุมมลพิษ, 2559)  

สําหรับมูลฝอยอินทรียท่ีนํามาทําปุยจะตองมีการคัดแยกออกจากมูลฝอยท่ัวไป  ซ่ึง

มูลฝอยเหลานี้มีความสามารถในการเนาเสียและยอยสลายไดรวดเร็ว เพราะมีจุลินทรียตาง ๆ ตาม

ธรรมชาติ ซ่ึงเปนตัวการยอยสลายสารอินทรียในมูลฝอยประเภทเหลานี้ อีกท้ังยังมีน้ําและความชื้น

ของมูลฝอยเองท่ีเปนตัวชวยเรงการยอยสลายท่ีดี และจากกระบวนการยอยสลายของจุลินทรียตาม

ธรรมชาตินี้ มูลฝอยอินทรียจึงสามารถนํามาทําปุยได เชน เศษผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม เปน

ตน โดยปุยท่ีผลิตได อาจมิไดมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดตามพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2550 แตมีลักษณะเปนสารปรับปรุงดิน ซ่ึงเปนคุณสมบัติในการปรับสภาพเนื้อดินใหเหมาะสม (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2559) 

ในการทําปุยหมัก (สารบํารุงดิน) จากมูลฝอย จึงจําเปนตองเลือกประเภทมูลฝอยท่ีจะ

นํามาใชในการหมัก โดยมูลฝอยอินทรียสีน้ําตาลมีสารคารบอนมาก สวนใหญเปนมูลฝอยแหง เชน 

หญาแหง เศษไม ใบไม ข้ีเลื่อย ฟางขาว เปนตน สวนมูลฝอยอินทรียท่ีมีสีเขียวจะมีปริมาณของธาตุ

ไนโตรเจนมาก จําพวกมูลฝอยสด ไดแก หญาและใบไมสด เศษอาหาร ผักและเปลือกผลไม เปนตน 

และควรแยกมูลฝอยท่ีไมเหมาะสมสําหรับการทําปุยหมักออกกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งมูลฝอยอันตราย 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

2.6.3 การหมักเพ่ือผลิตกาซชีวภาพอยางงาย 

การหมักเพ่ือผลิตกาซชีวภาพอยางงายตองคํานึงถึงการคัดแยกมูลฝอยท่ีตนทางเปน

สําคัญ เนื่องจากตองใชมูลฝอยอินทรียในการหมัก การควบคุมความชื้น และตองไมมีมูลฝอยอันตราย

ปะปน จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญในการดูแลท้ังการควบคุมการเดินระบบและระบบรวบรวมกาซชีวภาพ

เพ่ือนําไปใชประโยชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

2.6.4 การผลิตเช้ือเพลิงจากมูลฝอย 

การเลือกใชระบบการผลิตเชื้อเพลิงจากมูลฝอยตองคํานึงถึงแหลงรับซ้ือหรือ

ปลายทางของเชื้อเพลิงประเภทนี้ โดยเฉพาะคาใชจายในการขนสงท้ังไปและกลับ รวมถึงคุณภาพและ
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ลักษณะของเชื้อเพลิงท่ีผลิตไดตองสอดคลองกับแหลงรับซ้ือและจําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญในการ

ควบคุมระบบ 

2.6.5 การกําจัดมูลฝอยโดยการเผาในเตาเผา  

การกําจัดมูลฝอยโดยการใชเตาเผาท่ีเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ (Complete 

Combustion) เปนการกําจัดมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณมูลฝอยได รอยละ 80–90 

โดยเปนกระบวนการท่ีอาศัยลักษณะสมบัติของมูลฝอยซ่ึงสามารถติดไฟไดภายในเตาเผาโดยมีอากาศ

หรือเชื้อเพลิงเสริมภายใตอุณหภูมิและความดันท่ีเหมาะสมข้ึนอยูกับรูปแบบและขนาดของเตาเผาแต

ละประเภท ผลท่ีไดจากปฏิกิริยาเผาไหมจะเกิดกาซชนิดตาง ๆ ไดแก ไอน้ํา ฝุน และเถา ท้ังนี้อุณหภูมิ

เผาไหมข้ันสุดทายภายในเตาเผา โดยท่ัวไปจะอยูในชวงระหวาง 850 – 1200 องศาเซลเซียส (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2559) 

 

2.7 สถานการณมูลฝอยของประเทศไทย 

จากรายงานสถานการณมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ (2560) เมื่อพิจารณาถึงปริมาณ

มูลฝอยชุมชนท่ัวประเทศท่ีเกิดข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2551 พบวา มีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยใน

ป พ.ศ. 2559 มีมูลฝอยเกิดข้ึน 27.06 ลานตัน ปริมาณมูลฝอยท่ีถูกกําจัดอยางถูกตอง และมีการนํา

มูลฝอยไปใชประโยชน ก็มีแนวโนมสูงข้ึนเชนกัน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2.2  

เม่ือพิจารณาถึงอัตราการผลิตมูลฝอย ซ่ึงประเมินจากการคํานวณปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน

ตามเกณฑของกรมควบคุมมลพิษกับฐานประชากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแบงตามเขต

การปกครองในระดับทองถ่ิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) สรุปไดดังนี้ เขตเทศบาลนคร และเมือง

พัทยา มีอัตราการผลิตมูลฝอยเทากับ 1.89 กก./คน-วัน เทศบาลเมืองมีอัตราการผลิตมูลฝอย

เทากับ 1.15 กก./คน-วัน และเทศบาลตําบล มีอัตราการผลิตมูลฝอยเทากับ 1.02 กก./คน-วัน และ 

องคการบริหารสวนตําบล มีอัตราการผลิตมูลฝอยเทากับ 0.91 กก./คน-วัน 

เม่ือพิจารณาปริมาณมูลฝอยในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ (กรมควบคุม

มลพิษ, 2560) พบวา ในป พ.ศ. 2559 เทศบาลและเมืองพัทยา จํานวน 2,442 แหง องคการบริหาร

สวนตําบล จํานวน 5,334 แหง มีปริมาณมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินพบในเขตองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มากท่ีสุด คือ 11.69 ลานตัน รองลงมาพบใน

เขตเทศบาลและเมืองพัทยา 11.16 ลานตัน และเขตกรุงเทพมหานคร 4.21 ลานตัน  

เม่ือพิจารณาถึงปริมาณมูลฝอยของจังหวัดกาญจนบุรี (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จังหวัดกาญจนบุรี, 2557) พบวา จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 48 แหง 

เปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 41 แหง และเอกชน 7 แหง ในจํานวน 48 แหงมีเพียง 1 แหงท่ีมี

การฝงกลบแบบควบคุม ใชวิธีเทกองกลางแจง (Open dump) จํานวน 46 แหง และ มีการคัดแยก
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และเผา จํานวน 1 แหง มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในจังหวัดมีปริมาณ 809.38 ตัน/วัน มีการเก็บขน 

407.91 ตัน/วัน สงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ อาทิ การจัดการมูลฝอยไมถูกหลักวิชาการ มูลฝอยตกคาง

สะสม มลพิษดานสิ่งแวดลอมตามมา นอกจากนี้ยังพบวามูลฝอยท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเปนมูลฝอยอินทรีย 

รอยละ 53.81 รองลงมาเปนมูลฝอยรีไซเคิลรอยละ 36.67 มูลฝอยท่ัวไป รอยละ 9.19 และมูลฝอย

อันตราย รอยละ 0.34 ในป พ.ศ. 2559 จังหวัดกาญจนบุรีไดมีการรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากชุมชน

โดยองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีรับผิดชอบดําเนินการเพ่ือรวบรวมสงกําจัดอยางถูกตองตาม

หลักวิชาการ 

 

ตารางท่ี 2.2  

ปริมาณมูลฝอยท่ีถูกกําจัด และนํามาใชประโยชน ระหวางป พ.ศ. 2551 – 2559 

ป พ.ศ. 
ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 

(ลานตัน) 

ปริมาณมูลฝอยท่ีถูกกําจัด

อยางถูกตอง 

ปริมาณมูลฝอยท่ีถูก

นํามาใชประโยชน 

(ลานตัน) (รอยละ) (ลานตัน) (รอยละ) 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

2559 

23.93 

24.11 

24.22 

25.35 

24.73 

26.77 

26.19 

26.85 

27.06 

5.69 

5.97 

5.77 

5.64 

5.83 

7.27 

7.88 

8.34 

9.57 

24 

25 

24 

22 

24 

27 

30 

31 

35 

3.45 

3.86 

3.90 

4.10 

5.28 

5.15 

4.82 

4.94 

5.81 

14 

16 

16 

16 

21 

19 

18 

18 

21 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก รายงานสถานการณขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ป พ.ศ. 2559, โดย 

กรมควบคุมมลพิษ, 2560, http://infofile.pcd.go.th/waste/wsthaz_annual59.pdf?CFID=202 

1110&CFTOKEN=43390990 

 

2.8 การดําเนินงานการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

2.8.1 สภาพท่ัวไป 

เทศบาลตําบลพระแทน ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อยูหาง

จากอําเภอทามะกา ประมาณ 17 กิโลเมตร หางจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 35 กิโลเมตร โดยอยู
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ทางทิศตะวันออกของจังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนท่ี 10.6 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีของเทศบาลครอบคลุม

พ้ืนท่ีบางสวนของตําบลพระแทน จํานวน 12 หมูบาน มีรายละเอียดอาณาเขตพ้ืนท่ีแสดงดังภาพท่ี 

2.1 

 

 
ภาพท่ี 2.1 อาณาเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลพระแทน 

 

เทศบาลตําบลพระแทน แบงเขตการปกครองออกเปน 2 เขต  เขตท่ี 1 มีจํานวน 6 

หมูบาน ไดแก หมูท่ี 7 บานกระโดนโพรงเหนือ หมูท่ี 10 บานพระแทน หมูท่ี 12 บานกระโดนโพรงใต 

หมูท่ี 13 บานโปรงพระแทน หมูท่ี 15 บานดอนสามหลัง และหมูท่ี 16 บานดงรัง เขตท่ี 2 มีจํานวน 6 

หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1 บานสํานักเย็น หมูท่ี 3 บานไร หมูท่ี 4 บานไร หมูท่ี 5 บานทาโปรง หมูท่ี 6 

บานดอนรักและ หมูท่ี 11 บานหนองงู 

2.8.2 ขอมูลประชากรและการกระจายตัวของประชากรในพ้ืนท่ี 

ประชากรในเขตเทศบาลตําบลพระแทน ตามขอมูลสถิติทะเบียนราษฎร ณ เดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 มีจํานวน 6,058 คน สามารถแบงออกไดเปนชาย 2,943 คน หญิง 3,115 คน 

มีครัวเรือนจํานวน 1,879 ครัวเรือน มีรายละเอียดของจํานวนประชากรจําแนกตามหมูบานดังแสดงใน

ตารางท่ี 2.3 
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2.8.3 ดานการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน 

2.8.3.1 การจัดการมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด 

การจัดการมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลพระแทน มีการดําเนินการ

ตั้งแตตนทางหรือแหลงกําเนิด เริ่มตั้งแตการคัดแยกมูลฝอยออกเปน 4 ประเภท ไดแก มูลฝอยอินทรีย 

มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยท่ัวไป กิจกรรมท่ีดําเนินการ ไดแก (1) มูลฝอยอินทรีย 

คัดแยกนําไปทําน้ําหมัก สารปรับปรุงดิน เลี้ยงสัตว (2) มูลฝอยรีไซเคิล คัดแยกเพ่ือนําไปขาย นําไป

บริจาคทําบุญ (3) มูลฝอยอันตรายคัดแยกเพ่ือสงเทศบาลนําไปกําจัดอยางถูกตอง และ (4) มูลฝอย

ท่ัวไป รวบรวมใสภาชนะท่ีเทศบาลจัดเตรียมไวให รายละเอียดแสดงดังภาพ 2.2 – 2.5 

 

ตารางท่ี 2.3  

ขอมูลประชากรเทศบาลตําบลพระแทน จําแนกตามหมูบาน ณ เดือนกุมภาพันธ 2558 

ช่ือหมูบาน 
จํานวนครัวเรือน

(หลัง) 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

หมูท่ี  1 บานสํานักเย็น 137 231 277 508 

หมูท่ี  3 บานไร 54 114 105 219 

หมูท่ี  4 บานไร 109 199 190 389 

หมูท่ี  5 บานทาโปรง 141 293 309 602 

หมูท่ี  6 บานดอนรัก 202 379 423 802 

หมูท่ี  7 บานกระโดนโพรงเหนือ 222 350 351 701 

หมูท่ี 10 บานพระแทน 303 292 310 602 

หมูท่ี 11 บานหนองงู 74 114 134 248 

หมูท่ี 12 บานกระโดนโพรงใต 186 272 293 565 

หมูท่ี 13 บานโปรงพระแทน 180 339 355 694 

หมูท่ี 15 บานดอนสามหลัง 127 232 241 473 

หมูท่ี 16 บานดงรัง 144 128 127 255 

รวม 1,879 2,943 3,115 6,058 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก สถิติประชากรจากทะเบียนบานแยกรายพ้ืนท่ีระดับตําบล, โดย สํานัก

ทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลพระแทน, 2558, กาญจนบุรี. 
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เทศบาลตําบลพระแทน ไดจัดวางถังรองรับมูลฝอยในชุมชน แบงออกเปน 

3 ขนาดดวยกันไดแก (1) ถังรองรับมูลฝอย ความจุ 120 ลิตร แบบมีฝาปด เคลื่อนท่ีได (2) ถังรองรับ

มูลฝอย ขนาดความจุ 200 ลิตร แบบไมมีฝาปด แบบเคลื่อนท่ีไมได และ (3) ถังรองรับมูลฝอย ขนาด

ความจุ 20 ลิตร 

 

  

ภาพท่ี 2.2 การจัดการมูลฝอยอินทรียโดยทําสารปรับปรุงดินและน้ําหมักชีวภาพ 

 

 

  

ภาพท่ี 2.3 การคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล 
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ภาพท่ี 2.4 การรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากชุมชน 

 

   

ภาพท่ี 2.5 ภาชนะรวบรวมมูลฝอยท่ัวไป 

 

2.8.3.2 การเก็บขนมูลฝอยในชุมชน 

เทศบาลตําบลพระแทน มีรถยนตเก็บขนมูลฝอยใชรถบรรทุก 6 ลอชนิดอัด

ทายจํานวน 1 คัน ความจุขนาด 6 ลูกบาศกเมตร อายุใชงานไมต่ํากวา 10 ป สภาพใชงานไดดี ดัง

แสดงตามภาพท่ี 2.6 
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ภาพท่ี 2.6 รถยนตเก็บขนมูลฝอยชนิดอัดทาย ความจุ 6 ลูกบาศกเมตร 

 

ระบบการเก็บขนมูลฝอยเปนแบบ Stationary container system ซ่ึงเปน

การเก็บขนโดยท่ีรถยนตเก็บขนมูลฝอยวิ่งไปท่ีจุดเก็บขนแบบบานตอบาน (Door to door) โดยท่ีรถ

เก็บขนมูลฝอย จะจอดเก็บมูลฝอยโดยมีพนักงานยกภาชนะรองรับมูลฝอยมาเทใสรถยนตเก็บขนและ

นําภาชนะรองรับตั้งวางไวท่ีเดิมและวิ่งไปเก็บยังจุดอ่ืน ๆ จนมูลฝอยเต็มคันรถ (ภาพท่ี 2.7) จึงนําไป

กําจัดยังสถานท่ีกําจัดมูลฝอยบริเวณ หมูท่ี 5 บานทาโปรง ตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี  

 

  

ภาพท่ี 2.7 การจัดเก็บและการขนสงมูลฝอยจากแหลงกําเนิด 

 

2.8.3.3 การกําจัดมูลฝอย  

การกําจัดมูลฝอยมีการดําเนินการเองโดยเทศบาลตําบลพระแทน ซ่ึง

สถานท่ีกําจัดมูลฝอย ต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี 5 บานทาโปรง ตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด
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กาญจนบุรีมีเนื้อท่ีประมาณ 5 ไร เริ่มดําเนินการ ป พ.ศ. 2540 กําจัดโดยวิธีเทกองกับพ้ืนแลวเผาและ

ไถกลบบางเปนครั้งคราว ดังแสดงตามภาพท่ี 2.8 

 

  

ภาพท่ี 2.8 สถานท่ีกําจัดมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี 

 

2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จิตรตี มณีไสย (2554) ศึกษาปริมาณมูลฝอย อัตราการเกิดมูลฝอย และองคประกอบของ

มูลฝอยในอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบวา ปริมาณมูลฝอยท่ี

เกิดข้ึนนอกฤดูกาลทองเท่ียว (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. 2553) และฤดูกาลทองเท่ียว 

(เดือนพฤศจิกายน 2553 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2554) มีปริมาณ 445.00 – 809.10 กก. และ 

310.61 – 1,255.93 กก./วัน ตามลําดับ มีอัตราการผลิตมูลฝอย 0.20 กก./คน-วัน องคประกอบ

มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเปนเศษอาหาร จากผลการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของมูลฝอย พบวา มีสาร

ระเหยปริมาณสูง (รอยละ 84.13 – 88.73) และมีปริมาณเถาต่ํา (รอยละ 11.27 – 15.87) ซ่ึงเปน

สมบัติท่ีมีความเหมาะสมตอการกําจัดโดยวิธีการเผา มีอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนคอนขางต่ํา 

(10.54:1 – 11.15:1) หากตองการการกําจัดโดยวิธีหมักทําปุยอาจตองเสริมปริมาณคารบอนใหสูงข้ึน 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยโดยใหมีการแยกมูลฝอยออกเปน 3 ประเภท คือ 

มูลฝอยท่ีสามารถยอยสลายได มูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใชได และมูลฝอยท่ัวไป 

ทะนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน และคณะ (2554) ไดสํารวจขอมูลปริมาณและประเภทของ

มูลฝอยในมหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อหาศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงจาก

มูลฝอย RDF-5 และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากผลิตเชื้อเพลิง จากผลการศึกษาดานปริมาณ

มูลฝอย พบวา ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีคาอยูท่ี 4.28 ตัน/วัน และ

มหาวิทยาลัยแมโจมีปริมาณมูลฝอย 1.55 ตัน/วัน สําหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ประเภทของ

มูลฝอยท่ีสามารถนํามาผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 ไดแก พลาสติก กระดาษ และเศษไม มีปริมาณรวม 
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2.09 ตัน/วัน ซ่ึงเพียงพอในการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 ในระดับสาธิต จึงกําหนดกําลังการผลิตท่ี 200 

กก./วัน 

วัสสา คงนคร และคณะ (2553) ศึกษาแนวทางการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรและการมี

สวนรวมของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองทาขาม จังหวัดสุราษฏรธานี ผลการศึกษาพบวา มี

ปริมาณมูลฝอยเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 17 ตัน/วัน ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 กลุม คือ มูลฝอยอินทรีย 

พลาสติก และกระดาษ คิดเปนรอยละ 60 20 และ 7 ตามลําดับ มีคาความชื้นคอนขางสูงคือ รอยละ 

60 คาความรอน 8,400 กิโลจูล/กก. พบมูลฝอยอันตรายรอยละ 1.7 ดังนั้นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

สําหรับจัดการมูลฝอยของพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองทาขาม จึงควรเปนการผสมผสานระหวางระบบคัด

แยกและการบําบัดทางชีวภาพ ซ่ึงการกําจัดดวยเตาเผาเปนวิธีการท่ีไมเหมาะสมเนื่องจากมีคาความ

รอนคอนขางต่ํา 

ศูนยวิจัยการเผากากของเสีย (2553) ศึกษาการนํารองการจัดการมูลฝอยระดับองคการ

บริหารสวนตําบล ผลการศึกษาพบวา มีปริมาณมูลฝอยท่ีสามารถเก็บขนไดในพ้ืนท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลไมเค็ดประมาณ 2.5 ตัน/วัน องคประกอบทางกายภาพสวนใหญเปนเศษผักผลไม 

รอยละ 31.12 พลาสติก รอยละ 20.62 เศษอาหาร รอยละ 11.48 กระดาษ รอยละ 11.43 ท่ีเหลือ

เปนเศษผา โลหะ แกว และมูลฝอยอ่ืน ๆ การศึกษาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม พบวา ประชาชนเห็นดวย

กับการใชเทคโนโลยีการผลิตปุยหมักสําหรับมูลฝอยเปยก และการใชเทคโนโลยีการเผามูลฝอยแบบ

ควบคุมอากาศรวมกับเทคโนโลยีการผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบไหลลงสําหรับมูลฝอยแหง 

สุขสมาน สังโยคะ และคณะ (2554) ศึกษาการนํารองการจัดการมูลฝอยชุมชนของเทศบาล

ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ผลการศึกษาพบวา การเสริมสรางศักยภาพพลังชุมชนใน

การจัดการมูลฝอยสามารถประสบความสําเร็จในการจัดการมูลฝอยรีไซเคิล เนื่องจากประชาชน

สามารถเห็นประโยชนโดยตรงจากการคัดแยกมูลฝอยเพ่ือนําไปขายสรางรายไดใหกับครอบครัว  โดย

มูลฝอยรีไซเคิลสามารถลดลงจาก 935.03 กก./วัน (รอยละ 39.8) ในป พ.ศ.2553 – 2554 เหลือ 

832.13 กก./วัน (รอยละ 35.27) เชนเดียวกับมูลฝอยอันตรายซ่ึงพบบริเวณพ้ืนท่ีกําจัดมูลฝอยเทศบาล

ตําบลในเมืองมีปริมาณลดลงจากวันละ 18.58 กก. (รอยละ 0.78) ในป พ.ศ. 2553 – 2554 เหลือวันละ 

8.68 กก. (รอยละ 0.36) ในป พ.ศ. 2555 สวนมูลฝอยอินทรียยังไมประสบความสําเร็จเนื่องจาก

ประชาชนยังมีสวนรวมในการคัดแยกนอย 

Salleh (2003) ไดทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอยท่ีนํามากําจัด 

ยังพ้ืนท่ีฝงกลบทามันเบรินจิน (Taman Beringin) เมืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยทําการ

เก็บตัวอยางมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 26 ตัวอยาง (ตั้งแตเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2000) จาก

แหลงกําเนิดตาง ๆ ไดแก ท่ีอยูอาศัย สถานประกอบการ สถาบันตาง ๆ เปนตน โดยทําการสุมตัวอยาง

มูลฝอยจากรถบรรทุกมูลฝอย และนํามาศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมี ผลการศึกษา พบวา 
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มูลฝอยของเมืองกัวลาลัมเปอร ประกอบไปดวยเศษอาหารและมูลฝอยท่ียอยสลายได รอยละ 56.29 

กระดาษ รอยละ 8.23 พลาสติก รอยละ 13.04 ผา รอยละ 1.29 ยางและหนัง รอยละ 0.41 

ไม รอยละ 1.84 หญาและใบไม รอยละ 6.90 แกว รอยละ 1.55 เหล็ก รอยละ 2.07 อลูมิเนียม 

รอยละ 0.30 สารอนินทรียอ่ืน ๆ รอยละ 6.41 และมูลฝอยท่ีมีขนาดใหญ รอยละ 1.29 นอกจากนี้ยัง

พบวา มูลฝอยมีความหนาแนนปกติโดยเฉลี่ยเทากับ 265.0 กก./ลบ.ม. มีคาความชื้นรอยละ 54.6 

ปริมาณสารระเหยร อยละ 28.0 คารบอนคงตัว รอยละ 4.9 และ ปริมาณ เถารอยละ 12.5 มีคาความ

รอนสูงเฉลี่ยเทากับ 7,500 กิโลจูล/กก. และคาความรอนต่ําเทากับ  6,400 กิโลจูล/กก. ผลการ

วิเคราะหปริมาณธาตุคารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน มีคาเทากับ รอยละ 18.62  2.72  

0.44 และ 11.28 ตามลําดับ สวนปริมาณซัลเฟอร มีคานอยกวารอยละ 0.20 

Damanhuri, Wahyu, Ramangand and Padmi (2009) ศึกษาถึงประสิทธิภาพการรีไซเคิล

มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบันดุง (Bandungmetropolitan) ประเทศอินโดนีเซีย โดยใชวิธี

ประเมินการไหลของมูลฝอย (Waste flow analysis) เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงระบบการ

จัดการมูลฝอยใหดีข้ึน ตามแนวคิด 3Rs คือ การลดการใช (Reduce) การใชซํ้า (Reuse) การนํากลบัมา

ใชใหม (Recycle) 

Thitame, Pondhe and Meshram (2010) ไดทําการศึกษาลักษณะและองคประกอบของ

มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท่ีเมืองซังอัมแนร (Sangamner city) ประเทศอินเดีย โดยทําการแยกองคประกอบของ

มูลฝอยออกเปน เศษอาหาร กระดาษ เศษดินและหิน มูลฝอยจากโรงฆาสัตว ใบไม โลหะ และอ่ืน ๆ 

โดยแบงมูลฝอยเหลานี้ออกเปน 2 ประเภท ไดแก สวนท่ีเปนสารอินทรียและสวนท่ีเปนสารอนินทรีย 

ผลการศึกษาพบวา เมืองซังอัมแนร กอใหเกิดมูลฝอยสวนท่ีเปนสารอินทรียถึงรอยละ 61 สวนท่ีเหลือ

เปนมูลฝอยสวนท่ีเปนสารอนินทรีย นอกจากนี้ ไดมีการวิเคราะหสมบัติทางเคมีบางประการของมูลฝอย

สวนท่ีเปนสารอินทรีย ไดแก ความเปนกรด – ดาง การนําไฟฟา ความชื้น ปริมาณอินทรียคารบอน 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวามูลฝอยสารอินทรีย สามารถใช

เปนแหลงธาตุอาหารใหกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมได สวนมูลฝอยสวนท่ีเปนสารอนินทรียควรตองนําไปกําจัด

โดยการฝงกลบ 

Shanthi, Meena Sundari and Meenambal (2010) ไดทําการประเมินลักษณะทางกายภาพ

และทางเคมีของมูลฝอยชุมชนของเมืองโคอิมบาโตร (Coimbatore city) รัฐทมิฬนาดูร (Tamilnadu) 

ประเทศอินเดีย โดยพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษามีลักษณะเปนเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ พ้ืนท่ี 182.98 

ตารางกิโลเมตร ทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอยเปรียบเทียบกัน 2 ฤดูกาล 

คือ ฤดูฝน ระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม และฤดูหนาวระหวางเดือนกันยายนถึงเดือน

พฤศจิกายน เก็บตัวอยางมูลฝอยจากรถยนตบรรทุกมูลฝอย จํานวน 100 กก. แลวทําการ Quartering 

จนเหลือ 10 กก. นําไปวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและทางเคมี พบวา ลักษณะมูลฝอยในฤดูฝนและ
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ฤดูหนาว มีปริมาณสารอินทรียเทากับ รอยละ 12.52 และ 15.14 ตามลําดับ มีปริมาณสาร อนินท

รียเทากับรอยละ 8.31 และ 6.55 ตามลําดับ ซ่ึงสารอินทรียสามารถนํามาใชทําปุยหมักได โดยมีคา

ความเปนกรดเปนดางและคาการนําไฟฟาคอนขางสูงแสดงใหเห็นวาสารอินทรียนี้มีสวนประกอบของ

แรธาตุอยูในระดับสูง ในสวนของปริมาณคารบอนท้ังหมด พบวา มีคาสูงเชนเดียวกัน หากนําไปทําปุย

หมักจะไดผลดี สวนคาฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมมีคาประมาณรอยละ 1 ในท้ังสองฤดูกาล และคา

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนมีคามากกวา 30 คาความรอนมีคาเทากับ 3,500 กิโลจูล/กก. ใน

ฤดูฝน และ 3,800 กิโลจูล/กก. ในฤดูหนาว จากการศึกษานี้พบวา ยังไมมีการคัดแยก มูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 

จึงทําใหไมสามารถนําพลังงานจากมูลฝอยมาใชดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมได 
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3.1 วัสดุและอุปกรณ 

3.1.1 เครื่องมือและอุปกรณในการเก็บตัวอยางมูลฝอย การเตรียม และการวิเคราะห 

1. อุปกรณในการคลุกเคลามูลฝอย เชน พลั่ว คราด เปนตน 

2. แผนพลาสติกสําหรับปูรองตัวอยางมูลฝอย 

3. ภาชนะตวงมูลฝอยขนาด 0.0502 ลบ.ม.  

4. ถุงมือและคีมคีบสําหรับการคัดแยกมูลฝอย 

5. เครื่องชั่ง (Analytical balance)  

- ความละเอียด 10 กรัม ของ OHAUS รุน Defender 3000  

- ความละเอียด 5 กรัม ของ Mettler – Toledo รุน BBA211-5BA30  

- ความละเอียด 0.01 กรัม ของ Mettler – Toledo รุน PB3002 

- ความละเอียด 0.0001 กรัม Mettler – Toledo รุน AB204 

6. ตูอบลมรอน (Hot air oven) ของ ELE international รุน LT900 

7. เครื่องบด (Cutting mill) ของ Retsch รุน SM 2000 

8. เครื่องแกวและอุปกรณท่ีใชในการวิเคราะห เชน ปเปตอัตโนมัติ (Automatic 

pipette) ดิจิตอลบิวเรต (Digital burette) บีกเกอร (Beaker) กระบอกตวง (Cylinder) กรวยกรอง 

(Funnel) ขวดปริมาตร  (Volumetric flask) กระบอกฉีดน้ํ ากลั่ น  (Wash bottle) ขวดชมพู  

(Erlenmeyer flask) กระดาษกรอง Whatman เบอร 42 ท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 90 มิลลิเมตร 

ฯลฯ 

9. ปมสุญญากาศ (Vacuum pump) ของ Neuberger รุน N022AT.18  

10. เครื่องกวนสารละลายดวยแทงแมเหล็ก (Magnetic stirrer) ของ Denville 

Scientific Inc. 

11. เครื่องมือและอุปกรณอ่ืน ๆ สามารถดูไดจากรายละเอียดของวิธีวิเคราะหใน

ภาคผนวก ก 

3.1.2 สารเคมีสําหรับการวิเคราะห 

สารเคมีสําหรับวิเคราะหสมบัติทางเคมีของมูลฝอย ใชสารเคมีระดับงานวิเคราะห 

(Analytical grade) ซ่ึงสามารถดูไดจากภาคผนวก ก
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3.2 พ้ืนท่ีศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดพ้ืนท่ีศึกษาอยูในเขตเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี 

ครอบคลุมหมูบาน จํานวน 12 หมูบาน ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1  

เลขหมูบานและรายชื่อหมูบานในเขตเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี 

เลขหมูบาน ชื่อหมูบาน 

หมูท่ี 1 บานสํานักเย็น 

หมูท่ี  3 บานไร 

หมูท่ี  4 บานไร 

หมูท่ี  5 บานทาโปง 

หมูท่ี  6 บานดอนรัก 

หมูท่ี  7 บานกระโดนโพรงเหนือ 

หมูท่ี  10 บานพระแทน 

หมูท่ี  11 บานหนองงู 

หมูท่ี  12 บานกระโดนโพรงใต 

หมูท่ี  13 บานโปงพระแทน 

หมูท่ี  15 บานดอนสามหลัง 

หมูท่ี  16 บานดงรัง 

หมายเหตุ.  ปรับปรุงจาก สถิติประชากรจากทะเบียนบานแยกรายพ้ืนท่ีระดับตําบล, โดย สํานัก

ทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลพระแทน, 2558, กาญจนบุรี. 

 

3.3 การศึกษาปริมาณมูลฝอยท่ีเทศบาลเก็บรวบรวมได อัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเกิดจากมูลฝอยท่ี

เก็บรวบรวมได และองคประกอบของมูลฝอย 

3.3.1 กรอบระยะเวลาในการศึกษา 

จากขอมูลการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึง

ดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยในวันจันทร – วันเสาร ในหมูบานตาง ๆ จํานวน 12 หมูบาน การศึกษานี้จึง

ทําการศึกษาครอบคลุมในวันจันทร – วันเสาร และไดทําการเก็บตัวอยางมูลฝอยใน 2 ชวงฤดูกาล คือ 

ฤดูฝน ดําเนินการเก็บตัวอยางระหวางวันจันทรท่ี 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 – วันเสารท่ี 4 เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดการดําเนินงานเก็บตัวอยางและจํานวนตัวอยางดังตารางท่ี 3.2 

และมีรายละเอียดของพ้ืนท่ีเก็บขนดังภาพท่ี 3.1 และในฤดูแลง ดําเนินการเก็บตัวอยางระหวางวัน

จันทรท่ี 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 – วันเสารท่ี 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดการ
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ดําเนินงานเก็บตัวอยางและจํานวนตัวอยางดังตารางท่ี 3.3 และมีรายละเอียดของพ้ืนท่ีเก็บขนดังภาพ

ท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.2  

แผนการเก็บตัวอยางมูลฝอยและจํานวนตัวอยาง ในฤดูฝน 

พ้ืนท่ีจัดเก็บมูลฝอย วันท่ีเก็บตัวอยาง 
จํานวนเท่ียวในการเก็บขน 

(เท่ียว/วัน) 
จํานวนตัวอยาง 
(ตัวอยาง/วัน) 

โซ
น 

A 

หมูท่ี 7 บานโดนโพรงเหนือ 
หมูท่ี 10 บานพระแทน 
หมูท่ี 15 บานดอนสามหลัง 
หมูท่ี 16 บานดงรัง 

จันทร 2 2 

พฤหัสบด ี 1 1 

โซ
น 

B 

หมูท่ี 6 บานดอนรัก 
หมูท่ี 11 บานหนองงู 
หมูท่ี 12 บานกระโดนโพรงใต 
หมูท่ี 13 บานโปงพระแทน 

อังคาร 2 2 

ศุกร 1 1 

โซ
น 

C 

หมูท่ี 1 บานสํานักเย็น 
หมูท่ี 3 บานไร 
หมูท่ี 4 บานไร 
หมูท่ี 5 บานทาโปรง 

พุธ 1 1 

เสาร 1 1 

รวม 8 8 

 

ตารางท่ี 3.3  

แผนการเก็บตัวอยางมูลฝอยและจํานวนตัวอยาง ในฤดูแลง 

พ้ืนท่ีจัดเก็บมูลฝอย วันท่ีเก็บตัวอยาง 
จํานวนเท่ียวในการเก็บขน 

(เท่ียว/วัน) 
จํานวนตัวอยาง 
(ตัวอยาง/วัน) 

โซ
น 

A 

หมูท่ี 7 บานโดนโพรงเหนือ 
หมูท่ี 10 บานพระแทน 
หมูท่ี 15 บานดอนสามหลัง 
หมูท่ี 16 บานดงรัง 

จันทร 2 2 

พฤหัสบด ี 1 1 

โซ
น 

B 

หมูท่ี 6 บานดอนรัก 
หมูท่ี 11 บานหนองงู 
หมูท่ี 12 บานกระโดนโพรงใต 
หมูท่ี 13 บานโปงพระแทน 

อังคาร 2 2 

ศุกร 1 1 

โซ
น 

C 

หมูท่ี 1 บานสํานักเย็น 
หมูท่ี 3 บานไร 
หมูท่ี 4 บานไร 
หมูท่ี 5 บานทาโปรง 

พุธ 2 2 

เสาร 1 1 

รวม 9 9 
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ภาพท่ี 3.1 แผนการเก็บตัวอยางมูลฝอยแบงตามโซนพ้ืนท่ี 

 

3.3.2 การศึกษาปริมาณมูลฝอยท่ีเทศบาลเก็บรวบรวมได และอัตราการผลิตมูลฝอยท่ี

เกิดจากมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได 

3.3.2.1 ปริมาณมูลฝอยท่ีเทศบาลเก็บรวบรวมได 

การศึกษาปริมาณมูลฝอยท่ีเทศบาลเก็บรวบรวมไดกระทําโดยการชั่ง

น้ําหนักมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแตละวันของชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษา ในทุกเท่ียวของการเก็บขน โดย

ชั่งรถเปลากอนเริ่มทําการเก็บขนมูลฝอยและชั่งรถพรอมมูลฝอยในทุกเท่ียวของการเก็บขน ผลตาง

ระหวางน้ําหนักรถพรอมมูลฝอยและน้ําหนักรถเปลา คือ ปริมาณมูลฝอยในหนวยน้ําหนักท่ีเกิดข้ึนใน

แตละเท่ียว จากนั้นหาปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใน 1 สัปดาหของแตละโซนการเก็บขน โดยรวม

ปริมาณมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไดในทุกเที่ยวของแตละโซนเก็บขนเขาดวยกัน และเมื่อรวมปริมาณ

มูลฝอยท้ังหมดท่ีเก็บรวบรวมไดในทุกพ้ืนท่ีตลอดระยะเวลาเก็บตัวอยางจึงเปนปริมาณมูลฝอยท้ังหมด

ท่ีเทศบาลตําบลพระแทนเก็บรวบรวมไดในระยะเวลา 7 วัน 

3.3.2.2 อัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเกิดจากมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได 

อัตราการผลิตมูลฝอยในท่ีนี้เปนอัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากปริมาณ

มูลฝอยท่ีเทศบาลเก็บรวบรวมได (Collected MSW) ซ่ึงในท่ีสุดจะถูกกําจัดในหลุมฝงกลบ ท้ังนี้ไม

รวมปริมาณมูลฝอยท่ีไดถูกคัดแยกออกไป ณ แหลงกําเนิด (Diverted MSW) ซ่ึงจะไมถูกกําจัดในหลุม

ฝงกลบ 
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ท้ังนี้อัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดในแตละโซนการเก็บขน และ

อัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดของเทศบาลตําบลพระแทน สามารถหาไดจาก จากสมการท่ี 1 

และ สมการท่ี 2 ตามลําดับ 

 

อัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเกิดจากมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดของแตละโซนการเก็บขน (กก./คน-วัน) 

=
ปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดท้ังหมดตลอดระยะเวลาการเก็บตัวอยางในแตละโซนการเก็บขนในแตละชวงเวลา (กก.)

จํานวนประชากรในแตละโซน (คน) × 7 วัน
  

(1) 

 

อัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเกิดจากมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดของเขตเทศบาลตําบลพระแทน (กก./คน-วัน) 

=
ปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดท้ังหมดตลอดระยะเวลาการเก็บตัวอยางในเทศบาลตําบลพระแทนในแตละชวงเวลา (กก.)

จํานวนประชากรท้ังหมดของเทศบาลตําบลพระแทน (คน) × 7 วัน
  

(2) 

 

3.3.3 การสุมตัวอยางและการศึกษาองคประกอบของมูลฝอย 

การศึกษาองคประกอบมูลฝอยไดปฏิบัติตามวิธ ีASTM D 5231 – 5292 (American 

Society for Testing and Materials [ASTM], 2006) โดยทําการสุมตัวอยางมูลฝอยท่ีเก็บขนไดโดย

รถเก็บขนมูลฝอยในทุกเท่ียวของการเก็บขน ในวันจันทรถึงวันเสาร โดยนํามูลฝอยท่ีเก็บขนไดในแตละ

เท่ียวไปเทกองบนผาพลาสติกท่ีเตรียมไว จากนั้นสุมตัวอยางมูลฝอยในแตละเที่ยวใหไดประมาณ 

150 กก. ทําการคลุกเคลาใหองคประกอบตาง ๆ กระจายกันอยางท่ัวถึง จากนั้นกองมูลฝอยใหเปน

รูปกรวย แลวแบงกองมูลฝอยออกเปน 4 สวน (Quartering) ทําการเลือกตัวอยาง 2 สวน ท่ีกองอยู

ตรงกันขามรวมเขาดวยกัน อีก 2 สวนท่ีเหลือแยกท้ิงไป นํามูลฝอย 2 สวนท่ีเลือกไว มาคลุกเคลากัน

ใหม และใหกองมูลฝอยเปนรูปกรวย แลวแบงมูลฝอยออกเปน 4 สวน เลือกตัวอยางมูลฝอย 2 สวนท่ี

กองอยูตรงขามกันรวมเขาดวยกันอีก 2 สวนท่ีเหลือแยกท้ิงไป ทําซํ้าเชนนี้จนกวาจะไดปริมาณมูลฝอย

ประมาณ 10 กก. (ภาพท่ี 3.2) จากนั้นนํามูลฝอยท่ีไดมาคัดแยกองคประกอบออกเปน 11 ประเภท 

(ตารางท่ี 3.4) ชั่งน้ําหนัก และจดบันทึกไว นําไปคํานวณเปนองคประกอบมูลฝอยสด จากนั้นนํามูล

ฝอยท่ีไดแยกประเภทไวแลวนํามาเขาตูอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4–5 วัน หรือจน

มูลฝอย  มีน้ําหนักคงท่ี และจดบันทึกไว นําไปคํานวณเปนองคประกอบมูลฝอยแหง สําหรับสูตรที่ใช

ในการคํานวณสัดสวนขององคประกอบมูลฝอยแตละประเภท (รอยละ) แสดงดังสมการท่ี 3 
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ภาพท่ี 3.2 วิธีการสุมตัวอยางมูลฝอย 

 

 

 

 

มูลฝอย 

แตละเท่ียว 

สุม 

∼150 กิโลกรัม 

∼10 กิโลกรัม 
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ตารางท่ี 3.4  

การแยกประเภทองคประกอบของมูลฝอย 

ประเภทของมูลฝอย ตัวอยางชนิดของมูลฝอยในแตละประเภท 

สวนท่ีสามารถติดไฟได  

1. เศษอาหาร เศษอาหาร  เปลือกผลไม  เศษผัก 

2. ไม ลังไม  ก่ิงไม  ใบไม 

3. กระดาษ กระดาษขาว A4  สมุด  หนังสือพิมพ  หนังสือ  

นิตยสาร  กระดาษแข็ง  กระดาษคราฟท (กระดาษ

ลูกฟูกสีน้ําตาล)  เศษกระดาษสกปรกอ่ืน ๆ  กลอง

นม  กลองน้ําผลไม 

4. พลาสติก PET หรือ PETE  HDPE  PVC  LDPE  PP  PS  EPS 

และพลาสติกประเภทอ่ืน ๆ  

5. ยาง เศษยาง 

6. ผา เศษผา 

7. หนัง เศษหนัง 

8. อ่ืน ๆ ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป  กระดาษทิชช ู

สวนท่ีไมติดไฟ  

1. แกว แกวสีขาว  แกวสีชา  แกวสีเขียว 

2. โลหะ อลูมิเนียม  เหล็ก  เหล็กเคลือบ  ทองแดง  

ทองเหลือง 

3. อ่ืน ๆ เศษดิน  หิน  กระเบื้อง  กระดูก  เปลือกหอย 

 

สัดสวนขององคประกอบของมูลฝอยแตละประเภท (รอยละ)  

=
น้ําหนักมูลฝอยแตละประเภท (กก.)

น้ําหนักมูลฝอยรวมทุกประเภท (กก.)
× 100 (3) 

 

3.3.4 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของมูลฝอย 

สมบัติทางกายภาพท่ีทําการศึกษา ไดแก ความหนาแนนปกติ (Bulk density) 

ความชื้น (Moisture content)  และปริมาณของแข็งรวม (Total solid) โดยปฏิบัติตามวิธีการท่ีระบุ

ใน ASTM (2006) มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 
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3.3.4.1 ความหนาแนนปกติ 

การหาความหนาแนนปกติ กระทําโดยนําตัวอยางมูลฝอยท่ีไดจากการ 

Quartering และผานการคลุกเคลาใหเปนเนื้อเดียวกัน ตักใสภาชนะสําหรับตวงมูลฝอยซ่ึงมีปริมาตร 

0.0502 ลบ.ม. ท่ีทราบน้ําหนักและจดบันทึกไวแลว ใหเต็ม โดยไมตองมีการอัดเพ่ิมเติม จากนั้นยก

ภาชนะใหสูงจากพ้ืนประมาณ 6 เซนติเมตร และปลอยใหกระแทกกับพ้ืน ทําซํ้ากัน 3 ครั้ง ถาปริมาณ

ของมูลฝอยในภาชนะลดต่ําลงกวาระดับภาชนะ ก็ใหเติมมูลฝอยลงไปอีกจนถึงระดับภาชนะท่ีใชตวง 

โดยไมตองมีการอัดเพ่ิม จากนั้นนําภาชนะตวงพรอมขยะมูลฝอยไปชั่งน้ําหนัก จดบันทึก และนําไป

คํานวณคาความหนาแนนปกติดังสูตรในสมการท่ี 4 โดยในแตเท่ียวท่ีมีการสุมตัวอยางมูลฝอยไดทํา

การหาความหนาแนนปกติ 3 ซํ้า แลวนําคาท่ีไดมาเฉลี่ยเปนคาความหนาแนนปกติ 

 

ความหนาแนนปกติ (กก./ลบ.ม.)  

=
น้ําหนักมูลฝอยและภาชนะตวง (กก.) - น้ําหนักภาชนะตวงเปลา (กก.)

ปริมาตรภาชนะตวง (ลบ.ม.)
 (4) 

 

3.3.4.2 ความช้ืน 

ความชื้นของมูลฝอยหาไดจากการชั่งน้ําหนักของมูลฝอยกอนอบและหลัง

อบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส และนําผลท่ีไดมาคํานวณหาปริมาณความชื้นตามสูตรในสมการท่ี 5 

 

ปริมาณความชื้น (รอยละ)  

=
น้ําหนักมูลฝอยสด (กก.) - น้ําหนักมูลฝอยแหง (กก.)

น้ําหนักมูลฝอยสด (กก.)
× 100 (5) 

 

3.3.4.3 ปริมาณของแข็งท้ังหมด 

ปริมาณของแข็งท้ังหมด หมายถึง ปริมาณของแข็งท่ีเปนสวนประกอบของ

มูลฝอยท่ีคงเหลืออยูเม่ือไลน้ําออกไปจนหมดแลว สามารถคํานวณไดจากสมการท่ี 6 

 

ปริมาณของแข็งรวม (รอยละ)  

= 100 - ปริมาณความชื้น (รอยละ)                                      (6) 

 

 



33 

 

3.3.5 การศึกษาสมบัติทางเคมีของมูลฝอย 

สมบัติทางเคมีท่ีทําการศึกษาครอบคลุมพารามิเตอรเหลานี้ ไดแก ปริมาณสารระเหย 

(Volatile solid) ปริมาณเถา (Ash content) ปริมาณคารบอนคงตัว (Fixed carbon) ปริมาณ

คารบอน (Total carbon) ปริมาณไฮโดรเจน (Hydrogen content) ปริมาณออกซิเจน (Oxygen 

content) ปริมาณซัลเฟอร (Sulfur) ปริมาณคลอรีน (Chlorine) คาความรอน (Energy content)

ปริมาณไนโตรเจน (Total nitrogen) ปริมาณฟอสฟอรัส (Total phosphorus) ปริมาณโพแทสเซียม 

(Total Potassium) ปริมาณอินทรียคารบอน (Organic carbon) และอัตราสวนคารบอนตอ

ไนโตรเจน (C:N ratio) โดยมีวิธีวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 3.5 และรายละเอียดของวิธีวิเคราะหแสดง

ดังภาคผนวก ก  

 

ตารางท่ี 3.5  

สมบัติทางเคมีท่ีวิเคราะหและวิธีวิเคราะห 

สมบัติทางเคมีท่ีวิเคราะห    วิธีวิเคราะห 

ปริมาณสารระเหย ASTM E897 – 88 (ASTM, 2006) 

ปริมาณเถา ASTM E830 – 87 (ASTM, 2006) 

ปริมาณคารบอนคงตัว จากการคํานวณ 

ปริมาณไนโตรเจน ASTM E778 – 87 (ASTM, 2006) 

ปริมาณฟอสฟอรัส Acid digestion + Ascorbic acid 

ปริมาณโพแทสเซียม Acid digestion + Flame photometer 

ปริมาณอินทรียคารบอน จากการคํานวณ 

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน จากการคํานวณ 

ปริมาณซัลเฟอร ASTM E775 – 87 (ASTM, 2006) 

ปริมาณคลอรีน ASTM E776 – 87 (ASTM, 2006) 

คาความรอน ASTM E711 – 87 (ASTM, 2006) 

ปริมาณคารบอน จากการคํานวณ 

ปริมาณไฮโดรเจน จากการคํานวณ 

ปริมาณออกซิเจน จากการคํานวณ 

 

ในการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของตัวอยางมูลฝอย เปนการนํามูลฝอยเฉพาะสวนท่ี

สามารถเผาไหมไดซ่ึงผานการอบแหงจนมีน้ําหนักคงท่ีและนํามาบดใหละเอียด (มีขนาดประมาณ 1 

มิลลิเมตร) มาวิเคราะหพารามิเตอรตาง ๆ ตามท่ีวิธีท่ีระบุในตารางท่ี 3.5 โดยตัวอยางมูลฝอยแตละ
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ตัวอยาง (แตละเท่ียว) ทําการวิเคราะห 3 ซํ้า และรายงานผลเปนมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ใน

สภาวะแหง (Dry, combustible basis) นอกจากนี้ไดแปลงผลการวิเคราะหในสวนนี้เปนมูลฝอย

ท้ังหมด ในสภาวะมีความชื้น (As received) ดวย ซ่ึงมีวิธีการคํานวณของแตละพารามิเตอรระบุอยูใน

ภาคผนวก ก 

อยางไรก็ดี สามารถสรุปข้ันตอนการวิเคราะหองคประกอบของมูลฝอย และการ

การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีไดดังภาพท่ี 3.3 

3.3.6 การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนของเทศบาลตําบลพระแทน 

การศึกษาเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนของเทศบาลตําบลพระแทน เปน

การศึกษาโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามมีรายละเอียด

ดังปรากฎในภาคผนวก ข ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชแบงเปน 4 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล 

(Check list) สวนท่ี 2 ลักษณะวิธีการจัดการมูลฝอยของครัวเรือนในปจจุบัน (Check list) สวนท่ี 3 

พฤติกรรมของสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีตอการจัดการมูลฝอยแบบมาตรวัดลิเคอรท (Likert scale) 

ลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอย

ท่ีสุด และสวนท่ี 4 การมีสวนรวมในการจัดการมูลฝอย (Check list) โดยมีการกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางท่ีเหมาะสมโดยใชสมการท่ี 7 ท่ีเสนอโดย Yamane (1973) 

 

n =  
N

1 + Ne2 (7) 

 

เม่ือ  n =  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม 

 N =  จํานวนประชากรท้ังหมดท่ีศึกษา 

 e =  เปนความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 

 

เม่ือกําหนดใหประชากรท้ังหมดท่ีศึกษา (N) คือ หัวหนาครัวเรือนท้ังหมดในเขต

เทศบาลตําบลพระแทน จํานวน 1,879 คน จากจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 1,879 ครัวเรือน (ขอมูล ณ 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558) และกําหนดความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดท่ีระดับ .05 ไดผลการคํานวณ

ขนาดของกลุมตัวอยางหัวหนาครัวเรือนข้ันต่ําคือ 330 คน นอกจากนี้ผูวิจัยไดกําหนดใหจํานวนและ

การกระจายของกลุมตัวอยางหัวหนาครัวเรือนเปนไปตามสัดสวนของจํานวนครัวเรือนในแตละ

หมูบานท้ัง 12 หมูบาน ดังตารางท่ี 3.6 
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ภาพท่ี 3.3 ข้ันตอนการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอย 

 

 

 

สวนที่เผาไหมไมได (สด) 

• รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4 

• คํานวณหาสัดสวนขององคประกอบสด 

 

สวนที่เผาไหมได (สด) 

• รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4 

• คํานวณหาสัดสวนขององคประกอบสด 

 

ตัวอยางขยะมูลฝอยที่ไดจากการ Quartering 

∼ 10 กิโลกรัม 

 

แยกองคประกอบ 

 

อบตัวอยางที่อุณหภูม ิ105 องศาเซลเซียส 

 

อบตัวอยางที่อุณหภูม ิ105 องศาเซลเซียส 

 

สวนที่เผาไหมไมได (แหง) 

• บันทึกน้ําหนกัองคประกอบแหง 

• คํานวณหาความชื้น 

 

สวนที่เผาไหมได (แหง) 

• บันทึกน้ําหนกัองคประกอบแหง 

• คํานวณหาความชื้น 

 

คํานวณหาความชื้นทั้งหมด 

คํานวณหาปริมาณของแข็งทั้งหมด 

 บดขยะมูลฝอยสวนที่เผาไหมไดใหละเอยีด 

ขนาด ∼1 มิลลิเมตร 

 

วิเคราะหสมบัติทางเคมี 

• ปริมาณสารระเหย 

• ปริมาณเถา 

• ปริมาณไนโตรเจน 

• ปริมาณฟอสฟอรัส 

• ปริมาณโพแทสเซียม 

• ปริมาณซัลเฟอร 

• ปริมาณคลอรีน 

• คาความรอน 

หาความหนาแนนปกติ 
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ตารางท่ี 3.6  

จํานวนครัวเรือนและการกระจายกลุมตัวอยางหัวหนาครัวเรือนในหมูบานท้ัง 12 หมูบาน ในเขต

เทศบาลตําบลพระแทน 

หมูบานและช่ือหมูบาน 

ในเขตเทศบาลตําบลพระแทน 

จํานวนครัวเรือนท้ังหมด

(ครัวเรือน) 

จํานวนหัวหนาครัวเรือน 

ท่ีเปนกลุมตัวอยาง (คน) 

หมูท่ี 1  บานสํานักเย็น   137 24 

หมูท่ี 3  บานไร 54 10 

หมูท่ี 4  บานไร 109 19 

หมูท่ี 5  บานทาโปง 141 25 

หมูท่ี 6  บานดอนรัก 202 35 

หมูท่ี 7  บานกระโดนโพรงเหนือ 222 39 

หมูท่ี 10  บานพระแทน 303 53 

หมูท่ี 11  บานหนองงู 74 13 

หมูท่ี 12  บานกระโดนโพรงใต 186 33 

หมูท่ี 13  บานโปงพระแทน 180 32 

หมูท่ี 15  บานดอนสามหลัง 127 22 

หมูท่ี 16  บานดงรัง 144 25 

รวม 1,879 330 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก สถิติประชากรจากทะเบียนบานแยกรายพ้ืนท่ีระดับตําบล, โดย สํานัก

ทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลพระแทน, 2558, กาญจนบุรี. 

 

3.3.7 การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในสถานประกอบการของเทศบาลตําบลพระ

แทน 

การศึกษาเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยในสถานประกอบการของเทศบาลตําบลพระ

แทน เปนการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามมี

รายละเอียดดังปรากฎในภาคผนวก ค ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใชแบงเปน 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ลักษณะ

วิธีการจัดการมูลฝอยของสถานประกอบการในปจจุบัน (Check list) และสวนท่ี 2 เปนการสัมภาษณ

แบบปลายเปดถึงสภาพปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบล

พระแทน  
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กําหนดใหประชากรท้ังหมดท่ีศึกษาคือ เจาของสถานประกอบการท้ังหมดในเขต

เทศบาลตําบลพระแทน ซ่ึงมีจํานวน 17 คน จาก 17 สถานประกอบการ (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 

พ.ศ. 2558) และมีรายละเอียดของสถานประกอบการดังแสดงในตารางท่ี 3.7 เนื่องจากกลุมเปาหมาย

นี้มีขนาดประชากรไมมากนัก ผูวิจัยจึงไดศึกษาประชากรท้ังหมด โดยไมมีการกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยาง 

 

ตารางท่ี 3.7  

รายละเอียดของสถานประกอบการ ในเขตเทศบาลตําบลพระแทน 

ประเภทของสถานประกอบการ จํานวน (แหง) 

ธนาคาร 1 

โรงงานอุตสาหกรรม 6 

สถานีบริการน้ํามัน 2 

ตลาดสด 2 

ซุปเปอรมารเก็ต 3 

ปมแกส 3 

รวม 17 

 

3.3.8 การศึกษาเก่ียวกับสถานการณปจจุบันเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลพระแทน 

การศึกษาในสวนนี้เปนการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม โดย

ประชากรในกลุมนี้  ประกอบดวย นายกเทศมนตรี (1 คน) ผู อํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม (1 คน) และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย (6 คน) รวมท้ังสิ้น 8 คน เนื่องจาก

กลุมเปาหมายนี้มีขนาดประชากรไมมากนัก ผูวิจัยจึงไดศึกษาประชากรท้ังหมด โดยไมมีการกําหนด

กลุมตัวอยาง ท้ังนี้ใชแบบสอบถามท่ีมีรายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ง ภาคผนวก จ และ

ภาคผนวก ฉ สําหรับนายกเทศมนตรี  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย ตามลําดับ 

3.3.9 การวิเคราะหขอมูล 

3.3.9.1 ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาลักษณะของมูลฝอย 

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาลักษณะของมูลฝอย อันไดแก ปริมาณมูลฝอย 

อัตราการผลิตมูลฝอย องคประกอบของมูลฝอย ตลอดจนสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการ
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ไดถูกวิเคราะหโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)  ไดแก คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) คาสูงสุด (Maximum) และคาต่ําสุด (Minimum) เพ่ือนําไปสูการเสนอแนะแนวทาง

ท่ีเหมาะสมตามหลักวิชาการในการจัดการมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี 

3.3.9.2 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามในสวนท่ีเปน checklist ไดแก ปจจัยสวน

บุคคล ลักษณะวิธีการจัดการมูลฝอย ถูกวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

ไดแก ความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) สําหรับสวนท่ีเปนมาตรวัดลิเคอรท (Likert 

scale) ไดแก พฤติกรรมของสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีตอการจัดการมูลฝอย วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรม

ของสมาชิกในครัวเรือนในการจัดการมูลฝอยกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยใชการทดสอบ

คาที (t-test) สําหรับตัวแปรท่ีมี 2 กลุม เปนอิสระตอกัน และวิเคราะหโดยใชความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (one-way ANOVA) สําหรับตัวแปรท่ีมี 3 กลุมข้ึนไป และถาผลการทดสอบพบนัยสําคัญ

ทางสถิติ จึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe/ Method) นอกจากนี้ไดมีการ

รวบรวมขอเท็จจริงท่ีเปนปจจุบันเก่ียวการดําเนินงานดานการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระ

แทนดวย 

ท้ังนี้เม่ือนําขอมูลจากท้ังสองสวนมาพิจารณารวมกัน จะทําใหทราบถึงสภาพปญหา

และอุปสรรคในการดําเนินงาน และสามารถเสนอแนะแนวทางการจัดมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระ

แทนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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การศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอยชุมชนและแนวทางท่ีเหมาะสมในการ

จัดการมูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี มีการจําแนกผลการศึกษา

ออกเปนดานตาง ๆ ไดแก (1) ปริมาณมูลฝอยท่ีเทศบาลเก็บรวบรวมไดและอัตราการผลิตมูลฝอยท่ี

เกิดจากมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได (2) องคประกอบของมูลฝอย (3) สมบัติทางกายภาพของมูลฝอย (4) 

สมบัติทางเคมีของมูลฝอย (5) แนวทางเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการมูลฝอย (6) การ

จัดการมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน (7) การจัดการมูลฝอยในสถานประกอบการ

ของเทศบาลตําบลพระแทน และ (8) สถานการณปจจุบันเก่ียวกับการดําเนินงานการจัดการมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลพระแทน ท้ังนี้มีรายละเอียดของผลและวิจารณผลการศึกษาในแตละดานดังตอไปนี้ 

 

4.1 ปริมาณมูลฝอยท่ีเทศบาลเก็บรวบรวมได และอัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเกิดจากมูลฝอยท่ีเก็บ

รวบรวมได 

ปริมาณมูลฝอยท่ีเทศบาลเก็บรวบรวมได และอัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเกิดจากมูลฝอยท่ีเก็บ

รวบรวมไดซ่ึงเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีทําการสํารวจเปนระยะเวลา 6 วัน (วันจันทร – วันเสาร) ในแตละ

เท่ียวของการเก็บขน ซ่ึงจําแนกตามพ้ืนท่ีจัดเก็บมูลฝอยของรถเก็บขน ใน 2 ชวงฤดูกาลคือ ฤดูฝน 

(เก็บตัวอยางระหวางเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558) และฤดูแลง (เก็บตัวอยางใน

เดือนมกราคม พ.ศ. 2559) มีผลการศึกษาสรุปไดดังตารางท่ี 4.1 และ 4.2 ตามลําดับ และมี

รายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้ 

4.1.1 ปรมิาณมูลฝอยท่ีเทศบาลเก็บรวบรวมได 

เม่ือพิจารณาปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดในท้ัง 2 ฤดู (ตารางท่ี 4.1 และ ตารางท่ี 

4.2) พบวา มีปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดตอเท่ียวของรถเก็บขน อยูในชวง 1,650 – 4,815 กก./

เท่ียว ในฤดูฝน และ 930 – 4,790 กก./เท่ียว ในฤดูแลง ซ่ึงปริมาณการเก็บขนตอเท่ียวดังกลาวยังไม

เกินขีดความสามารถของรถยนตเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลฯ ซ่ึงมีความจุไดถึง 6,000 กก./เท่ียว (สิริ

วรรณ โอภากุลวงษ, การสื่อสารสวนบุคคล, 31 มีนาคม 2559) เม่ือพิจารณาปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บ

รวบรวมไดในแตละพ้ืนท่ีจัดเก็บมูลฝอยในท้ัง 2 ฤดู พบวา โซน B มีปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได

ตอวันสูงท่ีสุด รองลงมาคือ โซน A และ โซน C ตามลําดับ โดยในฤดูฝน โซน B โซน A และโซน C มี

ปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดตอวัน เทากับ 1,540  1,266  และ  1,118 กก./วัน หรือ คิดเปน
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ตารางท่ี 4.1  

ปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดและอัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเกิดจากมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดในฤดูฝน (ระหวางเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

พ้ืนท่ีจัดเก็บมูลฝอย 
จํานวนประชากร 

(คน) 
วันท่ีเก็บตัวอยาง 

เท่ียวของ 

รถเก็บขน 

ปริมาณมูลฝอย 

(กก.) 

ปริมาณมูลฝอย 

(กก./วัน) 

อัตราการผลิตมูลฝอย 

(กก./คน-วัน) 

โซ
น 

A 

หมูท่ี 7 บานโดนโพรงเหนือ 

หมูท่ี 10 บานพระแทน 

หมูท่ี 15 บานดอนสามหลัง 

หมูท่ี 16 บานดงรัง 

2,031 

จันทร (29 มิ.ย. 58) 
เท่ียวท่ี 1 3,480 

1,266 0.62 
เท่ียวท่ี 2 2,130 

พฤหัสบดี (2 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 3,250 

โซ
น 

B 

หมูท่ี 6 บานดอนรัก 

หมูท่ี 11 บานหนองงู 

หมูท่ี 12 บานกระโดนโพรงใต 

หมูท่ี 13  บานโปงพระแทน 

2,309 

อังคาร (30 มิ.ย. 58) 
เท่ียวท่ี 1 4,485 

1,540 0.67 
เท่ียวท่ี 2 1,650 

ศุกร (3 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 4645 

โซ
น 

C 

หมูท่ี 1 บานสํานักเย็น 

หมูท่ี 3 บานไร 

หมูท่ี 4 บานไร 

หมูท่ี 5 บานทาโปรง 

1,718 

พุธ (1 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 4,815 

1,118 0.65 

เสาร (4 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 3,010 

รวมท้ังหมด 6,058   27,465 3,924 0.65 
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ตารางท่ี 4.2  

ปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดและอัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเกิดจากมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดในฤดูแลง (ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2559) 

พ้ืนท่ีจัดเก็บมูลฝอย 
จํานวนประชากร 

(คน) 
วันท่ีเก็บตัวอยาง 

เท่ียวของ 

รถเก็บขน 

ปริมาณมูลฝอย 

(กก.) 

ปริมาณมูลฝอย 

(กก./วัน) 

อัตราการผลิตมูลฝอย 

(กก./คน-วัน) 

โซ
น 

A 

หมูท่ี 7 บานโดนโพรงเหนือ 

หมูท่ี 10 บานพระแทน 

หมูท่ี 15 บานดอนสามหลัง 

หมูท่ี 16 บานดงรัง 

2,031 

จันทร (18 ม.ค. 59) 
เท่ียวท่ี 1 4,320 

1,317 0.65 
เท่ียวท่ี 2 1,830 

พฤหัสบดี (21 ม.ค. 59) 1 เท่ียว 3,070 

โซ
น 

B 

หมูท่ี 6 บานดอนรัก 

หมูท่ี 11 บานหนองงู 

หมูท่ี 12 บานกระโดนโพรงใต 

หมูท่ี 13  บานโปงพระแทน 

2,309 

อังคาร (19 ม.ค. 59) 
เท่ียวท่ี 1 3,890 

1,707 0.74 
เท่ียวท่ี 2 3,270 

ศุกร (22 ม.ค. 59) 1 เท่ียว 4,790 

โซ
น 

C 

หมูท่ี 1 บานสํานักเย็น 

หมูท่ี 3 บานไร 

หมูท่ี 4 บานไร 

หมูท่ี 5 บานทาโปรง 

1,718 

พุธ (20 ม.ค. 59) 
เท่ียวท่ี 1 3,650 

1,086 0.63 
เท่ียวท่ี 2 930 

เสาร (23 ม.ค. 59) 1 เท่ียว 3,025 

รวมท้ังหมด 6,058  28,775 4,110 0.67 
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รอยละ 39.25  32.26  และ  28.49 ของปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดท้ังหมดตอวัน  ตามลําดับ  

สวนในฤดูแลง  โซน  B  โซน  A  และโซน C มีปริมาณมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไดตอวัน เทากับ 

1,707  1,317  และ  1,086 กก./วัน หรือ คิดเปนรอยละ 41.53  32.05  และ  26.42 ของปริมาณ

มูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดท้ังหมดตอวัน ตามลําดับ ท้ังนี้ปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดตอวันซ่ึงพบ

สูงสุดในโซน B รองลงมาในโซน A และ โซน C ตามลําดับนั้น มีความสอดคลองกับจํานวนประชากร

ซ่ึงพบวามีจํานวนมากท่ีสุดในโซน B รองลงมาในโซน A และ โซน C ตามลําดับ เชนเดียวกัน (ภาพท่ี 

4.1) 

 

 
ภาพท่ี 4.1 จํานวนประชากรและปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดในแตละพ้ืนท่ีจัดเก็บในฤดูฝนและ

ฤดูแลง 

 

4.1.2 อัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเกิดจากมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได 

เม่ือพิจารณาอัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเกิดจากมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดในแตละพ้ืนท่ี

จัดเก็บมูลฝอยในท้ัง 2 ฤดู (ตารางท่ี 4.1 และ ตารางท่ี 4.2) พบวา ในฤดูฝน โซน B มีอัตราการผลิต

มูลฝอยสูงท่ีสุดคือ 0.67 กก./คน-วัน รองลงมาคือ โซน C 0.65 กก./คน-วัน และโซน A 0.62 กก./

คน-วัน ตามลําดับ สวนในฤดูแลง โซน B ยังคงมีอัตราการผลิตมูลฝอยสูงสุดคือ 0.74 กก./คน-วัน 

รองลงมาคือ โซน A 0.65 กก./คน-วัน และโซน C 0.63 กก./คน-วัน ตามลําดับ (ภาพท่ี 4.2) 

 

เม่ือพิจารณาภาพรวมของปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดและอัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเกิด

จากมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดในเทศบาลตําบลพระแทนซ่ึงมีพ้ืนท่ีขนาด 10.6 ตร.กม. ครอบคลุมพ้ืนท่ี
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บางสวนของตําบลพระแทน จํานวน 12 หมูบาน มีจํานวนประชากรประมาณ 6,058 คน สามารถสรุป

ไดดังตารางท่ี 4.3  

 

 
ภาพท่ี 4.2 อัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเกิดจากมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดในแตละพ้ืนท่ีจัดเก็บในฤดูฝนและ

ฤดูแลง 

 

ตารางท่ี 4.3  

ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ยและอัตราการผลิตมูลฝอยเฉลี่ยในเขตเทศบาลตําบลพระแทน 

ชวงเวลา 
จํานวนประชากร 

(คน) 

ปริมาณมูลฝอย 

(กก.) 

ปริมาณมูลฝอย 

(กก./วัน) 

อัตราการผลิตมูลฝอย 

(กก./คน-วัน) 

ฤดูฝน  

(มิถุนายน – กรกฎาคม 2558) 
6,058 27,465 3,924 0.65 

ฤดูแลง 

(มกราคม 2559) 
6,058 28,775 4,110 0.67 

คาเฉลี่ย 6,058 28,120 4,017 0.66 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในฤดูแลง (4,110 กก./วัน) มีปริมาณ

มากกวาในฤดูฝน (3,924 กก./วัน) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากชวงเวลาดังกลาวตรงกับฤดูกาลเก็บเก่ียว

ผลผลิตออย จึงมีประชากรแฝงเขามาอาศัยเพ่ือใชแรงงานตัดออย  ทําใหมีการจับจายสินคาอุปโภค

และบริโภคเพ่ิมข้ึน จึงเปนสาเหตุใหปริมาณมูลฝอยเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

เม่ือพิจารณาปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดใน 1 สัปดาหท่ีเทศบาลตําบลพระแทนตองนําไป

กําจัด พบวามีปริมาณ 28,120 กิโลกรัม หรือประมาณ 28 ตัน หรือคิดเปนปริมาณมูลฝอยเฉลี่ยท่ี

เกิดข้ึนใน 1 วัน เทากับ 4,017 กก./วัน หรือประมาณ 4 ตัน/วัน เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาของ
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กรมควบคุมมลพิษ (2547) ซ่ึงไดทําการสํารวจเก่ียวกับปริมาณมูลฝอยของเทศบาลท่ัวประเทศ โดย

เม่ือเลือกพิจารณาเฉพาะเทศบาลในระดับเดียวกัน กลาวคือ ระดับเทศบาลตําบลท่ีมีจํานวนประชากร

ใกลเคียงกัน (ตารางท่ี 4.4) พบวา ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเทศบาลตําบลพระแทนมีปริมาณ

ใกลเคียงกับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเทศบาลตําบลพบพระ จังหวัดตาก (4 ตัน/วัน) และเทศบาล

ตําบลหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ (3.88 ตัน/วัน) แตปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณนอยกวามาก

เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเทศบาลตําบลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (14 ตัน/

วัน) และเม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัด

กาญจนบุรี (2560) ซ่ึงไดทําการประเมินเก่ียวกับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเทศบาลตาง ๆ ของ

จังหวัดกาญจนบุรี โดยประเมินจากอัตราการผลิตมูลฝอยท่ีกําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ (2560) 

ซึ่งใหเทศบาลตําบลมีอัตราการผลิตมูลฝอยเฉลี่ยเทากับ 1.02 กก./คน-วัน และจากจํานวนประชากร

ของแตละเทศบาล (ตารางท่ี 4.5) พบวา ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจริงในเทศบาลตําบลพระแทนมี

ปริมาณนอยกวาคาท่ีไดจากการประเมินเม่ือเลือกพิจารณาจากระดับเทศบาลตําบลท่ีมีจํานวน

ประชากรใกลเคียงกัน เชน เทศบาลตําบลแกงเสี้ยน (5.81 ตัน/วัน) เทศบาลตําบลหนองบัว (6.04 

ตัน/วัน) เทศบาลตําบลลาดหญา (5.74 ตัน/วัน) และเทศบาลตําบลมวงชุม (5.91 ตัน/วัน) เปนตน  

ท้ังนี้ปริมาณมูลฝอยท่ีแตกตางกันไปในแตละเทศบาลตําบลนั้นอาจเปนผลมาจากปจจัยหลาย ๆ 

ปจจัยเหลานี้ซ่ึงแตกตางกันประกอบดวย เชน ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร รายไดของประชาชน ลักษณะ

โครงสรางของครอบครัว พฤติกรรมในการบริโภคสินคาและอาหาร รูปแบบการดําเนินชีวิต กฎหมาย

และขอบังคับ เปนตน อยางไรก็ตามปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนของเทศบาลตําบลพระแทนมีแนวโนมท่ี

ลดลง ท้ังนี้เนื่องมาจากนโยบายการบริหารจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน ท่ีสนับสนุนใหมี

การลดปริมาณมูลฝอยจากแหลงกําเนิด โดยการคัดแยกและนํามูลฝอยกลับมาใชใหม ท้ังในรูปแบบ

ของการแปรรูปใชใหม การใชซํ้า ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ ขยะแลก

บุญ ผาปาขยะรีไซเคิล เปนตน ซ่ึงการลดปริมาณมูลฝอยจากแหลงกําเนิดจัดเปนวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง ชวยลดปญหาดานการบริหารจัดการและลดคาใชจายในการกําจัดลงได (ทรงศักดิ์ 

โชตินิติวัฒน, การสื่อสารสวนบุคคล, 31 มีนาคม 2559) 

เม่ือพิจารณาอัตราการผลิตมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน (ตารางท่ี 4.3) พบวา อัตรา

การผลิตมูลฝอยเฉลี่ยในฤดฝน (0.65 กก./คน-วัน) และฤดูแลง (0.67 กก./คน-วัน) มีคาใกลเคียงกัน 

และเม่ือนํามาหาคาเฉลี่ยอัตราการผลิตมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน พบวา มีอัตราการผลิตมูล-

ฝอยเฉลี่ย เทากับ 0.66 กก./คน-วัน เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ (2547) ดัง

แสดงในตารางท่ี 4.4 ซ่ึงเทศบาลตําบลตาง ๆ ท่ัวประเทศมีอัตราการผลิตมูลฝอยอยูในชวง 0.25 – 2 

กก./คน-วัน หรือ จากเกณฑท่ีกําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ (2560) ซึ่งใหเทศบาลตําบลมีอัตราการ

ผลิตมูลฝอยเฉลี่ยเทากับ 1.02 กก./คน-วัน จะเห็นไดวา เทศบาลตําบลพระแทนมีอัตราการผลิต
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ตารางท่ี 4.4  

ขอมูลปริมาณมูลฝอยและอัตราการผลิตมูลฝอยของเทศบาลตําบลตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

ลําดับที ่ เทศบาลตําบล 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 

จํานวนประชากร 

(คน) 

ปริมาณ 

มูลฝอย 

(ตัน/วัน) 

อัตราการผลิต 

มูลฝอย 

(กก./คน-วัน) 

1 ทต.แมโจ จ.เชียงใหม 19.46 14,673 8.80 0.60 

2 ทต.สันกําแพง จ.เชียงใหม 22.70 18,191 7.82 0.43 

3 ทต.แมสาย จ.เชียงราย 5.13 4,008 2.36 0.59 

4 ทต.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน 1.38 3,306 1.88 0.57 

5 ทต.เดนชัย จ.แพร 11.62 12,907 7.74 0.60 

6 ทต.ศรีสัชนาลัย จ.สโุขทัย 29.43 15,523 9.31 0.60 

7 ทต.นครไทย จ.พิษณโุลก 12 11,107 6.66 0.60 

8 ทต.สบกอน จ.นาน 2.80 10,459 10.25 0.98 

9 ทต.ทามวง จ.กาญจนบุรี 1.53 11,436 12.01 1.05 

10 ทต.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 5.20 13,616 18.79 1.38 

11 ทต.ภูกระดึง จ.เลย 16.40 8,233 5.68 0.69 

12 ทต.ธาตุพนม จ.นครพนม 9.84 12,139 12.14 1 

13 ทต.ชุมแพ  จ.ขอนแกน 24.55 34,065 17.03 0.50 

14 ทต.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ 15 10,274 7.19 0.70 

15 ทต.แกงครอ จ.ชัยภูมิ 4.10 12,550 8.16 0.65 

16 ทต.ปากชอง จ.นครราชสีมา 15.25 40,126 60 0.25 

17 ทต.เมืองปก จ.นครราชสีมา 12.41 14,177 7.08 0.50 

18 ทต.นางรอง จ.บุรีรัมย 20.77 20,351 16.48 0.81 

19 ทต.พบพระ จ.ตาก 6.50 5,713 4 0.70 

20 ทต.อุมผาง จ.ตาก 0.60 1,849 1.26 0.68 

21 ทต.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 2 9,230 12 1.30 

22 ทต.หลมเกา จ.เพชรบูรณ 5 6,574 3.88 0.59 

23 ทต.ลํานารายณ จ.ลพบุรี 12.60 24,008 15 0.61 

24 ทต.กันทรลักษณ จ.ศรีษะเกษ 6.9 37,923 14.79 0.39 

25 ทต.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 3.50 6,999 14 2 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก ดัดแปลงจาก โครงการสํารวจและวิเคราะหองคประกอบขยะมูลฝอยของ

เทศบาลท่ัวประเทศ, โดย กรมควบคุมมลพิษ, 2547, http://slbkb.psu.ac.th/xmlui/handle/2558 

/1313 



46 

  

  

ตารางท่ี 4.5  

ขอมูลการประมาณปริมาณมูลฝอยและการประมาณอัตราการผลิตมูลฝอยของเทศบาลตําบลตาง ๆ 

ในจังหวัดกาญจนบุรี 

ลําดับท่ี เทศบาลตําบล 
พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 

จํานวนประชากร 

(คน) 

ปริมาณ 

มูลฝอย 

(ตัน/วัน) 

อัตราการผลิต 

มูลฝอย 

(กก./คน-วัน) 

1 ทต.ปากแพรก 22.72 25,084 25.59 1.02 

2 ทต.ทามะขาม 26.25 10,690 10.90 1.02 

3 ทต.หนองหญาดอกขาว 63.16 3,819 3.90 1.02 

4 ทต.แกงเสี้ยน 11.65 5,698 5.81 1.02 

5 ทต.หนองบัว 8.50 5,922 6.04 1.02 

6 ทต.ลาดหญา 4.05 5,632 5.74 1.02 

7 ทต.ดานมะขามเตี้ย 57.00 2,632 2.68 1.02 

8 ทต.ทามวง 1.53 10,564 10.78 1.02 

9 ทต.ทาลอ 27.95 9,016 9.20 1.02 

10 ทต.หนองขาว 0.84 5,311 5.42 1.02 

21 ทต.สํารอง 5.90 1,907 1.95 1.02 

12 ทต.วังขนาย  32.00 8,297 8.46 1.02 

13 ทต.วังศาลา  42.00 11,862 12.10 1.02 

14 ทต.มวงชุม  28.00 5,794 5.91 1.02 

15 ทต.หนองตากยา  12.70 3,020 3.08 1.02 

16 ทต.น้ําตกไทรโยคนอย  4.40 3,817 3.89 1.02 

17 ทต.วังโพธิ ์ 5.20 2,108 2.15 1.02 

18 ทต.ทามะกา 3.42 8,404 8.57 1.02 

19 ทต.ทาไม 10.40 9,469 9.66 1.02 

20 ทต.พระแทนลําพระยา 20.60 3,456 3.53 1.02 

21 ทต.หวายเหนียว 2.63 2,115 2.16 1.02 

22 ทต.ดอนขม้ิน 7.00 4,236 4.32 1.02 

23 ทต.ลูกแก 3.00 4,052 4.13 1.02 

24 ทต.ลิ่นถ่ิน  253 7,829 7.99 1.02 

25 ทต.ทาขนุน  416 16,132 16.45 1.02 
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ตารางท่ี 4.5  

ขอมูลการประมาณปริมาณมูลฝอยและการประมาณอัตราการผลิตมูลฝอยของเทศบาลตําบลตาง ๆ 

ในจังหวัดกาญจนบุรี (ตอ) 

ลําดับท่ี เทศบาลตําบล 
พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 

จํานวนประชากร 

(คน) 

ปริมาณ 

มูลฝอย 

(ตัน/วัน) 

อัตราการผลิต 

มูลฝอย 

(กก./คน-วัน) 

26 ทต.ทองผาภูมิ 3.28 3,172 3.24 1.02 

27 ทต.วังกะ 11.11 6,479 6.61 1.02 

28 ทต.หวยกระเจา 230.00 9,671 9.86 1.02 

29 ทต.สระลงเรือ 125.00 7,768 7.92 1.02 

30 ทต.หนองปรือ 12.05 4,518 4.61 1.02 

31 ทต.เลาขวัญ 10.40 2,651 2.70 1.02 

32 ทต.หนองฝาย 14.86 2,175 2.22 1.02 

33 ทต.บอพลอย 4.00 7,175 7.32 1.02 

34 ทต.หนองรี 5.01 2,243 2.29 1.02 

35 ทต.พนมทวน 5.80 5,468 5.58 1.02 

36 ทต.ตลาดเขต 14.41 4,188 4.27 1.02 

37 ทต.รางหวาย 45.56 7,279 7.42 1.02 

38 ทต.เอราวัณ 16.45 1,046 1.07 1.02 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก แผนปฏิบัติการขยะจังหวัดกาญจนบุรี  ป  2560 ,  โดย สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดกาญจนบุรี, 2560, กาญจนบุรี. 

 

มูลฝอยในระดับท่ีคอนขางต่ํา ท้ังนี้เปนผลมาจากปริมาณมูลฝอยท่ีลดลงอันเนื่องมาจากนโยบายการ

บริหารจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน ท่ีสนับสนุนการลดปริมาณมูลฝอยจากแหลงกําเนิด

ตามท่ีไดกลาวมาแลว 

 

4.2 องคประกอบของมูลฝอย 

องคประกอบของมูลฝอยท่ีคัดแยกไดในชวงเวลาท่ีทําการสํารวจเปนระยะเวลา 6 วัน (วัน

จันทร – วันเสาร) ในแตละเท่ียวของการเก็บขนซ่ึงจําแนกตามพ้ืนท่ีจัดเก็บมูลฝอยของรถเก็บขน ใน 2 

ชวงฤดูกาลคือ ฤดูฝน (เก็บตัวอยางระหวางเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558) และฤดู

แลง (เก็บตัวอยางในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559) มีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้ 
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4.2.1 องคประกอบของมูลฝอยในฤดูฝน 

องคประกอบของมูลฝอยในฤดูฝนในแตละเท่ียวของการเก็บขน สามารถสรุปไดดัง

ตารางท่ี 4.6  

จากตารางท่ี 4.6 เม่ือพิจารณาจากขอมูลรายเท่ียวจะเห็นไดวา องคประกอบของมูล-

ฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟไดมีสัดสวนอยูในชวงรอยละ 83.6 – 96.9 โดยประกอบดวยเศษอาหารรอย

ละ 22.8 – 60.0  ไม รอยละ 8.3 – 31.7 กระดาษ รอยละ 5.0 – 11.1 พลาสติก รอยละ 12.2 – 29.9

ยาง ตรวจไมพบ - รอยละ 1.7 ผา รอยละ 1.2 – 5.3 หนัง ตรวจไมพบ – รอยละ 2.8 และ ผาออม

สําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา ตรวจไมพบ - รอยละ 5.6 สําหรับมูลฝอยสวนท่ีไมติดไฟอยูในชวงรอย

ละ 3.1 – 16.4 โดยประกอบดวยแกว รอยละ 1.4 – 6.7 โลหะ รอยละ 0.5 – 5.2 หิน/กระเบื้อง/

กระดูกสัตว ตรวจไมพบ – รอยละ 7.6 นอกจากนี้ยังตรวจพบมูลฝอยอันตรายถูกท้ิงปะปนมาดวย เชน 

หลอดฟลูออเรสเซนต โทรศัพทมือถือ กระปองสเปรย ถานไฟฉาย เข็มฉีดยา เปนตน 

เม่ือพิจารณาเปนรายพ้ืนท่ี (ตารางท่ี 4.7) ไดแก โซน A โซน B และ โซน C มี

รายละเอียดขององคประกอบมูลฝอยเปนดังนี้ 

โซน A มีองคประกอบของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟไดรอยละ 89.8 โดย

ประกอบดวยเศษอาหารรอยละ 37.0  ไม รอยละ 21.3 กระดาษ รอยละ 6.2 พลาสติก รอยละ 17.8 

ยาง รอยละ 0.9 ผา รอยละ 2.0 หนัง รอยละ 0.7 และ ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา รอยละ 

3.9 สําหรับมูลฝอยสวนท่ีไมติดไฟมีคาเทากับรอยละ 10.2 โดยประกอบดวยแกว รอยละ 4.3 โลหะ 

รอยละ 2.4 และ หิน/กระเบื้อง/กระดูกสัตว รอยละ 3.5 (ภาพท่ี 4.3) 

โซน B มีองคประกอบของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟไดรอยละ 94.1 โดย

ประกอบดวยเศษอาหารรอยละ 31.6  ไม รอยละ 22.1 กระดาษ รอยละ 8.7 พลาสติก รอยละ 21.9 

ยาง รอยละ 1.5 ผา รอยละ 3.1 หนัง รอยละ 1.0 และ ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา รอยละ 

4.1 สําหรับมูลฝอยสวนท่ีไมติดไฟมีคาเทากับรอยละ 5.9 โดยประกอบดวยแกว รอยละ 2.6 โลหะ 

รอยละ 1.3 และ หิน/กระเบื้อง/กระดูกสัตว รอยละ 2.0 (ภาพท่ี 4.4) 

โซน C มีองคประกอบของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟไดรอยละ 93.7 โดย

ประกอบดวยเศษอาหารรอยละ 34.5  ไม รอยละ 26.0 กระดาษ รอยละ 6.6 พลาสติก รอยละ 21.5 

ยาง รอยละ 0.3 ผา รอยละ 1.9 หนัง รอยละ 1.7 และ ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา รอยละ 

1.1 สําหรับมูลฝอยสวนท่ีไมติดไฟมีคาเทากับรอยละ 6.3 โดยประกอบดวยแกว รอยละ 1.4 โลหะ 

รอยละ 0.8 และ หิน/กระเบื้อง/กระดูกสัตว รอยละ 4.1 (ภาพท่ี 4.5) 

ท้ังนี้ในทุกโซนสํารวจพบมูลฝอยอันตรายถูกท้ิงปะปนรวมกับมูลฝอยท่ัวไป 
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ตารางท่ี 4.6  

องคประกอบของมูลฝอยในแตละเท่ียวการเก็บขนในฤดูฝน 

ประเภทของมูลฝอย 

องคประกอบของมูลฝอย 

โซน A โซน B โซน C 

วันจันทร 

(29 มิ.ย. 58) 

เที่ยวที่ 1 

วันจันทร 

(29 มิ.ย. 58) 

เที่ยวที่ 2 

วันพฤหัสบด ี

(2 ก.ค. 58) 

1 เที่ยว 

วันอังคาร 

(30 มิ.ย. 58) 

เที่ยวที่ 1 

วันอังคาร 

(30 มิ.ย. 58) 

เที่ยวที่ 2 

วันศุกร 

(3 ก.ค. 58) 

1 เที่ยว 

วันพุธ 

(1 ก.ค. 58) 

1 เที่ยว 

วันเสาร 

(4 ก.ค. 58) 

1 เที่ยว 

กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ 

สวนที่สามารถติดไฟได 9.56 92.1 9.53 94.4 9.41 83.6 10.46 96.9 10.12 95.7 10.18 89.8 9.41 93.6 9.63 93.8 

1. เศษอาหาร 6.23 60.0 2.93 29.0 2.57 22.8 4.34 40.2 2.87 27.2 3.12 27.5 3.89 38.7 3.13 30.5 

2. ไม 0.86 8.3 2.52 25.0 3.37 30.0 2.63 24.4 2.15 20.3 2.46 21.7 2.02 20.1 3.26 31.7 

3. กระดาษ 0.64 6.2 0.62 6.1 0.72 6.4 1.12 10.4 1.17 11.1 0.57 5.0 0.57 5.7 0.78 7.6 

4. พลาสติก 1.27 12.2 2.46 24.4 1.92 17.1 1.47 13.6 2.30 21.8 3.39 29.9 2.28 22.7 2.08 20.3 

5. ยาง 0.06 0.6 0.04 0.4 0.19 1.7 0.11 1.0 0.18 1.7 0.19 1.7 0.06 0.6 - - 

6. ผา 0.12 1.2 0.25 2.5 0.27 2.4 0.25 2.3 0.56 5.3 0.19 1.7 0.21 2.1 0.18 1.8 

7. หนัง - - 0.21 2.1 - - - - 0.30 2.8 0.04 0.4 0.15 1.5 0.20 1.9 

8. ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา 0.38 3.7 0.50 5.0 0.37 3.3 0.54 5.0 0.59 5.6 0.22 1.9 0.23 2.3 - - 

สวนที่ไมติดไฟ 0.82 7.9 0.57 5.6 1.84 16.4 0.33 3.1 0.45 4.3 1.16 10.2 0.64 6.4 0.64 6.2 

1. แกว 0.70 6.7 0.25 2.5 0.40 3.6 0.22 2.0 0.15 1.4 0.49 4.3 0.14 1.4 0.15 1.5 

2. โลหะ 0.05 0.5 0.14 1.4 0.58 5.2 0.11 1.0 0.21 2.0 0.09 0.8 0.09 0.9 0.07 0.7 

3. หิน/กระเบื้อง/กระดูกสัตว 0.07 0.7 0.18 1.8 0.86 7.6 - - 0.09 0.9 0.58 5.1 0.41 4.1 0.42 4.1 

รวมทั้งหมด 10.38 100.0 10.10 100.0 11.25 100.0 10.79 100.0 10.57 100.0 11.34 100.0 10.05 100.0 10.27 100.0 
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ตารางท่ี 4.7  

องคประกอบของมูลฝอยในแตละพ้ืนท่ีเก็บขนในฤดูฝน 

ประเภทของมูลฝอย 

องคประกอบของมูลฝอย 

โซน A โซน B โซน C 

กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ 

สวนที่สามารถติดไฟได 28.50 89.8 30.76 94.1 19.04 93.7 

1. เศษอาหาร 11.73 37.0 10.33 31.6 7.02 34.5 

2. ไม 6.75 21.3 7.24 22.1 5.28 26.0 

3. กระดาษ 1.98 6.2 2.86 8.7 1.35 6.6 

4. พลาสติก 5.65 17.8 7.16 21.9 4.36 21.5 

5. ยาง 0.29 0.9 0.48 1.5 0.06 0.3 

6. ผา 0.64 2.0 1.00 3.1 0.39 1.9 

7. หนัง 0.21 0.7 0.34 1.0 0.35 1.7 

8. ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา 1.25 3.9 1.35 4.1 0.23 1.1 

สวนที่ไมติดไฟ 3.23 10.2 1.94 5.9 1.28 6.3 

1. แกว 1.35 4.3 0.86 2.6 0.29 1.4 

2. โลหะ 0.77 2.4 0.41 1.3 0.16 0.8 

3. หิน/กระเบื้อง/กระดูกสัตว 1.11 3.5 0.67 2.0 0.83 4.1 

รวมทั้งหมด 31.73 100.0 32.70 100.0 20.32 100.0 

 

 

 
ภาพท่ี 4.3 สัดสวนองคประกอบของมูลฝอยในพ้ืนท่ีจัดเก็บโซน A (ฤดูฝน) 
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ภาพท่ี 4.4 สัดสวนองคประกอบของมูลฝอยในพ้ืนท่ีจัดเก็บโซน B (ฤดูฝน) 

 

 
ภาพท่ี 4.5 สัดสวนองคประกอบของมูลฝอยในพ้ืนท่ีจัดเก็บโซน C (ฤดูฝน) 

 

4.2.2 องคประกอบของมูลฝอยฤดูแลง 

องคประกอบของมูลฝอยในฤดูแลงในแตละเท่ียวของการเก็บขน สามารถสรุปไดดัง

ตารางท่ี 4.8  

จากตารางท่ี 4.8 เม่ือพิจารณาจากขอมูลรายเท่ียวจะเห็นไดวา องคประกอบของมูลฝอย

สวนท่ีสามารถติดไฟไดมีสัดสวนอยูในชวงรอยละ 90.5 – 99.1 โดยประกอบดวยเศษอาหารรอยละ 
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ตารางท่ี 4.8  

องคประกอบของมูลฝอยในแตละเท่ียวการเก็บขนในฤดูแลง 

ประเภทของมูลฝอย 

องคประกอบของมูลฝอย 

โซน A โซน B โซน C 

วันจันทร 

(18 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 1 

วันจันทร 

(18 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 2 

วันพฤหัสบด ี

(21 ม.ค. 59) 

1 เที่ยว 

วันอังคาร 

(19 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 1 

วันอังคาร 

(19 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 2 

วันศุกร 

(22 ม.ค. 59) 

1 เที่ยว 

วันพุธ 

(20 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 1 

วันพุธ 

(20 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 2 

วันเสาร 

(23 ม.ค. 59) 

1 เที่ยว 

กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ 

สวนที่สามารถติดไฟได 9.66 96.7 10.30 99.1 10.05 98.9 10.16 98.6 9.83 98.5 10.62 99.1 9.80 95.1 9.97 97.4 8.51 90.5 

1. เศษอาหาร 2.00 20.0 2.81 27.0 4.27 42.0 2.11 20.5 2.90 29.1 3.01 28.1 2.26 21.9 2.28 22.3 2.86 30.4 

2. ไม 4.23 42.3 4.18 40.2 4.73 46.6 4.19 40.7 3.83 38.4 5.87 54.8 5.27 51.1 5.73 56.0 2.15 22.9 

3. กระดาษ 0.79 7.9 1.45 14.0 0.55 5.4 1.47 14.3 1.08 10.8 0.36 3.4 0.51 4.9 0.78 7.6 1.72 18.3 

4. พลาสติก 2.57 25.7 1.76 16.9 0.44 4.3 2.35 22.8 1.95 19.5 1.13 10.5 1.53 14.8 0.98 9.6 1.61 17.1 

5. ยาง - - - - - - - - - - - - 0.12 1.2 - - 0.05 0.5 

6. ผา 0.07 0.7 0.10 1.0   0.04 0.4 0.07 0.7 0.16 1.5 0.11 1.1 0.20 2.0 0.12 1.3 

7. หนัง - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8. ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา - - - - 0.06 0.6 - - - - 0.09 0.8 - - - - - - 

สวนที่ไมติดไฟ 0.33 3.3 0.09 0.9 0.11 1.1 0.14 1.4 0.15 1.5 0.10 0.9 0.51 4.9 0.27 2.6 0.89 9.5 

1. แกว 0.27 2.7 0.06 0.6 0.09 0.9 0.10 1.0 0.09 0.9 0.10 0.9 0.32 3.1 0.25 2.4 0.69 7.3 

 โลหะ 0.06 0.6 0.03 0.3 0.02 0.2 0.04 0.4 0.06 0.6 - - 0.20 1.9 0.02 0.2 0.20 2.1 

 หิน/กระเบื้อง/กระดูกสัตว - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 9.99 100.0 10.39 100.0 10.16 100.0 10.3 100.0 9.98 100.0 10.72 100.0 10.31 100.0 10.24 100.0 9.40 100.0 
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20.0 – 42.0  ไม รอยละ 22.9 – 54.8 กระดาษ รอยละ 3.4 – 18.3 พลาสติก รอยละ 4.3 – 25.7 

ยาง ตรวจไมพบ – รอยละ 1.2 ผา ตรวจไมพบ – รอยละ 2.0 และ ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย ตรวจ

ไมพบ – รอยละ 0.8 สําหรับมูลฝอยสวนท่ีไมติดไฟอยูในชวงรอยละ 0.9 – 9.5 โดยประกอบดวยแกว 

รอยละ 0.6 – 7.3 และ โลหะ รอยละ 0.2 – 2.1 นอกจากนี้ยังตรวจพบมูลฝอยอันตรายถูกท้ิงปะปน

มาดวย เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉาย เข็มฉีดยา เปนตน 

เม่ือพิจารณาเปนรายพ้ืนท่ี (ตารางท่ี 4.9) ไดแก โซน A โซน B และ โซน C มี

รายละเอียดขององคประกอบมูลฝอยเปนดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.9  

องคประกอบของมูลฝอยในแตละพ้ืนท่ีเก็บขนในฤดูแลง 

ประเภทของมูลฝอย 

องคประกอบดของมูลฝอย 

โซน A โซน B โซน C 

กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ 

สวนที่สามารถติดไฟได 30.01 98.3 30.61 98.7 28.28 94.4 

 เศษอาหาร 9.08 29.7 8.02 25.9 7.40 24.7 

 ไม 13.14 43.0 13.89 44.8 13.15 43.9 

 กระดาษ 2.79 9.1 2.91 9.4 3.01 10.1 

 พลาสติก 4.77 15.6 5.43 17.5 4.12 13.8 

 ยาง - - - - 0.17 0.6 

 ผา 0.17 0.6 0.27 0.9 0.43 1.4 

 หนัง - - - - - - 

 ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา 0.06 0.2 0.09 0.3 - - 

สวนที่ไมติดไฟ 0.53 1.7 0.39 1.3 1.67 5.6 

1. แกว 0.42 1.4 0.29 0.9 1.26 4.2 

2. โลหะ 0.11 0.4 0.10 0.3 0.42 1.4 

3. หิน/กระเบื้อง/กระดูกสัตว - - - - - - 

รวมทั้งหมด 30.54 100.0 31.00 100.0 29.95 100.0 

 

โซน A มีองคประกอบของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟไดเฉลี่ยรอยละ 98.3 โดย

ประกอบดวยเศษอาหารรอยละ 29.7  ไม รอยละ 43.0 กระดาษ รอยละ 9.1 พลาสติก รอยละ 15.6 

ผา รอยละ 0.6 และ ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย รอยละ 0.2 สําหรับมูลฝอยสวนท่ีไมติดไฟมีคาเฉลี่ย

รอยละ 1.7 โดยประกอบดวยแกว รอยละ 1.4 และ โลหะ รอยละ 0.4 (ภาพท่ี 4.6) 

โซน B มีองคประกอบของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟไดเฉลี่ยรอยละ 98.7 โดย

ประกอบดวยเศษอาหารรอยละ 25.9  ไม รอยละ 44.8 กระดาษ รอยละ 9.4 พลาสติก รอยละ 17.5 
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ผา รอยละ 0.9 และ ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย รอยละ 0.3 สําหรับมูลฝอยสวนท่ีไมติดไฟมีคาเฉลี่ย

รอยละ 1.3 โดยประกอบดวยแกว รอยละ 0.9 และ โลหะ รอยละ 0.3 (ภาพท่ี 4.7) 

 

 
ภาพท่ี 4.6 สัดสวนองคประกอบของมูลฝอยในพ้ืนท่ีจัดเก็บโซน A (ฤดูแลง) 

 

 

 
ภาพท่ี 4.7 สัดสวนองคประกอบของมูลฝอยในพ้ืนท่ีจัดเก็บโซน B (ฤดูแลง) 

 

โซน C มีองคประกอบของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟไดเฉลี่ยรอยละ 94.4 โดย

ประกอบดวยเศษอาหารรอยละ 24.7  ไม รอยละ 43.9 กระดาษ รอยละ 10.1 พลาสติก รอยละ 13.8 
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ยาง รอยละ 0.63 และ ผา รอยละ 1.4 สําหรับมูลฝอยสวนท่ีไมติดไฟมีคาเฉลี่ยรอยละ 5.6 โดย

ประกอบดวยแกว รอยละ 4.2 และ โลหะ รอยละ 1.4 (ภาพท่ี 4.8) 

ท้ังนี้ ในทุกโซนสํารวจพบมูลฝอยอันตรายถูกท้ิงปะปนรวมกับมูลฝอยท่ัวไป

เชนเดียวกันกับในฤดูฝน 

 

 
ภาพท่ี 4.8 สัดสวนองคประกอบของมูลฝอยในพ้ืนท่ีจัดเก็บโซน C (ฤดูแลง) 

 

4.2.3 องคประกอบของมูลฝอยในฤดูฝนและฤดูแลง และรวม 2 ฤดู 

องคประกอบของมูลฝอยในฤดูฝนและฤดูแลง และรวมท้ัง 2 ฤดู มีรายละเอียดแสดง

ดังตารางท่ี 4.10 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา องคประกอบของมูลฝอยในฤดูฝนสวนใหญเปนเศษอาหาร 

คิดเปนรอยละ 34.3 รองลงมาคือ ไม คิดเปนรอยละ 22.7 พลาสติก คิดเปนรอยละ 20.3 กระดาษ คิด

เปนรอยละ 7.3 ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา คิดเปนรอยละ 3.3 หิน/กระเบื้อง/กระดูกสัตว 

คิดเปนรอยละ 3.1 แกว คิดเปนรอยละ 2.9 ผา คิดเปนรอยละ 2.4 โลหะ คิดเปนรอยละ 1.6 หนัง คิด

เปนรอยละ 1.1 และ ยาง คิดเปนรอยละ 1.0 (ภาพท่ี 4.9) 

สวนองคประกอบของมูลฝอยในฤดูแลงสวนใหญเปนเศษไม คิดเปนรอยละ 43.9 

รองลงมาคือ เศษอาหาร คิดเปนรอยละ 26.8 พลาสติก คิดเปนรอยละ 15.7 กระดาษ คิดเปนรอยละ 

9.5 แกว คิดเปนรอยละ 2.1 ผา คิดเปนรอยละ 1.0 โลหะ คิดเปนรอยละ 0.7 ยาง และ ผาออม

สําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา มีสัดสวนเทากันคือ คิดเปนรอยละ 0.2 (ภาพท่ี 4.10) 
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ตารางท่ี 4.10  

องคประกอบของมูลฝอยในฤดูฝนและฤดูแลง และรวม 2 ฤดู 

ประเภทของมูลฝอย 

องคประกอบของมูลฝอย 

ฤดูฝน ฤดูแลง รวม 2 ฤด ู

กก. รอยละ กก. รอยละ กก. รอยละ 

สวนที่สามารถติดไฟได 78.30 92.4 88.90 97.2 167.20 94.9 

1. เศษอาหาร 29.08 34.3 24.50 26.8 53.58 30.4 

2. ไม 19.27 22.7 40.18 43.9 59.45 33.7 

3. กระดาษ 6.19 7.3 8.71 9.5 14.90 8.5 

4. พลาสติก 17.17 20.3 14.32 15.7 31.49 17.9 

5. ยาง 0.83 1.0 0.17 0.2 1.00 0.6 

6. ผา 2.03 2.4 0.87 1.0 2.90 1.6 

7. หนัง 0.90 1.1 0.00 0.0 0.90 0.5 

8. ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา 2.83 3.3 0.15 0.2 2.98 1.7 

สวนที่ไมติดไฟ 6.45 7.6 2.59 2.8 9.04 5.1 

1. แกว 2.50 2.9 1.97 2.1 4.47 2.5 

2. โลหะ 1.34 1.6 0.63 0.7 1.97 1.1 

3. หิน/กระเบื้อง/กระดูกสัตว 2.61 3.1 0.00 0.0 2.61 1.5 

รวมทั้งหมด 84.75 100.0 91.49 100.0 176.24 100.0 

 

 

 
ภาพท่ี 4.9 สัดสวนองคประกอบของมูลฝอยรวมทุกพ้ืนท่ีในฤดูฝน 
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ภาพท่ี 4.10 สัดสวนองคประกอบของมูลฝอยรวมทุกพ้ืนท่ีในฤดูแลง 

 

โดยสรุป เม่ือพิจารณาองคประกอบของมูลฝอยรวมท้ัง 2 ฤดู จะเห็นไดวา เทศบาล

ตําบลพระแทน มีองคประกอบของมูลฝอยสวนใหญเปนไม คิดเปนรอยละ 33.7 รองลงมาคือ เศษ

อาหาร คิดเปนรอยละ 30.4 พลาสติก คิดเปนรอยละ 17.9 กระดาษ คิดเปนรอยละ 8.5 แกว คิดเปน

รอยละ 2.5 ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา คิดเปนรอยละ 1.7 ผา คิดเปนรอยละ 1.6 หิน/

กระเบื้อง/กระดูกสัตว คิดเปนรอยละ 1.5 โลหะ คิดเปนรอยละ 1.1 ยาง คิดเปนรอยละ 0.6 และ หนัง 

คิดเปนรอยละ 0.5 (ภาพท่ี 4.11) 
 

 
ภาพท่ี 4.11 สัดสวนองคประกอบของมูลฝอยรวม 2 ฤดู 
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จากขอมูลคาเฉลี่ยองคประกอบของมูลฝอยในระดับประเทศและตามขนาดของชุมชน 

(ตารางท่ี 4.11) ซ่ึงไดจากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ (2547) และเปนขอมูลการรายงาน

องคประกอบของมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2546 จะเห็นไดวา ขอมูลองคประกอบของมูลฝอยใน

ระดับประเทศและตามขนาดของชุมชน มีลักษณะการกระจายสัดสวนของแตละองคประกอบเปนไป

ในทิศทางเดียวกันกลาวคือ มีองคประกอบท่ีเปนเศษอาหารปริมาณมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก 

พลาสติก และกระดาษ สวนองคประกอบท่ีเหลือ เชน ไม แกว โลหะ ยาง หนัง ผา ผาออมสําเร็จรูป/

ผาอนามัย/ฟองน้ํา มีพบบางแตมีปริมาณไมมากนัก  

 

ตารางท่ี 4.11  

การเปรียบเทียบองคประกอบของมูลฝอย 

ประเภทของมูลฝอย 
องคประกอบของมูลฝอย (รอยละ) 

ทั่วประเทศ ท.นคร ท.เมือง ท.ตําบล การศึกษาน้ี 

1. เศษอาหาร 63.6 65.2 64.1 64.3 30.4 

2. ไม 0.7 0.4 0.9 0.9 33.7 

3. กระดาษ 8.2 7.2 7.7 7.6 8.5 

4. พลาสติก 16.8 17.0 17.4 17.2 17.9 

5. ยาง 
0.5 0.4 0.4 0.9 

0.6 

6. หนัง 0.5 

7. ผา 1.4 1.4 1.4 1.2 1.6 

8. ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา 3.2 3.2 3.6 2.7 1.7 

9. แกว 3.5 3.4 2.7 3.3 2.5 

10. โลหะ 2.1 1.8 1.8 1.9 1.1 

11. หิน/กระเบื้อง/กระดูกสัตว ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 1.5 

รวมทั้งหมด 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

สวนที่สามารถติดไฟได 91.2 91.6 91.9 92.1 94.9 

สวนที่ไมติดไฟ 8.8 8.4 8.1 7.9 5.1 

 

เม่ือเปรียบเทียบรายงานดังกลาวกับองคประกอบของมูลฝอยท่ีไดจากการศึกษานี้  

จะเห็นไดวา มีสัดสวนขององคประกอบมูลฝอยในแตละประเภทคอนขางแตกตางกัน ท้ังนี้เทศบาล

ตําบลพระแทนมีองคประกอบมูลฝอยท่ีเปนเศษอาหารนอยกวาประมาณรอยละ 50 และมี

องคประกอบท่ีเปนเศษไมมากกวาถึงประมาณรอยละ 30 สวนองคประกอบอ่ืน ๆ มีสัดสวนท่ีไม

แตกตางกันมากนัก และเม่ือพิจารณาเฉพาะสวนท่ีสามารถติดไฟไดและสวนท่ีไมติดไฟ จะเห็นไดวา 

เทศบาลตําบลพระแทนมีสัดสวนองคประกอบของมูลฝอยสวนท่ีติดไฟมากกวา และมีสัดสวน

องคประกอบของมูลฝอยสวนท่ีไมติดไฟนอยกวา ท้ังนี้สัดสวนขององคประกอบของมูลฝอยท่ีแตกตาง
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กันนี้อาจมีสาเหตุมาจากการมีลักษณะตาง ๆ เหลานี้ในชุมชนท่ีแตกตางกัน เชน ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร 

เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป รายไดของประชาชน ลักษณะโครงสรางของครอบครัว พฤติกรรมในการบริโภค

สินคาและอาหาร รูปแบบการดําเนินชีวิต สภาพเศรษฐกิจและสังคม และนโยบาย กฎหมายและ

ขอบังคับ เปนตน 

 

4.3 สมบัติทางกายภาพของมูลฝอย 

สมบัติทางกายภาพของมูลฝอยท่ีศึกษา ไดแก ความหนาแนนปกติ (Bulk density) ความชื้น 

(Moisture content) และปริมาณของแข็งรวม (Total solid) มีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้ 

4.3.1 ความหนาแนนปกติ 

ความหนาแนนปกติของมูลฝอยในแตละเท่ียวของรถเก็บขน ในแตละพ้ืนท่ีจัดเก็บ 

ของฤดูฝนและฤดูแลงแสดงดังตารางท่ี 4.12 และ 4.13 

 

ตารางท่ี 4.12  

ความหนาแนนปกติของมูลฝอยในฤดูฝน 

พ้ืนท่ีจัดเก็บมูลฝอย วันท่ีเก็บตัวอยาง 
เท่ียวของ 

รถเก็บขน 

ความหนาแนน 

ปกติ  

(กก./ลบ.ม.) 

ความหนาแนน 

ปกติเฉลี่ย 

(กก./ลบ.ม.) 

โซ
น 

A 

หมูท่ี 7 บานโดนโพรงเหนือ 

หมูท่ี 10 บานพระแทน 

หมูท่ี 15 บานดอนสามหลัง 

หมูท่ี 16 บานดงรัง 

จันทร (29 มิ.ย. 58) 
เท่ียวท่ี 1 169 

134 
เท่ียวท่ี 2 108 

พฤหัสบดี (2 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 124 

โซ
น 

B 

หมูท่ี 6 บานดอนรัก 

หมูท่ี 11 บานหนองงู 

หมูท่ี 12 บานกระโดนโพรงใต 

หมูท่ี 13  บานโปงพระแทน 

อังคาร (30 มิ.ย. 58) 
เท่ียวท่ี 1 118 

124 
เท่ียวท่ี 2 127 

ศุกร (3 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 128 

โซ
น 

C 

หมูท่ี 1 บานสํานักเย็น 

หมูท่ี 3 บานไร 

หมูท่ี 4 บานไร 

หมูท่ี 5 บานทาโปรง 

พุธ (1 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 141 

135 

เสาร (4 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 130 

รวมท้ังหมด 131 
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ตารางท่ี 4.13  

ความหนาแนนปกติของมูลฝอยในฤดูแลง 

พ้ืนท่ีจัดเก็บมูลฝอย วันท่ีเก็บตัวอยาง 
เท่ียวของ 

รถเก็บขน 

ความหนาแนน

ปกติ  

(กก./ลบ.ม.) 

ความหนาแนน

ปกติเฉลี่ย 

(กก./ลบ.ม.) 

โซ
น 

A 

หมูท่ี 7 บานโดนโพรงเหนือ 

หมูท่ี 10 บานพระแทน 

หมูท่ี 15 บานดอนสามหลัง 

หมูท่ี 16 บานดงรัง 

จันทร (18 ม.ค. 59) 
เท่ียวท่ี 1 179 

119 
เท่ียวท่ี 2 96 

พฤหัสบดี (21 ม.ค. 59) 1 เท่ียว 83 

โซ
น 

B 

หมูท่ี 6 บานดอนรัก 

หมูท่ี 11 บานหนองงู 

หมูท่ี 12 บานกระโดนโพรงใต 

หมูท่ี 13  บานโปงพระแทน 

อังคาร (19 ม.ค. 59) 
เท่ียวท่ี 1 102 

119 
เท่ียวท่ี 2 138 

ศุกร (22 ม.ค. 59) 1 เท่ียว 118 

โซ
น 

C 

หมูท่ี 1 บานสํานักเย็น 

หมูท่ี 3 บานไร 

หมูท่ี 4 บานไร 

หมูท่ี 5 บานทาโปรง 

พุธ (20 ม.ค. 59) 
เท่ียวท่ี 1 90 

86 
เท่ียวท่ี 2 65 

เสาร (23 ม.ค. 59) 1 เท่ียว 104 

รวมท้ังหมด 108 

 

จากตารางท่ี 4.12 และ 4.13 เม่ือพิจารณาคาความหนาแนนปกติเปนรายเท่ียว จะ

เห็นไดวา ในฤดูฝน มีคาอยูในชวง 108 – 169 กก./ลบ.ม. สวนในฤดูแลง มีคาอยูในชวง 65 – 179 

กก./ลบ.ม. เม่ือพิจารณาเปนรายพ้ืนท่ี พบวา ในฤดูฝน โซน A และ C มีคาความหนาแนนปกติ

ใกลเคียงกัน และสูงกวาโซน B สวนในฤดูแลง พบวา โซน A และ B มีคาความหนาแนนปกติเทากัน 

และสูงกวาโซน C 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาลตําบลพระแทน (ตารางท่ี 4.14) จะเห็นไดวา 

ความหนาแนนปกติของมูลฝอยในฤดูฝน (131 กก./ลบ.ม.) มีคาสูงกวาในฤดูแลง (108 กก./ลบ.ม.) 

โดยมีคาเฉลี่ยความหนาแนนเฉลี่ยรวม 2 ฤดู เทากับ 120 กก./ลบ.ม.  
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ตารางท่ี 4.14  

ความหนาแนนปกติเฉลี่ยของมูลฝอยในเขตเทศบาลรวม 2 ฤดู 

ชวงเวลา ความหนาแนนปกติเฉล่ีย (กก./ลบ.ม.) 

ฤดูฝน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2558) 131 

ฤดูแลง (มกราคม 2559) 108 

คาเฉล่ีย  120 

 

คาความหนาแนนปกติเปนพารามิเตอรท่ีสําคัญพารามิเตอรหนึ่ง ซ่ึงใชเปนตัวบงบอก

หรือกําหนดจํานวนถังและความจุของถังบรรจุมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับชุมชน จากการศึกษาของ 

Ketibuah, Asase, Yusif, Mensah, and Fischer (2004) พบวา คาความหนาแนนปกติของมูลฝอย

มีคาอยูในชวง 250 – 600 กก./ลบ.ม. สวน World Health Organisation (WHO, 1982) ใหความ

หนาแนนปกติของมูลฝอยในประเทศกําลังพัฒนามีคาอยูในชวง 100 – 500 กก./ลบ.ม. และจาก

การศึกษาของ กรมควบคุมมลพิษ (2547) พบวา คาความหนาแนนมูลฝอยในเทศบาลตาง ๆ ท่ัว

ประเทศ มีคาอยูในชวง 124 – 296 กก./ลบ.ม. เม่ือเปรียบเทียบคาความหนาแนนปกติของการศึกษา

นี้กับการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีกลาวมา จะเห็นไดวา คาความหนาแนนท่ีไดจากการศึกษานี้สวนใหญมีคา

สอดคลองกับการศึกษาของ WHO (1982) และของกรมควบคุมมลพิษ (2547) อยางไรก็ตามคาความ

หนาแนนปกติของมูลฝอยของการศึกษานี้มีความแปรผันคอนขางสูง ท้ังนี้อาจเปนเพราะองคประกอบ

ของมูลฝอยซ่ึงมีความหลากหลายชนิด และมีแนวโนมวาคาความหนาแนนปกติท่ีมีคาสูง เปนผล

เนื่องมาจากองคประกอบของมูลฝอยประเภทอาหาร และแกวท่ีมีปริมาณมาก ซ่ึงองคประกอบเหลานี้

มีลักษณะเฉพาะคือเปนองคประกอบท่ีมีความหนาแนนคอนขางสูง (Shah, 2000; Vesilind, 

Worrell, & Reinhart, 2002) 

4.3.2 ความช้ืน 

ความชื้น (โดยน้ําหนักสด) ของมูลฝอยในแตละเท่ียวของรถเก็บขน ในแตละพ้ืนท่ี

จัดเก็บของฤดูฝนและฤดูแลงแสดงดังตารางท่ี 4.15 และ 4.16 

จากตารางท่ี 4.15 และ 4.16 เม่ือพิจารณาคาความชื้นเปนรายเท่ียว จะเห็นไดวา ใน

ฤดูฝน มีคาอยูในชวงรอยละ 43.5 – 63.3 สวนในฤดูแลง มีคาอยูในชวงรอยละ 35.5 – 64.5 เม่ือ

พิจารณาเปนรายพ้ืนท่ี พบวา ในฤดูฝน โซน B มีคาความชื้นสูงท่ีสุด รองลงมาคือ โซน C และ โซน A 

ตามลําดับ สวนในฤดูแลง พบวา โซน B มีคาความชื้นสูงสุด รองลงมาคือ โซน A และ โซน C 

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.15  

ความชื้น (โดยน้ําหนักสด) ของมูลฝอยในฤดูฝน 

พ้ืนท่ีจัดเก็บมูลฝอย วันท่ีเก็บตัวอยาง 
เท่ียวของ 

รถเก็บขน 

ความชื้น  

(รอยละ) 

ความชื้นเฉลี่ย 

(รอยละ) 

โซ
น 

A 

หมูท่ี 7 บานโดนโพรงเหนือ 

หมูท่ี 10 บานพระแทน 

หมูท่ี 15 บานดอนสามหลัง 

หมูท่ี 16 บานดงรัง 

จันทร (29 มิ.ย. 58) 
เท่ียวท่ี 1 54.2 

47.5 
เท่ียวท่ี 2 44.9 

พฤหัสบดี (2 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 43.5 

โซ
น 

B 

หมูท่ี 6 บานดอนรัก 

หมูท่ี 11 บานหนองงู 

หมูท่ี 12 บานกระโดนโพรงใต 

หมูท่ี 13  บานโปงพระแทน 

อังคาร (30 มิ.ย. 58) 
เท่ียวท่ี 1 63.3 

53.9 
เท่ียวท่ี 2 46.1 

ศุกร (3 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 52.4 

โซ
น 

C 

หมูท่ี 1 บานสํานักเย็น 

หมูท่ี 3 บานไร 

หมูท่ี 4 บานไร 

หมูท่ี 5 บานทาโปรง 

พุธ (1 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 54.3 

50.1 

เสาร (4 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 45.9 

รวมท้ังหมด 50.5 

 

ตารางท่ี 4.16  

ความชื้น (โดยน้ําหนักสด) ของมูลฝอยในฤดูแลง 

พ้ืนท่ีจัดเก็บมูลฝอย 
วันท่ีเก็บตัวอยาง เท่ียวของ 

รถเก็บขน 

ความชื้น  

(รอยละ) 

ความชื้นเฉลี่ย 

(รอยละ) 

โซ
น 

A 

หมูท่ี 7 บานโดนโพรงเหนือ 

หมูท่ี 10 บานพระแทน 

หมูท่ี 15 บานดอนสามหลัง 

หมูท่ี 16 บานดงรัง 

จันทร (18 ม.ค. 59) 
เท่ียวท่ี 1 35.5 

45.0 
เท่ียวท่ี 2 45.9 

พฤหัสบดี (21 ม.ค. 59) 1 เท่ียว 53.6 

โซ
น 

B 

หมูท่ี 6 บานดอนรัก 

หมูท่ี 11 บานหนองงู 

หมูท่ี 12 บานกระโดนโพรงใต 

หมูท่ี 13  บานโปงพระแทน 

อังคาร (19 ม.ค. 59) 
เท่ียวท่ี 1 48.3 

50.0 
เท่ียวท่ี 2 37.3 

ศุกร (22 ม.ค. 59) 1 เท่ียว 64.5 

โซ
น 

C 

หมูท่ี 1 บานสํานักเย็น 

หมูท่ี 3 บานไร 

หมูท่ี 4 บานไร 

หมูท่ี 5 บานทาโปรง 

พุธ (20 ม.ค. 59) 
เท่ียวท่ี 1 36.0 

41.2 
เท่ียวท่ี 2 40.3 

เสาร (23 ม.ค. 59) 1 เท่ียว 47.2 

รวมท้ังหมด 45.4 
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เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาลตําบลพระแทน (ตารางท่ี 4.17) จะเห็นไดวา 

ความชื้นของมูลฝอยในฤดูฝน (รอยละ 50.5) มีคาสูงกวาในฤดูแลง (รอยละ 45.4) โดยมีคาเฉลี่ยของ

ความชื้นรวม 2 ฤดู เทากับรอยละ 48.0  

 

ตารางท่ี 4.17  

ความชื้นเฉลี่ย (โดยน้ําหนักสด) ของมูลฝอยในเขตเทศบาลท้ัง 2 ฤดู 

ชวงเวลา ความช้ืน (รอยละ) 

ฤดูฝน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2558) 50.5 

ฤดูแลง (มกราคม 2559) 45.4 

คาเฉล่ีย 48.0 

 

โดยท่ัวไปมูลฝอยชุมชนในประเทศไทยมีคาความชื้นแปรผันอยูในชวงรอยละ 43.3 – 

78.8 (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) และจากการศึกษาของ Cointreau (1982) ประเมินคาความชื้นของ

มูลฝอยสําหรับประเทศกําลังพัฒนามีคาแปรผันอยูในชวงรอยละ 40 – 80 เม่ือเปรียบเทียบคา

ความชื้นของการศึกษานี้กับการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีกลาวมา จะเห็นไดวา คาความชื้นท่ีไดจากการศึกษานี้

สวนใหญมีคาสอดคลองกับรายงานการศึกษาตาง ๆ ท่ีกลาวมา อยางไรก็ตามคาความชื้นของมูลฝอย

ของการศึกษานี้มีความแปรผันคอนขางสูง  ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากหลายปจจัย  เชน  องคประกอบของ

มูลฝอยซ่ึงมีความหลากหลายชนิด ฤดูกาลท่ีทําการสํารวจ และสภาพภูมิอากาศ (มรสุม แหงแลง) เปน

ตน และมีแนวโนมวามูลฝอยรวมท่ีมีคาความชื้นสูงเปนผลเนื่องมาจากองคประกอบของมูลฝอย

ประเภทสารอินทรีย เชน เศษอาหาร ไม กระดาษ พลาสติก และผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา 

เปนตน โดยเศษอาหารและไมเปนองคประกอบท่ีมีคาความชื้นอยูภายในตัวของมันเอง สวนกระดาษ 

พลาสติก และผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา เปนวัสดุท่ีสามารถดูดซับความชื้นจากแหลง

ภายนอกอ่ืน ๆ เชน น้ําฝน ของเสีย และของเหลวท่ีเกิดจากกระบวนการยอยสลายสารอินทรียอ่ืน ๆ 

เปนตน ดังนั้นมูลฝอยรวมท่ีมีองคประกอบเหลานี้อยูเปนปริมาณมากจึงมักมีคาความชื้นท่ีสูงข้ึนดวย 

คาความชื้นเปนปจจัยสําคัญท่ีตองคํานึงถึงหากตองการแปรรูปมูลฝอยนั้นเปน

เชื้อเพลิงหรือหากตองการกําจัดมูลฝอยโดยใชวิธีการเผา หากมูลฝอยรวมมีคาความชื้นสูง ก็

จําเปนตองใชระยะเวลานานในการเผา เม่ือพิจารณาจากคาความชื้นของมูลฝอยรวมของเทศบาล

ตําบลพระแทน (รอยละ 48) ซ่ึงมีคาคอนขางสูง สงผลใหความชื้นอาจกลายเปนปจจัยจํากัดในการ

พิจารณาทางเลือกสําหรับการกําจัดมูลฝอยโดยวิธีการเผาได 
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4.3.3 ปริมาณของแข็งรวม 

ปริมาณของแข็งรวมของมูลฝอยเปนปริมาณมูลฝอยแหงท่ีคงเหลืออยูหลังจาก

ความชื้นหรือน้ําในมูลฝอยระเหยออกไปจนหมด  เม่ือพิจารณาจากคาความชื้น (โดยน้ําหนักสด) ของ

มูลฝอยชุมชนในประเทศไทยท่ีรายงานโดยกรมควบคุมมลพิษ (2547) (รอยละ 43.3 – 78.8) จึงกลาว

ไดวามูลฝอยชุมชนโดยท่ัวไปมีปริมาณของแข็งรวมแปรผันอยูในชวงรอยละ 21.2 – 56.7 

สําหรับปริมาณของแข็งรวมของมูลฝอยในแตละเท่ียวของรถเก็บขน ในแตละพ้ืนท่ี

จัดเก็บของฤดูฝนและฤดูแลงแสดงดังตารางท่ี 4.18 และ 4.19 

 

ตารางท่ี 4.18  

ปริมาณของแข็งรวมของมูลฝอยในฤดูฝน 

พ้ืนท่ีจัดเก็บมูลฝอย วันท่ีเก็บตัวอยาง 
เท่ียวของ 

รถเก็บขน 

ของแข็งรวม  

(รอยละ) 

ของแข็งรวมเฉลี่ย 

(รอยละ) 

โซ
น 

A 

หมูท่ี 7 บานโดนโพรงเหนือ 

หมูท่ี 10 บานพระแทน 

หมูท่ี 15 บานดอนสามหลัง 

หมูท่ี 16 บานดงรัง 

จันทร (29 มิ.ย. 58) 
เท่ียวท่ี 1 45.8 

52.5 
เท่ียวท่ี 2 55.1 

พฤหัสบดี (2 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 56.5 

โซ
น 

B 

หมูท่ี 6 บานดอนรัก 

หมูท่ี 11 บานหนองงู 

หมูท่ี 12 บานกระโดนโพรงใต 

หมูท่ี 13  บานโปงพระแทน 

อังคาร (30 มิ.ย. 58) 
เท่ียวท่ี 1 36.7 

46.1 
เท่ียวท่ี 2 53.9 

ศุกร (3 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 47.6 

โซ
น 

C 

หมูท่ี 1 บานสํานักเย็น 

หมูท่ี 3 บานไร 

หมูท่ี 4 บานไร 

หมูท่ี 5 บานทาโปรง 

พุธ (1 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 45.7 

49.9 

เสาร (4 ก.ค. 58) 1 เท่ียว 54.1 

รวมท้ังหมด 49.5 
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ตารางท่ี 4.19  

ปริมาณของแข็งรวมของมูลฝอยในฤดูแลง 

พ้ืนท่ีจัดเก็บมูลฝอย วันท่ีเก็บตัวอยาง 
เท่ียวของ 

รถเก็บขน 

ของแข็งรวม 

(รอยละ) 

ของแข็งรวมเฉลี่ย 

(รอยละ) 

โซ
น 

A 

หมูท่ี 7 บานโดนโพรงเหนือ 

หมูท่ี 10 บานพระแทน 

หมูท่ี 15 บานดอนสามหลัง 

หมูท่ี 16 บานดงรัง 

จันทร (18 ม.ค. 59) 
เท่ียวท่ี 1 64.5 

55.0 
เท่ียวท่ี 2 54.1 

พฤหัสบดี (21 ม.ค. 59) 1 เท่ียว 46.4 

โซ
น 

B 

หมูท่ี 6 บานดอนรัก 

หมูท่ี 11 บานหนองงู 

หมูท่ี 12 บานกระโดนโพรงใต 

หมูท่ี 13  บานโปงพระแทน 

อังคาร (19 ม.ค. 59) 
เท่ียวท่ี 1 51.7 

50.0 
เท่ียวท่ี 2 62.7 

ศุกร (22 ม.ค. 59) 1 เท่ียว 35.5 

โซ
น 

C 

หมูท่ี 1 บานสํานักเย็น 

หมูท่ี 3 บานไร 

หมูท่ี 4 บานไร 

หมูท่ี 5 บานทาโปรง 

พุธ (20 ม.ค. 59) 
เท่ียวท่ี 1 64.0 

58.8 
เท่ียวท่ี 2 59.7 

เสาร (23 ม.ค. 59) 1 เท่ียว 52.8 

รวมท้ังหมด 54.6 

 

จากตารางท่ี 4.18 และ 4.19 เม่ือพิจารณาปริมาณของแข็งรวมเปนรายเท่ียว จะเห็น

ไดวา ในฤดูฝน มีคาอยูในชวงรอยละ 36.7 – 55.1 สวนในฤดูแลง มีคาอยูในชวงรอยละ 35.5 – 64.5 

เม่ือพิจารณาเปนรายพ้ืนท่ี พบวา ในฤดูฝน โซน A มีปริมาณของแข็งรวมสูงท่ีสุด รองลงมาคือ โซน C 

และ โซน B ตามลําดับ สวนในฤดูแลง พบวา โซน C มีปริมาณของแข็งรวมสูงท่ีสุด รองลงมาคือ โซน 

A และ โซน B ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาลตําบลพระแทน (ตารางท่ี 4.20) จะเห็นไดวา

ปริมาณของแข็งรวมของมูลฝอยในฤดูฝน (รอยละ 49.5) มีคาต่ํากวาในฤดูแลง (รอยละ 54.6) โดยมี

คาเฉลี่ยของปริมาณของแข็งรวมในท้ัง 2 ฤดู เทากับรอยละ 52.1  

 

ตารางท่ี 4.20  

ปริมาณของแข็งรวมเฉลี่ยของมูลฝอยในเขตเทศบาล 

ชวงเวลา ของแข็งรวม (รอยละ) 

ฤดูฝน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2558) 49.5 

ฤดูแลง (มกราคม 2559) 54.6 

คาเฉล่ีย 52.1 
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4.4 สมบัติทางเคมีของมูลฝอย 

สมบัติทางเคมีของมูลฝอยประกอบดวยการวิเคราะหในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การวิเคราะห

แบบข้ันตน (Proximate analysis) การวิเคราะหแบบละเอียด (Ultimate analysis) การวิเคราะหหา

คาความรอน (Heating values) ฟอสฟอรัส (Phosphorus) และโพแทสเซียม (Potassium) และ

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (Carbon to nitrogen ratio) ท้ังนี้การวิเคราะหแบบข้ันตน จะทําให

ทราบถึงปริมาณความชื้น (Moisture content) เถา (Ash)  สารระเหย (Volatile materials) และ

คารบอนคงตัว (Fixed carbon) สวนการวิเคราะหแบบละเอียด จะทําใหทราบถึงปริมาณธาตุตาง ๆ 

อันไดแก คารบอน (Carbon) ไฮโดรเจน (Hydrogen) ไนโตรเจน (Nitrogen) ออกซิเจน (Oxygen) 

ซัลเฟอร (Sulfur) และคลอรีน (Chlorine) 

ในการศึกษานี้ไดทําการวิเคราะหสมบัติทางเคมีตาง ๆ ของมูลฝอยสวนท่ีสามารถท่ีติดไฟได 

ในสภาวะแหง (Dry, Combustible basis) ในชวงเวลาท่ีทําการสํารวจเปนระยะเวลา 6 วัน (วันจันทร 

– วันเสาร) ในแตละเท่ียวของการเก็บขน ซ่ึงจําแนกตามพ้ืนท่ีจัดเก็บมูลฝอยของรถเก็บขน ใน 2 ชวง

ฤดูกาลคือ ฤดูฝน (เก็บตัวอยางระหวางเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558) และฤดูแลง 

(เก็บตัวอยางในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559) มีผลการวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 4.21 – ตารางท่ี 4.23 

และไดทําการแปลงสมบัติทางเคมีตาง ๆ ดังกลาวใหอยูในรูปของมูลฝอยท้ังหมด  ในสภาวะมีความชื้น

(As received) โดยมีผลการวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 4.24 – ตารางท่ี 4.26 และมีรายละเอียดของ

ผลการศึกษาดังนี้ 

4.4.1 การวิเคราะหแบบข้ันตนและการวิเคราะหแบบละเอียด 

4.4.1.1 สารระเหย 

สารระเหยในท่ีนี้หมายถึง กาซตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมูลฝอยเกิดการเผาไหม 

ซ่ึงประกอบดวยกาซท่ีเผาไหมได เชน คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจน มีเทน เปนตน และกาซท่ีไม

สามารถเผาไหมได เชน คารบอนไดออกไซด แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด เปนตน ท้ังนี้มูลฝอยท่ีมี

ปริมาณสารระเหยสูงจะทําใหติดไฟงายและลุกไหมอยางรวดเร็ว แตมูลฝอยท่ีมีปริมาณสารระเหยตํ่า

จะติดไฟไดยากและลุกไหมอยางชา ๆ 

เม่ือพิจารณาปริมาณสารระเหยของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ใน

สภาวะแหง พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 75.71 – 80.17 ในฤดูฝน 

(ตารางท่ี 4.21) และอยูในชวงรอยละ 73.12 – 81.38 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.22) สวนในแตละพ้ืนท่ี

การเก็บขน มีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 75.97 – 79.06 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 

77.79 – 77.86 ในฤดูแลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในแตละฤดูมีคา

ใกลเคียงกัน คือ เทากับรอยละ 77.22 ในฤดูฝน และรอยละ 77.84 ในฤดูแลง โดยมีคาเฉลี่ยรวม
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ตารางท่ี 4.21  

สมบัติทางเคมีของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง (Dry, Combustible basis) ในแตละเท่ียวการเก็บขนในฤดูฝน 

พารามิเตอร 

โซน A โซน B โซน C 

วันจันทร 

(29 มิ.ย. 58) 

เที่ยวที่ 1 

วันจันทร 

(29 มิ.ย. 58) 

เที่ยวที่ 2 

วันพฤหัสบด ี

(2 ก.ค. 58) 

1 เที่ยว 

วันอังคาร 

(30 มิ.ย. 58) 

เที่ยวที่ 1 

วันอังคาร 

(30 มิ.ย. 58) 

เที่ยวที่ 2 

วันศุกร 

(3 ก.ค. 58) 

1 เที่ยว 

วันพุธ 

(1 ก.ค. 58) 

1 เที่ยว 

วันเสาร 

(4 ก.ค. 58) 

1 เที่ยว 

เถา (รอยละ) 12.75 ± 1.47 19.56 ± 0.70 15.35 ± 0.67 12.41 ± 0.38 14.89 ± 0.28 14.41 ± 0.70 12.34 ± 0.73 12.98 ± 0.37 

สารระเหย (รอยละ) 76.26 ± 0.96 75.94 ± 0.65 75.71 ± 0.53 76.05 ± 0.30 78.71 ± 0.91 76.97 ± 0.48 80.17 ± 1.10 77.95 ± 0.80 

คารบอนคงตัว (รอยละ) 10.99 4.50 8.94 11.53 6.40 8.61 7.49 9.07 

รวมการวิเคราะหแบบขั้นตน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เถา (รอยละ) 12.75 ± 1.47 19.56 ± 0.70 15.35 ± 0.67 12.41 ± 0.38 14.89 ± 0.28 14.41 ± 0.70 12.34 ± 0.73 12.98 ± 0.37 

คารบอนรวม (รอยละ) 53.35 46.69 51.00 53.79 50.13 51.38 52.03 52.38 

ไฮโดรเจน (รอยละ) 5.08 5.06 5.05 5.07 5.25 5.13 5.34 5.20 

ไนโตรเจนรวม (รอยละ) 0.98 ± 0.04 1.02 ± 0.02 0.83 ± 0.02 1.26 ± 0.05 0.73 ± 0.04 1.17 ± 0.06 0.81 ± 0.03 0.97 ± 0.02 

คลอรีน (รอยละ) 0.89 ± 0.03 1.25 ± 0.06 1.20 ± 0.14 0.54 ± 0.04 0.67 ± 0.02 0.85 ± 0.16 1.20 ± 0.08 1.66 ± 0.15 

ซัลเฟอร (รอยละ) 0.11 ± 0.01 0.09 ± 0.02 0.08 ± 0.01 0.09 ± 0.01 0.09 ± 0.01 0.07 ± 0.00 0.07 ± 0.00 0.10 ± 0.01 

ออกซิเจน (รอยละ) 26.83 26.33 26.49 26.84 28.24 26.99 28.20 26.73 

รวมการวิเคราะหแบบละเอียด 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

คาความรอนสูง (กิโลจูล/กก.) 18,845 ± 208 22,003 ± 687 23,674 ± 715 20,206 ± 299 22,841 ± 483 21,417 ± 458 24,626 ± 159 21,592 ± 410 

ฟอสฟอรัสรวม (รอยละ) 0.14 ± 0.00 0.14 ± 0.00 0.12 ± 0.01 0.14 ± 0.00 0.09 ± 0.00 0.17 ± 0.00 0.11 ± 0.01 0.12 ± 0.00 

โพแทสเซียมรวม (รอยละ) 0.66 ± 0.03 0.78 ± 0.05 0.62 ± 0.03 0.85 ± 0.02 0.41 ± 0.02 0.64 ± 0.00 0.54 ± 0.00 0.57 ± 0.03 

อินทรียคารบอน (รอยละ) 42.37 42.19 42.06 42.25 43.73 42.76 44.54 43.31 

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 43:1 41:1 51:1 33:1 60:1 36:1 55:1 45:1 
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ตารางท่ี 4.22  

สมบัติทางเคมีของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง (Dry, Combustible basis) ในแตละเท่ียวการเก็บขนในฤดูแลง 

พารามิเตอร 

โซน A โซน B โซน C 

วันจันทร 

(18 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 1 

วันจันทร 

(18 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 2 

วันพฤหัสบด ี

(21 ม.ค. 59) 

1 เที่ยว 

วันอังคาร 

(19 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 1 

วันอังคาร 

(19 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 2 

วันศุกร 

(22 ม.ค. 59) 

1 เที่ยว 

วันพุธ 

(20 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 1 

วันพุธ 

(20 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 2 

วันเสาร 

(23 ม.ค. 59) 

1 เที่ยว 

เถา (รอยละ) 10.12 ± 0.08 13.66 ± 0.11 12.65 ± 0.37 11.28 ± 0.24 13.49 ± 0.36 15.62 ± 0.24 13.51 ± 0.14 15.61 ± 0.30 12.23 ± 0.52  

สารระเหย (รอยละ) 79.92 ± 0.27 78.11 ± 0.48 75.52 ± 1.69 81.38 ± 4.09 79.10 ± 0.88 73.12 ± 1.35 76.22 ± 0.38 76.76 ± 1.60 80.40 ± 0.99 

คารบอนคงตัว (รอยละ) 9.96 8.23 11.83 7.34 7.41 11.26 10.27 7.63 7.37 

รวมการวิเคราะหแบบขั้นตน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เถา (รอยละ) 10.12 ± 0.08 13.66 ± 0.11 12.65 ± 0.37 11.28 ± 0.24 13.49 ± 0.36 15.62 ± 0.24 13.51 ± 0.14 15.61 ± 0.30 12.23 ± 0.52 

คารบอนรวม (รอยละ) 54.36 51.62 53.79 52.55 51.36 51.88 52.61 50.27 52.04 

ไฮโดรเจน (รอยละ) 5.33 5.21 5.03 5.43 5.27 4.87 5.08 5.12 5.36 

ไนโตรเจนรวม (รอยละ) 0.60 ± 0.02 0.75 ± 0.02 0.98 ± 0.02 0.54 ± 0.01 0.53 ± 0.00 1.32 ± 0.04 0.81 ± 0.02 0.68 ±0.02 0.70 ± 0.01 

คลอรีน (รอยละ) 0.43 ± 0.04 0.56 ± 0.02 0.52 ± 0.02 0.41 ± 0.06 0.31 ± 0.01 1.39 ± 0.10 0.38 ± 0.04 0.27 ± 0.04 1.13 ± 0.18 

ซัลเฟอร (รอยละ) 0.07 ± 0.02 0.09 ± 0.02 0.11 ± 0.01 0.07 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.11 ± 0.00 0.10 ± 0.02 0.08 ± 0.01 0.10 ± 0.00 

ออกซิเจน (รอยละ) 29.10 28.10 26.91 29.73 28.88 24.79 27.49 27.96 28.44 

รวมการวิเคราะหแบบละเอียด 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

คาความรอนสูง (กิโลจูล/กก.) 21,791 ± 150 21,271 ± 108 17,968 ± 57 22,402 ± 92 20,455 ± 134 19,264 ± 272 18,964 ± 329 20,328 ± 258 22,929 ± 307 

ฟอสฟอรัสรวม (รอยละ) 0.11 ± 0.01 0.14 ± 0.01 0.13 ± 0.01 0.10 ± 0.00 0.10 ± 0.01 0.11 ± 0.01 0.13 ± 0.01 0.11 ± 0.00 0.09 ± 0.01 

โพแทสเซียมรวม (รอยละ) 0.43 ± 0.00 0.54 ± 0.01 0.86 ± 0.02 0.63 ± 0.01 0.50 ± 0.03 1.01 ± 0.02 0.60 ± 0.03 0.57 ± 0.03 0.52 ± 0.02 

อินทรียคารบอน (รอยละ) 44.40 43.39 41.95 45.21 43.94 40.62 42.34 42.65 44.67 

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 74:1 58:1 43:1 84:1 83:1 31:1 52:1 62:1 64:1 
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ตารางท่ี 4.23  

สมบัติทางเคมีของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง (Dry, Combustible basis) ในแตละพ้ืนท่ีเก็บขนในฤดูฝนและฤดูแลง  ในภาพรวมท้ังฤดูฝนและ

ฤดูแลง  และรวมเฉลี่ยท้ัง 2 ฤดู 

พารามิเตอร 
ฤดูฝน 

คาเฉลี่ยฤดูฝน 
ฤดูแลง 

คาเฉลี่ยฤดูแลง รวมเฉลีย่ 
โซน A โซน B โซน C โซน A โซน B โซน C 

เถา (รอยละ) 15.89 ± 3.44 13.91 ± 1.31 12.66 ± 0.45 14.34 ± 2.41 12.14 ± 1.83 13.47 ± 2.17 13.78 ± 1.71 13.13 ± 1.82 13.73 ± 0.42 

สารระเหย (รอยละ) 75.97 ± 0.28 77.25 ± 1.35 79.06 ± 1.57 77.22 ± 1.59 77.85 ± 2.21 77.86 ± 4.27 77.79 ± 2.28 77.84 ± 2.66 77.53 ± 0.75 

คารบอนคงตัว (รอยละ) 8.14 ± 3.32 8.85 ± 2.57 8.28 ± 1.12 8.44 ± 2.31 10.01 ± 1.80 8.67 ± 2.24 8.42 ± 1.61 9.03 ± 1.81 8.74 ± 0.36 

รวมการวิเคราะหแบบขั้นตน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

เถา (รอยละ) 15.89 ± 3.44 13.91 ± 1.31 12.66 ± 0.45 14.34 ± 2.41 12.14 ± 1.83 13.47 ± 2.17 13.78 ± 1.71 13.13 ± 1.82 13.73 ± 0.42 

คารบอนรวม (รอยละ) 50.35 ± 3.38 51.76 ± 1.86 52.20 ± 0.25 51.34 ± 2.23 53.26 ± 1.44 51.93 ± 0.60 51.64 ± 1.22 52.28 ± 1.24 51.81 ± 0.70 

ไฮโดรเจน (รอยละ) 5.06 ± 0.02 5.15 ± 0.09 5.27 ± 0.10 5.15 ± 0.11 5.19 ± 0.15 5.19 ± 0.28 5.19 ± 0.15 5.19 ± 0.18 5.17 ± 0.05 

ไนโตรเจนรวม (รอยละ) 0.94 ± 0.10 1.06 ± 0.28 0.89 ± 0.11 0.97 ± 0.18 0.77 ± 0.19 0.80 ± 0.46 0.73 ± 0.07 0.77 ± 0.25 0.87 ± 0.05 

คลอรีน (รอยละ) 1.11 ± 0.20 0.69 ± 0.16 1.43 ± 0.32 1.03 ± 0.36 0.51 ± 0.07 0.70 ± 0.60 0.60 ± 0.47 0.60 ± 0.39 0.82 ± 0.02 

ซัลเฟอร (รอยละ) 0.09 ± 0.01 0.08 ± 0.01 0.08 ± 0.02 0.09 ± 0.01 0.09 ± 0.02 0.11 ± 0.05 0.10 ± 0.01 0.10 ± 0.03 0.09 ± 0.01 

ออกซิเจน (รอยละ) 26.55 ± 0.06 27.36 ± 0.77 27.46 ± 1.05 27.08 ± 0.74 28.04 ± 1.09 27.80 ± 2.64 27.97 ± 0.47 27.93 ± 1.45 27.51 ± 0.51 

รวมการวิเคราะหแบบละเอียด 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

คาความรอนสูง (กิโลจูล/กก.) 21,207 ± 2,453 21,488 ± 1,318 23,109 ± 2,145 21,901 ± 1,852 20,343 ± 2,074 20,707 ± 1,584 20,740 ± 2,015 20,597 ± 1,659 21,249 ± 136 

ฟอสฟอรัสรวม (รอยละ) 0.13 ± 0.02 0.13 ± 0.04 0.12 ± 0.01 0.13 ± 0.02 0.12 ± 0.02 0.10 ± 0.01 0.11 ± 0.02 0.11 ± 0.02 0.12 ± 0.00 

โพแทสเซียมรวม (รอยละ) 0.69 ± 0.08 0.63 ± 0.22 0.55 ± 0.02 0.63 ± 0.14 0.61 ± 0.22 0.71 ± 0.26 0.56 ± 0.04 0.63 ± 0.19 0.63 ± 0.03 

อินทรียคารบอน (รอยละ) 42.20 ± 0.15 42.91 ± 0.75 43.92 ± 0.87 42.90 ± 0.88 43.25 ± 1.23 43.26 ± 2.37 43.22 ± 1.26 43.24 ± 1.48 43.07 ± 0.42 

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 45:1 ± 5 43:1 ± 14 50:1 ± 7 46:1 ± 9 58:1 ± 16 66:1 ± 31 59:1 ± 6 61:1 ± 18 53:1 ± 6 
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ตารางท่ี 4.24  

สมบัติทางเคมีของมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะมีความชื้น (As received) ในแตละเท่ียวการเก็บขนในฤดูฝน 

พารามิเตอร 

โซน A โซน B โซน C 

วันจันทร 

(29 มิ.ย. 58) 

เที่ยวที่ 1 

วันจันทร 

(29 มิ.ย. 58) 

เที่ยวที่ 2 

วันพฤหัสบด ี

(2 ก.ค. 58) 

1 เที่ยว 

วันอังคาร 

(30 มิ.ย. 58) 

เที่ยวที่ 1 

วันอังคาร 

(30 มิ.ย. 58) 

เที่ยวที่ 2 

วันศุกร 

(3 ก.ค. 58) 

1 เที่ยว 

วันพุธ 

(1 ก.ค. 58) 

1 เที่ยว 

วันเสาร 

(4 ก.ค. 58) 

1 เที่ยว 

ความชื้น (รอยละ) 54.24 44.85 43.47 63.30 46.07 52.38 54.33 45.86 

เถารวม (รอยละ) 12.48 15.17 22.37 7.15 11.45 15.24 10.43 12.02 

สารระเหย (รอยละ) 29.09 37.74 30.55 25.66 39.28 29.12 32.23 37.72 

คารบอนคงตัว (รอยละ) 4.19 2.24 3.61 3.89 3.19 3.26 3.01 4.39 

รวมการวิเคราะหแบบขั้นตน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ความชื้น (รอยละ) 54.24 44.85 43.47 63.30 46.07 52.38 54.33 45.86 

แกว โลหะ เถา (รอยละ) 12.48 15.17 22.37 7.15 11.45 15.24 10.43 12.02 

คารบอนรวม (รอยละ) 20.35 23.21 20.58 18.14 25.02 19.44 20.92 25.35 

ไฮโดรเจน (รอยละ) 1.94 2.52 2.04 1.71 2.62 1.94 2.15 2.51 

ไนโตรเจนรวม (รอยละ) 0.37 0.51 0.33 0.43 0.37 0.44 0.33 0.47 

คลอรีน (รอยละ) 0.34 0.62 0.48 0.18 0.34 0.32 0.48 0.80 

ซัลเฟอร (รอยละ) 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.05 

ออกซิเจน (รอยละ) 10.24 13.08 10.69 9.05 14.09 10.21 11.34 12.93 

รวมการวิเคราะหแบบละเอียด 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

คาความรอนสูง (กิโลจูล/กก.) 7,189 10,936 9,554 6,817 11,399 8,102 9,899 10,449 

คาความรอนตํ่า (กิโลจูล/กก.) 5,440 9,289 8,046 4,897 9,699 6,398 8,102 8,778 

ฟอสฟอรัสรวม (รอยละ) 0.06 0.07 0.05 0.05 0.04 0.06 0.04 0.06 

โพแทสเซียมรวม (รอยละ) 0.25 0.39 0.25 0.29 0.20 0.24 0.22 0.28 

อินทรียคารบอน (รอยละ) 16.16 20.97 16.97 14.25 21.82 16.18 17.90 20.96 

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 43:1 41:1 51:1 33:1 60:1 36:1 55:1 45:1 
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ตารางท่ี 4.25  

สมบัติทางเคมีของมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะมีความชื้น (As received) ในแตละเท่ียวการเก็บขน ในฤดูแลง 

พารามิเตอร 

โซน A โซน B โซน C 

วันจันทร 

(18 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 1 

วันจันทร 

(18 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 2 

วันพฤหัสบด ี

(21 ม.ค. 59) 

1 เที่ยว 

วันอังคาร 

(19 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 1 

วันอังคาร 

(19 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 2 

วันศุกร 

(22 ม.ค. 59) 

1 เที่ยว 

วันพุธ 

(20 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 1 

วันพุธ 

(20 ม.ค. 59) 

เที่ยวที่ 2 

วันเสาร 

(23 ม.ค. 59) 

1 เที่ยว 

ความชื้น (รอยละ) 35.54 45.91 53.56 48.34 37.27 64.48 35.98 40.33 47.23 

เถารวม (รอยละ) 9.31 8.10 6.82 6.99 9.72 6.34 12.84 11.50 13.13 

สารระเหย (รอยละ) 49.04 41.61 34.25 40.97 48.46 25.29 45.09 43.82 36.31 

คารบอนคงตัว (รอยละ) 6.11 4.38 5.37 3.69 4.54 3.89 6.08 4.35 3.33 

รวมการวิเคราะหแบบขั้นตน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ความชื้น (รอยละ) 35.54 45.91 53.56 48.34 37.27 64.48 35.98 40.33 47.23 

แกว โลหะ เถา (รอยละ) 9.31 8.10 6.82 6.99 9.72 6.34 12.84 11.50 13.13 

คารบอนรวม (รอยละ) 33.36 27.50 24.40 26.46 31.47 17.95 31.13 28.70 23.50 

ไฮโดรเจน (รอยละ) 3.27 2.77 2.28 2.73 3.23 1.69 3.01 2.92 2.42 

ไนโตรเจนรวม (รอยละ) 0.37 0.40 0.44 0.27 0.33 0.46 0.48 0.39 0.32 

คลอรีน (รอยละ) 0.26 0.30 0.24 0.21 0.19 0.48 0.23 0.16 0.51 

ซัลเฟอร (รอยละ) 0.04 0.05 0.05 0.03 0.10 0.04 0.06 0.05 0.05 

ออกซิเจน (รอยละ) 17.85 14.97 12.21 14.97 17.70 8.58 16.27 15.96 12.84 

รวมการวิเคราะหแบบละเอียด 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

คาความรอนสูง (กิโลจูล/กก.) 13,371 11,332 8,150 11,279 12,534 6,664 11,220 11,603 10,355 

คาความรอนตํ่า (กิโลจูล/กก.) 11,786 9,602 6,342 9,500 10,915 4,720 9,682 9,978 8,671 

ฟอสฟอรัสรวม (รอยละ) 0.06 0.07 0.06 0.05 0.06 0.04 0.08 0.06 0.04 

โพแทสเซียมรวม (รอยละ) 0.27 0.29 0.39 0.32 0.31 0.35 0.35 0.33 0.24 

อินทรียคารบอน (รอยละ) 27.24 23.12 19.03 22.76 26.92 14.05 25.05 24.34 20.17 

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 74:1 58:1 43:1 84:1 83:1 31:1 52:1 62:1 64:1 
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ตารางท่ี 4.26  

สมบัติทางเคมีของมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะมีความชื้น (As received) ในแตละพ้ืนท่ีเก็บขนในฤดูฝนและฤดูแลง  ในภาพรวมท้ังฤดูฝนและฤดูแลง  และรวมเฉลี่ย

ท้ัง 2 ฤด ู

พารามิเตอร 
ฤดูฝน 

คาเฉลี่ยฤดูฝน 
ฤดูแลง 

คาเฉลี่ยฤดูแลง รวมเฉลีย่ 
โซน A โซน B โซน C โซน A โซน B โซน C 

ความชื้น (รอยละ) 47.52 ± 5.86 53.92 ± 8.72 50.10 ± 5.99 50.56 ± 6.74 45.00 ± 9.05 50.03 ± 13.68 41.18 ± 5.67 45.41 ± 9.49 47.98 ± 1.94 

เถารวม (รอยละ) 16.67 ± 5.12 11.28 ± 4.05 11.23 ± 1.13 13.29 ± 4.49 8.08 ± 1.25 7.68 ± 1.79 12.49 ± 0.87 9.42 ± 2.59 11.35 ± 1.34 

สารระเหย (รอยละ) 32.46 ± 4.63 31.35 ± 7.08 34.98 ± 3.89 32.67 ± 4.99 41.64 ± 7.39 38.24 ± 11.83 41.74 ± 4.75 40.54 ± 7.56 36.61 ± 1.82 

คารบอนคงตัว (รอยละ) 3.35 ± 1.00 3.45 ± 0.39 3.70 ± 0.98 3.47 ± 0.70 5.29 ± 0.87 4.04 ± 0.44 4.59 ± 1.39 4.64 ± 1.01 4.06 ± 0.22 

รวมการวิเคราะหแบบขั้นตน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ความชื้น (รอยละ) 47.52 ± 5.86 53.92 ± 8.72 50.10 ± 5.99 50.56 ± 6.74 45.00 ± 9.05 50.03 ± 13.68 41.18 ± 5.67  45.41 ± 9.49 47.98 ± 1.94 

แกว โลหะ เถา (รอยละ) 16.67 ± 5.12 11.28 ± 4.05 11.23 ± 1.13 13.29 ± 4.49 8.08 ± 1.25 7.68 ± 1.79 12.49 ± 0.87 9.42 ± 2.59 11.35 ± 1.34 

คารบอนรวม (รอยละ) 21.38 ± 1.58 20.87 ± 3.65 23.13 ± 3.13 21.63 ± 2.62 28.42 ± 4.55 25.29 ± 6.84 27.78 ± 3.90 27.16 ± 4.76 24.39 ± 1.52 

ไฮโดรเจน (รอยละ) 2.16 ± 0.31 2.09 ± 0.47 2.33 ± 0.26 2.18 ± 0.33 2.78 ± 0.49 2.55 ± 0.79 2.78 ± 0.32 2.70 ± 0.50 2.44 ± 0.12 

ไนโตรเจนรวม (รอยละ) 0.41 ± 0.09 0.41 ± 0.04 0.40 ± 0.10 0.41 ± 0.07 0.40 ± 0.04 0.35 ± 0.10 0.40 ± 0.08 0.38 ± 0.07 0.39 ± 0.00 

คลอรีน (รอยละ) 0.48 ± 0.14 0.28 ± 0.09 0.64 ± 0.22 0.45 ± 0.20 0.27 ± 0.03 0.29 ± 0.17 0.30 ± 0.19 0.29 ± 0.13 0.37 ± 0.05 

ซัลเฟอร (รอยละ) 0.04 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.04 ± 0.01 0.04 ± 0.01 0.05 ± 0.00 0.06 ± 0.04 0.05 ± 0.01 0.05 ± 0.02 0.04 ± 0.01 

ออกซิเจน (รอยละ) 11.34 ± 1.53 11.12 ± 2.64 12.14 ± 1.13 11.46 ± 1.74 15.01 ± 2.82 13.75 ± 4.68 15.02 ± 1.89 14.59 ± 2.96 13.02 ± 0.86 

รวมการวิเคราะหแบบละเอียด 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

คาความรอนสูง (กิโลจูล/กก.) 9,226 ± 1,895 8,773 ± 2,363 10,174 ± 389 9,293 ± 1,727 10,951 ± 2,631 10,195 ± 3,091 11,059 ± 640 10,723 ± 2,098 10,008 ± 263 

คาความรอนตํ่า (กิโลจูล/กก.) 7,592 ± 1,964 6,998 ± 2,457 8,440 ± 478 7,581 ± 1,793 9,244 ± 2,740 8,378 ± 3,246 9,443 ± 685 9,022 ± 2,207 8,301 ± 292 

ฟอสฟอรัสรวม (รอยละ) 0.06 ± 0.01 0.05 ± 0.01 0.05 ± 0.01 0.05 ± 0.01 0.07 ± 0.01 0.05 ± 0.01 0.06 ± 0.02 0.06 ± 0.01 0.06 ± 0.00 

โพแทสเซียมรวม (รอยละ) 0.30 ± 0.08 0.24 ± 0.04 0.25 ± 0.04 0.26 ± 0.06 0.31 ± 0.07 0.32 ± 0.02 0.30 ± 0.06 0.31 ± 0.05 0.29 ± 0.01 

อินทรียคารบอน (รอยละ) 18.04 ± 2.57 17.42 ± 3.93 19.43 ± 2.16 18.15 ± 2.77 23.13 ± 4.11 21.25 ± 6.57 23.19 ± 2.64 22.52 ± 4.20 20.34 ± 1.01 

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 45:1 ± 5 43:1 ± 14 50:1 ± 7 46:1 ± 9 58:1 ± 16 66:1 ± 31 59:1 ± 6 61:1 ± 18 53:1 ± 6 
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ท้ังหมดเทากับรอยละ 77.53 (ตารางท่ี 4.23) ซ่ึงคาตาง ๆ เหลานี้มีความสอดคลองกับคาท่ีรายงาน

โดยกรมควบคุมมลพิษ (2547) ท่ีแสดงดังตารางท่ี 4.27 

 

ตารางท่ี 4.27  

สมบัติทางเคมีของมูลฝอยในประเทศไทย สวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง (Dry, Combustible 

basis) 
พารามิเตอร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานีกําจัดหนองแขม สถานีกําจัดทาแรง สถานีกําจัดออนนุช 

การวิเคราะหแบบขั้นตน     

สารระเหย (รอยละ) 74.36 – 95.94 84.50 – 91.28 78.31 – 90.54 78.31 – 86.62 

การวิเคราะหแบบละเอียด     

คารบอน (รอยละ) 41.31 – 53.30 46.94 – 50.71 43.51 – 50.30 43.51 – 48.12 

ไฮโดรเจน (รอยละ) 4.65 – 6.00 5.28 – 5.71 4.89 – 5.66 4.89 – 5.41 

ไนโตรเจนรวม (รอยละ) 0.17 – 3.50 0.12 – 0.26 0.16 – 0.26 0.19 – 0.34 

ซัลเฟอร (รอยละ) ตรวจไมพบ – 0.128 ตรวจไมพบ – 0.001 0.001 ตรวจไมพบ – 0.001 

ออกซิเจน (รอยละ) 25.82 – 34.96 32.03 – 34.40 29.57 – 34.16 29.36 – 32.68 

การวิเคราะหแบบอ่ืน ๆ      

คาความรอนสูง (กิโลจูล/กก.) 10,550 – 51,780 31,290 – 35,590 29,730 – 44,430 21,610 – 30,120 

ฟอสฟอรัสรวม (รอยละ) 0.01 – 1.49 0.13 – 0.20 0.08 – 0.27 0.21 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก โครงการสํารวจและวิเคราะหองคประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลท่ัว

ประเทศ, โดย กรมควบคุมมลพิษ, 2547, http://slbkb.psu.ac.th/xmlui/handle/2558/1313 

 

เม่ือพิจารณาในสภาพท่ีเปนมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะท่ีมีความชื้น พบวา 

ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 25.66 – 39.28 ในฤดูฝน (ตารางท่ี 4.24) และมี

คาอยูในชวงรอยละ 25.29 – 49.04 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.25) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน มี

คาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 31.35 – 34.98 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 38.24 – 41.74 

ในฤดูแลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา ในฤดูฝนมีคานอยกวาในฤดูแลง คือ มี

คาเฉลี่ยเทากับรอยละ 32.67 และ รอยละ 40.54 ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 

36.61 (ตารางท่ี 4.26) ซ่ึงคาตาง ๆ เหลานี้มีคาคอนขางต่ํากวามากหากเปรียบเทียบกับคาท่ีรายงาน

โดย DeMarco, Keller, Leckman, & Newton (1969) ซ่ึงเปนคาสารระเหยสําหรับมูลฝอยท่ีกําจัด

โดยวิธีการเผาในเตาเผา (ตารางท่ี 4.28) 
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ตารางท่ี 4.28  

สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะมีความชื้น (As received) ท่ีกําจัดโดย

การเผาในเตาเผา 

พารามิเตอร ปริมาณ 

การวิเคราะหแบบขั้นตน  

ความชื้น (รอยละ) 15 – 35 

สารระเหย (รอยละ) 50 – 65 

คารบอนคงตัว (รอยละ) 3 – 9 

แกว โลหะ เถา (รอยละ) 15 – 25 

การวิเคราะหแบบละเอียด  

ความชื้น (รอยละ) 15 – 35 

แกว โลหะ เถา (รอยละ) 15 – 25 

คารบอน (รอยละ) 15 – 30 

ไฮโดรเจน (รอยละ) 2 – 5 

ไนโตรเจน (รอยละ) 0.2 – 1.2 

ซัลเฟอร (รอยละ) 0.02 – 0.1 

ออกซิเจน (รอยละ) 12 – 24 

การวิเคราะหแบบอ่ืน ๆ   

คาความรอนสูง (กิโลจลู/กก.) 7,000 – 14,000 

หมายเหตุ. ป รั บ ป รุ ง จ า ก  Incinerator guidelines-1969,  โ ด ย  J. DeMarco, D. J. Keller, J. 

Leckman, and J. L. Newton, 1969, Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

 

4.4.1.2 เถา 

เถาหมายถึง สวนท่ีเหลืออยูหลังจากมูลฝอยถูกเผาไหม ปริมาณเถาสงผลตอ

คาความรอนท่ีจะไดรับจากเผามูลฝอย ท้ังนี้หากมูลฝอยมีปริมาณเถามาก จะทําใหคาความรอนท่ี

ไดรับจากการเผามูลฝอยลดลงมากเชนกัน  

เม่ือพิจารณาปริมาณเถาของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง 

พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 12.34 – 19.56 ในฤดูฝน (ตารางท่ี 4.21)

และอยูในชวงรอยละ 10.12 – 15.62 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.22) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน มี

คาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 12.66 – 15.89 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 12.14 – 13.78 

ในฤดูแลง  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในแตละฤดูมีคาใกลเคียงกัน 
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คือ เทากับรอยละ 14.34 ในฤดูฝน และรอยละ 13.13 ในฤดูแลง โดยมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับ

รอยละ 13.73 (ตารางท่ี 4.23) 

เม่ือพิจารณาในสภาพท่ีเปนมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะท่ีมีความชื้น พบวา 

ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 7.15 – 22.37 ในฤดูฝน (ตารางท่ี 4.24) และมีคา

อยูในชวงรอยละ 6.34 – 13.13 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.25) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน มีคาเฉลี่ย

อยูในชวงรอยละ 11.23 – 16.67 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 7.68 – 12.49 ในฤดูแลง 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา ในฤดูฝนมีคามากกวาในฤดูแลง คือ มีคาเฉลี่ย

เทากับรอยละ 13.29 และ รอยละ 9.42 ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 11.35 

(ตารางท่ี 4.26) ซ่ึงคาตาง ๆ เหลานี้มีคาอยูในชวงต่ําหากเปรียบเทียบกับคาท่ีรายงานโดย DeMarco 

et al. (1969) ซ่ึงเปนคาปริมาณเถาสําหรับมูลฝอยท่ีกําจัดโดยวิธีการเผาในเตาเผา (ตารางท่ี 4.28) 

4.4.1.3 คารบอนคงตัว 

คารบอนคงตัวหมายถึง สวนท่ีเปนของแข็ง (Solid residue) ซ่ึงเปน

สารประกอบของคารบอนท่ีไมรวมเถา ซ่ึงเหลืออยูหลังจากสารระเหยถูกเผาไหมหมดไป โดยท่ัวไป

ปริมาณคารบอนคงตัวมักมีความสัมพันธกับปริมาณสารระเหย ท้ังนี้หากมูลฝอยมีปริมาณสารระเหย

มาก ก็จะมีปริมาณคารบอนคงตัวนอย 

เม่ือพิจารณาปริมาณคารบอนคงตัวของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ใน

สภาวะแหง พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 4.50 – 11.53 ในฤดูฝน 

(ตารางท่ี 4.21) และอยูในชวงรอยละ 7.34 – 11.83 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.22) สวนในแตละพ้ืนท่ี

การเก็บขน มีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 8.14 – 8.85 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 8.42 – 

10.01 ในฤดูแลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในแตละฤดูมีคาใกลเคียง

กัน คือ เทากับรอยละ 8.44 ในฤดูฝน และรอยละ 9.03 ในฤดูแลง โดยมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับ

รอยละ 8.74 (ตารางท่ี 4.23) 

เม่ือพิจารณาในสภาพท่ีเปนมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะท่ีมีความชื้น พบวา 

ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 2.24 – 4.39 ในฤดูฝน (ตารางท่ี 4.24) และมีคา

อยูในชวงรอยละ 3.33 – 6.11 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.25) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน มีคาเฉลี่ยอยู

ในชวงรอยละ 3.35 – 3.70 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 4.04 – 5.29 ในฤดูแลง เม่ือ

พิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา ในฤดูฝนมีคานอยกวาในฤดูแลง คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ

รอยละ 3.47 และ รอยละ 4.64 ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 4.06 (ตารางท่ี 

4.26) ซ่ึงคาตาง ๆ เหลานี้มีคาสอดคลองกันกับคาท่ีรายงานโดย DeMarco et al. (1969) ซ่ึงเปนคา

คารบอนคงตัวสําหรับมูลฝอยท่ีกําจัดโดยวิธีการเผาในเตาเผา (ตารางท่ี 4.28)  
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4.4.1.4 ธาตุตาง ๆ 

ก) คารบอน 

เม่ือพิจารณาปริมาณคารบอนของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ใน

สภาวะแหง พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 46.69 – 53.79 ในฤดูฝน 

(ตารางท่ี 4.21) และอยูในชวงรอยละ 50.27 – 54.36 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.22) สวนในแตละพ้ืนท่ี

การเก็บขน มีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 50.35 – 52.20 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 

51.64 – 53.26 ในฤดูแลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในแตละฤดูมีคา

ใกลเคียงกัน คือ เทากับรอยละ 51.34 ในฤดูฝน และรอยละ 52.28 ในฤดูแลง โดยมีคาเฉลี่ยรวม

ท้ังหมดเทากับรอยละ 51.81 (ตารางท่ี 4.23) ซ่ึงคาตาง ๆ เหลานี้มีความสอดคลองกับคาท่ีรายงาน

โดยกรมควบคุมมลพิษ (2547) ท่ีแสดงดังตารางท่ี 4.27 

เม่ือพิจารณาในสภาพท่ีเปนมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะท่ีมีความชื้น 

พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 18.14 – 25.35 ในฤดูฝน (ตารางท่ี 4.24) 

และมีคาอยูในชวงรอยละ 17.95 – 33.36 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.25) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน มี

คาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 20.87 – 23.13 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 25.29 – 28.42 

ในฤดูแลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในฤดูฝนมีคานอยกวาในฤดูแลง 

คือ มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 21.63 และ รอยละ 27.16 ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับ

รอยละ 24.39 (ตารางท่ี 4.26) ซ่ึงคาตาง ๆ เหลานี้มีคาสอดคลองกันกับคาท่ีรายงานโดย DeMarco 

et al. (1969) ซ่ึงเปนปริมาณคารบอนสําหรับมูลฝอยท่ีกําจัดโดยวิธีการเผาในเตาเผา (ตารางท่ี 4.28)  

ข) ไฮโดรเจน 

เม่ือพิจารณาปริมาณไฮโดรเจนของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ใน

สภาวะแหง พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 5.05 – 5.34 ในฤดูฝน (ตาราง

ท่ี 4.21) และอยูในชวงรอยละ 4.87 – 5.43 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.22) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน 

มีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 5.06 – 5.27 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 5.19 ในฤดูแลง เม่ือ

พิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในแตละฤดูมีคาใกลเคียงกัน คือ เทากับรอยละ 

5.15 ในฤดูฝน และรอยละ 5.19 ในฤดูแลง โดยมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 5.17 (ตารางท่ี 

4.23) ซ่ึงคาตาง ๆ เหลานี้มีความสอดคลองกับคาท่ีรายงานโดยกรมควบคุมมลพิษ (2547) ท่ีแสดงดัง

ตารางท่ี 4.27 

เม่ือพิจารณาในสภาพท่ีเปนมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะท่ีมีความชื้น 

พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 1.71 – 2.62 ในฤดูฝน (ตารางท่ี 4.24) 

และมีคาอยูในชวงรอยละ 1.69 – 3.27 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.25) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน มี
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คาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 2.09 – 2.33 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 2.55 – 2.78 ในฤดู

แลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในแตละฤดูมีคาใกลเคียงกัน คือ 

เทากับรอยละ 2.18 ในฤดูฝน และรอยละ 2.70 ในฤดูแลง โดยมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 

2.44 (ตารางท่ี 4.26) ซ่ึงสวนใหญของคาตาง ๆ เหลานี้มีความสอดคลองกันกับคาท่ีรายงานโดย 

DeMarco et al. (1969) ซ่ึงเปนปริมาณไฮโดรเจนสําหรับมูลฝอยท่ีกําจัดโดยวิธีการเผาในเตาเผา 

(ตารางท่ี 4.28)  

ค) ไนโตรเจน 

เม่ือพิจารณาปริมาณไนโตรเจนของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ใน

สภาวะแหง พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 0.73 – 1.26 ในฤดูฝน (ตาราง

ท่ี 4.21) และอยูในชวงรอยละ 0.53 – 1.32 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.22) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน 

มีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.89 – 1.06 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.73 – 0.80 ในฤดู

แลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในฤดูฝนมีคามากกวาในฤดูแลง คือ มี

คาเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.97 และ รอยละ 0.77 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 

0.87 (ตารางท่ี 4.23) ซ่ึงคาตาง ๆ เหลานี้มีความสอดคลองกับคาท่ีรายงานโดยกรมควบคุมมลพิษ 

(2547) ท่ีแสดงดังตารางท่ี 4.27 

เม่ือพิจารณาในสภาพท่ีเปนมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะท่ีมีความชื้น 

พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 0.33 – 0.51 ในฤดูฝน (ตารางท่ี 4.24) 

และมีคาอยูในชวงรอยละ 0.27 – 0.48 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.25) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน มี

คาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.40 – 0.41 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.35 – 0.40 ในฤดู

แลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในแตละฤดูมีคาใกลเคียงกัน คือ 

เทากับรอยละ 0.41 ในฤดูฝน และรอยละ 0.38 ในฤดูแลง โดยมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 

0.39 (ตารางท่ี 4.26) ซ่ึงคาตาง ๆ เหลานี้มีความสอดคลองกันกับคาท่ีรายงานโดย DeMarco et al. 

(1969) ซ่ึงเปนปริมาณไนโตรเจนสําหรับมูลฝอยท่ีกําจัดโดยวิธีการเผาในเตาเผา (ตารางท่ี 4.28) 

สําหรับปริมาณไนโตรเจนซ่ึงพบเปนปริมาณคอนขางนอยในมูลฝอยนี้ จะสงผลใหความเสี่ยงของการ

เกิดออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ซ่ึงเกิดจากกระบวนการเผาไหมมูลฝอยลดลงได 

ง) คลอรีน 

เม่ือพิจารณาปริมาณคลอรีนของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ใน

สภาวะแหง พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 0.54 – 1.66 ในฤดูฝน (ตาราง

ท่ี 4.21) และอยูในชวงรอยละ 0.27 – 1.39 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.22) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน 

มีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.69 – 1.43 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.51 – 0.70 ในฤดู
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แลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในฤดูฝนมีคามากกวาในฤดูแลง คือ มี

คาเฉลี่ยเทากับรอยละ 1.03 และ รอยละ 0.60 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 

0.82 (ตารางท่ี 4.23) 

เม่ือพิจารณาในสภาพท่ีเปนมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะท่ีมีความชื้น 

พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 0.18 – 0.80 ในฤดูฝน (ตารางท่ี 4.24) 

และมีคาอยูในชวงรอยละ 0.16 – 0.51 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.25) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน มี

คาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.28 – 0.64 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.27 – 0.30 ในฤดู

แลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในฤดูฝนมีคามากกวาในฤดูแลง คือ มี

คาเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.45 และ รอยละ 0.29 ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 

0.37 (ตารางท่ี 4.26) 

จ) ซัลเฟอร 

เม่ือพิจารณาปริมาณซัลเฟอรของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ใน

สภาวะแหง พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 0.07 – 0.11 ในฤดูฝน (ตาราง

ท่ี 4.21) และอยูในชวงรอยละ 0.07 – 0.11 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.22) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน 

มีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.08 – 0.09 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.09 – 0.11 ในฤดู

แลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในฤดูฝนมีคาใกลเคียงกันกับในฤดูแลง 

คือ มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.09 และ รอยละ 0.10 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 

0.09 (ตารางท่ี 4.23) ท้ังนี้คาซัลเฟอรท่ีไดจากการศึกษานี้สวนใหญมีคามากกวาคาท่ีรายงานโดยกรม

ควบคุมมลพิษ (2547) ท่ีแสดงดังตารางท่ี 4.27 

เม่ือพิจารณาในสภาพท่ีเปนมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะท่ีมีความชื้น 

พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 0.02 – 0.05 ในฤดูฝน (ตารางท่ี 4.24) 

และมีคาอยูในชวงรอยละ 0.03 – 0.10 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.25) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน มี

คาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.03 – 0.04 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.05 – 0.06 ในฤดู

แลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในฤดูฝนมีคาใกลเคียงกันกับในฤดูแลง 

คือ มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.04 และ รอยละ 0.05 ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 

0.04 (ตารางท่ี 4.26) ซ่ึงคาตาง ๆ เหลานี้มีความสอดคลองกันกับคาท่ีรายงานโดย DeMarco et al. 

(1969) ซ่ึงเปนปริมาณซัลเฟอรสําหรับมูลฝอยท่ีกําจัดโดยวิธีการเผาในเตาเผา (ตารางท่ี 4.28) และ

เปนปริมาณท่ีคอนขางต่ํา ซ่ึงเปนขอดีหากนํามูลฝอยนี้ไปใชประโยชนในการแปรรูปเปนพลังงาน 

เพราะจะกอใหเกิดออกไซดของซัลเฟอร (SOx) ในปริมาณต่ํา 
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ฉ) ออกซิเจน 

เม่ือพิจารณาปริมาณออกซิเจนของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ใน

สภาวะแหง พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 26.33 – 28.24 ในฤดูฝน 

(ตารางท่ี 4.21) และอยูในชวงรอยละ 24.79 – 29.10 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.22) สวนในแตละพ้ืนท่ี

การเก็บขน มีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 26.55 – 27.46 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 

27.80 – 28.04 ในฤดูแลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในฤดูฝนมีคา

ใกลเคียงกันกับในฤดูแลง คือ มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 27.08 และ รอยละ 27.93 ตามลําดับ โดยมี

คาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 27.51 (ตารางท่ี 4.23) ท้ังนี้คาออกซิเจนท่ีไดจากการศึกษานี้สวน

ใหญมีคานอยกวาคาท่ีรายงานโดยกรมควบคุมมลพิษ (2547) ท่ีแสดงดังตารางท่ี 4.27 

เม่ือพิจารณาในสภาพท่ีเปนมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะท่ีมีความชื้น 

พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 9.05 – 14.09 ในฤดูฝน (ตารางท่ี 4.24) 

และมีคาอยูในชวงรอยละ 8.58 – 17.85 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.25) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน มี

คาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 11.12 – 12.14 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 13.75 – 15.02 

ในฤดูแลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในฤดูฝนมีคานอยกวาในฤดูแลง 

คือ มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 11.46 และ รอยละ 14.59 ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับ

รอยละ 13.02 (ตารางท่ี 4.26) ซ่ึงคาตาง ๆ เหลานี้มีความสอดคลองกันกับคาในชวงต่ําท่ีรายงานโดย 

DeMarco et al. (1969) ซ่ึงเปนปริมาณออกซิเจนสําหรับมูลฝอยท่ีกําจัดโดยวิธีการเผาในเตาเผา 

(ตารางท่ี 4.28)  

4.4.2 คาความรอน 

คาความรอน (Heat value) ในท่ีนี้เปนปริมาณความรอนท่ีเกิดข้ึนตอน้ําหนักมูลฝอย

เม่ือมูลฝอยนั้นถูกเผาไหม โดยท่ัวไปคาความรอนมี 2 ประเภทคือ คาความรอนสูง (Higher heating 

value, HHV) หรืออาจเรียกวา คาความรอนข้ันตน (Gross calorific value, GCV) และคาความรอน

ต่ํา (Lower heating value, LHV) หรืออาจเรียกวา คาความรอนสุทธิ (Net calorific value, NCV)  

โดยปกติคาความรอนสูงหรือคาความรอนข้ันตนเปนคาความรอนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน

จากการเผาไหมอยางสมบูรณดวยเครื่องวิเคราะหพลังงานความรอน (Bomb calorimeter) ซ่ึงเม่ือ

สารอินทรียเกิดการเผาไหมกับออกซิเจนภายในลูกบอมบ จะกลายเปนกาซคารบอนไดออกไซดและน้ํา 

(ตามทฤษฎี) โดยน้ําท่ีเกิดข้ึนนี้จะอยูในรูปของไอน้ํา และเม่ือลูกบอมบเย็นลง ไอน้ําจะกลั่นตัว

กลายเปนน้ํา และคายพลังงานความรอนออกมา จึงสงผลใหอุณหภูมิในลูกบอมบเพ่ิมสูงข้ึนอีก คา

ความรอนสูงจึงเปนคาท่ีวัดไดโดยการรวมความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมสารอินทรียและความ

รอนท่ีเกิดข้ึนจากการกลั่นตัวของไอน้ําหรือความรอนแฝงของการกลายเปนไอของน้ํา (Latent heat 

of vaporization) เขาดวยกัน แตการกลั่นตัวของไอน้ําเปนน้ําดังกลาว จะไมเกิดข้ึนในเตาเผา เพราะ
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กาซรอนตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเผาไหมในเตาเผาจะนําพาไอน้ําออกไปจากเตาเผาดวย จึงไม

มีการกลั่นตัวของไอน้ําเปนน้ําเกิดข้ึน ซ่ึงคาความรอนท่ีไดจากการเผาไหมของสารอินทรียซ่ึงไมรวมคา

ความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการกลั่นตัวของไอน้ําเปนน้ําเขาไวดวยนี้เรียกวา คาความรอนต่ํา ดังนั้นคา

ความรอนต่ําจึงสามารถหาไดโดยการนําคาความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการกลั่นตัวของไอน้ําเปนน้ําหรือคา

ความรอนแฝงของการกลายเปนไอของน้ําไปหักลบออกจากคาความรอนสูงท่ีหาไดดวยเครื่อง

วิเคราะหพลังงานความรอน คาความรอนต่ํานี้จึงเปนคาท่ีนําไปใชเพ่ือจุดประสงคในการออกแบบ

เตาเผาหรือเพ่ือนําไปใชในการใชงานจริง 

4.4.2.1 คาความรอนสูง 

เม่ือพิจารณาคาความรอนสูงของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะ

แหง พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวง 18,845 – 24,626 กิโลจูล/กก. ในฤดูฝน 

(ตารางท่ี 4.21) และอยูในชวง 17,968 – 22,929 กิโลจูล/กก. ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.22) สวนในแต

ละพ้ืนท่ีการเก็บขน มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 21,207 – 23,109 กิโลจูล/กก. ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยู

ในชวง 20,707 – 20,740 กิโลจูล/กก. ในฤดูแลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา 

คาเฉลี่ยในฤดูฝนมีคาใกลเคียงกันกับในฤดูแลง คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 21,901 กิโลจูล/กก. และ 

20,597 กิโลจูล/กก. ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับ 21,249 กิโลจูล/กก. (ตารางท่ี 4.23) 

ท้ังนี้คาความรอนสูงท่ีไดจากการศึกษานี้มีคาสอดคลองกันกับคาในชวงต่ําท่ีรายงานโดยกรมควบคุม

มลพิษ (2547) ท่ีแสดงดังตารางท่ี 4.27 

เม่ือพิจารณาคาความรอนสูงของมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะท่ีมีความชื้น 

พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวง 6,817 – 11,399 กิโลจูล/กก. ในฤดูฝน (ตารางท่ี 

4.24) และมีคาอยูในชวง 6,664 – 13,371 กิโลจูล/กก. ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.25) สวนในแตละพ้ืนท่ี

การเก็บขน มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 8,773 – 10,174 กิโลจูล/กก. ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 

10,195 – 11,059 กิโลจูล/กก. ในฤดูแลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ย

ในฤดูฝนมีคาใกลเคียงกันกับในฤดูแลง คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 9,293 กิโลจูล/กก. และ 10,723 กิโลจูล/

กก. ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับ 10,008 กิโลจูล/กก. (ตารางท่ี 4.26) ซ่ึงคาตาง ๆ 

เหลานี้มีความสอดคลองกันกับคาท่ีรายงานโดย DeMarco et al. (1969) ซ่ึงเปนคาความรอนสูง

สําหรับมูลฝอยท่ีกําจัดโดยวิธีการเผาในเตาเผา (ตารางท่ี 4.28)  

4.4.2.2 คาความรอนต่ํา 

เม่ือพิจารณาคาความรอนต่ําของมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะท่ีมีความชื้น 

พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวง 18,845 – 24,626 กิโลจูล/กก. ในฤดูฝน (ตารางท่ี 

4.24) และมีคาอยูในชวง 17,968 – 22,929 กิโลจูล/กก. ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.25) สวนในแตละ

พ้ืนท่ีการเก็บขน มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 21,207 – 23,109 กิโลจูล/กก. ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 
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20,343 – 20,740 กิโลจูล/กก. ในฤดูแลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ย

ในฤดูฝนมีคาใกลเคียงกันกับในฤดูแลง คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 21,901 กิโลจูล/กก. และ 20,597 

กิโลจูล/กก. ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับ 21,249 กิโลจูล/กก. (ตารางท่ี 4.26)  

4.4.3 ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 

4.4.3.1 ฟอสฟอรัส 

เม่ือพิจารณาปริมาณฟอสฟอรัสของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ใน

สภาวะแหง พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 0.09 – 0.17 ในฤดูฝน (ตาราง

ท่ี 4.21) และอยูในชวงรอยละ 0.09 – 0.14 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.22) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน 

มีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.12 – 0.13 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.10 – 0.12 ในฤดู

แลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในฤดูฝนมีคาใกลเคียงกันกับในฤดูแลง 

คือ มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.13 และ รอยละ 0.11 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอย

ละ 0.12 (ตารางท่ี 4.23) ท้ังนี้ปริมาณท่ีไดจากการศึกษานี้สวนใหญมีคานอยกวาคาท่ีรายงานโดยกรม

ควบคุมมลพิษ (2547) ท่ีแสดงดังตารางท่ี 4.27 

เม่ือพิจารณาในสภาพท่ีเปนมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะท่ีมีความชื้น พบวา 

ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 0.04 – 0.07 ในฤดูฝน (ตารางท่ี 4.24) และมีคา

อยูในชวงรอยละ 0.04 – 0.08 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.25) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน มีคาเฉลี่ยอยู

ในชวงรอยละ 0.05 – 0.06 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.05 – 0.07 ในฤดูแลง เม่ือ

พิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในฤดูฝนมีคาใกลเคียงกันกับในฤดูแลง คือ มี

คาเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.05 และ รอยละ 0.06 ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 

0.06 (ตารางท่ี 4.26)  

4.4.3.2 โพแทสเซียม 

เม่ือพิจารณาปริมาณโพแทสเซียมของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ใน

สภาวะแหง พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 0.41 – 0.85 ในฤดูฝน (ตาราง

ท่ี 4.21) และอยูในชวงรอยละ 0.43 – 1.01 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.22) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน 

มีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.55 – 0.69 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.56 – 0.71 ในฤดู

แลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในฤดูฝนมีคาเทากันกับในฤดูแลง คือ 

มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.63 จึงมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 0.63 (ตารางท่ี 4.23)  

เม่ือพิจารณาในสภาพท่ีเปนมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะท่ีมีความชื้น พบวา 

ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคาอยูในชวงรอยละ 0.20 – 0.39 ในฤดูฝน (ตารางท่ี 4.24) และมีคา

อยูในชวงรอยละ 0.24 – 0.39 ในฤดูแลง (ตารางท่ี 4.25) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน มีคาเฉลี่ยอยู

ในชวงรอยละ 0.24 – 0.30 ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 0.30 – 0.32 ในฤดูแลง เม่ือ



82 

  

  

พิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยในฤดูฝนมีคาใกลเคียงกันกับในฤดูแลง คือ มี

คาเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.26 และ รอยละ 0.31 ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับรอยละ 

0.29 (ตารางท่ี 4.26)  

4.4.4 อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 

เม่ือพิจารณาคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได 

ในสภาวะแหง และในมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะท่ีมีความชื้น พบวา ในแตละเท่ียวของการเก็บขน มีคา

อยูในชวง 33 – 60:1 ในฤดูฝน (ตารางท่ี 4.21 และ ตารางท่ี 4.24) และอยูในชวง 31 – 84:1 ในฤดู

แลง (ตารางท่ี 4.22 และ ตารางท่ี 4.25) สวนในแตละพ้ืนท่ีการเก็บขน มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 43 – 50:1 

ในฤดูฝน และมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 58 – 66:1 ในฤดูแลง เม่ือพิจารณาในภาพรวมของเทศบาล จะเห็น

ไดวา คาเฉลี่ยในฤดูฝนมีคานอยกวาในฤดูแลง คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 46:1 ในฤดูฝน และ 61:1 ในฤดู

แลง ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับ 53:1 (ตารางท่ี 4.23 และ ตารางท่ี 4.26)  

 

4.5 แนวทางเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการมูลฝอย 

มูลฝอยชุมชนประกอบดวยสวนท่ีเปนอินทรียสารและอนินทรียสาร ซ่ึงสวนท่ีเปนอินทรียสาร

มักเปนสวนท่ีมีพลังงานแฝงอยูและสามารถนํากลับคืนมาใชประโยชนไดผานกระบวนการแปลงรูป

และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ซ่ึงการนําพลังงานกลับคืนจากมูลฝอยมีประโยชนในหลาย ๆ ดาน เชน ลด

ปริมาณมูลฝอยท่ีตองนําไปกําจัดโดยการฝงกลบไดถึงรอยละ 60 หรือ อาจมากกวารอยละ 90 ท้ังนี้

ข้ึนอยูกับองคประกอบของมูลฝอยและเทคโนโลยีท่ีเลือกใช ลดความตองการการใชพ้ืนท่ีในการฝง

กลบ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามเมืองใหญ ๆ ประหยัดคาขนสงมูลฝอยไปกําจัดยังหลุมฝงกลบ และลด

ปญหาสิ่งแวดลอมโดยรวม เปนตน (Central Public Health and Environmental Engineering 

Organisation [CPHEEO], 2000) 

โดยเบื้องตนเทคโนโลยีในการนําพลังงานกลับคืนจากมูลฝอยสวนท่ีเปนอินทรียสารท้ังสวนท่ี

ยอยสลายไดงาย และสวนท่ียอยสลายไดยาก อาจจําแนกออกไดเปน 2 เทคโนโลยี (CPHEEO, 2000)

ไดแก 

1) เทคโนโลยีการแปลงรูปเชิงเคมีความรอน (Thermo – chemical conversion) 

เทคโนโลยีการแปลงรูปเชิงเคมีความรอนเปนเทคโนโลยีท่ีอาศัยความรอนในการยอย

สลายสารอินทรียใหกลายเปนพลังงานความรอน น้ํามันเชื้อเพลิง หรือ กาซเชื้อเพลิง เทคโนโลยีนี้

เหมาะสําหรับมูลฝอยท่ีมีสารอินทรียท่ียอยสลายไดยากเปนองคประกอบอยูมาก และมีความชื้นตํ่า 

เชน กระดาษ พลาสติก เปนตน โดยเทคโนโลยีท่ีนิยมใช ไดแก การเผา (Incineration) การไพโรไลซิส 

(Pyrolysis) และการแปรสภาพเปนกาซ (Gasification)  
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2) เทคโนโลยีการแปลงรูปเชิงชีวเคมี (Bio – chemical conversion) 

เทคโนโลยีการแปลงรูปเชิงชีวเคมีเปนเทคโนโลยีท่ีอาศัยกระบวนการยอยสลาย

สารอินทรียดวยเอนไซมท่ีสังเคราะหจากจุลินทรียตาง ๆ เพ่ือผลิตกาซมีเทน แอลกอฮอล หรือ ปุย

อินทรีย เทคโนโลยีนี้เหมาะสําหรับมูลฝอยท่ีมีสารอินทรียท่ียอยสลายไดงายเปนองคประกอบอยูมาก 

และมีความชื้นสูง เชน เศษอาหาร เศษผักและผลไม เปนตน เพ่ือกระตุนการการดําเนินกิจกรรมของ

จุลินทรีย เทคโนโลยีท่ีนิยมใช ไดแก กระบวนการยอยสลายแบบไมใชอากาศ การหมักทําปุย 

อยางไรก็ตาม ในการเลือกใชเทคโนโลยีใดเพ่ือนําพลังงานกลับคืนจากมูลฝอยมีพารามิเตอร

ตาง ๆ ท่ีตองคํานึงถึง ไดแก ปริมาณของมูลฝอย สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอย สําหรับ

พารามิเตอรสําคัญทางกายภาพ ไดแก ขนาด ความหนาแนน และปริมาณความชื้น ท้ังนี้มูลฝอยท่ีมี

ขนาดเล็กจะชวยสงเสริมใหกระบวนการยอยสลายมูลฝอยเกิดไดเร็วข้ึน สําหรับมูลฝอยท่ีมีความ

หนาแนนสูงแสดงวามูลฝอยมีองคประกอบท่ีเปนสารอินทรียท่ียอยสลายไดงายอยูเปนปริมาณมาก

และมีความชื้นสูง ตรงกันขามกับมูลฝอยท่ีมีความหนาแนนตํ่าแสดงวามูลฝอยมีองคประกอบท่ีเปน

กระดาษ พลาสติก หรือมูลฝอยประเภทอ่ืนท่ีสามารถติดไฟไดงายอยูมาก สวนมูลฝอยท่ีมีความชื้นสูง

จะชวยสงเสริมใหกระบวนการยอยสลายมูลฝอยสวนท่ียอยสลายไดงายเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วมากข้ึน

ในฤดูแลง แตมูลฝอยท่ีมีความชื้นสูงอาจไมเหมาะสมท่ีจะนําไปกําจัดโดยใชกระบวนการแปลงรูปเชิง

เคมีความรอน (การเผา การไพโรไลซิส หรือ การแปรสภาพเปนกาซ) เพ่ือนํากลับคืนพลังงานความ

รอนท้ังนี้เพราะตองมีการใชเชื้อเพลิงเสริมเพ่ือทําการกําจัดความชื้นท่ีมีอยูในมูลฝอยออกเสียกอน 

สําหรับพารามิเตอรทางเคมีเปนพารามิเตอรท่ีใชเพ่ือพิจารณาถึงศักยภาพในการนําพลังงาน

กลับคืนจากมูลฝอยและใชในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการแปลงรูปมูลฝอยดวยเทคโนโลยีเชิง

ชีวเคมีหรือเคมีความรอน โดยตองคํานึงถึงพารามิเตอรตาง ๆ เหลานี้ เชน สารระเหย ปริมาณ

คารบอนคงตัว เถา คาความรอนต่ํา อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน และสารพิษ เปนตน ท้ังนี้เกณฑ

กําหนดของพารามิเตอรสําคัญสําหรับเทคโนโลยีการนําพลังงานกลับคืนจากมูลฝอยแบบตาง ๆ แสดง

ดังตารางท่ี 4.29 

จากผลการศึกษาปริมาณ องคประกอบ และสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ของมูลฝอยท่ี

เกิดข้ึนในเทศบาลตําบลพระแทน พบวา เทศบาลตําบลพระแทนมีปริมาณมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 4 

ตัน/วัน มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมีองคประกอบหลักเปนสวนท่ีสามารถติดไฟได (อินทรียสาร) รอยละ 94.9 

โดยเปนอินทรียสารท่ียอยสลายงาย (เศษอาหาร) รอยละ 30.4 และอินทรียสารท่ียอยสลายยาก (ไม 

กระดาษ พลาสติก ยาง หนัง ผา ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา) รอยละ 64.5 มีปริมาณ

ความชื้น รอยละ 48 เม่ือพิจารณาองคประกอบทางเคมี พบวา มีสารระเหย (Dry, combustible 

basis) ร อ ย ล ะ  77. 53 คา ร บ อนค งตั ว  ( Dry, combustible basis) ร อ ย ล ะ  8.74 เ ถ า  (Dry, 

combustible basis) รอยละ 13.73 คาความรอนต่ํา (As received) เทากับ 8,301 กิโลจูล/กก. 



84 

  

  

อินทรียคารบอน (Dry, combustible basis) รอยละ 43.07 และอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 

เทากับ 53:1  

 

ตารางท่ี 4.29  

เกณฑกําหนดของพารามิเตอรสําคัญท่ีใชพิจารณาถึงศักยภาพในการนําพลังงานกลับคืนจากมูลฝอย

ดวยเทคโนโลยกีารบําบัดแบบตาง ๆ 

วิธีการบําบัด พารามิเตอร ชวงท่ีเหมาะสม* 

การแปลงรูปเชิงเคมีความรอน ความชื้น (รอยละ) <45 

- การเผา สารระเหย (รอยละ) >40 

- การไพโรไลซิส คารบอนคงตัว (รอยละ) <15 

- การแปรสภาพเปนกาซ เถา (รอยละ) <35 

 คาความรอนต่ํา (กิโลจูล/กก.) >5,000 

การแปลงรูปเชิงชีวเคมี ความชื้น (รอยละ) >50 

- การยอยสลายแบบไมใชอากาศ อินทรียคารบอน (รอยละ) >40 

- การหมักทําปุย อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 25 – 30:1 

หมายเหตุ. * คาท่ีแสดงในตารางเปนคาท่ีเหมาะสมสําหรับมูลฝอยท่ีผานกระบวนการคัดแยกหรือ

กระบวนการแปรสภาพบางอยางหรือเปนมูลฝอยท่ีมีการผสมกับของเสียอ่ืน ๆ มาแลว ซ่ึงอาจไม

สอดคลองกับการพิจารณาในสภาพมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะท่ีมีความชื้น (As received) ปรับปรุง

จาก Manual on Municipal Solid Waste Management, โดย  Central Public Health and 

Environmental Engineering Organisation (CPHEEO), 2000, India: Author. 

 

หากพิจารณาคาวิเคราะหตาง ๆ ท่ีกลาวมาเปรียบเทียบกับเกณฑกําหนดในการพิจารณาถึง

ศักยภาพในการนําไปแปลงรูปเปนพลังงานความรอน (ตารางท่ี 4.29) จะเห็นไดวา มูลฝอยของ

เทศบาลตําบลพระแทนมีศักยภาพในการแปลงรูปเปนพลังงานความรอนได อยางไรก็ตามมูลฝอยมี

ความชื้นสูงกวาเกณฑกําหนดแตเปนปริมาณไมมากเทาใดนัก ดังนั้นอาจตองมีการพิจารณาใช

เชื้อเพลิงเสริมรวมดวย  

นอกจากนี้เม่ือเปรียบเทียบพารามิเตอรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (อินทรียคารบอน และอัตราสวน

คารบอนตอไนโตรเจน) เพ่ือพิจารณาถึงศักยภาพในการนําไปแปลงรูปโดยอาศัยกระบวนการทาง

ชีวเคมี (ตารางท่ี 4.29) จะเห็นไดวา มูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทนมีปริมาณสารอินทรียอยูใน

เกณฑกําหนดท่ียอมรับได แตเม่ือพิจารณาองคประกอบของมูลฝอยรวมดวย จะพบวา มีสัดสวนของ
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อินทรียสารท่ียอยสลายไดงายคอนขางนอย และเม่ือพิจารณาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนรวมดวย

จะเห็นไดวา มูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทนมีคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนท่ีสูงมากกวา

คาที่เหมาะสมสําหรับการนําไปผลิตเปนกาซชีวภาพและนําไปทําปุยหมัก ดังนั้นหากตองการนํา

มูลฝอยไปผานกระบวนแปลงรูปโดยอาศัยกระบวนทางชีวเคมีแบบตาง ๆ ดังกลาว จําเปนตองมีการ

เติมของเสียชนิดอ่ืน ๆ เชน มูลสัตว และ/หรือ เศษอาหาร กากตะกอน เปนตน นอกจากนี้ควรมีระบบ

การคัดแยกมูลฝอยเพ่ือคัดแยกพลาสติก กระดาษ และมูลฝอยชนิดอ่ืน ๆ ท่ียอยสลายยากออกจาก

มูลฝอยกอนดวย เพ่ือลดอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

โดยสรุป แมวามูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทนจะมีศักยภาพในการนําพลังงานกลับคืน

ดวยเทคโนโลยีท้ังเชิงเคมีความรอนและเชิงชีวเคมีก็ตาม นั่นหมายถึง การเปนระบบแบบผสมผสานกัน

ระหวางระบบคัดแยก การเผา และการหมักทําปุยหรือการยอยสลายแบบไมใชอากาศเพ่ือผลิตกาซ

ชีวภาพ เพ่ือใหการจัดการมูลฝอยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แตอยางไรก็ตามเทศบาลตําบลพระแทนยัง

ตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ อีกรวมดวย เชน ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท่ีมีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ี

เลือกใช (ตารางท่ี 4.30) ความพรอมในดานการวางแผน เทคนิค งบประมาณในการลงทุนและ

คาใชจายในการเดินระบบซ่ึงมีราคาคอนขางสูงดังแสดงในตารางท่ี 4.31 เปนตน จึงเห็นไดวา การนํา

พลังงานกลับคืนจากมูลฝอยโดยอาศัยเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีกลาวมา สําหรับเทศบาลตําบลพระแทน จึง

มีความเปนไปไดต่ํามาก 

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการมูลฝอยสําหรับเทศบาลขนาดเล็ก 

เชน เทศบาลตําบลพระแทน ควรมุงเนนไปท่ีการลดปริมาณมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิด โดยสนับสนุนและ

สงเสริมใหชุมชนมีการคัดแยกและนํามูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม ท้ังในรูปแบบของการแปรรูปใช

ใหม (Recycling) และการใชซํ้า (Reuse) ซ่ึงการลดปริมาณมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิดจัดเปนวิธีการ

จัดการมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากชวยลดปริมาณมูลฝอยท่ีตองนําไปกําจัดโดยการฝงกลบ

ลง จึงชวยยืดอายุการใชงานของหลุมฝงกลบไดอีกทางหนึ่ง 

 

ตารางท่ี 4.30  

ปริมาณมูลฝอยและเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยท่ีเหมาะสม 

ปริมาณมูลฝอย เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

มูลฝอยอินทรีย <50 ตัน/วัน การหมักทําปุย (Composting) 

มูลฝอยอินทรีย >60 ตัน/วัน การยอยสลายแบบไมใชอากาศ (Anaerobic digestion) 

มูลฝอยรวม >200 ตัน/วัน การเผาในเตาเผา (Incineration) 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก โครงการสํารวจและวิเคราะหองคประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลท่ัว

ประเทศ, โดย กรมควบคุมมลพิษ, 2557, http://slbkb.psu.ac.th/xmlui/handle/2558/1313 
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ตารางท่ี 4.31  

คาใชจายในการกอสรางและเดินระบบเทคโนโลยีการนําพลังงานกลับคืนจากมูลฝอย 

ระบบ 
คาลงทุน 

(ลานบาท/ตัน) 

คาดําเนินการ 

(บาท/ตัน) 

การเผาในเตาเผา (Incineration) 6.5 – 1.5 800 – 2,000 

กาซซิฟเคชัน (Gasification) 2 – 4.9 638 – 1,004 

การยอยสลายแบบไมใชอากาศ (Anaerobic digestion) 1.25 – 1.8 128 – 704 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก โครงการสํารวจและวิเคราะหองคประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลท่ัว

ประเทศ, โดย กรมควบคุมมลพิษ, 2557, http://slbkb.psu.ac.th/xmlui/handle/2558/1313 

 

4.6 การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการนําขอมูลตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมมาไดจํานวน 330 ชุด มา

ทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ มีรายละเอียดของแตละสวนดังนี้ 

4.6.1 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และประเภทท่ีอยูอาศัย ทําการ

วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถ่ี (Frequency) และรอยละ 

(Percentage) มีรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.32 

จากตารางท่ี 4.32 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

เพศ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 69.7 

เพศชาย รอยละ 30.3  

อาย ุผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุมากกวา 50 

ป รอยละ 39.1 รองลงมามีอายุ 41 – 50 ป รอยละ 27.3 อายุ 31 – 40 ป รอยละ 15.8 อายุ 20 – 

30 ป รอยละ 13 และอายุนอยกวา 20 ป รอยละ 4.8 ตามลําดับ 

สถานภาพในครอบครัว ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเปนผู

อยูอาศัย รอยละ 41.2 รองลงมาเปนหัวหนาครัวเรือน รอยละ 35.5 ภรรยา รอยละ 21.2 และญาติ 

รอยละ 2.1 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับ

การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด รอยละ 50.3 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอยละ 31.8 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปรญิญา รอยละ 8.8 

ระดับปริญญาตรี รอยละ 8.2 และนอยท่ีสุดในระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 9 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.32  

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของบุคคล 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   

ชาย 100 30.3 

หญิง 230 69.7 

รวม 330 100.0 

อายุ   

ต่ํากวา 20 ป 16 4.8 

20 – 30 ป 43 13.0 

31 – 40 ป 52 15.8 

41 – 50 ป 90 27.3 

50 ปข้ึนไป 129 39.1 

รวม 330 100.0 
สถานภาพ   

หัวหนาครัวเรือน 117 35.5 

ภรรยา 70 21.2 

ญาติ 7 2.1 

ผูอยูอาศัย 136 41.2 

รวม 330 100.0 
ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 166 50.3 

มัธยมศึกษา/ปวช. 105 31.8 

ปวส./อนุปริญญา 29 8.8 

ปริญญาตรี 27 8.2 

สูงกวาปริญญาตรี 3 0.9 

รวม 330 100.0 
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ตารางท่ี 4.32  

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของบุคคล (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

อาชีพ   

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 2.4 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 107 32.4 

รับจางและบริการ 101 30.6 

ลูกจางบริษัทหรือองคกรเอกชน 17 5.2 

เกษตรกร 80 24.3 

นักเรียน/นักศึกษา 7 2.1 

อ่ืน ๆ 10 3.0 

รวม 330 100.0 
รายไดเฉล่ียตอเดือน   

นอยกวา 5,000 บาท 77 23.3 

5,000 – 10,000 บาท 136 41.2 

10,001 – 15,000 บาท 83 25.2 

มากกวา 15,000 บาท 34 10.3 

รวม 330 100.0 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

1 คน 11 3.3 

2 คน 44 13.3 

3 คน 62 18.8 

4 คน 93 28.2 

5 คน 53 16.1 

6 คนข้ึนไป 67 20.3 

รวม 330 100.0 
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ตารางท่ี 4.32  

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของบุคคล (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

ประเภทท่ีอยูอาศัย   

บานเดี่ยว 239 72.4 

ตึกแถว/อาคารพาณิชย 25 7.6 

หองแถว 29 8.8 

รานคาของชํา 20 6.0 

รานอาหารตามสั่ง 17 5.2 

รวม 330 100.0 

 

อาชีพ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการประกอบอาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัว

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.4 รองลงมาคือ รับจางหรือบริการ รอยละ 30.6 เปนเกษตรกร รอยละ 

24.3  เปนลูกจางบริษัทหรือองคกรเอกชน รอยละ 5.2  เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอย

ละ 2.4 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 3.0 และเปนนักเรียนหรือนักศึกษา รอยละ 2.1 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีรายไดอยูในชวง 5,000 –

10,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.2 รองลงมามีรายไดอยูในชวง 10,001 – 15,000 บาท รอยละ 25.2 

มีรายไดนอยกวา 5,000 บาท รอยละ 23.3 และมีรายไดมากกวา 15,000 บาท รอยละ 10.3 ตามลาํดับ 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน กลุมตัวอยางสวนใหญในครัวเรือนมีจํานวนสมาชิก 4 คน 

รอยละ 28.2 รองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกมากกวา 6 คนข้ึนไป รอยละ 20.3 มีจํานวนสมาชิก 3 คน 

รอยละ 18.8 มีจํานวนสมาชิก 5 คน รอยละ 16.1 มีจํานวนสมาชิก 2 คน รอยละ 13.3 และมีจํานวน

สมาชิก 1 คน รอยละ 3.3 ตามลําดับ 

ประเภทท่ีอยูอาศัย กลุมตัวอยางสวนใหญมีประเภทท่ีอยูอาศัยเปนบานเด่ียว รอยละ 

72.4 รองลงมาเปนหองแถว รอยละ 8.8 เปนตึกแถวหรืออาคารพาณิชย รอยละ 7.6 เปนรานคาของ

ชํา รอยละ 6.0 และเปนรานอาหารตามสั่ง รอยละ 5.2 ตามลําดับ 

4.6.2 ลักษณะวิธีการจัดการมูลฝอยของครัวเรือนในปจจุบัน 

ลักษณะวิธีการจัดการมูลฝอยของครัวเรือนในปจจุบันของกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา

ในประเด็นตาง ๆ วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถ่ี 

(Frequency) และรอยละ (Percentage) มีรายละเอียดดังนี้ 
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การนํามูลฝอยไปท้ิงหรือกําจัด ผลการศึกษาพบวา ครัวเรือนสวนใหญมีการนํามูลฝอย

ไปท้ิงหรือกําจัดทุกวัน คิดเปนรอยละ 64.5 รองลงมาคือ มีการนํามูลฝอยไปท้ิงหรือกําจัดสัปดาหละ 2 

ครั้ง คิดเปนรอยละ 24.5 และมีการนํามูลฝอยไปท้ิงหรือกําจัดสัปดาหละ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 10.9 

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.33 

  

ตารางท่ี 4.33  

จํานวน และรอยละของลักษณะการนํามูลฝอยไปท้ิงหรือกําจัด 

การนํามูลฝอยไปท้ิงหรือกําจัด จํานวน (คน) รอยละ 

1. ทุกวัน 213 64.5 

2. สัปดาหละ 1 ครั้ง 36 10.9 

3. สัปดาหละ 2 ครั้ง 81 24.6 

รวม 330 100.0 

 

ลักษณะวิธีการกําจัดมูลฝอยในครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีวิธีการ

กําจัดมูลฝอยในครัวเรือนโดยมีการจัดการเองในเบื้องตนบางสวนและใสถังมูลฝอยของเทศบาลเพ่ือให

เทศบาลนําไปกําจัดสําหรับสวนท่ีเหลือมากท่ีสุด รอยละ 86.7 รองลงมาดําเนินการโดยนํามูลฝอยท่ี

เกิดข้ึนท้ังหมดไปใสในถังเพ่ือใหเทศบาลนําไปกําจัด รอยละ 11.8 และมีการจัดการเองกับมูลฝอยท่ี

เกิดข้ึนท้ังหมดเพียง รอยละ 1.5 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.34 

 

ตารางท่ี 4.34  

จํานวน และรอยละของลักษณะวิธีการกําจัดมูลฝอยในครัวเรือน 

ลักษณะวิธีการกําจัดมูลฝอยในครัวเรือน จํานวน (คน) รอยละ 

1. ใสถังขยะใหเทศบาลนําไปกําจัด 39 11.8 

2. จัดการเองบางสวนและท่ีเหลือใสถังขยะของเทศบาล 286 86.7 

3. จัดการเองท้ังหมด 5 1.5 

รวม 330 100.0 

 

เม่ือพิจารณาถึงวิธีการจัดการกับมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน พบวา ครัวเรือนสวน

ใหญมีการจัดการโดยการคัดแยกมูลฝอยท่ีขายไดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.3 รองลงมามีการจัดการ

โดยการเผา รอยละ 15.8 นําไปหมักทําปุยหรือน้ําหมักชีวภาพ รอยละ 13.0 ขุดหลุมฝง รอยละ 3.8    
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นําไปท้ิงนอกบานตามพ้ืนท่ีรกราง รอยละ 3.6 และนําไปเทกองกลางแจง รอยละ 0.6 ดังรายละเอียด

ในตารางท่ี 4.35 

 

ตารางท่ี 4.35  

จํานวน และรอยละของวิธีการจัดการมูลฝอยในครัวเรือน 

ลักษณะวิธีการจัดการมูลฝอยในครัวเรือน จํานวนความคิดเห็น (ครั้ง) รอยละ 

1. นําไปหมักปุย/น้ําหมักชีวภาพ 65 19.7 

2. เผา 79 23.9 

3. คัดแยกขยะท่ีขายได 317 96.1 

4. นําไปท้ิงนอกบานตามพ้ืนท่ีรกราง 18 5.5 

5. ขุดหลุมฝง 19 5.8 

6. เทกองกลางแจง 3 0.9 

หมายเหตุ. ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

เม่ือพิจารณาถึงประเภทของมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน พบวา ครัวเรือนสวนใหญ

ผลิตมูลฝอยประเภทมูลฝอยอินทรีย (เชน เศษพืชผัก เศษอาหาร ฯลฯ) เปนปริมาณมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 37 รองลงมาคือ มูลฝอยท่ัวไป (เชน เศษผา ถุงขนม ฯลฯ) รอยละ 35.1 และมูลฝอยรีไซเคิล 

(เชน แกว กระดาษ ฯลฯ) รอยละ 27.9 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.36 

 

ตารางท่ี 4.36  

จํานวน และรอยละของประเภทมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน 

ประเภทของมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน จํานวน (คน) รอยละ 

1. มูลฝอยอินทรีย เชน เศษพืชผัก เศษอาหาร ฯลฯ 122 37.0 

2. มูลฝอยรีไซเคิล เชน แกว กระดาษ ฯลฯ 92 27.9 

3. มูลฝอยท่ัวไป เชน เศษผา กลองโฟม ถุงขนม ฯลฯ 116 35.1 

รวม 330 100.0 

 

เม่ือพิจารณาถึงการดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน พบวา ครัวเรือนสวนใหญมี

การคัดแยกมูลฝอย โดยคิดเปนรอยละ 97.9 มีเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีไมไดทําการคัดแยกมูลฝอย 

(รอยละ 2.1) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.37 
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ตารางท่ี 4.37  

จํานวน และรอยละของการคัดแยกมูลฝอย 

การคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน จํานวน (คน) รอยละ 

1. ไมมีการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน 7 2.1 

2. มีการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน 323  97.9 

รวม 330 100.0 

 

ในครัวเรือนท่ีดําเนินการคัดแยกมูลฝอยมีการจําแนกมูลฝอยออกเปนชนิดตาง ๆ 

ไดแก ขวดน้ําพลาสติก ขวดแกว มูลฝอยอันตราย พลาสติกอ่ืน ๆ เศษกระดาษ กระปองอะลูมิเนียม  

กระดาษกลองนม กลอง โลหะตาง ๆ เศษเหล็ก เครื่องใชไฟฟา เศษวัสดุจากการเกษตร ยางรถยนต 

และเครื่องใชสํานักงาน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.38 

 

ตารางท่ี 4.38  

จํานวน และรอยละของประเภทมูลฝอยท่ีมีการคัดแยก 

ประเภทของมูลฝอยท่ีมีการคัดแยก จํานวนความคิดเห็น (ครั้ง) รอยละ 

1. ขวดน้ําพลาสติก 306 92.73 

2. เศษกระดาษ เชน หนังสือพิมพ 148 44.85 

3. พลาสติกอ่ืน ๆ 205 62.12 

4. กระดาษกลองนม กลองตาง ๆ 113 34.24 

5. โลหะตาง ๆ 108 32.73 

6. ขวดแกว 253 76.67 

7. กระปองอลูมิเนียม 139 42.12 

8. เศษเหล็ก 105 31.82 

9. เครื่องใชไฟฟา 41 12.42 

10. เครื่องใชสํานักงาน 4 1.21 

11. ยางรถยนต 21 6.36 

12. เศษวัสดุจากการเกษตร 24 7.27 

13. มูลฝอยอันตราย เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟ ฯลฯ 234 70.91 

หมายเหตุ. ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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เม่ือพิจารณาถึงการดําเนินงานในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยท่ัวไป 

พบวา ครัวเรือนสวนใหญมีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยท่ัวไปทุกครั้ง รอยละ 54.5  มี

การคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปเปนบางครั้ง  รอยละ 30.3  และไมมีการคัดแยก

มูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยท่ัวไป รอยละ 25.4 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.39 

 

ตารางท่ี 4.39  

จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยท่ัวไป 

การคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

1. คัดแยกออกจากมูลฝอยท่ัวไปทุกครั้ง 180 54.5 

2. มีการคัดยกออกจากมูลฝอยท่ัวไปเปนบางครั้ง 100 30.3 

3. ไมเคยคัดแยกออกจากมูลฝอยท่ัวไปเลย 50 15.2 

รวม 330 100.0 

 

ภายในครัวเรือนมีวิธีการจัดการกับมูลฝอยอันตรายท่ีเกิดข้ึนในบานเรือน โดย

ครัวเรือนสวนใหญไดนําไปใสในถังมูลฝอยใหเทศบาลนําไปกําจัด รอยละ 45.5  รองลงมาคือ กําจัด

ดวยวิธีอ่ืน ๆ รอยละ 29.4  คัดแยกเพ่ือนําไปขาย รอยละ 24.5  และกําจัดโดยการเผา รอยละ 0.6 

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.40 

 

ตารางท่ี 4.40  

จํานวน และรอยละของวิธีการจัดการมูลฝอยอันตรายในครัวเรือน 

วิธีการจัดการมูลฝอยอันตราย จํานวน (คน) รอยละ 

1. เผา 2 0.6 

2. คัดแยกเพ่ือนําไปขาย 81 24.5 

3. ใสถังรองรับใหเทศบาลนําไปกําจัด 150 45.5 

4. อ่ืน ๆ 97 29.4 

รวม 330 100.0 

 

4.6.3 พฤติกรรมของสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีตอการจัดการมูลฝอย 

พฤติกรรมของสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีตอการจัดการมูลฝอยในขอคําถามดานการลด

ปริมาณมูลฝอย (Reduce) การใชซํ้า (Reuse) และการนํามูลฝอยกลับมาใชใหม (Recycle) วิเคราะห
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โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation)  และแปลความหมายของระดับพฤติกรรมออกเปน 3 ระดับ ไดแก มาก ปาน

กลาง และนอย มีผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางท่ี 4.41  

จากตารางที่ 4.41 พบวาระดับพฤติกรรมของสมาชิกในครัวเรือนในการจัดการ

มูลฝอยจําแนกรายขอมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอคําถามท่ี 1 “ทานเลือกใชสินคายี่หอท่ีสามารถหาซ้ือแบบเติม (รีฟล) มาใช” ผล

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติมาก รอยละ 39.7 ปฏิบัติมากท่ีสุด รอยละ 28.5 

ปฏิบัติปานกลาง รอยละ 26.4 ปฏิบัตินอย รอยละ 4.2 และปฏิบัตินอยท่ีสุด รอยละ 1.2 

ขอคําถามท่ี 2 “ทานใชถุงผา ตะกราเพ่ือลดการใชถุงพลาสติก” ผลการศึกษาพบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติปานกลาง รอยละ 32.1 มีการปฏิบัติมาก รอยละ 29.1 ปฏิบัติมาก

ท่ีสุด รอยละ 16.7 ปฏิบัตินอย รอยละ 15.5 และปฏิบัตินอยท่ีสุดรอยละ 6.7 

ขอคําถามท่ี 3 “ทานใชปนโตหรือตะกราเพ่ือลดการใชถุงพลาสติก” ผลการศึกษา

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติปานกลาง รอยละ 34.8 ปฏิบัติมาก รอยละ 23.9 มีการ

ปฏิบัติมากท่ีสุด รอยละ 16.4 ปฏิบัตินอย รอยละ 13.9 และปฏิบัตินอยท่ีสุด รอยละ 10.9 

ขอคําถามท่ี 4 “ทานหลีกเลี่ยงการใชวัสดุสิ้นเปลืองแบบใชครั้งเดียวท้ิง เชน แกวน้ํา

พลาสติก จานกระดาษแทนกลองโฟม” ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติมาก 

รอยละ 39.7 ปฏิบัติมากท่ีสุด รอยละ 28.5 ปฏิบัติปานกลาง รอยละ 26.4 ปฏิบัตินอย รอยละ 4.2 

และปฏิบัตินอยท่ีสุด รอยละ 1.2  

ขอคําถามท่ี 5 “ทานเลือกซ้ือสินคาท่ีมีบรรจุภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” ผล

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติมาก รอยละ 34.5 ปฏิบัติปานกลาง รอยละ 33.9 

ปฏิบัติมากท่ีสุด รอยละ 22.4 ปฏิบัตินอย รอยละ 7.9 และปฏิบัตินอยท่ีสุด รอยละ 1.2 

ขอความท่ี 6. “ทานใชภาชนะท่ีสามารถใชซํ้าได เชน จาน แกวน้ํา” ผลการศึกษา

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติมากท่ีสุด รอยละ 47.6 มีการปฏิบัติมาก รอยละ 31.5 ปฏิบัติ

ปานกลาง รอยละ 17.3 การปฏิบัตินอย รอยละ 2.1 และปฏิบัตินอยท่ีสุด รอยละ 1.5  

ขอคําถามท่ี 7 “ทานใชบรรจุภัณฑซํ้าหลายครั้งกอนท้ิง เชน กลองกระดาษ” ผล

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติปานกลาง รอยละ 36.4 ปฏิบัติมาก รอยละ 27.0 

ปฏิบัติมากรอยละ 17.6 ปฏิบัตินอยท่ีสุด รอยละ 10.3  และปฏิบัตินอย รอยละ 8.8 

ขอคําถามท่ี 8 “ทานเลือกสินคาท่ีสามารถใชซํ้าได เชน ถานไฟฉายแบบชารจได” ผล

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติปานกลาง รอยละ 31.8 ปฏิบัติมาก รอยละ 27.3

ปฏิบตัิมากท่ีสุด รอยละ 14.5 ปฏิบัตินอย รอยละ 14.5 และปฏิบัตินอยท่ีสุด รอยละ 11.8 
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ตารางท่ี 4.41  

จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของสมาชิกในครัวเรือนในการจัดการมูลฝอยจําแนกรายขอ 

ขอความ 

การปฏิบัติ 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ความหมาย 
มากท่ีสุด 

จํานวน 

(รอยละ) 

มาก 

จํานวน 

(รอยละ) 

ปานกลาง

จํานวน 

(รอยละ) 

นอย 

จํานวน 

(รอยละ) 

นอยท่ีสุด

จํานวน 

(รอยละ) 

การลดปริมาณขยะมูลฝอย  3.54 0.80 มาก 

1. ทานเลือกใชสินคายี่หอท่ีสามารถหาซื้อแบบเตมิ (รีฟล) มาใช 94 

(28.5) 

131 

(39.7) 

87 

(26.4) 

14 

(4.2) 

4 

(1.2) 
3.90 0.91 มาก 

2. ทานใชถุงผา ตะกรา เพ่ือลดการใชถุงพลาสติก 55 

(16.7) 

96 

(29.1) 

106 

(32.1) 

51 

(15.5) 

22 

(6.7) 
3.34 1.13 ปานกลาง 

3. ทานใชปนโตหรือกลองขาวใสอาหารแทนกลองโฟม 54 

(16.4) 

79 

(23.9) 

115 

(34.8) 

46 

(13.9) 

36 

(10.9) 
3.21 1.20 ปานกลาง 

4. ทานหลีกเลี่ยงการใชวัสดสุิ้นเปลืองแบบใชครั้งเดียวท้ิง เชน แกวนํ้า

พลาสติก จานกระดาษ กลองโฟม เปนตน 

78 

(23.6) 

95 

(28.8) 

102 

(30.9) 

38 

(11.5) 

17 

(5.2) 
3.54 1.12 ปานกลาง 

5. ทานเลือกซื้อสินคาท่ีมีบรรจุภณัฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 74 

(22.4) 

114 

(34.5) 

112 

(33.9) 

26 

(7.9) 

4 

(1.2) 
3.69 0.95 มาก 
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ตารางท่ี 4.41  

จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของสมาชิกในครัวเรือนในการจัดการมูลฝอยจําแนกรายขอ (ตอ) 

ขอความ 

การปฏิบัติ 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ความหมาย 
มากท่ีสุด 

จํานวน 

(รอยละ) 

มาก 

จํานวน 

(รอยละ) 

ปานกลาง

จํานวน 

(รอยละ) 

นอย 

จํานวน 

(รอยละ) 

นอยท่ีสุด

จํานวน 

(รอยละ) 

การใชซํ้า  3.59 0.67 มาก 

6. ทานใชภาชนะท่ีสามารถใชซ้ําได เชน จาน แกวนํ้า เปนตน 157 

(47.6) 

104 

(31.5) 

57 

(17.3) 

7 

(2.1) 

5 

(1.5) 
4.22 0.91 มาก 

7. ทานใชบรรจุภณัฑซ้ําหลายครั้งกอนท้ิง เชน กลองกระดาษ เปนตน 58 

(17.6) 

89 

(27.0) 

120 

(36.4) 

29 

(8.8) 

34 

(10.3) 
3.33 1.17 ปานกลาง 

8. ทานเลือกใชสินคาท่ีสามารถใชซ้ําได เชน ถานไฟฉายแบบประจุไฟ

ใหมได เปนตน 

48 

(14.5) 

90 

(27.3) 

105 

(31.8) 

48 

(14.5) 

39 

(11.8) 
3.18 1.20 ปานกลาง 

9. ทานมีการดดัแปลงของเหลือใชหรอืประดิษฐเพ่ือนํามาใชประโยชน 49 

(14.8) 

89 

(27.0) 

123 

(37.3) 

50 

(15.2) 

19 

(5.8) 
3.30 1.08 ปานกลาง 

10. ทานนําเสื้อผาเกาไปบริจาคหรือนํามาทําผาถูพ้ืน 96 

(29.1) 

141 

(42.7) 

70 

(21.2) 

17 

(5.2) 

6 

(1.8) 
3.92 0.93 มาก 
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ตารางท่ี 4.41  

จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมของสมาชิกในครัวเรือนในการจัดการมูลฝอยจําแนกรายขอ (ตอ) 

ขอความ 

การปฏิบัติ 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ความหมาย 
มากท่ีสุด 

จํานวน 

(รอยละ) 

มาก 

จํานวน 

(รอยละ) 

ปานกลาง

จํานวน 

(รอยละ) 

นอย 

จํานวน 

(รอยละ) 

นอยท่ีสุด

จํานวน 

(รอยละ) 

การลดปริมาณขยะมูลฝอย  3.79 0.77 มาก 

11. ทานเลือกซื้อสินคาท่ีนํามารไีซเคิลได เชน ขวดนํ้าดืม่พลาสติก เปนตน 82 

(24.8) 

125 

(37.9) 

90 

(27.3) 

25 

(7.6) 

8 

(2.4) 
3.75 0.99 มาก 

12. ทานเลือกซื้อสินคาท่ีประดิษฐจากวัสดุรไีซเคลิ 49 

(14.8) 

105 

(31.8) 

99 

(30.0) 

57 

(17.3) 

20 

(6.1) 
3.32 1.11 ปานกลาง 

13. ทานคัดแยกมลูฝอยท่ีสามารถรีไซเคิลไดออกจากมูลฝอยประเภทอ่ืน 

เชน ขวดแกว กระดาษ พลาสติก โลหะ เปนตน 

120 

(36.4) 

115 

(34.8) 

65 

(19.7) 

23 

(7.0) 

7 

(2.1) 
3.96 1.02 มาก 

14. ทานเขารวมกิจกรรมสงเสริมการคดัแยกมูลฝอยกับเทศบาลโดยการ

คัดแยกมลูฝอยใส 3 หวง 

106 

(32.1) 

109 

(33.0) 

78 

(23.6) 

17 

(5.2) 

20 

(6.1) 
3.80 1.13 มาก 

15. ทานนํามูลฝอยรไีซเคลิเขาสูกระบวนการผลิตสินคาใหม เชน ขายให

รานรับซื้อของเกา เปนตน 

148 

(44.8) 

91 

(27.6) 

72 

(21.8) 

11 

(3.3) 

8 

(2.4) 
4.09 1.01 มาก 

ภาพรวมพฤติกรรมท่ีมีตอการจัดการมูลฝอยท้ัง 3 ดาน  3.63 0.61 มาก 
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ขอคําถามท่ี 9 “ทานมีการดัดแปลงของเหลือใชหรือประดิษฐเพ่ือใชประโยชน” ผล

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติปานกลาง รอยละ 37.3 ปฏิบัติมาก รอยละ 27.0 

ปฏิบัตินอย รอยละ 15.2 ปฏิบัติมากท่ีสุด รอยละ 14.8 และปฏิบัตินอยท่ีสุด รอยละ 5.8  

ขอคําถามท่ี 10 “ทานนําเสื้อผาเกาไปบริจาคหรือนํามาทําผาถูพ้ืน” ผลการศึกษา

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติมาก รอยละ 42.7 ปฏิบัติมากท่ีสุด รอยละ 29.1 มีการปฏิบัติ

ปานกลาง รอยละ 21.2 ปฏิบัตินอย รอยละ 5.2 และปฏิบัตินอยท่ีสุด รอยละ 1.8 

ขอคําถามท่ี 11 “ทานเลือกซ้ือสินคาท่ีนํามารีไซเคิลได เชน ขวดน้ําดื่มพลาสติก” ผล

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติมาก รอยละ 37.9 ปฏิบัติปานกลาง รอยละ 27.3

ปฏิบัติมากท่ีสุด รอยละ 24.8 ปฏิบัตินอย รอยละ 7.6 และปฏิบัตินอยท่ีสุด รอยละ 2.4  

ขอคําถามท่ี 12 “ทานเลือกซ้ือสินคาท่ีประดิษฐจากวัสดุรีไซเคิล” ผลการศึกษาพบวา 

กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติมาก รอยละ 31.8 ปฏิบัติปานกลาง รอยละ 30.0 ปฏิบัตินอย รอยละ 17.3 

ปฏิบัติมากท่ีสุด 14.8 และปฏิบัตินอยท่ีสุด รอยละ 6.1 

ขอคําถามท่ี 13 “ทานคัดแยกมูลฝอยท่ีสามารถรีไซเคิลไดออกจากมูลฝอยประเภท

อ่ืน เชน ขวดแกว กระดาษ พลาสติก โลหะ ฯลฯ” ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการ

ปฏิบัติมากท่ีสุด รอยละ 36.4 ปฏิบัติมาก รอยละ 34.8 ปฏิบัติปานกลาง รอยละ 19.7 ปฏิบัตินอย 

รอยละ 7.0 และปฏิบัตินอยท่ีสุด รอยละ 2.1  

ขอคําถามท่ี 14 “ทานเขารวมกิจกรรมสงเสริมการคัดแยกมูลฝอยกับเทศบาลโดยการ

คัดแยกมูลฝอยใส 3 หวง” ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติมาก รอยละ 33.0 

ปฏิบัติมากท่ีสุด รอยละ 32.1 ปฏิบัติปานกลาง รอยละ 23.6 ปฏิบัตินอยท่ีสุด รอยละ 6.1 และปฏิบัติ

นอย รอยละ 5.2 

ขอคําถามท่ี 15 “ทานนําขยะรีไซเคิลเขาสูกระบวนการผลิตเปนสินคาใหม เชน ขาย

ใหรานรับซ้ือของเกา” ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติมากท่ีสุด รอยละ 44.8 ปฏิบัติ

มาก รอยละ 27.6 การปฏิบัติปานกลาง รอยละ 21.8 ปฏิบัตินอย รอยละ 3.3 และการปฏิบัตินอย

ท่ีสุด รอยละ 2.4 

จากตารางท่ี 4.41 แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของสมาชิกใน

ครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน ในภาพรวมของท้ัง 3 ดาน ไดแก การลด

ปริมาณมูลฝอย (Reduce) การใชซํ้า (Reuse) และการนํามูลฝอยกลับมาใชใหม (Recycle) อยูใน

ระดับมาก โดยในแตละดานประชาชนมีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน การเลือกใชสินคา

ยี่หอท่ีสามารถหาซ้ือแบบเติม การใชภาชนะท่ีสามารถใชซํ้าได และการนํามูลฝอยรีไซเคิลเขาสู

กระบวนการผลิตสินคาใหม เปนตน แสดงใหเห็นวาประชาชนมีพฤติกรรมในการเลือกใชตามความ

จําเปน โดยยึดหลัก 3 Rs คือ การลดปริมาณ การใชซํ้า และการนํากลับมาใชใหม แลวจึงกําจัดสวน
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เหลือท้ิงซ่ึงก็คือมูลฝอยท่ัวไปลงถังรองรับมูลฝอยของเทศบาล ท้ังนี้สามารถเปรียบเทียบความ

สอดคลองและไมสอดคลองของผลการศึกษานี้กับงานวิจัยอ่ืน ๆ ไดดังตารางท่ี 4.42 ซ่ึงจะเห็นไดวา 

ประชาชนในแตละพ้ืนท่ีศึกษามีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยแตกตางกัน ซ่ึงอาจเปนผลมาจากหลาย 

ปจจัย เชน ปจจัยเชิงพ้ืนท่ี ลักษณะของกลุมตัวอยาง วิถีชีวิตหรือลักษณะการดํารงชีวิต และปจจัยทาง

เศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

 

ตารางท่ี 4.42  

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอย 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด อําเภอนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา มีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยท่ีเก่ียวของกับ

การคัดแยก การลดปริมาณ การใชประโยชน และการกําจัด      

มูลฝอย อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับพฤติกรรมการจัดการ

มูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอ   

เบตง จังหวัดยะลา  

ยศภัทร ยศสูงเนิน, วรรณภา 

รัตนวงศ และนงนุช จนัทร  

ดาออน (2558); ฤาชุตา เทพ

ยากุล (2558) 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลคําบง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด

กาฬสินธุ มีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยท่ีเก่ียวของกับการลด

ปริมาณมูลฝอย การเก็บรวบรวม การขนสง และการกําจัด อยูใน

ระดับดี  

สุจรรยา ทิพยมณี และเกรียง

ศักดิ์ เวทีวุฒาจารย (2558) 

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนยอ อําเภอชุมพวง 

จังหวัดนครราชสีมา มีพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยในดานการ

ลด การคัดแยก และการใชประโยชนจากมูลฝอย โดยรวมอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของ

ประชาชน ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมี

พฤติกรรมดานการรวบรวม การคัดแยก การกําจัด การนํากลับมา

ใชประโยชนใหม ในระดับมาก 

วีรกาล อุปนันท (2556); 

ชฎาภรณ ภูบุญอ่ิม (2550) 
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ตารางท่ี 4.42  

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอย (ตอ) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะชาง อําเภอเกาะชาง จังหวัด

ตราด มีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในระดับดี โดยเรียงพฤติกรรม

จากมากไปหานอยคือ ซ้ือผลิตภัณฑแบบถุงเติมเสมอ นําตะกรา

หรือถุงผาไปใสของเวลาจายตลาด ใชผลิตภัณฑเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และนําเครื่องใชตาง ๆ ท่ีชํารุดมาซอม 

พรทิพย บุญเพ็ง (2555)  

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว มี

พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในระดับนอย สอดคลองกับชุมชน

ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงประชาชนมี

พฤติกรรมไมเหมาะสม มีการท้ิงมูลฝอย และไมมีการคัดแยก 

ศุภษร วิเศษชาติ, สมบัติ ศิลา 

และสุนิศา แสงจันทร 

(2559); นัยนา เดชะ (2557) 

พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของผูประกอบการธุรกิจการ

ทองเท่ียว ณ เข่ือนรัชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี สวนใหญมี

พฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยในระดับปานกลาง 

ธานินทร ชูศรี (2552) 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดอนหวาย อําเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา มีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในระดับพอใช 

พิเชษฐ คงนอก (2555) 

 

4.6.4 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของพฤติกรรมของสมาชิกในครัวเรือน

ในการจัดการมูลฝอยกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยกับ

ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง วิเคราะหโดยใชการทดสอบคาที (t-test) สําหรับตัวแปรท่ีมี 2 กลุม 

เปนอิสระตอกัน และวิเคราะหโดยใชความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) สําหรับตัว

แปรท่ีมี 3 กลุมข้ึนไป และถาผลการทดสอบพบนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการ

ของเชฟเฟ (Scheffe/ Method) มีรายละเอียดของผลการวิเคราะหดังนี้ 

เม่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลดานเพศกับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยใน

ครัวเรือนในดานตาง ๆ โดยการทดสอบคาที (t-test) พบวา กลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงมี

พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดานการลด

ปริมาณมูลฝอยและดานการนํามูลฝอยกลับมาใชใหม แตมีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยไมแตกตางกัน

ในดานการใชซํ้า (ตารางท่ี 4.43) 
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ตารางท่ี 4.43  

การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอย จําแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยใน

ครัวเรือน 

ชาย (n = 100) หญิง (n = 230) 
t p 

x̅ SD x̅ SD 

1. ดานการลดปริมาณมูลฝอย 3.690 0.858 3.470 0.763 2.270 0.024 

2. ดานการใชประโยชนซํ้า 3.702 0.726 3.540 0.647 1.922* 0.056 

3. ดานการนํามูลฝอยกลับมาใชใหม 3.964 0.825 3.707 0.739 2.790 0.006 

ภาพรวม 2.24 0.605 2.10 0.520 0.000* 0.039 

หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

เม่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลดานอายุกับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยใน

ครัวเรือนในดานตาง ๆ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) พบวา 

มีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยไมแตกตางกัน ท้ังในดานการลดปริมาณมูลฝอย ดานการใชซํ้า และ

ดานการนํามูลฝอยกลับมาใชใหม (ตารางท่ี 4.44) 

 

ตารางท่ี 4.44  

การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอย จําแนกตามอายุ  (n = 330) 

พฤติกรรมของสมาชิก 

ในการจัดการมูลฝอย 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

1. ดานการลดปรมิาณมูลฝอย ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4 

25 

2.914 

206.445 

0.728 

0.635 

1.147 0.334 

รวม 329 209.358    

2. ดานการใชประโยชนซ้ํา  ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4 

325 

2.606 

147.434 

0.652 

0.454 

1.436 0.222 

รวม 329 150.041    

3. ดานการนํามลูฝอยกลับมาใชใหม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4 

325 

1.392 

195.899 

0.348 

0.603 

0.577 0.679 

รวม 329 197.290    

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4 

325 

0.816 

98.772 

0.204 

0.304 

0.671 0.612 

รวม 329 99.588    

หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



102 

  

  

เม่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพกับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยใน

ครัวเรือนในดานตาง ๆ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) พบวา 

กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ตารางท่ี 4.45) จึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 

(Scheffe/ Method) ดังตารางท่ี 4.46 ตารางท่ี 4.47 และ ตารางท่ี 4.48 และในภาพรวมดังตารางท่ี 

4.49 

 

ตารางท่ี 4.45  

การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอย จําแนกตามสถานภาพ (n = 330) 

พฤติกรรมของสมาชิก 

ในการจัดการมูลฝอย 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

1. ดานการลดปรมิาณมูลฝอย ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

3 

326 

7.342 

202.016 

2.447 

0.620 

3.949* 0.009 

รวม 329 209.358    

2. ดานการใชประโยชนซ้ํา  ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

3 

326 

3.695 

146.346 

1.232 

0.449 

2.744* 0.043 

รวม 329 150.041    

3. ดานการนํามลูฝอยกลับมาใชใหม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

3 

326 

7.953 

189.338 

2.651 

0.581 

4.564* 0.004 

รวม 329 197.290    

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

3 

326 

4.345 

95.242 

1.448 

0.292 

4.958* 0.002 

รวม 329 99.588    

หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.46  

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูของพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยดานการลดปริมาณมูลฝอย 

จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ x̅ 
หัวหนาครัวเรือน ภรรยา ญาต ิ ผูอยูอาศัย 

3.38 3.45 3.57 3.71 

หัวหนาครัวเรือน 3.38 - 0.07 0.19 0.33* 

ภรรยา 3.45  - 0.12 0.26 

ญาต ิ 3.57   - 0.14 

ผูอยูอาศัย 3.71    - 

หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 4.46 เม่ือทดสอบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ พบวา หัวหนา

ครัวเรือนและผูอยูอาศัยมีพฤติกรรมการการจัดการมูลฝอยดานการลดปริมาณมูลฝอยแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.47  

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูของพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยดานการใชประโยชนซํ้า จําแนก

ตามสถานภาพ 

สถานภาพ x̅ 
หัวหนาครัวเรือน ภรรยา ญาต ิ ผูอยูอาศัย 

3.48 3.53 3.57 3.71 

หัวหนาครัวเรือน 3.48 - 0.05 0.09 0.23 

ภรรยา 3.53  - 0.04 0.18 

ญาต ิ 3.57   - 0.14 

ผูอยูอาศัย 3.71    - 

หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 4.47 เม่ือทดสอบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ พบวา หัวหนา

ครัวเรือน ภรรยา ญาติ และผูอยูอาศัย มีพฤติกรรมการการจัดการมูลฝอยดานการใชประโยชนซํ้าไม

แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.48  

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูของพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยดานการการนํามูลฝอยกลับมา

ใชใหม จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ x̅ 
หัวหนาครัวเรือน ภรรยา ญาต ิ ผูอยูอาศัย 

3.60 3.78 3.65 3.95 

หัวหนาครัวเรือน 3.60 - 0.07 0.19 0.33* 

ภรรยา 3.78  - 0.12 0.26 

ญาต ิ 3.65   - 0.14 

ผูอยูอาศัย 3.95    - 

หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 4.48 เม่ือทดสอบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบวา หัวหนา

ครัวเรือนกับผูอยูอาศัยมีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยดานการนํามูลฝอยกลับมาใชใหมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.49  

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูของพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยในภาพรวม จําแนกตาม

สถานภาพ 

สถานภาพ x̅ หัวหนาครัวเรือน ภรรยา ญาต ิ ผูอยูอาศัย 

2.02 2.09 2.14 2.27 

หัวหนาครัวเรือน 2.02 - 0.07 0.12 0.25* 

ภรรยา 2.09  - 0.05 0.18 

ญาต ิ 2.14   - 0.13 

ผูอยูอาศัย 2.27    - 
หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.49 เม่ือทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟของพฤติกรรมในการ

จัดการมูลฝอยของกลุมตัวอยางในภาพรวม จําแนกตามสถานภาพ พบวา หัวหนาครัวเรือนกับผูอยู

อาศัยมีพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

นอกนั้นไมแตกตางกัน 
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เม่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษากับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอย

ในครัวเรือนในดานตาง ๆ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) 

พบวา มีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยไมแตกตางกัน ท้ังในดานการลดปริมาณมูลฝอย ดานการใชซํ้า 

และดานการนํามูลฝอยกลับมาใชใหม (ตารางท่ี 4.50) 

 

ตารางท่ี 4.50  

การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอย จําแนกตามระดับการศึกษา (n = 330) 

พฤติกรรมของสมาชิก 
ในการจัดการมูลฝอย 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ดานการลดปรมิาณมูลฝอย  ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4 
325 

4.074 
205.284 

1.018 
0.632 

1.612 0.171 

รวม 329 209.358    
2. ดานการใชประโยชนซ้ํา  ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
4 

325 
2.890 

171.151 
0.723 
0.453 

1.596 0.175 

รวม 329 150.041    
3. ดานการนํามลูฝอยกลับมาใชใหม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 
4 

325 
4.159 

193.131 
1.040 
0.594 

1.750 0.139 

รวม 329 197.290    

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
325 

2.041 
97.547 

0.510 
0.300 

1.700 0.150 

รวม 329 99.588    

หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

เม่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพกับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยใน

ครัวเรือนในดานตาง ๆ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) พบวา 

มีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยไมแตกตางกัน ท้ังในดานการลดปริมาณมูลฝอย ดานการใชซํ้า และ

ดานการนํามูลฝอยกลับมาใชใหม (ตารางท่ี 4.51) 
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ตารางท่ี 4.51  

การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอย จําแนกตามอาชีพ (n = 330) 

พฤติกรรมของสมาชิก 

ในการจัดการมูลฝอย 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

1. ดานการลดปรมิาณมูลฝอย  ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

6 

323 

8.955 

200.403 

1.492 

0.620 

2.406 0.027 

รวม 329 209.358    

2. ดานการใชประโยชนซ้ํา  ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

6 

323 

2.972 

147.069 

0.495 

0.455 

1.088 0.389 

รวม 329 150.041    

3. ดานการนํามลูฝอยกลับมาใชใหม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

6 

323 

5.575 

192.715 

0.763 

0.597 

1.278 0.267 

รวม 329 197.290    

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

3 

325 

3.144 

96.444 

0.524 

0.299 

1.755 0.108 

รวม 329 99.588    

หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

เม่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการจัดการ

มูลฝอยในครัวเรือนในดานตาง ๆ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way 

ANOVA) พบวา มีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยไมแตกตางกัน ท้ังในดานการลดปริมาณมูลฝอย ดาน

การใชซํ้า และดานการนํามูลฝอยกลับมาใชใหม (ตารางท่ี 4.52) 
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ตารางท่ี 4.52  

การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอย จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน (n = 330) 

พฤติกรรมของสมาชิก 

ในการจัดการมูลฝอย 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

1. ดานการลดปรมิาณมูลฝอย  ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

3 

326 

2.227 

207.131 

0.742 

0.635 

1.168 0.322 

รวม 329 209.358    

2. ดานการใชประโยชนซ้ํา  ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

3 

326 

2.146 

147.894 

0.715 

0.454 

1.577 0.195 

รวม 329 150.041    

3. ดานการนํามลูฝอยกลับมาใชใหม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

3 

326 

9.945 

187.346 

3.315 

0.575 

5.768 0.001 

รวม 329 197.290    

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

3 

326 

1.887 

97.901 

0.629 

0.300 

2.099 0.100 

รวม 329 99.588    

หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

เม่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลดานจํานวนสมาชิกในครัวเรือนกับพฤติกรรมการ

จัดการมูลฝอยในครัวเรือนในดานตาง ๆ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-

way ANOVA) พบวา มีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยไมแตกตางกัน ท้ังในดานการลดปริมาณมูลฝอย    

ดานการใชซํ้า และดานการนํามูลฝอยกลับมาใชใหม (ตารางท่ี 4.53) 
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ตารางท่ี 4.53  

การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอย จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน (n = 330) 

พฤติกรรมของสมาชิก 

ในการจัดการมูลฝอย 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

1. ดานการลดปรมิาณมูลฝอย  ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

5 

324 

1.901 

207.457 

0.380 

0.640 

0.594 0.705 

รวม 329 209.358    

2. ดานการใชประโยชนซ้ํา  ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

5 

324 

2.354 

147.686 

0.471 

0.456 

0.103 0.398 

รวม 329 150.041    

3. ดานการนํามลูฝอยกลับมาใช

ใหม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

5 

324 

0.929 

196.362 

0.186 

0.606 

0.306 0.909 

รวม 329 197.290    

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

5 

324 

0.375 

99.213 

0.075 

0.306 

0.245 0.942 

รวม 329 99.588    

หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

เมื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลดานประเภทที่อยูอาศัยกับพฤติกรรมการจัดการ

มูลฝอยในครัวเรือนในดานตาง ๆ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way 

ANOVA) พบวา มีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยไมแตกตางกัน ท้ังในดานการลดปริมาณมูลฝอย ดาน

การใชซํ้า และดานการนํามูลฝอยกลับมาใชใหม (ตารางท่ี 4.54) 
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ตารางท่ี 4.54  

การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอย จําแนกตามประเภทท่ีอยูอาศัย (n = 330) 

พฤติกรรมของสมาชิก 

ในการจัดการมูลฝอย 

แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F p 

1. ดานการลดปรมิาณมูลฝอย  ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4 

325 

2.999 

206.539 

0.750 

0.635 

1.181 0.319 

รวม 329 209.358    

2. ดานการใชประโยชนซ้ํา  ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4 

325 

2.065 

147.976 

0.516 

0.455 

1.134 0.340 

รวม 329 150.041    

3. ดานการนํามลูฝอยกลับมาใชใหม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4 

325 

7.108 

190.182 

1.777 

0.585 

3.037 0.018 

รวม 329 197.290    

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

3 

325 

1.034 

98.554 

0.258 

0.303 

0.852 0.493 

รวม 329 99.588    

หมายเหตุ. * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

4.6.5 การมีสวนรวมของกลุมตัวอยางในการจัดการมูลฝอย 

การมีสวนรวมของกลุมตัวอยางในการจัดการมูลฝอยท่ีทําการศึกษาในประเด็นตาง ๆ 

วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถ่ี (Frequency) และรอยละ 

(Percentage) มีรายละเอียดดังนี้ 

เม่ือพิจารณาถึงการมีสวนรวมของกลุมตัวอยางในการจัดการมูลฝอย ในดานแรงจูงใจ 

พบวา แรงจูงใจท่ีทําใหกลุมตัวอยางคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนมากท่ีสุดคือ การมีรายไดเพ่ิมข้ึน โดย

คิดเปนรอยละ 70.6 รองลงมาคือ การมีปริมาณมูลฝอยลดลง รอยละ 66.4 การชวยประหยัดคาใชจาย

ในครัวเรือน รอยละ 53.6 การประหยัดทรัพยากร รอยละ 35.2 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.55 
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ตารางท่ี 4.55  

จํานวน และรอยละของแรงจูงใจใหประชาชนคัดแยกมูลฝอยในครัวเรอืน 

แรงจูงใจใหประชาชนคัดแยกมูลฝอย จํานวนความคิดเห็น (ครั้ง) รอยละ 

1. รายไดเพ่ิมข้ึน 233 70.6 

2. ชวยประหยัดคาใชจายในครัวเรือน 177 53.6 

3. ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 116 35.2 

4. ปริมาณมูลฝอยลดลง 219 66.4 

หมายเหตุ. ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

เม่ือพิจารณาถึงผลการศึกษาดานการเขารวมกิจกรรมการจัดการมูลฝอยท่ีดําเนินการ

โดยเทศบาลตําบลพระแทน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตองการเขารวมกิจกรรมการจัดการมูลฝอย 

คิดเปนรอยละ 96.7 และไมตองการเขารวมกิจกรรมการจัดการมูลฝอย คิดเปนรอยละ 3.3 มี

รายละเอียดดังตารางท่ี 4.56 โดยกิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางสนใจเขารวมมากท่ีสุด ไดแก การคัดแยก

มูลฝอยขายได รอยละ 75.8  รองลงมาคือ  การทําน้ําหมักหรือปุยหมักชีวภาพ รอยละ 34.2 การทํา

สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  รอยละ 26.7  และการทําบอหมักกาซชีวภาพไวใชในครัวเรือน รอยละ 

5.8 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.57 

 

ตารางท่ี 4.56  

จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางในการเขารวมกิจกรรมการจัดการมูลฝอย 

การเขารวมกิจกรรมการจัดการมูลฝอย จํานวน (คน) รอยละ 

1. ไมเขารวม 11 3.3 

2. เขารวม 319 96.7 

รวม 330 100.0 
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ตารางท่ี 4.57  

จํานวน และรอยละของกิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางสนใจเขารวมการลดปริมาณมูลฝอย 

กิจกรรมในการชวยลดปริมาณมูลฝอย จํานวนความคิดเห็น (ครั้ง) รอยละ 

1. การทําน้ําหมัก/ปุยหมักจากมูลฝอยอินทรีย (เศษผัก 

ผลไม เศษเนื้อสัตว ฯลฯ) 
113 34.2 

2. การทําสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 88 26.7 

3. การคัดแยกมูลฝอยขายได 250 75.8 

4. การทําบอหมักกาซชีวภาพไวใชในครัวเรือน 19 5.8 

รวม 470 100.0 

 

เม่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดการมูลฝอยในปจจุบันท้ังในครัวเรือน ชุมชน 

และในภาพรวมของเทศบาล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาการจัดการมูลฝอยของ

เทศบาลมีความเหมาะสมดีแลว คิดเปนรอยละ 77.6 มีความเห็นวาเทศบาลยังมีการจัดการท่ีไมคอยดี 

มีบางสวนตองปรับปรุงแกไข คิดเปนรอยละ 20.6  และมีความคิดเห็นวาเทศบาลยังมีการจัดการท่ีไมดี 

คิดเปนรอยละ 1.8 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.58 

 

ตารางท่ี 4.58  

จํานวนความคิดเห็นและรอยละของกลุมตัวอยางตอการจัดการมูลฝอยในปจจุบัน ท้ังในครัวเรือน 

ชุมชน และเทศบาล 

การจัดการมูลฝอยในปจจุบัน จํานวนความคิดเห็น (ครั้ง) รอยละ 

1. เหมาะสมดีแลว  256 77.6 

2. ยังไมคอยดี มีบางสวนตองปรับปรุงแกไข 68 20.6 

3. ไมดีเลย 6 1.8 

หมายเหตุ. ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

4.7 การจัดการมูลฝอยในสถานประกอบการของเทศบาลตําบลพระแทน 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการนําขอมูลตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมมาไดจํานวน 17 ชุด มา

ทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ มีรายละเอียดของแตละสวนดังนี้ 
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4.7.1 ลักษณะวิธีการจัดการมูลฝอยของสถานประกอบการในปจจุบัน 

ลักษณะวิธีการจัดการมูลฝอยของสถานประกอบการในปจจุบันท่ีทําการศึกษาใน

ประเด็นตาง ๆ วิ เคราะห โดยใชส ถิติ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก  ความ ถ่ี  

(Frequency) และรอยละ (Percentage) มีรายละเอียดดังนี้ 

การนํามูลฝอยไปท้ิงหรือกําจัด ผลการศึกษา พบวา สถานประกอบท้ังหมดท่ี

ทําการศึกษามีการนํามูลฝอยไปท้ิงหรือกําจัดทุกวัน (ตารางท่ี 4.59) โดยสถานประกอบการมีการ

จัดการเองในเบื้องตนบางสวนและใสถังมูลฝอยของเทศบาลเพ่ือใหเทศบาลนําไปกําจัดสําหรับสวนท่ี

เหลือ มากท่ีสุด รอยละ 64.7 และสถานประกอบการสวนท่ีเหลือดําเนินการโดยนํามูลฝอยท่ีเกิดข้ึน

ท้ังหมดไปใสในถังเพ่ือใหเทศบาลนําไปกําจัด คิดเปนรอยละ 35.3 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.60 

 

ตารางท่ี 4.59  

จํานวน รอยละการจัดการมูลฝอยของสถานประกอบการ 

การนํามูลฝอยไปท้ิงหรือกําจัด จํานวน (แหง) รอยละ 

1. ทุกวัน 17 100.0 

2. สัปดาหละ 1 ครั้ง 0 0.0 

3. สัปดาหละ 2 ครั้ง 0 0.0 

รวม 17 100.0 

 

ตารางท่ี 4.60  

จํานวน และรอยละของลักษณะวิธีการจัดการมูลฝอยในสถานประกอบการ 

ลักษณะวิธีการจัดการมูลฝอย จํานวน (แหง) รอยละ 

1. ใสถังขยะใหเทศบาลนําไปกําจัด 6 35.3 

2. จัดการเองบางสวนและท่ีเหลือใสถังขยะของเทศบาล 11 64.7 

3. จัดการเองท้ังหมด 0 0.0 

รวม 17 100.0 

 

เม่ือพิจารณาถึงวิธีการจัดการกับมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบการ พบวา สถาน

ประกอบการสวนใหญมีการจัดการโดยการคัดแยกมูลฝอยท่ีขายไดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100.0 

รองลงมามีการจัดการโดยการเผา รอยละ 5.7 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.61 
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ตารางท่ี 4.61  

จํานวน และรอยละของวิธีการจัดการมูลฝอยในสถานประกอบการ 

ลักษณะวิธีการจัดการมูลฝอย ความคิดเห็น (ครั้ง) รอยละ 

1. นําไปหมักปุย/น้ําหมักชีวภาพ 0 0.0 

2. เผา 1 5.9 

3. คัดแยกมูลฝอยท่ีขายได 17 100.0 

4. นําไปท้ิงนอกบานตามพ้ืนท่ีรกราง 0 0.0 

5. ขุดหลุมฝง  0 0.0 

6. เทกองกลางแจง 0 0.0 

หมายเหตุ. ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

สําหรับประเภทของมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการ

สวนใหญผลิตมูลฝอยประเภทมูลฝอยท่ัวไป (เชน เศษผา กลองโฟม ถุงขนม ฯลฯ) เปนปริมาณมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.1 รองลงมาคือ มูลฝอยรีไซเคิล (เชน แกว กระดาษ ยางรถยนต ฯลฯ) รอยละ 

35.3 และมูลฝอยอินทรีย (เชน เศษพืชผัก เศษอาหาร ฯลฯ) รอยละ 17.6 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 

4.62 

 

ตารางท่ี 4.62  

จํานวน และรอยละของประเภทมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบการ 

ประเภทของมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน จํานวน (แหง) รอยละ 

1. มูลฝอยอินทรีย เชน เศษพืชผัก เศษอาหาร ฯลฯ 3 17.6 

2. มูลฝอยรีไซเคิล เชน แกว กระดาษ ยางรถยนต ฯลฯ 6 35.3 

3. มูลฝอยท่ัวไป เชน เศษผา กลองโฟม ถุงขนม ฯลฯ 8 47.1 

รวม 17 100.0 

 

เม่ือพิจารณาถึงการดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในสถานประกอบการ พบวา สถาน

ประกอบการท้ังหมดในเขตเทศบาลตําบลพระแทนมีการคัดแยกมูลฝอย (ตารางท่ี 4.63) โดยมีการคัด

แยกมูลฝอยออกเปนชนิดตาง ๆ ไดแก ขวดน้ําพลาสติก เศษกระดาษ (เชน หนังสือพิมพ เปนตน) 

พลาสติกอ่ืน ๆ กระดาษกลองนม กลองตาง ๆ โลหะตาง ๆ ขวดแกว กระปองอะลูมิเนียม เศษเหล็ก 
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เครื่องใชไฟฟา เครื่องใชสํานักงาน ยางรถยนต และมูลฝอยอันตราย (เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย 

แบตเตอรี่ ขวดยาฆาแมลง ฯลฯ) มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.64 

 

ตารางท่ี 4.63  

จํานวน และรอยละของการคัดแยกมูลฝอยในสถานประกอบการ 

การคัดแยกมูลฝอย จํานวน (แหง) รอยละ 

1. ไมมีการคัดแยกมูลฝอย 0 0.0 

2. มีการคัดแยกมูลฝอย 17 100.0 

รวม 17 100.0 

 

ตารางท่ี 4.64  

จํานวน และรอยละของชนิดมูลฝอยท่ีมีการคัดแยกในสถานประกอบการ 

ชนิดของมูลฝอยท่ีมีการคัดแยก จํานวนความคิดเห็น (ครั้ง) รอยละ 

1. ขวดน้ําพลาสติก 16  4.9 

2. เศษกระดาษ เชน หนังสือพิมพ 10 3.0 

3. พลาสติกอ่ืน ๆ 13 3.9 

4. กระดาษกลองนม กลองตาง ๆ 16 4.9 

5. โลหะตาง ๆ 6 1.8 

6. ขวดแกว 12 3.6 

7. กระปองอลูมิเนียม 8 2.4 

8. เศษเหล็ก 5 1.5 

9. เครื่องใชไฟฟา 2 0.6 

10. เครื่องใชสํานักงาน 1 0.3 

11. ยางรถยนต 3 0.9 

12. เศษวัสดุจากการเกษตร 0 0.0 

13. มูลฝอยอันตราย เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย 

แบตเตอรี่ ขวดยาฆาแมลง ฯลฯ 

17 5.2 

หมายเหตุ. ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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เม่ือพิจารณาถึงการดําเนินงานในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยท่ัวไป 

พบวา สถานประกอบการสวนใหญมีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยท่ัวไปทุกครั้ง รอยละ 

82.4 ไมมีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยท่ัวไป รอยละ 11.8 และมีการคัดแยกมูลฝอย

อันตรายออกจากมูลฝอยท่ัวไปเปนบางครั้ง รอยละ 5.9 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.65 

 

ตารางท่ี 4.65  

จํานวน และรอยละของสถานประกอบการท่ีมีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจาก    มูลฝอยท่ัวไป 

การคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยท่ัวไป จํานวน (แหง) รอยละ 

1. คัดแยกออกจากมูลฝอยท่ัวไปทุกครั้ง 14 82.4 

2. มีการคัดแยกออกจากมูลฝอยท่ัวไปเปนบางครั้ง 1 5.9 

3. ไมเคยคัดแยกออกจากมูลฝอยท่ัวไปเลย 2 11.8 

รวม 17 100.0 

 

เม่ือพิจารณาถึงวิธีการจัดการกับมูลฝอยอันตรายท่ีเกิดข้ึน พบวา สถานประกอบการ

สวนใหญไดนําไปใสในถังมูลฝอยใหเทศบาลนําไปกําจัด รอยละ 70.6 รองลงมาคือ คัดแยกเพ่ือนําไป

ขาย รอยละ 17.6 และกําจัดดวยวิธีอ่ืน ๆ รอยละ 11.8 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.66 

 

ตารางท่ี 4.66  

จํานวน และรอยละของวิธีการจัดการมูลฝอยอันตรายในสถานประกอบการ 

วิธีการจัดการมูลฝอยอันตราย จํานวน (แหง) รอยละ 

1. เผา 0 0.0 

2. คัดแยกเพ่ือนําไปขาย 3 17.6 

3. ใสถังรองรับใหเทศบาลนําไปกําจัด 12 70.6 

4. อ่ืน ๆ 2 11.8 

รวม 17 100.0 

 

เม่ือพิจารณาการเขารวมกิจกรรมการจัดการมูลฝอยท่ีดําเนินการโดยเทศบาลตําบล

พระแทน พบวา สถานประกอบการสวนใหญตองการเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 76.5 และไม

ตองการเขารวมกิจกรรมการจัดการมูลฝอย คิดเปนรอยละ 23.5 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.67 
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ตารางท่ี 4.67  

จํานวน และรอยละของสถานประกอบการในการเขารวมกิจกรรมการจัดการมูลฝอย 

การเขารวมกิจกรรมการจัดการมูลฝอย จํานวน (แหง) รอยละ 

1. ไมเขารวม 4 23.5 

2. เขารวม 13 76.5 

รวม 17 100.0 

 

4.7.2 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของสถานประกอบการในการจัดการมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลพระแทน 

จากการสัมภาษณสถานประกอบการถึงสภาพปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะใน

การจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน สรุปไดวา สถานประกอบการมีพ้ืนท่ีจํากัดและไม

เอ้ืออํานวยตอกิจกรรมการคัดแยกและใชประโยชนจากมูลฝอย ประกอบกับหากมีการนํามูลฝอยมาใช

ประโยชนจะสงผลตอการดําเนินกิจการ อันเนื่องมาจากกลิ่นเหม็นและการกลายเปนแหลงเพาะพันธุ

ของเชื้อโรค นอกจากนี้สถานประกอบการยังขาดความรวมมือจากพนักงานในองคกรดานการลด การ

คัดแยก และการใชประโยชนจากมูลฝอย เนื่องจากมีแรงงานตางดาวและตางพ้ืนท่ีเขามาปฏิบัติงาน 

ประกอบกับมีเวลาจํากัด จึงไมสะดวกในการคัดแยกมูลฝอย และพบวาเจาหนาที่ประจํารถเก็บขน

มูลฝอยของเทศบาล มีการเทมูลฝอยไมเรียบรอยแลวและเม่ือเทแลว ไมนําถังมาวางใหตรงจุดเดิม 

และวางถังกระแทก จนทําใหถังชํารุด เสียหาย และสถานประกอบการไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ 

เทศบาลตําบลพระแทนควรจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยใหเพียงพอกับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนของ

สถานประกอบการ และควรจัดใหมีการอบรมเสริมสรางองคความรูดานการลด คัดแยก และใช

ประโยชนจากมูลฝอยใหกับบุคลากรในสถานประกอบการ  

 

4.8 สถานการณปจจุบันเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน  

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามซ่ึงได

ศึกษาจากนายกเทศมนตรีตําบลพระแทน (1 คน) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (1 คน) 

และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย (6 คน) รวมท้ังสิ้น 8 คน ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

ดานนโยบายการบริหารจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน พบวา ผูบริหารเทศบาลมี

นโยบายในการบริหารจัดการมูลฝอยโดยสนับสนุนการดําเนินงานชุมชนปลอดขยะ เนนการลดปริมาณ

มูลฝอยตั้งแตในครัวเรือน เริ่มจากแนวความคิดในการขยายผลจากชุมชนตนแบบไปสูหมูบานอ่ืน ๆ ให

ครอบคลุมท้ังเขตเทศบาล และใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตพรอมพัฒนาสูความยั่งยืนแบบพ่ึงตนเอง
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เนนการสรางแรงจูงใจใหประชาชนเห็นประโยชนจากการลด คัดแยก และใชประโยชนจากมูลฝอย

และเกิดเปนสวัสดิการชุมชนโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชนเอง การสรางความรวมมือกับภาคี

เครือขาย (เชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผน สํานักงานสิ่งแวดลอม

ภาคท่ี 8 ราชบุรี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดกาญจนบุรี เครือขาย

อาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี เปนตน)  

ดานการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน โดยผูอํานวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใหขอมูลดานลด การคัดแยกและการใชประโยชนจากมูลฝอย เริ่มตนจาก

นโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบลพระแทนท่ีตองการใหมีปริมาณมูลฝอยลดลงและลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม รวมไปถึงสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลกับสถานท่ีกําจัด โดยการสราง

การมีสวนรวมจากประชาชนในชุมชน ซ่ึงเปนภารกิจงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึง

ไดมีการสรางการรับรูผานกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องการจัดการ

มูลฝอยแกประชาชนในพ้ืนท่ี ผานชองทางและวิธีการตาง ๆ (เชน ปฏิบัติการเชิงรุกแบบเคาะประตู

บาน เชิญชวนประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม การจัดตั้งแกนนําการคัดแยกมูลฝอยประจํา

หมูบาน ๆ ละ 3 คน  การประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย การจัดการประชุมและเวทีประชาคม การ

จัดกิจกรรมสรางแรงจูงใจ ไดแก กิจกรรมขยะแลกไข กิจกรรมผาปาขยะ กิจกรรมทําบุญดวยขยะ 

ตลาดนัดขยะรีไซเคิล การติดปายรณรงคการใชหลักการ 3 Rs  (Reduce Reuse Recycle) ในชุมชน 

การพัฒนาองคความรูแกเจาหนาท่ีและแกนนําชุมชนใหมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูพ้ืนท่ีท่ี

ประสบความสําเร็จและเปนตนแบบดานการจัดการมูลฝอย และมีการดําเนินโครงการสงเสริมการมี

สวนรวมของชุมชนในการลด คัดแยก และใชประโยชนจากมูลฝอย (เชน การมีสวนรวมในการคัดแยก

มูลฝอยท่ีตนทาง โครงการถนนปลอดถัง  โครงการลดคัดแยกขยะพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กิจกรรม

มูลฝอยอันตรายแลกไข กิจกรรม 3 หวงทองคํา กิจกรรมการทําน้ําหมักชีวภาพ สารปรับปรุงดิน

ชีวภาพ กิจกรรมรณรงครานคาปลอดโฟม การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการขยะรีไซเคิล เปนตน) สวน

ปญหาในการดําเนินงานท่ีพบมักเปนปญหาท่ีสืบเนื่องจากสถานท่ีกําจัดมูลฝอยเปนแบบเทกอง

กลางแจง (Open dump) จึงอาจสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

(เชน ปญหาไฟไหมทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนจากควันไฟ การลักลอบนํามูลฝอยมาท้ิงใน

สถานท่ีกําจัด เปนตน) ดานการจัดการของเสียอันตรายในชุมชน เทศบาลมีการจัดการจัดตั้งจุด

รวบรวมมูลฝอยอันตรายทุกหมูบานและรวบรวมไวเพ่ือสงองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี

ดําเนินการกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ สวนขอเสนอแนะอ่ืน ๆ พบวา เม่ือมีการประเมินสถานการณ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน ณ สถานท่ีกําจัด ยังมีมูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนได

อีกจํานวนมาก ท้ังมูลฝอยประเภทรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย หากประชาชนมีการลด คัดแยก และใช

ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มูลฝอยเหลานี้จะเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา  
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ดานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน จํานวน 6 คน 

เปนเพศชายท้ังหมด อายุระหวาง 20 – 49 ป มีประสบการณการปฏิบัติงานอยูในชวง 1 – 7 ป 

ปฏิบัติงาน 6 วันตอสัปดาห ตั้งแตวันจันทรถึงวันเสาร เวลาปฏิบัติงานอยูในชวง 04.00 – 12.00 น. 

ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยวันละ 1 ถึง 2 เท่ียว เม่ือพิจารณาความถ่ีของการใหบริการเก็บขนมูลฝอยใน

ชุมชน ผูปฏิบัติงานเห็นวามีความเหมาะสมดีแลวคือ 1 สัปดาหมีการเก็บขนมูลฝอยจํานวน 2 ครั้งตอ

พ้ืนท่ี ทําใหไมมีมูลฝอยตกคางในถังมูลฝอยตามบานเรือนประชาชน ในการจัดวางถังรองรับมูลฝอยใน

ชุมชนมีความเหมาะสม ถังรองรับสวนใหญอยูในสภาพใชงานไดดีและเพียงพอ สวนมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใน

ถังรองรับมูลฝอยสวนใหญเปนมูลฝอยท่ัวไป (เชน  กลองโฟม  ถุงขนม  ถุงพลาสติก  เศษอิฐ  เปนตน) 

มูลฝอยรีไซเคิลท่ีพบในถังรองรับมูลฝอยไดมีการคัดแยกโดยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเก็บขน โดยมี

ประเภทของมูลฝอยรีไซเคิลท่ีไดมีการคัดแยก เชน ขวดน้ําพลาสติก ขวดแกว เศษเหล็ก โลหะตาง ๆ 

เปนตน สวนท่ีเหลือจะถูกท้ิงใสรถบรรทุกมูลฝอยเพ่ือนําไปกําจัด ดานการแตงกายของเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงาน ไดมีการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก รองเทาบูท ถุงมือหนัง แตไมได

สวมผาปดจมูกขณะปฏิบัติงาน   
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการดําเนินการสํารวจและศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอยใน

เขตเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี ใน 2 ชวงฤดูกาล คือ ฤดูฝน (ระหวางวันจันทรท่ี 29 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 – วันเสารท่ี 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558) และ ฤดูแลง (ระหวางวัน

จันทรท่ี 18 – วันเสารท่ี 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559) ตลอดจนใชแบบสัมภาษณเพ่ือศึกษาเก่ียวกับ

การจัดการมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับครัวเรือนและในสถานประกอบการ และสถานการณปจจุบัน

เก่ียวกับการดําเนินงานการจัดการมูลฝอย สามารถสรุปผลการศึกษาไดเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

5.1.1 ปริมาณมูลฝอยท่ีเทศบาลเก็บรวบรวมได และอัตราการผลิตมูลฝอยท่ีเกิดจาก

มูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได 

ปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดตอเท่ียวของรถเก็บขน อยูในชวง 1,650 – 4,815 

กก./เท่ียว ในฤดูฝน และ 930 – 4,790 กก./เท่ียว ปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดเฉลี่ยตอในฤดูแลง 

เทากับ 4,110 กก./วัน และในฤดูฝน เทากับ 3,924 กก./วัน คิดเปนคาเฉลี่ยของปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บ

รวบรวมไดตอวัน เทากับ 4,017 กก./วัน หรือประมาณ 4 ตัน/วัน  

อัตราการผลิตมูลฝอยเฉลี่ยท่ีเกิดจากมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดในฤดูฝน มีคาเทากับ 

0.65 กก./คน-วัน และในฤดูแลง เทากับ 0.67 กก./คน-วัน คิดเปนคาเฉลี่ยของอัตราการผลิตมูลฝอย

ท่ีเกิดจากมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได เทากับ 0.66 กก./คน-วัน 

5.1.2 องคประกอบของมูลฝอย 

องคประกอบของมูลฝอยในฤดูฝนสวนใหญเปนเศษอาหาร คิดเปนรอยละ 34.3 

รองลงมา คือ ไม คิดเปนรอยละ 22.7 พลาสติก คิดเปนรอยละ 20.3 กระดาษ คิดเปนรอยละ 7.3 

ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา คิดเปนรอยละ 3.3 หิน/กระเบื้อง/กระดูกสัตว คิดเปนรอยละ 

3.1 แกว คิดเปนรอยละ 2.9 ผา คิดเปนรอยละ 2.4 โลหะ คิดเปนรอยละ 1.6 หนัง คิดเปนรอยละ 1.1 

และ ยาง คิดเปนรอยละ 1.0 

องคประกอบของมูลฝอยในฤดูแลงสวนใหญเปนเศษไม คิดเปนรอยละ 43.9 

รองลงมา คือ เศษอาหาร คิดเปนรอยละ 26.8 พลาสติก คิดเปนรอยละ 15.7 กระดาษ คิดเปนรอยละ 

9.5 แกว คิดเปนรอยละ 2.1 ผา คิดเปนรอยละ 1.0 โลหะ คิดเปนรอยละ 0.7 ยาง และ ผาออม

สําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา มีสัดสวนเทากันคือ คิดเปนรอยละ 0.2
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เม่ือคิดพิจารณาเปนองคประกอบของมูลฝอยเฉลี่ยรวมท้ัง 2 ฤดู พบวา สวนใหญเปนไม 

คิดเปนรอยละ 33.7  รองลงมา คือ เศษอาหาร คิดเปนรอยละ 30.4  พลาสติก คิดเปนรอยละ 17.9

กระดาษ คิดเปนรอยละ 8.5 แกว คิดเปนรอยละ 2.5 ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย/ฟองน้ํา คิดเปน

รอยละ 1.7 ผา คิดเปนรอยละ 1.6 หิน/กระเบื้อง/กระดูกสัตว คิดเปนรอยละ 1.5 โลหะ คิดเปนรอย

ละ 1.1 ยาง คิดเปนรอยละ 0.6 และ หนัง คิดเปนรอยละ 0.5 

5.1.3 สมบัติทางกายภาพของมูลฝอย 

5.1.3.1 ความหนาแนนปกติ 

ในฤดูฝน มูลฝอยมีความหนาแนนปกติเฉลี่ย เทากับ 131 กก./ลบ.ม. สวน

ในฤดูแลง มีคาเฉลี่ย เทากับ 108 กก./ลบ.ม. คิดเปนความหนาแนนปกติเฉลี่ยรวมท้ัง 2 ฤดู เทากับ 

120 กก./ลบ.ม. 

5.1.3.2 ความช้ืนและปริมาณของแข็ง 

ความชื้นของมูลฝอยในฤดูฝน มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 50.5 สวนในฤดูแลง 

มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 45.4 คิดเปนความชื้นเฉลี่ยรวมท้ัง 2 ฤดู เทากับ รอยละ 48.0 

ปริมาณของแข็งในฤดูฝน มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 49.5 สวนในฤดูแลง มี

คาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 54.6 คิดเปนปริมาณของแข็งเฉลี่ยรวมท้ัง 2 ฤดู เทากับ รอยละ 52.1 

5.1.4 สมบัติทางเคมีของมูลฝอยและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการมูลฝอย 

เม่ือพิจารณาสมบัติทางเคมีของมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะมีความชื้น (As received) 

ในลักษณะภาพรวมของท้ัง 2 ฤดู พบวา มีเถาเฉลี่ย รอยละ 11.35 สารระเหยเฉลี่ย รอยละ 36.61 

คารบอนคงตัวเฉลี่ย รอยละ 4.06 คารบอนเฉลี่ย รอยละ 24.39 ไฮโดรเจนเฉลี่ย รอยละ 2.44 

ไนโตรเจนเฉลี่ย รอยละ 0.39 คอลรีนเฉลี่ย รอยละ 0.37 ซัลเฟอรเฉลี่ย รอยละ 0.04 และออกซิเจน

เฉลี่ย รอยละ 13.02 ฟอสฟอรัสเฉลี่ย รอยละ 0.06 โพแทสเซียมเฉลี่ย รอยละ 0.29 อัตราสวน

คารบอนตอไนโตรเจน เทากับ 53:1 มีคาความรอนสูงเฉลี่ยเทากับ 10,008 กิโลจูล/กก. และคาความ

รอนต่ําเฉลี่ยเทากับ 8,301 กิโลจูล/กก.   

เม่ือพิจารณาทางเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจากสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

เทานั้น อาจกลาวไดวา มูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลพระแทนมีศักยภาพในการแปลงรูปเปนพลังงาน

ความรอนไดดวยเทคโนโลยีเหลานี้ ไดแก การเผา การไพโรไลซิส การแปรสภาพเปนกาซ การยอย

สลายแบบไมใชอากาศ และการหมักทําปุย แตอยางไรก็ตาม เม่ือตองพิจารณาปจจัยอ่ืน ๆ รวมดวย 

เชน ปริมาณมูลฝอย การมีระบบคัดแยกเพ่ิมเติม งบประมาณในการลงทุน คาใชจายในการเดินระบบ 

ฯลฯ จึงพิจารณาไดวาเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีกลาวมา ยังไมมีความจําเปนกับเทศบาลตําบลพระแทน ณ 

สภาวะปจจุบัน เนื่องจากเทศบาลตําบลพระแทนมีขนาดเล็ก ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณไมมาก  
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ดังนั้นสําหรับเทศบาลท่ีมีขนาดเล็ก เชน เทศบาลตําบลพระแทน ควรใหความสําคัญในการจัดการมูล

ฝอยท่ีแหลงกําเนิด โดยมุงเนนไปท่ีการลดปริมาณท่ีแหลงกําเนิด สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนมีการ

คัดแยกและนํามูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม ท้ังในรูปแบบของการแปรรูปใชใหมและการใชซํ้า 

5.1.5 การจัดการมูลฝอยในระดับครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลพระแทน 

ครัวเรือนสวนใหญในเทศบาลตําบลพระแทนมีการนํามูลฝอยไปท้ิงหรือกําจัดทุกวัน 

และมีการจัดการกับมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนโดยการคัดแยกมูลฝอยท่ีขายไดมากท่ีสุด รองลงมา คือ การ

จัดการโดยการเผา นําไปหมักทําปุยหรือน้ําหมักชีวภาพ ขุดหลุมฝง นําไปท้ิงนอกบานตามพ้ืนท่ีรกราง 

และนําไปเทกองกลางแจง ตามลําดับ นอกจากนี้ครัวเรือนสวนใหญ ไดทําการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

ออกจากมูลฝอยท่ัวไป และนําไปใสในถังมูลฝอยใหเทศบาลนําไปกําจัด ตลอดจนมีการปฏิบัติในดาน

การลดปริมาณมูลฝอย การใชซํ้า และการนํามูลฝอยกลับมาใชใหม ในระดับมาก โดยพบวาเพศชายมี

พฤติกรรมการลดปริมาณมูลฝอยและนํามูลฝอยกลับมาใชใหมมากกวาเพศหญิง และผูอยูอาศัยมี

พฤติกรรมการลดปริมาณมูลฝอยและนํามูลฝอยกลับมาใชใหมมากกวาหัวหนาครัวเรือน 

5.1.6 การจัดการมูลฝอยในสถานประกอบการในเขตเทศบาลตําบลพระแทน 

สถานประกอบการทุกแหงมีการนํามูลฝอยไปท้ิงหรือกําจัดทุกวัน และสถาน

ประกอบการสวนใหญมีการจัดการกับมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเองแลวจึงนําสวนท่ีเหลือนําไปท้ิงยังภาชนะ

รองรับมูลฝอยของเทศบาล ท้ังนี้มีการจัดการกับมูลฝอยโดยการคัดแยกมูลฝอยท่ีขายไดมากท่ีสุด 

นอกจากนี้ยังพบวา สถานประกอบการทุกแหงมีการคัดแยกมูลฝอยออกเปนประเภทตาง ๆ และสถาน

ประกอบการสวนใหญมีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยท่ัวไป และนําไปใสในถังมูลฝอย

ใหเทศบาลนําไปกําจัด 

5.1.7 สถานการณปจจุบันเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบล

พระแทน  

ปจจุบันเทศบาลตําบลพระแทนดําเนินการจัดการมูลฝอยดวยวิธีการเทกอง (Open 

dump) ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 5 บานทาโปรง ตําบลพระแทน มีระยะทางหางจากเทศบาลตําบลพระแทน

ประมาณ 3 กิโลเมตร ปญหาในการดําเนินการที่พบมักเปนปญหาที่สืบเนื่องมาจากสถานที่กําจัด

มูลฝอยอันสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน (เชน ปญหาไฟไหม

สถานท่ีกําจัดมูลฝอยทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนจากควันไฟ การลักลอบนํามูลฝอยมาท้ิงใน

สถานท่ีกําจัด มูลฝอยประเภทถุงพลาสติก กระดาษ ปลิวเขาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ปญหาน้ําชะมูลฝอยท่ี

สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชในแปลงเกษตรกรรมท่ีประชาชนทํามาหาเลี้ยงชีพซ่ึงอยูใน

ละแวกเดียวกัน เปนตน) อีกท้ังเทศบาลตําบลพระแทนยังขาดขอมูลสนับสนุนท้ังในเชิงปริมาณและ
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คุณภาพของมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเพ่ือใชในการวางแผนและบริหารจัดการมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใน

อนาคต 

 

5.2 ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน 

เทศบาลตําบลพระแทนควรจัดทําแผนการบริหารจัดการมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการจัดการมูลฝอยเพ่ือวางแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยและ

เปนกลไกการขับเคลื่อนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการมูลฝอยชุมชน โดยกลุมผูมีอํานาจในการ

ตัดสินใจและเจาหนาที่เทศบาลผูรับผิดชอบกําหนดนโยบายและกลยุทธ นอกจากนี้เทศบาลตําบล

พระแทนมีชุมชนตนแบบดานการจัดการมูลฝอย จึงควรถอดบทเรียนจากพ้ืนท่ีตนแบบเพ่ือใชเปนแนว

ทางการจัดการมูลฝอยตั้งแตตนทางใหแกพ้ืนท่ีอ่ืนได โดยอาจใชหลักการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 

(Community Based Solid Waste Management, CBM) มาปรับปรุงการจัดการมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลพระแทน ท่ีเริ่ม ณ แหลงกําเนิดมูลฝอยจนถึงข้ันตอนสุดทายท่ีการกําจัด 
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1. สารระเหย (Volatile matter) 

 

การวิเคราะหปริมาณสารระเหยทําโดยการเผาท่ีอุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส ตามวิธีท่ีระบุ

ใน ASTM International (2006) Designation E 897 – 88 

 

เครื่องมือและอุปกรณ 

1. เครื่องชั่ง (Analytical balance) ความละเอียด 0.0001 กรัม 

2. ถวยกระเบื้องพรอมฝา (Crucible) 

3. ตูอบลมรอน (Hot air oven) ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีไดท่ีระดับอุณหภูมิ 105 

± 3 องศาเซลเซียส 

4. เตาเผา (Muffle furnace) ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีไดท่ีระดับอุณหภูมิ 950  

องศาเซลเซียส 

5. โถดูดความชื้น (Desiccator) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. อบถวยกระเบื้องพรอมฝาท่ีอุณหภูมิ 105 ± 3 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง 

2. ปลอยถวยกระเบื้องพรอมฝาใหเย็นในโถดูดความชื้น ชั่งน้ําหนัก และบันทึกน้ําหนักเปน

คา Wdish 

3. ใสตัวอยางมูลฝอยขนาดเล็กกวา 0.5 มิลลิเมตร น้ําหนักประมาณ 1.0 กรัม ลงในถวย

กระเบื้องท่ีผานการอบ ปดฝาถวยกระเบื้อง จากนั้นชั่งน้ําหนักท่ีแนนอนของตัวอยางมูลฝอยและถวย

กระเบื้องพรอมฝา บันทึกน้ําหนักเปนคา Wsample (น้ําหนักของตัวอยางแตละซํ้าไมควรตางกันเกินรอย

ละ 10) 

4. นําถวยกระเบื้องท่ีมีมูลฝอยบรรจุอยูไปเผาท่ีอุณหภูมิ 950 ± 20 องศาเซลเซียส เปน

ระยะเวลา 7 นาที 

5. ปลอยถวยกระเบื้องพรอมฝาท่ีมีมูลฝอยบรรจุอยูใหเย็นในโถดูดความชื้น ชั่งน้ําหนักและ

บันนทึกน้ําหนักเปนคา Wvolatile  

 

การคํานวณ 

 
%Volatile matter

(Dry, combustible basis)
 = 

(Wsample - Wvolatile )

(Wsample- Wdish )
 × 100 
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โดยท่ี 

Wdish = น้ําหนักถวยกระเบื้องหลังอบ (กรัม) 

Wsample = น้ําหนักตัวอยางและถวยกระเบื้องพรอมฝากอนเผา (กรัม) 

Wvolatile = น้ําหนักตัวอยางและถวยกระเบื้องพรอมฝาหลังเผา (กรัม) 

 

 
%Volatile matter

(As received)
 = 

%Volatile matter

(Dry, combustible basis)
 × 

%Dry, combustible fraction

100
  

 

โดยท่ี 

%Dry, combustible fraction  

 = รอยละของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟไดในสภาวะแหง 
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2. เถา (Ash)  

 

การวิเคราะหปริมาณเถาทําโดยการเผาท่ีอุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส ตามวิธีท่ีระบุใน 

ASTM International (2006) Designation E 830 – 87 

 

เครื่องมือและอุปกรณ 

1. เครื่องชั่ง (Analytical balance) ความละเอียด 0.0001 กรัม 

2. ถวยกระเบื้อง (Crucible) 

3. ตูอบลมรอน (Hot air oven) ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีไดท่ีระดับอุณหภูมิ 105 

± 3 องศาเซลเซียส 

4. เตาเผา (Muffle furnace) ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีไดท่ีระดับอุณหภูมิ 575 ± 

25 องศาเซลเซียส 

5. โถดูดความชื้น (Desiccator) 

 

วิธีวิเคราะห 

1. อบถวยกระเบื้องท่ีอุณหภูมิ 105 ± 3 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง 

2. ปลอยถวยกระเบื้องใหเย็นในโถดูดความชื้น ชั่งน้ําหนัก และบันทึกน้ําหนักเปนคา Wdish 

3. ใสตัวอยางมูลฝอยขนาดเล็กกวา 0.5 มิลลิเมตร น้ําหนักประมาณ 1.0 กรัม ลงในถวย

กระเบื้องท่ีผานการอบแลว จากนั้นชั่งน้ําหนักท่ีแนนอนของตัวอยางมูลฝอยและถวยกระเบื้อง บันทึก

น้ําหนักเปนคา Wsample (น้ําหนักของตัวอยางแตละซํ้าไมควรตางกันเกินรอยละ 10) 

4. นําถวยกระเบื้องท่ีมีมูลฝอยบรรจุอยู  เขาเตาเผาขณะอุณหภูมิภายในเตาเผาเปน

อุณหภูมิหอง แลวตั้งอุณหภูมิท่ี 575 ± 25 องศาเซลเซียส เม่ืออุณหภูมิภายในเตาเผาเปน 575 องศา

เซลเซียส จับเวลาการเผาใหครบ 1 ชั่วโมง 

5. ปลอยถวยกระเบื้องท่ีมีมูลฝอยบรรจุอยูใหเย็นในโถดูดความชื้น ชั่งน้ําหนัก และบันทึก

น้ําหนักเปนคา Wash 
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การคํานวณ 

 
%Ash

(Dry, combustible basis)
  = 

(Wash - Wdish )

(Wsample - Wdish )
 × 100 

 

โดยท่ี 

Wdish = น้ําหนักถวยกระเบื้องหลังอบ (มิลลิกรัม) 

Wsample = น้ําหนักตัวอยางและถวยกระเบื้องกอนเผา (มิลลิกรัม) 

Wash = น้ําหนักตัวอยางและถวยกระเบื้องหลังเผา (มิลลิกรัม) 

 
%Ash

(As received)
 = �%AshDry, combustible basis× 

%Dry, combustible fraction

100
� 

+ %Dry, non-combustible fraction   
 

โดยท่ี 

%Dry, combustible fraction  

 = รอยละของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง 

%Dry, non-combustible fraction  

 = รอยละของมูลฝอยสวนท่ีไมติดไฟ ในสภาวะแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

3. ไนโตรเจน (Total nitrogen) 

 

การหาปริมาณไนโตรเจนมีข้ันตอนการวิเคราะห 3 ข้ันตอน ไดแก การยอย (Digestion) การ

กลั่น (Distillation) และการไทเทรต (Titration) มีรายละเอียดของการวิเคราะหดังระบุใน ASTM 

International (2006) Designation E 778 – 87 

 

เครื่องมือและอุปกรณ 

1. เครื่องชั่ง (Analytical balance) ความละเอียด 0.0001 กรัม 

2. เครื่องชั่ง (Analytical balance) ความละเอียด 0.01 กรัม 

3. ขวดเจดาหลสําหรับยอยตัวอยาง (Kjeldahl digestion flask) ขนาด 800 มิลลิลิตร 

4. เตาหลุมใหความรอน (Multi-heating mantles) 

5. ชุดกลั่นไนโตรเจน (Macro-kjeldahl distillation unit) 

6. ปเปตดูด-จายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตรได (Auto pipette) 

7. เครื่องดูด-จายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตรได (Dispenser) 

8. บิวเรตดูด-จายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตรได (Auto burette) 

9. เครื่องกวนสารละลายดวยแทงแมเหล็กแบบใหความรอน (Hot plate stirrer) 

10. ขวดปรับปริมาตร (Volumetric flask) 

11. ขวดชมพู (Erlenmeyer flask) 

12. บีกเกอร (Beaker) 

13. กระบอกตวง (Cylinder) 

14. กระบอกฉีดน้ํากลั่น (Wash bottle) 

15. เม็ดแกว (Glass beads) 

 

สารเคมีและการเตรียมสารเคมี 

1. สารผสมเรงปฏิกิริยา (Catalyst mixture)  

ในท่ีนี้ใช Kjelblet ของ OSKON CO., LTD มีอัตราสวนระหวาง K2SO4:CuSO4·5H2O 

เทากับ 9:1 

2. กรดซัลฟวริกเขมขน (Sulfuric acid, H2SO4) รอยละ 98 
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3. สารละลายดาง (Alkali solution) 12.5 นอรแมล 

ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium hydroxide, NaOH) จํานวน 500 กรัม ในน้ํากลั่น 

ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร (ควรเตรียมในตูดูดควัน และวางบีกเกอรในอางน้ําเย็น เพราะสารละลายท่ีได

จะรอนมาก) เก็บสารละลายท่ีไดในขวดพลาสติกจุกเกลียว 

4. สารละลายกรดบอริก (Boric acid) 

ละลายกรดบอริก (Boric acid, H3BO3) จํานวน 50 กรัม ลงในน้ํากลั่น ตั้งบนเครื่องกวน

สารละลายดวยแทงแมเหล็กแบบใหความรอน เปดความรอนใหกรดบอริกละลาย ปลอยใหเย็น จนมี

อุณหภูมิใกลเคียงอุณหภูมิหอง ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร ดวยน้ํากลั่น ในขวดปรับปริมาตร 

5. สารละลายอินดิเคเตอรผสม (Mixed indicator) 

ละลายเมทิลเรด (Methyl red, C15H15N3O2) จํานวน 0.125 กรัม และเมทิลีนบลู 

(Methylene blue, C16H18ClN3S) จํานวน 0.083 กรัม แลวปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร ดวย

เอทิลแอลกอฮอลรอยละ 95 ในขวดปรับปริมาตร (สารละลายนี้ตองเตรียมใหมทุก ๆ 2 เดือน) 

6. สารละลายเมทิลเรดอินดิเคเตอร (Methyl red indicator) 

ละลายเมทิลเรด (Methyl red, C15H15N3O2) จํานวน 0.1 กรัม ลงในเอทิลแอลกอฮอล

รอยละ 95 แลวปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร ดวยเอทิลแอลกอฮอลรอยละ 95 ในขวดปรับ

ปริมาตร 

7. สารละลายกรดซัลฟวริก 0.2 นอรแมล 

ปเปตกรดซัลฟวริกเขมขนรอยละ 98 จํานวน 10.87 มิลลิลิตร ลงในน้ํากลั่น ปรับ

ปริมาตรเปน 2 ลิตร ในขวดปรับปริมาตร สารละลายนี้ตองหาความเขมขนท่ีแนนอนทุกครั้งกอน

นําไปใช โดยปฏิบัติดังนี้ 

- ชั่งโซเดียมคารบอเนต (Sodium carbonate, Na2CO3) ท่ีผานการอบท่ีอุณหภูมิ 

110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง ประมาณ 0.008 – 0.04 กรัม ใสลงในขวด

ชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่น 50.0 มิลลิลิตร เขยาจนสารละลายหมด หยด

เมทิลเรดอินดิเคเตอร จํานวน 6 หยด 

- นําไปไทเทรตกับสารละลายกรดซัลฟวริก 0.2 นอรแมล จนสารละลายเปลี่ยนจากสี

เหลืองเปนสีแดง 

- นําขวดชมพูไปตมใหสารละลายเดือดเปนเวลา 2 นาที สีของสารละลายจะเปลี่ยน

จากสีแดงเปนสีเหลือง 

- ใชน้ําหลอเย็นดานนอกของขวดชมพู จนสารละลายมีอุณหภูมิใกลเคียงอุณหภูมิหอง  

- ไทเทรตตอกับสารละลายกรดซัลฟวริก 0.2 นอรแมล จนไดสารละลายสีแดง 
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- คํานวณความเขมขนท่ีแนนอนของสารละลายกรดซัลฟวริกจากสูตรตอไปนี้ โดยใช

น้ําหนักสมมูล (Equivalent weight) ของโซเดียมคารบอเนต เทากับ 53.0 กรัม

โซเดียมคารบอเนตตออิควิวาเลนท (53 g Na2CO3/eq) 

 

NSulfuric acid = 
A g Na2CO3

B ml H2SO4

 × 
eq

53 g Na2CO3

 × 
1000 ml

L
 

 

โดยท่ี 

NSulfuric acid = ความเขมขนท่ีแนนอนของสารละลายกรดซัลฟวริก (นอรแมล) 

A = น้ําหนักของโซเดียมคารบอเนต (กรัม) 

B = ปริมาตรของสารละลายกรดซัลฟวริกท่ีใชไทเทรต (มิลลิลิตร) 

 

วิธีวิเคราะห 

ก. การเตรียมเครื่องมือ 

1. ปเปตสารละลายกรดบอริก จํานวน 20 มิลลิลิตร ใสลงในขวดชมพู ขนาด 250 มิลลิลิตร 

2. หยดสารละลายอินดิเคเตอรผสมลงไป 6 หยด จากนั้นนําไปวางตรงตําแหนงท่ีรองรับกาซ

แอมโมเนียจากการกลั่น โดยใหปลายของเครื่องควบแนนจุมอยูใตสารละลาย 

3. เติมน้ํากลั่น จํานวน 300 มิลลิลิตร ลงขวดเจดาหล 

4. ใสเม็ดแกว จํานวน 5 เม็ด 

5. เติมสารละลายดาง จํานวน 25 มิลลิลิตร โดยเอียงขวดเจดาหลและคอย ๆ เติม

สารละลายดางใหไหลลงตามคอขวดเพ่ือใหเกิดชั้นของดางท่ีกนขวด  

6. ตอขวดเจดาหลเขากับชุดกลั่นทันที และคอย ๆ แกวงสารละลายในขวดเจดาหลใหผสม

กันดี จากนั้นวางขวดเจดาหลลงบนเตาหลุมใหความรอน 

7. เปดเตาใหความรอน โดยควบคุมใหมีอัตราการกลั่นสูงสุดประมาณ 350 มิลลิลิตรตอ

ชั่วโมง กลั่นลางเครื่องมือจนกระท่ังสิ่งท่ีกลั่นได (Distillate) แสดงใหเห็นวาไมมีแอมโมเนียหรือมีนอย

มาก 

ข. การยอย 

1. ชั่งตัวอยางมูลฝอยขนาดเล็กกวา 0.5 มิลลิเมตร ประมาณ 1 กรัม ใสลงในขวดเจดาหล

สําหรับยอยตัวอยาง 

2. ใสสารผสมเรงปฏิกิริยา (Kjelblet) จํานวน 2 เม็ด (น้ําหนักเม็ดละประมาณ 3.5 กรัม) 

3. ใสเม็ดแกว จํานวน 5 เม็ด 
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4. เติมกรดซัลฟวริกเขมขนรอยละ 98 จํานวน 30 มิลลิลิตร ในตูดูดควัน โดยคอย ๆ เติม

กรดใหไหลลงตามคอขวดเจดาหล และแกวงขวดเจดาหลเบา ๆ ใหตัวอยางมูลฝอยผสมกับกรด 

5. ตั้งขวดเจดาหลบนเตาหลุมใหความรอน โดยใชอุณหภูมิประมาณ 380 องศาเซลเซียส 

จนไดสารละลายใสมีสีเขียวอมฟา ในระหวางการยอยควรแกวงขวดเจดาหลเปนระยะ ๆ 

6. ปลอยตัวอยางใหเย็น จนมีอุณหภูมิใกลเคียงอุณหภูมิหอง 

7. เติมน้ํากลั่นลงไปประมาณ 300 มิลลิลิตร แกวงใหสารละลายผสมกันดี 

8. ทําชุดควบคุม (Blank) โดยไมใสตัวอยางมูลฝอย และปฏิบัติเชนเดียวกันกับการวิเคราะห

ตัวอยาง (ขอ ข.2. – ข.7.)  

ค. การกล่ัน  

1. จัดเตรียมชุดกลั่นใหพรอมใชงาน และเปดน้ําเย็นผานเขาเครื่องควบแนน (Condenser) 

2. ปเปตสารละลายกรดบอริก จํานวน 20 มิลลิลิตร ใสลงในขวดชมพู ขนาด 250 มิลลิลิตร 

3. หยดสารละลายอินดิเคเตอรผสมลงไป 6 หยด จากนั้นนําไปวางตรงตําแหนงท่ีรองรับกาซ

แอมโมเนียจากการกลั่น โดยใหปลายของเครื่องควบแนนจุมอยูใตสารละลาย 

4. นําขวดเจดาหลจากข้ันตอนการยอย (ข.7.) มาเติมสารละลายดาง จํานวน 100 มิลลิลิตร 

โดยเอียงขวดเจดาหลและคอย ๆ เติมสารละลายดางใหไหลลงตามคอขวดเพ่ือใหเกิดชั้นของดางท่ีกน

ขวด 

5. ตอขวดเจดาหลเขากับชุดกลั่นทันที และคอย ๆ แกวงสารละลายในขวดเจดาหลใหผสม

กันดี จากนั้นวางขวดเจดาหลลงบนเตาหลุมใหความรอน 

6. เปดเตาใหความรอน โดยควบคุมใหมีอัตราการกลั่นสูงสุดประมาณ 350 มิลลิลิตรตอ

ชั่วโมง จนสามารถเก็บสวนท่ีกลั่นได (Distillate) มีปริมาตรประมาณ 100 – 150 มิลลิลิตร ดึงปลาย

ของเครื่องควบแนนใหพนผิวสารละลาย ทําการกลั่นตออีกประมาณ 2 นาที เพ่ือทําความสะอาด

เครื่องควบแนน และฉีดลางปลายเครื่องควบแนนดวยน้ํากลั่นลงในขวดชมพู 

7. นําสารละลายท่ีกลั่นได ไปทําการไทเทรตในข้ันตอนตอไป 

8. กลั่นชุดควบคุม (Blank) และนําไปไทเทรตเชนเดียวกับตัวอยาง 

ง. การไทเทรต 

ไทเทรตสารละลายในขวดชมพูท่ีกลั่นไดจากข้ันตอนการกลั่น ดวยสารละลายกรดซัลฟวริก 

0.2 นอรแมล เม่ือถึงจุดยุติจะไดสารละลายสีมวงออน (Pale lavender) 

 

 

 



138 

 

การคํานวณ 

 
%Nitrogen

(Dry, combustible basis)
  = 

(A - B) × N × 0.014 × 100

C
 

 

โดยท่ี 

A = ปริมาตรของสารละลายกรดซัลฟวริกท่ีใชไทเทรตกับตัวอยาง (มิลลิลิตร) 

B = ปริมาตรของสารละลายกรดซัลฟวริกท่ีใชไทเทรตกับชุดควบคุม (มิลลิลิตร) 

N = ความเขมขนท่ีแนนอนของสารละลายกรดซัลฟวริกท่ีใชไทเทรต (นอรแมล) 

C = น้ําหนักตัวอยาง (กรัม) 

 
%Nitrogen

(As received)
 = 

%Nitrogen

(Dry, combustible basis)
 × 

%Dry, combustible fraction

100
  

 

โดยท่ี 

%Dry, combustible fraction  

 = รอยละของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง 
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4. ฟอสฟอรัส (Total phosphorus) 

 

การหาปริมาณฟอสฟอรัสประกอบดวยวิธีการยอยดวยกรดผสมระหวาง HNO3:H2SO4:HClO4 

อัตราสวน 3:1:1 ตามท่ีระบุใน Twyman (2005) และการทําใหเกิดสีเพ่ือหาปริมาณฟอสฟอรัสดวยวิธี

แอสคอรบิคแอซิด (Ascorbic acid method) ตามท่ีระบุใน Sparks (1996) 

 

เครื่องมือและอุปกรณ 

1. เครื่องชั่ง (Analytical balance) ความละเอียด 0.0001 กรัม 

2. เครื่องชั่ง (Analytical balance) ความละเอียด 0.01 กรัม 

3. ขวดเจดาหลสําหรับยอยตัวอยาง (Kjeldahl digestion flask) ขนาด 800 มิลลิลิตร 

4. เครื่องดูด-จายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตรได (Dispenser) 

5. ปเปตดูด-จายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตรได (Auto pipette) 

6. เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร (Spectrophotometer) 

7. เตาหลุมใหความรอน (Multi heating mantles) 

8. ชุดกรองบุชเนอร (Buchner filtration apparatus) 

9. กระดาษกรอง Whatman เบอร 42 

10. กระบอกตวง (Cylinder) 

11. ขวดชมพู (Erlenmeyer flask) 

12. ขวดปรับปริมาตร (Volumetric flask) 

13. กระบอกฉีดน้ํากลั่น (Wash bottle) 

14. เม็ดแกว (Glass beads) 

 

สารเคมีและการเตรียมสารเคมี 

1. กรดไนตริกเขมขน (Nitric acid, HNO3) รอยละ 65 

2. กรดซัลฟวริกเขมขน (Sulfuric acid, H2SO4) รอยละ 98 

3. กรดเพอรคลอริกเขมขน (Perchloric acid, HClO4) รอยละ 70 – 72  

4. สารละลาย A 

ละลายแอมโมเนียมโมลิบเดตเตตระไฮเดรต (Ammonium molybdate tetrahydrate, 

(NH4)6Mo7O24·4H2O) จํานวน 12 กรัม ในน้ํากลั่นประมาณ 250 มิลลิลิตร และละลายแอนติโมนี

โพแทสเซียมตารเตรท (Antimony potassium tartrate, K(SbO)C4H4O6·1/2H2O) จํานวน 0.2908 
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กรัม ในน้ํากลั่นปริมาตร 100 มิลลิลิตร เติมลงในสารละลายซัลฟวริกเขมขน 2.5 นอรแมล จํานวน 

1000 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน ปรับปริมาตรเปน 2 ลิตร ดวยน้ํากลั่น ในขวดปรับปริมาตร 

5. สารละลาย B 

ละลายกรดแอสคอรบิค (Ascorbic acid, C6H8O6) จํานวน 1.056 กรัม ลงในสารละลาย 

A ปริมาตร 200 มิลลิลิตร 

6. สารละลายกรดเพอรคลอริก 2 นอรแมล  

ปเปตกรดเพอรคลอริกเขมขนรอยละ 70 – 72 จํานวน 170 มิลลิลิตร ลงในน้ํากลั่น ปรับ

ปริมาตรเปน 1 ลิตร ในขวดปรับปริมาตร 

7. สารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัส (Standard phosphorus) ความเขมขน 50 มิลลิกรัม

ตอลิตร 

ละลายโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Potassium dihydrogen phosphate, 

KH2PO4) จํานวน 0.2197 กรัม ในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร ดวยน้ํากลั่น ในขวดปรับปริมาตร 

 

วิธีวิเคราะห 

ก. การเตรียมกราฟมาตรฐาน 

1. ปเปตสารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัสความเขมขน 50 มิลลิกรัมตอลิตร จํานวน 0 2 4 6 

8 และ 10 มิลลิลิตร ใสลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร เติมสารละลาย B จํานวน 8 

มิลลิลิตร และเติมสารละลายกรดเพอรคลอริก 2 นอรแมล จํานวน 2 มิลลิลิตร (หรือเติมเทากับ

ปริมาตรสารละลายตัวอยางท่ีใช (Aliquot used)) ปรับปริมาตรเปน 50 มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น ตั้งไว

เพ่ือใหเกิดสีอยางนอย 20 นาที ชุดสารละลายมาตรฐานจะมีความเขมขนของฟอสฟอรัสเทากับ 0 0.2 

0.4 0.6 0.8 และ 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ 

2. นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร (Spectrophotometer) ท่ี

ความยาวคลื่น 882 นาโนเมตร 

ข. การวิเคราะหตัวอยาง 

1. การยอย 

1. ชั่งตัวอยางมูลฝอยขนาดเล็กกวา 0.5 มิลลิเมตร จํานวน 1 กรัม ใสลงในขวดเจดาหล 

2. ใสเม็ดแกว จํานวน 5 เม็ด 

3. เติมกรดไนตริกเขมขนรอยละ 65 จํานวน 15 มิลลิลิตร โดยใหกรดไนตริกเขมขนคอย ๆ 

ไหลลงตามคอขวดและชะลางตัวอยางมูลฝอยท่ีติดอยูบริเวณคอขวดใหไหลลงไปในขวดเจดาหล 
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4. ตมยอยตัวอยางบนเตาหลุมใหความรอน โดยใชความรอนต่ํา ซ่ึงขณะตมยอยตัวอยาง

ดวยกรดไนตริกเขมขน จะสังเกตเห็นควันสีเหลืองสมเกิดข้ึนคอนขางหนาแนนในชวงแรก ตมตอไปจน

ควันสีเหลืองจางลง และปริมาตรสารละลายตัวอยางลดลงเหลือประมาณ 5 มิลลิลิตร 

5. หยุดการตมยอย ปลอยตัวอยางใหเย็น จนมีอุณหภูมิใกลเคียงอุณหภูมิหอง 

6. เติมกรดซัลฟวริกเขมขนรอยละ 98 จํานวน 5 มิลลิลิตร และเติมกรดเพอรคลอริก

เขมขนรอยละ 70 – 72 จํานวน 5 มิลลิลิตร ตามลําดับ 

7. แกวงขวดเจดาหลเบา ๆ ใหสารละลายผสมเขากันดี 

8. ตมยอยตอโดยใชความรอนท่ีสูงข้ึน ในชวงแรกของการตมยอยในข้ันตอนนี้ จะ

สังเกตเห็นควันสีเหลืองสม ตอมาควันจะมีลักษณะเปนสีขาว ตมยอยตอจนไดสารละลายใสและมี

ปริมาตรลดลงเหลือประมาณ 5 มิลลิลิตร 

9. หยุดการตมยอย ปลอยตัวอยางใหเย็น จนมีอุณหภูมิใกลเคียงอุณหภูมิหอง 

10. เติมน้ํากลั่น ประมาณ 30 มิลลิลิตร ดวยกระบอกตวง โดยเติมใหไหลลงตามคอขวด

เจดาหล แลวตมยอยตอดวยความรอนต่ําลง จนสังเกตเห็นควันขาวหนาทึบ และปริมาตรของ

สารละลายลดลงเหลือประมาณ 5 มิลลิลิตร 

11. กรองสารละลายตัวอยางดวยชุดกรองบุชเนอร โดยใชกระดาษกรอง Whatman เบอร 

42 ถายน้ํากรองลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร และปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร 

ดวยน้ํากลั่น 

2. การทําใหเกิดสีและการวัดคาการดูดกลืนแสง 

2.1 ปเปตสารละลายตัวอยางใสลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร จํานวน 2 

มิลลิลิตร หรือจํานวนอ่ืน ๆ (ข้ึนอยูกับความเขมขนของฟอสฟอรัสในสารละลายตัวอยาง) 

2.2 เติมสารละลาย B จํานวน 8 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรเปน 50 มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น เขยา

ใหสารละลายผสมเขากันดีและตั้งไวใหเกิดสีอยางนอย 20 นาที 

2.3 นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร (Spectrophotometer) ท่ี

ความยาวคลื่น 882 นาโนเมตร 

 

 

 

 

 

 



142 

 

การคํานวณ 

 
%Phosphorus

(Dry, combustible basis)
 = 

A × B × C 

D × E × 10000
 

 

โดยท่ี 

A = ความเขมขนท่ีอานไดจากกราฟมาตรฐาน (มิลลิกรัมตอลิตร) 

B = ปริมาตรสุดทายของสารละลายท่ีปรับหลังจากการยอย (มิลลิลิตร) 

C = ปริมาตรสารละลายสุดทายท่ีปรับในข้ันตอนการทําใหเกิดสี (มิลลิลิตร) 

D = ปริมาตรสารละลายตัวอยางท่ีนํามาทําใหเกิดสี (Aliquot used) (มิลลิลิตร) 

E = น้ําหนักตัวอยาง (กรัม) 

 
%Phosphorus

(As received)
 = 

%Phosphorus

(Dry, combustible basis)
 × 

%Dry, combustible fraction

100
  

 

โดยท่ี 

%Dry, combustible fraction  

 = รอยละของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง 
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5. โพแทสเซียม (Total potassium) 

 

การหาปริมาณโพแทสเซียมประกอบดวยวิธีการยอยดวยกรดผสมระหวาง HNO3:H2SO4:HClO4 

อัตราสวน 3:1:1 ตามท่ีระบุใน Twyman (2005) และตรวจวัดดวยเครื่องเฟลมโฟโตมิเตอร  

 

เครื่องมือและอุปกรณ 

1. เครื่องชั่ง (Analytical balance) ความละเอียด 0.0001 กรัม 

2. เครื่องชั่ง (Analytical balance) ความละเอียด 0.01 กรัม 

3. ขวดเจดาหลสําหรับยอยตัวอยาง (Kjeldahl digestion flask) ขนาด 800 มิลลิลิตร 

4. เครื่องดูด-จายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตรได (Dispenser) 

5. ปเปตดูด-จายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตรได (Auto pipette) 

6. เครื่องเฟลมโฟโตมิเตอร (Flame photometer) 

7. เตาหลุมใหความรอน (Multi heating mantles) 

8. ชุดกรองบุชเนอร (Buchner filtration apparatus) 

9. กระดาษกรอง Whatman เบอร 42 

10. กระบอกตวง (Cylinder) 

11. ขวดชมพู (Erlenmeyer flask) 

12. ขวดปรับปริมาตร (Volumetric flask) 

13. กระบอกฉีดน้ํากลั่น (Wash bottle) 

14. เม็ดแกว (Glass beads) 

 

สารเคมีและการเตรียมสารเคมี 

1. กรดไนตริกเขมขน (Nitric acid, HNO3) รอยละ 65 

2. กรดซัลฟวริกเขมขน (Sulfuric acid, H2SO4) รอยละ 98 

3. กรดเพอรคลอริกเขมขน (Perchloric acid, HClO4) รอยละ 70 – 72  

 

วิธีวิเคราะห 

1. ชั่งตัวอยางมูลฝอยขนาดเล็กกวา 0.5 มิลลิเมตร จํานวน 1 กรัม ใสลงในขวดเจดาหล 

2. ใสเม็ดแกว จํานวน 5 เม็ด 

3. เติมกรดไนตริกเขมขนรอยละ 65 จํานวน 15 มิลลิลิตร โดยใหกรดไนตริกเขมขนคอย ๆ 

ไหลลงตามคอขวดและชะลางตัวอยางมูลฝอยท่ีติดอยูบริเวณคอขวดใหไหลลงไปในขวดเจดาหล 
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4. ตมยอยตัวอยางบนเตาหลุมใหความรอน โดยใชความรอนตํ่า ซ่ึงขณะตมยอยตัวอยาง

ดวยกรดไนตริกเขมขน จะสังเกตเห็นควันสีเหลืองสมเกิดข้ึนคอนขางหนาแนนในชวงแรก ตมตอไปจน

ควันสีเหลืองจางลง และปริมาตรสารละลายตัวอยางลดลงเหลือประมาณ 5 มิลลิลิตร 

5. หยุดการตมยอย ปลอยตัวอยางใหเย็น จนมีอุณหภูมิใกลเคียงอุณหภูมิหอง 

6. เติมกรดซัลฟวริกเขมขนรอยละ 98 จํานวน 5 มิลลิลิตร และเติมกรดเพอรคลอริกเขมขน

รอยละ 70 – 72 จํานวน 5 มิลลิลิตร ตามลําดับ 

7. แกวงขวดเจดาหลเบา ๆ ใหสารละลายผสมเขากันดี 

8. ตมยอยตอโดยใชความรอนท่ีสูงข้ึน ในชวงแรกของการตมยอยในข้ันตอนนี้ จะสังเกตเห็น

ควันสีเหลืองสม ตอมาควันจะมีลักษณะเปนสีขาว ตมยอยตอจนไดสารละลายใสและมีปริมาตรลดลง

เหลือประมาณ 5 มิลลิลิตร 

9. หยุดการตมยอย ปลอยตัวอยางใหเย็น จนมีอุณหภูมิใกลเคียงอุณหภูมิหอง 

10. เติมน้ํากลั่น ประมาณ 30 มิลลิลิตร ดวยกระบอกตวง โดยเติมใหไหลลงตามคอขวดเจ

ดาหล แลวตมยอยตอดวยความรอนต่ําลง จนสังเกตเห็นควันขาวหนาทึบ และปริมาตรของสารละลาย

ลดลงเหลือประมาณ 5 มิลลิลิตร 

11. กรองสารละลายตัวอยางดวยชุดกรองบุชเนอร โดยใชกระดาษกรอง Whatman เบอร 

42 ถายน้ํากรองลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร และปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร 

ดวยน้ํากลั่น 

15. นําสารละลายท่ีไดไปตรวจวัดปริมาณโพแทสเซียมดวยเครื่องเฟลมโฟโตมิเตอร (Flame 

photometer) 

 

การคํานวณ 

 
%Potassium

(Dry, combustible basis)
 = 

A × B × C

D × E × 10000
 

 

โดยท่ี 

A = ความเขมขนท่ีอานไดจากกราฟมาตรฐาน (มิลลิกรัมตอลิตร) 

B = ปริมาตรสุดทายของสารละลายท่ีปรับหลังจากการยอย (มิลลิลิตร) 

C = ปริมาตรสารละลายสุดทายท่ีปรับในข้ันตอนการวัด (มิลลิลิตร) 

D = ปริมาตรสารละลายตัวอยางท่ีนํามาวัด (มิลลิลิตร) 

E = น้ําหนักตัวอยาง (กรัม) 
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%Potassium

(As received)
 = 

%Potassium

(Dry, combustible basis)
 × 

%Dry, combustible fraction

100
  

 

โดยท่ี 

%Dry, combustible fraction  

 = รอยละของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง 
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6. คาพลังงานความรอน (Heat value) 

 

การวิเคราะหคาพลังงานความรอน (Heat value) ทําโดยใชเครื่องวิเคราะหพลังงานความ

รอนแบบอัตโนมัติ (Automatic oxygen bomb calorimeter) ตามวิธีท่ีระบุใน ASTM International 

(2006) Designation E 711 – 87 

 

เครื่องมือและอุปกรณ 

1. เครื่องชั่ง (Analytical balance) ความละเอียด 0.0001 กรัม 

2. เครื่องชั่ง (Analytical balance) ความละเอียด 0.01 กรัม 

3. ปเปตดูด-จายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตรได (Auto pipette) 

4. บิวเรตดูด-จายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตรได (Auto burette) 

5. เครื่องกวนสารละลายดวยแทงแมเหล็กแบบใหความรอน (Hot plate stirrer) 

6. เครื่องวิเคราะหพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติ (Automatic oxygen bomb calorimeter) 

รุน PARR 1351 

7. เครื่องอัดเม็ดตัวอยาง (Pellet press) 

8. ขวดปรับปริมาตร (Volumetric flask) 

9. ขวดชมพู (Erlenmeyer flask) 

10. กระบอกตวง (Cylinder) 

11. กระบอกฉีดน้ํากลั่น (Wash bottle) 

 

สารเคมีและการเตรียมสารเคมี 

1. สารละลายสําหรับลาง (Wash solution) 

เจือจางสารละลายเมทิลออเรนจ (Methyl orange) ท่ีอ่ิมตัว จํานวน 1 มิลลิลิตร ในน้ํา

กลั่น ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร ในขวดปรับปริมาตร 

2. สารละลายโซเดียมคารบอเนต (Sodium carbonate solution) 0.0709 นอรแมล 

ละลายโซเดียมคารบอเนต (Anhydrous sodium carbonate, Na2CO3) ท่ีผานการอบ

ท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จํานวน 3.76 กรัม ในน้ํากลั่น และปรับปริมาตร

เปน 1 ลิตร ดวยน้ํากลั่นในขวดปรับปริมาตร 
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วิธีวิเคราะห 

ก. การวิเคราะหคาสัมบูรณพลังงาน (Energy equivalent, EE) 

1. ใสเม็ดเบนโซอิกลงในแคปซูล (Combustion capsules) ชั่งน้ําหนักท่ีแนนอนของเม็ด

เบนโซอิก บันทึกน้ําหนัก 

2. ปเปตน้ํากลั่น จํานวน 1 มิลลิลิตร ลงในลูกบอมบ (Combustion bomb) 

3. วางแคปซูลลงบนท่ีใสตัวอยางของบอมบเฮด (Bomb head) สอดลวดตัวนํา (Fuse 

wire) ยาว 10 เซนติเมตร เขากับอายเล็ท (Eyelet) ท้ังสองขาง โดยเลื่อนแคป (Cap) ข้ึน และเลื่อน

แคปลงเม่ือสอดลวดตัวนําเสร็จ แลวปรับงอลวดตัวนําใหสัมผัสสวนบนของเม็ดเบนโซอิก โดยระวังอยา

ใหลวดตัวนําแตะขอบแคปซูล 

4. นําบอมบเฮดสวมเขากับลูกบอมบ  

5. ปดฝาเกลียว (Screw cap) ใหแนน และปดวาลวระบายกาซของบอมบเฮดใหสนิท 

6. เติมกาซออกซิเจนเขาลูกบอมบท่ีความดัน 20 – 30 ความดันบรรยากาศ 

7. เติมน้ํากลั่นลงในบัคเก็ต (Bucket) จํานวน 2000 มิลลิลิตร แลววางบัคเก็ตท่ีบรรจุน้ํา

กลั่นลงในเครื่องวิเคราะหพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติ (Automatic oxygen bomb calorimeter) 

8. ตอสายไฟสําหรับการจุดระเบิดเขากับลูกบอมบ แลววางลูกบอมบ ลงในบัคเก็ตท่ีบรรจุ

น้ํากลั่น 

9. ปดฝาเครื่องวิเคราะหพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติ กดคีย Shift และตามดวย F2 บน

แผงควบคุมการทํางาน เพ่ือเปลี่ยนโหมดการทํางานใหอยูในโหมดวิเคราะหคาสัมบูรณพลังงานหรือ 

STD  

10. กด Start ใสหมายเลข Cal ID. Sample ID และน้ําหนักเม็ดเบนโซอิก ตามลําดับ 

11. เม่ือเครื่องทํางานเสร็จ เปดฝาเครื่องวิเคราะหพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติ นําลูก

บอมบออกมา เปดวาลวระบายกาซใหกาซระบายออกมาอยางชา ๆ และคงท่ี โดยใชเวลาปลอยกาซ

อยางนอย 1 นาที 

12. เปดฝาลูกบอมบ ตรวจดูภายในวามีชิ้นสวนท่ีเผาไหมไมหมดหลงเหลืออยูหรือไม หรือมี

เขมาหรือไม หากตรวจพบ แสดงวาเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ ใหทําการบอมบใหมอีกครั้งหนึ่ง 

13. วัดความยาวของขดลวดท่ีเหลือจากการเผาไหม และบันทึกความยาวขดลวด 

14. ฉีดลางผนังภายในของลูกบอมบ ชิ้นสวนทุกสวนภายในลูกบอมบ และแคปซูล ดวย

สารละลายสําหรับลาง (Wash solution) ใสลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร  

15. ไทเทรตสารละลายท่ีไดกับสารละลายโซเดียมคารบอเนต 0.0709 นอรแมล จนได

สารละลายสีเหลืองสม บันทึกปริมาตรสารละลายโซเดียมคารบอเนต 0.0709 นอรแมล ท่ีใชไทเทรต 
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16. ปอนขอมูลปริมาตรสารละลายโซเดียมคารบอเนตท่ีใชไทเทรตและความยาวขดลวดท่ีใช

ไปลงในเครื่องวิเคราะหพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติ ตาม Sample ID ของตัวอยาง เพ่ือใหเครื่อง

คํานวณคาสัมบูรณพลังงาน 

ข. การวิเคราะหคาพลังงานความรอนในตัวอยางมูลฝอย 

1. นําตัวอยางขยะขนาดเล็กกวา 0.5 มิลลิเมตร ประมาณ 0.3 กรัม มาอัดเม็ดดวยเครื่อง

อัดเม็ดตัวอยาง 

2. ใสเม็ดตัวอยางลงในแคปซูล (Combustion capsules) ชั่งน้ําหนักท่ีแนนอนของตัวอยาง 

บันทึกน้ําหนัก 

3. ปเปตน้ํากลั่น จํานวน 1 มิลลิลิตร ลงในลูกบอมบ (Combustion bomb) 

4. วางแคปซูลลงบนท่ีใสตัวอยางของบอมบเฮด (Bomb head) สอดลวดตัวนํา (Fuse 

wire) ยาว 10 เซนติเมตร เขากับอายเล็ท (Eyelet) ท้ังสองขาง โดยเลื่อนแคป (Cap) ข้ึน และเลื่อน

แคปลงเม่ือสอดลวดตัวนําเสร็จ แลวปรับงอลวดตัวนําใหสัมผัสสวนบนของเม็ดตัวอยาง โดยระวังอยา

ใหลวดตัวนําแตะขอบแคปซูล 

5. นําบอมบเฮดสวมเขากับลูกบอมบ  

6. ปดฝาเกลียว (Screw cap) ใหแนน และปดวาลวระบายกาซของบอมบเฮดใหสนิท 

7. เติมกาซออกซิเจนเขาลูกบอมบท่ีความดัน 20 – 30 ความดันบรรยากาศ 

8. เติมน้ํากลั่นลงในบัคเก็ต (Bucket) จํานวน 2000 มิลลิลิตร แลววางบัคเก็ตท่ีบรรจุน้ํา

กลั่นลงในเครื่องวิเคราะหพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติ (Automatic oxygen bomb calorimeter) 

9. ตอสายไฟสําหรับการจุดระเบิดเขากับลูกบอมบ แลววางลูกบอมบ ลงในบัคเก็ตท่ีบรรจุ

น้ํากลั่น 

10. ปดฝาเครื่องวิเคราะหพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติ กดคีย Shift และตามดวย F2 บน

แผงควบคุมการทํางาน เพ่ือเปลี่ยนโหมดการทํางานใหอยูในโหมดวิเคราะหคาพลังงานความรอนหรือ  

DETR  

11. กด Start ใสหมายเลข Cal ID. Sample ID และน้ําหนักเม็ดตัวอยาง ตามลําดับ 

12. เม่ือเครื่องทํางานเสร็จ เปดฝาเครื่องวิเคราะหพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติ นําลูก

บอมบออกมา เปดวาลวระบายกาซใหกาซระบายออกมาอยางชา ๆ และคงท่ี โดยใชเวลาปลอยกาซ

อยางนอย 1 นาที 

13. เปดฝาลูกบอมบ ตรวจดูภายในวามีชิ้นสวนท่ีเผาไหมไมหมดหลงเหลืออยูหรือไม หรือมี

เขมาหรือไม หากตรวจพบ แสดงวาเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ ใหทําการบอมบใหมอีกครั้งหนึ่ง 

14. วัดความยาวของขดลวดท่ีเหลือจากการเผาไหม และบันทึกความยาวขดลวด 
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15. ฉีดลางผนังภายในของลูกบอมบ ชิ้นสวนทุกสวนภายในลูกบอมบ และแคปซูล ดวย

สารละลายสําหรับลาง (Wash solution) ใสลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร  

16. ไทเทรตสารละลายท่ีไดกับสารละลายโซเดียมคารบอเนต 0.0709 นอรแมล จนได

สารละลายสีเหลืองสม บันทึกปริมาตรสารละลายโซเดียมคารบอเนต 0.0709 นอรแมล ท่ีใชไทเทรต 

17. ปอนขอมูลปริมาตรสารละลายโซเดียมคารบอเนตท่ีใชไทเทรตและความยาวขดลวดท่ีใช

ไปลงในเครื่องวิเคราะหพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติ ตาม Sample ID ของตัวอยาง เพ่ือใหเครื่อง

คํานวณคาพลังงานความรอน 

 

การคํานวณ 

1. การคํานวณคาสัมบูรณพลังงาน (Energy equivalent, EE) 

 

EE = 
Hm + e1 + e2 + e3

t 
 

โดยท่ี 

EE = คาสัมบูรณพลังงาน (แคลอรี/องศาเซลเซียส) 

H = คาความรอนของกรดเบนโซอิก (แคลอรี/กรัม) 

m = น้ําหนักของกรดเบนโซอิก (กรัม) 

t = อุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (องศาเซลเซียส) 

e1 = ความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมไนโตรเจนซ่ึงถูกเก็บกักอยูภายในลูกบอมบ

ในรูปกรดไนตริก (แคลอรี) 

 = (ml of NaCO3 used) × (0.0709 meq/ml) × (14.1 cal/meq) 

e2 = ความรอนสวนเกินท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมซัลเฟอรเปนซัลเฟอรไตรออกไซด 

และเกิดเปนกรดซัลฟวริก โดยปกติมีคาเปนศูนย 

e3 = ความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมลวดตัวนํา (แคลอรี) 

 = (cm of fuse wire used) × (2.3 cal/cm) 
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2. การคํานวณคาพลังงานความรอนข้ันตน (Gross calorific value, GCV) หรือคาความ

รอนสูงของตัวอยาง (Higher heating value, HHV) สวนท่ีสามารถติดไฟไดในสภาวะ

แหง (Dry, combustible basis) 

 
HHV

(Dry, combustible basis)
 = 

(T)(EE) - e1 - e2 - e3

m × 4.1868
 

 

โดยท่ี 

HHV (Dry, combustible basis)  

 = คาความรอนสูงของตัวอยางมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟไดในสภาวะแหง 

(กิโลจูล/กก.) 

T = อุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (องศาเซลเซียส) 

EE = คาสัมบูรณพลังงาน (แคลอรี/องศาเซลเซียส) 

e1 = ความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมไนโตรเจนซ่ึงถูกเก็บกักอยูภายในลูกบอมบ

ในรูปกรดไนตริก (แคลอรี) 

 = (ml of NaCO3 used) × (0.0709 meq/ml) × (14.1 cal/meq) 

e2 = ความรอนสวนเกินท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมซัลเฟอรเปนซัลเฟอรไตรออกไซด 

และเกิดเปนกรดซัลฟวริก โดยปกติมีคาเปนศูนย 

e3 = ความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมลวดตัวนํา (แคลอรี) 

 = (cm of fuse wire used) × (2.3 cal/cm) 

m = น้ําหนักของตัวอยางมูลฝอย (กรัม) 

4.1868 = factor ในการแปลงหนวย จาก แคลอรี/กรัม เปน กิโลจูล/กก. (4.1868 กิโล

จูล = 1 กิโลแคลอรี) 

 

3. การคํานวณคาพลังงานความรอนข้ันตน (Gross calorific value, GCV) หรือคาความ

รอนสูงของตัวอยาง (Higher heating value, HHV) สวนท่ีเปนมูลฝอยท้ังหมด ใน

สภาวะมีความชื้น (As received) 

 
HHV

(As received)
 = 

HHV

(Dry, combustible basis)
 × 

%Dry, combustible fraction

100
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โดยท่ี 

%Dry, combustible fraction  

 = รอยละของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง 

 

4. การคํานวณคาพลังงานความรอนสุทธิ (Net calorific value, NCV) หรือคาความรอนต่ํา

ของตัวอยาง (Lower heating value, LHV) สวนท่ีเปนมูลฝอยท้ังหมด ในสภาวะมี

ความชื้น (As received) 

 
LHV

(As received)
 = 

HHV

(As received)
- 2,440 (H2O + 9H) 

 

โดยท่ี 

LHV (As received) 

 = คาความรอนต่ํา (กิโลจูล/กก.) 

HHV (As received) 

 = คาความรอนสูง (กิโลจูล/กก.) 

2,440 = คาความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการกลั่นตัวของไอน้ําหรือคาความรอนแฝงของการ

กลายเปนไอของน้ํา (Latent heat of vaporization) (กิโลจูล/กก.) 

H2O = 
%Moisture content 

100
 

H = 
%Hydrogen (As received)

100
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7. ซัลเฟอร (Sulfur)  

 

การวิเคราะหปริมาณซัลเฟอร (Sulfur) ทําโดยใชเครื่องวิเคราะหพลังงานความรอนแบบ

อัตโนมัติ (Automatic oxygen bomb calorimeter) ตามวิธีท่ีระบุใน ASTM International (2006) 

Designation  E 775 – 87  

 

เครื่องมือและอุปกรณ 

1. เครื่องชั่ง (Analytical balance) ความละเอียด 0.0001 กรัม 

2. เครื่องชั่ง (Analytical balance) ความละเอียด 0.01 กรัม 

3. ปเปตดูด-จายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตรได (Auto pipette) 

4. บิวเรตดูด-จายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตรได (Auto burette) 

5. เครื่องกวนสารละลายดวยแทงแมเหล็กแบบใหความรอน (Hot plate stirrer) 

6. เครื่องวิเคราะหพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติ (Automatic oxygen bomb calorimeter) 

รุน PARR 1351 

7. เครื่องอัดเม็ดตัวอยาง (Pellet press) 

8. ตูอบลมรอน (Hot air oven) ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีไดท่ีระดับอุณหภูมิ 105 

และ 110 องศาเซลเซียส 

9. เตาเผา (Muffle furnace) ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีไดท่ีระดับอุณหภูมิ 925 

องศาเซลเซียส 

10. โถดูดความชื้น (Desiccator) 

11. กระดาษกรอง Whatman เบอร 1 

12. กระดาษกรองไรเถา Whatman เบอร 2 

13. ถวยกระเบื้องพรอมฝา (Crucible) 

14. ขวดปรับปริมาตร (Volumetric flask) 

15. ขวดชมพู (Erlenmeyer flask) 

16. กระบอกตวง (Cylinder) 

17. กระบอกฉีดน้ํากลั่น (Wash bottle) 
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สารเคมีและการเตรียมสารเคมี 

1. สารละลายสําหรับลาง (Wash solution) 

เจือจางสารละลายเมทิลออเรนจ (Methyl orange) ท่ีอ่ิมตัว จํานวน 1 มิลลิลิตร ในน้ํา

กลั่น ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร ในขวดปรับปริมาตร 

2. สารละลายโซเดียมคารบอเนต (Sodium carbonate solution) 0.0709 นอรแมล 

ละลายโซเดียมคารบอเนต (Anhydrous sodium carbonate, Na2CO3) ท่ีผานการอบ

ท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จํานวน 3.76 กรัม ในน้ํากลั่น และปรับปริมาตร

เปน 1 ลิตร ดวยน้ํากลั่นในขวดปรับปริมาตร 

3. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (Ammonium hydroxide)  

แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเขมขน ความถวงจําเพาะ เทากับ 0.90 

4. สารละลายโบรมีนอ่ิมตัว (Saturated Bromine) 

ละลายโบรมีนจํานวนท่ีมากเกินพอในน้ํากลั่น จํานวน 1 ลิตร 

5. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid solution) 1:1 

ผสมกรดไฮโดรคลอริกเขมขนรอยละ 37 (ความถวงจําเพาะ เทากับ 1.19) ในปริมาณท่ี

เทากับกับน้ํากลั่น 

6. สารละลายแบเรียมคลอไรด (Barium chloride) รอยละ 10 

ละลายแบเรียมคลอไรด (Barium chloride dihydrate, BaCl2·2H2O) จํานวน 100 

กรัม ในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร ในขวดปรับปริมาตร 

 

วิธีวิเคราะห 

1. ในท่ีนี้หาซัลเฟอรจากสารละลายท่ีไดจากการลางภายในลูกบอมบ  

2. เติมสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด จํานวน 1 มิลลิลิตร ลงในสารละลายตัวอยางท่ี

ไดจากการวิเคราะหหาคาพลังงานความรอนความรอน (วิธีท่ี 6 ขอ ข.) 

3. กรองสารละลายตัวอยางดวยชุดกรองบุชเนอร โดยใชกระดาษกรอง Whatman เบอร 1  

แลวกลั้วลางกรวยกรองและกระดาษกรองดวยน้ํารอน 5 – 6 ครั้ง ลงในขวดรูปชมพู 

4. เติมน้ํากลั่นลงในสารละลายท่ีกรองได ใหมีปริมาตรสารละลายประมาณ 250 มิลลิลิตร 

5. ตั้งขวดรูปชมพูท่ีบรรจุสารละลายตัวอยางบนเครื่องกวนสารละลายดวยแทงแมเหล็กเปด

กวนสารละลาย และปรับคาพีเอชใหเปนกลางดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1:1 หลังจากปรับ

พีเอช เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1:1 เพ่ิมอีก 2 มิลลิลิตร 

6. เติมสารละลายโบรมีนอ่ิมตัว จํานวน 10 มิลลิลิตร และนําไประเหยบนแทนใหความรอน 

ใหเหลือปริมาตรสารละลายตัวอยางประมาณ 200 มิลลิลิตร ภายในตูดูดควัน 
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7. นําขวดรูปชมพูท่ีบรรจุสารละลายตัวอยางมาตั้งบนเครื่องกวนสารละลายดวยแทง

แมเหล็ก เปดกวนสารละลาย และเติมสารละลายแบเรียมคลอไรด รอยละ 10 จํานวน 10 มิลลิลิตร 

โดยคอย ๆ เติมทีละหยด หลังจากนั้นปลอยใหกวนสารละลายตออีกประมาณ 2 นาที 

8. หยุดกวนสารละลายตัวอยาง แลวนําไประเหยน้ําตอบนแทนใหความรอนจนกระท่ังเหลือ

ปริมาตรสารละลายประมาณ 75 มิลลิลิตร 

9. ปลอยใหสารละลายตัวอยางเย็น จนมีอุณหภูมิใกลเคียงอุณหภูมิหอง เพ่ือตกตะกอน

แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) 

10. กรองสารละลายและตะกอนของแบเรียมซัลเฟตผานกระดาษกรองไรเถา Whatman 

เบอร 2 แลวลางกระดาษกรองดวยน้ํารอนจนทดสอบวาไมมีคลอไรด ดวยสารละลายซิลเวอรไนเตรท 

(AgNO3) โดยหยดสารละลายจากปลายกรวยกรองลงหลอดทดสอบ แลวหยดสารละลายซิลเวอรไนเต

รทใหมีปริมาณเทากับสารละลายตัวอยาง หากไมมีตะกอนขุนเกิดข้ึน แสดงวาสารละลายตัวอยางนั้น

ไมมีคลอไรด 

11. พับกระดาษกรองท่ีมีตะกอนของแบเรียมซัลเฟตใสลงในถวยกระเบื้องท่ีผานการอบท่ี

อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง และทราบน้ําหนัก ซ่ึงในการพับกระดาษกรองไมควร

พับจนแนนเกินไป หลังจากนั้นปดฝาถวยกระเบื้อง โดยแงมฝาเล็กนอยเพ่ือปองกันการสูญหายของ

ตัวอยางระหวางการเผา 

12. นําถวยกระเบื้องท่ีบรรจุกระดาษกรองเขาเตาเผาขณะอุณหภูมิภายในเตาเผาเปน

อุณหภูมิหอง แลวต้ังอุณหภูมิท่ี 925 องศาเซลเซียส เม่ืออุณหภูมิภายในเตาเผาเปน 925 องศา

เซลเซียส จับเวลาการเผาใหครบ 2 ชั่วโมง 

13. ปลอยถวยกระเบื้องท่ีบรรจุกระดาษกรองใหเย็นในเตาเผา แลวนํามาใสในโถดูดความชื้น  

14. ชั่งน้ําหนัก และบันทึกน้ําหนัก 

15. ทําชุดควบคุม (Blank) โดยไมใสตัวอยางมูลฝอย และปฏิบัติเชนเดียวกันกับการวิเคราะห

ตัวอยาง (ขอ 1. – ขอ 14.) 
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การคํานวณ 

 
%Sulfur

(Dry, combustible basis)
 = 

(A - B)

W
 × 13.734 

 

โดยท่ี 

A = น้ําหนักตะกอนแบเรียมซัลเฟตในตัวอยาง (กรัม) 

B = น้ําหนักตะกอนแบเรียมซัลเฟตในชุดควบคุม (กรัม) 

W = น้ําหนักตัวอยางมูลฝอย (กรัม) 

13.734 = รอยละของซัลเฟอรในแบเรียมซัลเฟต 

 
%Sulfur

(As received)
 = 

%Sulfur

(Dry, combustible basis)
 × 

%Dry, combustible fraction

100
 

 

โดยท่ี 

%Dry, combustible fraction  

 = รอยละของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง 
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8. คลอรีน (Chlorine) 

 

การวิเคราะหปริมาณคลอรีน (Chlorine) ทําโดยใชเครื่องวิเคราะหพลังงานความรอนแบบ

อัตโนมัติ (Automatic oxygen bomb calorimeter) ตามวิธีท่ีระบุใน ASTM International (2006) 

Designation E 776 – 87  

 

เครื่องมือและอุปกรณ 

1. เครื่องชั่ง (Analytical balance) ความละเอียด 0.0001 กรัม 

2. เครื่องชั่ง (Analytical balance) ความละเอียด 0.01 กรัม 

3. ปเปตดูด-จายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตรได (Auto pipette) 

4. บิเรตดูด-จายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตรได (Auto burette) 

5. เครื่องกวนสารละลายดวยแทงแมเหล็กแบบใหความรอน (Hot plate stirrer) 

6. เครื่องวิเคราะหพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติคาพลังงานความรอน (Bomb calorimeter) 

รุน PARR 1351 

7. เครื่องอัดเม็ดตัวอยาง (Pellet press) 

8. ตูอบลมรอน (Hot air oven) ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีไดท่ีระดับอุณหภูมิ 110 

องศาเซลเซียส 

9. โถดูดความชื้น (Desiccator) 

10. กระดาษกรอง Whatman เบอร 42 

11. กูชครูซิเบิล (Gooch crucible) 

12. ขวดปรับปริมาตร (Volumetric flask) 

13. ขวดชมพู (Erlenmeyer flask) 

14. กระบอกตวง (Cylinder) 

15. กระบอกฉีดน้ํากลั่น (Wash bottle) 

 

สารเคมีและการเตรียมสารเคมี 

1. สารละลายซิลเวอรไนเตรท (Silver nitrate) 0.10 นอรแมล 

ละลายซิลเวอรไนเตรท (Silver nitrate, AgNO3) จํานวน 1.7 กรัม ในน้ํากลั่น ปรับ

ปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร 
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2. สารละลายโซเดียมคารบอเนต (Sodium carbonate) รอยละ 5 

ละลายโซเดียมคารบอเนต (Anhydrous sodium carbonate, Na2CO3) ท่ีผานการอบ

ท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จํานวน 50 กรัม ดวยน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเปน 1 

ลิตร ในขวดปรับปริมาตร 

3. สารละลายกรดไนตริก (Nitric acid solution) 1:1 

ผสมกรดไนตริกเขมขนรอยละ 65 ในปริมาณท่ีเทากับกับน้ํากลั่น 

4. สารละลายซิลเวอรไนเตรท (Silver nitrate solution) 

ละลายซิลเวอรไนเตรท (Silver nitrate, AgNO3) จํานวน 50 กรัม ในน้ํากลั่น ปรับ

ปริมาตรเปน 1 ลิตร ในขวดปรับปริมาตร 

5. สารละลายเมททิลเรดอินดิเคเตอร (Methyl red indicator) 

ละลายเมทิลเรด (Methyl red, C15H15N3O2) จํานวน 0.1 กรัม ลงในเอทิลแอลกอฮอล

รอยละ 95 แลวปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร ดวยเอทิลแอลกอฮอลรอยละ 95 ในขวดปรับ

ปริมาตร 

6. สารละลายกรดไนตริกเจือจาง 

เจือจางสารละลายกรดไนตริก 1:1 จํานวน 2 มิลลิลิตร ในน้ํากลั่น ปรับปริมาตรเปน 1 

ลิตร ในขวดปรับปริมาตร 

 

วิธีวิเคราะห 

1. นําตัวอยางมูลฝอยขนาดเล็กกวา 0.5 มิลลิเมตร ประมาณ 0.3 กรัม มาอัดเม็ดดวยเครื่อง

อัดเม็ดตัวอยาง 

2. ใสเม็ดตัวอยางลงในแคปซูล (Combustion capsules) ชั่งน้ําหนักท่ีแนนอนของตัวอยาง 

บันทึกน้ําหนัก 

3. ปเปตสารละลายโซเดียมคารบอเนต รอยละ 5 จํานวน 5 มิลลิลิตร ลงในลูกบอมบ 

(Combustion bomb) 

4. วางแคปซูลลงบนท่ีใสตัวอยางของบอมบเฮด (Bomb head) สอดลวดตัวนํา (Fuse 

wire) ยาว 10 เซนติเมตร เขากับอายเล็ท (Eyelet) ท้ังสองขาง โดยเลื่อนแคป (Cap) ข้ึน และเลื่อน

แคปลงเม่ือสอดลวดตัวนําเสร็จ แลวปรับงอลวดตัวนําใหสัมผัสสวนบนของเม็ดตัวอยาง โดยระวังอยา

ใหลวดตัวนําแตะขอบแคปซูล 

5. นําบอมบเฮดสวมเขากับลูกบอมบ  

6. ปดฝาเกลียว (Screw cap) ใหแนน และปดวาลวระบายกาซของบอมบเฮดใหสนิท 

7. เติมกาซออกซิเจนเขาลูกบอมบท่ีความดัน 20 – 30 ความดันบรรยากาศ 
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8. เติมน้ํากลั่นลงในบัคเก็ต (Bucket) จํานวน 2000 มิลลิลิตร แลววางบัคเก็ตท่ีบรรจุน้ํา

กลั่นลงในวิเคราะหพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติ (Automatic oxygen bomb calorimeter) 

9. ตอสายไฟสําหรับการจุดระเบิดเขากับลูกบอมบ แลววางลูกบอมบ ลงในบัคเก็ตท่ีบรรจุ

น้ํากลั่น 

10. ปดฝาเครื่องวิเคราะหพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติ กดคีย Shift และตามดวย F2 บน

แผงควบคุมการทํางาน เพ่ือเปลี่ยนโหมดการทํางานใหอยูในโหมดวิเคราะหคาพลังงานความรอนหรือ  

DETR  

11. กด Start ใสหมายเลข Cal ID. Sample ID และน้ําหนักเม็ดตัวอยาง ตามลําดับ 

12. เม่ือเครื่องทํางานเสร็จ ปลอยใหลูกบอมบอยูภายในบัคเก็ตอยางนอย 5 นาที 

13. นําลูกบอมบออกมา เปดวาลวระบายกาซใหกาซระบายออกมาอยางชา ๆ และคงท่ี โดย

ใชเวลาปลอยกาซอยางนอย 1 นาที 

14. เปดฝาลูกบอมบ ตรวจดูภายในวามีชิ้นสวนท่ีเผาไหมไมหมดหรือมีเขมาหรือไม หากมี

แสดงวาตัวอยางนั้นใชไมได ตองทําการบอมบใหม 

15. ฉีดลางผนังภายในของลูกบอมบ ชิ้นสวนทุกสวนภายในลูกบอมบ และแคปซูล ดวยน้ํา

กลั่น ใสลงในขวดรูปชมพูขนาด 500 มิลลิลิตร ใหมีปริมาตรรวมประมาณ 250 มิลลิลิตร 

16. หยดเมทิลเรดอินดิเคเตอร จํานวน 1 หยด 

17. นําขวดชมพูท่ีบรรจุสารละลายตัวอยางตั้งบนเครื่องกวนสารละลายดวยแทงแมเหล็ก เปด

กวนสารละลาย แลวหยดสารละลายกรดไนตริก 1:1 ทีละหยดจนถึงจุดยุติ (ไดสารละลายสีชมพู) แลว

เติมสารละลายกรดไนตริก 1:1 เพ่ิมอีก จํานวน 2 มิลลิลิตร 

18. กรองสารละลายตัวอยางดวยชุดกรองบุชเนอร โดยใชกระดาษกรอง Whatman เบอร 

42 ลงในขวดรูปชมพูขนาด 500 มิลลิลิตร และฉีดลางกระดาษกรองดวยน้ํากลั่น 

19. นําขวดรูปชมพูท่ีบรรจุสารละลายตัวอยางไประเหยบนแทนใหความรอน ใหสารละลาย

ตัวอยางมีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยปดไฟใหแสงสวางระหวางระเหยตัวอยาง 

20. นําขวดรูปชมพูท่ีบรรจุสารละลายตัวอยางต้ังบนเครื่องกวนสารละลายดวยแทงแมเหล็ก 

เปดกวนสารละลาย เติมสารละลายซิลเวอรไนเตรท จํานวน 5 มิลลิลิตร 

21. นําขวดรูปชมพูท่ีบรรจุสารละลายตัวอยางไประเหยบนแทนใหความรอนตอจนเกือบ

เดือด และสารละลายตัวอยางมีลักษณะใส 

22. เม่ือตัวอยางใส หยดสารละลายซิลเวอรไนเตรทลงไปอีก 2 – 3 หยด หากสารละลายยัง

ขุนอยู ใหตมตอไปอีก แลวทําตามขอ 20. – 21. จนกวาสารละลายตัวอยางจะมีลักษณะใส 
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23. ปดแทนใหความรอน แลวนําขวดชมพูท่ีบรรจุสารละลายตัวอยางเก็บในท่ีมืด อยางนอย 

1 ชั่วโมง 

24. กรองสารละลายตัวอยางผานกูชครูซิเบิล และกระดาษกรอง Whatman เบอร 1 ท่ีผาน

การอบท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง และทราบน้ําหนัก โดยลางตัวอยางขณะ

กรองดวยสารละลายกรดไนตริกเจือจาง 

25. อบกูชครูซิเบิลท่ีบรรจุตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 – 3 ชั่วโมง 

26. ปลอยใหเย็นในโถดูดความชื้น ชั่งน้ําหนัก และบันทึกน้ําหนัก 

27. ทําชุดควบคุม (Blank) โดยไมใสตัวอยางมูลฝอย และปฏิบัติเชนเดียวกันกับการวิเคราะห

ตัวอยาง (ขอ 3. – 26.)  

 

การคํานวณ 

 
%Chlorine

(Dry, combustible basis)
 = 

(A - B)

W
 × 27.74 

 

โดยท่ี 

A = น้ําหนักตะกอนซิลเวอรคลอไรดซัลเฟตในตัวอยาง (กรัม) 

B = น้ําหนักตะกอนซิลเวอรคลอไรดในชุดควบคุม (กรัม) 

W = น้ําหนักตัวอยางมูลฝอย (กรัม) 

27.74 = รอยละของคลอรีนในซิลเวอรคลอไรด 

 
%Chlorine

(As received)
 = 

%Chlorine

(Dry, combustible basis)
 × 

%Dry, combustible fraction

100
 

 

โดยท่ี 

%Dry, combustible fraction  

 = รอยละของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง 
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9. คารบอนคงตัว (Fixed carbon) 

 

%Fixed carbon (Dry, combustible basis) 

= 100 - (%AshDry, combustible basis + %Volatile matterDry, combustible basis) 

 

%Fixed carbon (As received) 

= 
%Fixed carbon

(Dry, combustible basis)
 × 

%Dry, combustible fraction

100
 

 

โดยท่ี 

%Dry, combustible fraction  

 = รอยละของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง 
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10. อินทรียคารบอน (Organic carbon) 

 

%Organic carbon (Dry, combustible basis) 

=  
%Volatile matterDry, combustible basis

1.8
 

 

%Organic carbon (As received) 

= 
%Organic carbon

(Dry, combustible basis)
 × 

%Dry, combustible fraction

100
 

 

โดยท่ี 

%Dry, combustible fraction  

 = รอยละของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง 
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11. คารบอน (Carbon) 

 

%Carbon (Dry, combustible basis) 

= %Fixed carbonDry, combustible basis + %Organic carbonDry, combustible basis 

 

%Carbon (As received) 

= 
%Carbon

(Dry, combustible basis)
 × 

%Dry, combustible fraction

100
 

 

โดยท่ี 

%Dry, combustible fraction  

 = รอยละของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง 
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12. ไฮโดรเจน (Hydrogen) 

 

%Hydrogen (Dry, combustible basis) 

=  
%Volatile matterDry, combustible basis

15
 

 

%Hydrogen (As received) 

= 
%Hydrogen

(Dry, combustible basis)
 × 

%Dry, combustible fraction

100
 

 

โดยท่ี 

%Dry, combustible fraction  

 = รอยละของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง 
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13. ออกซิเจน (Oxygen) 

 

%Oxygen (Dry, combustible basis) 

= 100 - %AshDry, combustible basis - %CarbonDry, combustible basis  
- %HydrogenDry, combustible basis - %NitrogenDry, combustible basis  
- %SulfurDry, combustible basis - %ChlorineDry, combustible basis 

 

%Oxygen (As received) 

= 
%Oxygen

(Dry, combustible basis)
 × 

%Dry, combustible fraction

100
 

 

โดยท่ี 

%Dry, combustible fraction  

 = รอยละของมูลฝอยสวนท่ีสามารถติดไฟได ในสภาวะแหง 
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14. อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C:N ratio) 

 

C:N ratio (Dry, combustible basis) 

=  
%Organic carbonDry, combustible basis

%NitrogenDry, combustible basis

 

 

C:N ratio (As received) 

=  
%Organic carbonAs received

%NitrogenAs received

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามสําหรับครัวเรือน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง “ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอยชุมชนและแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการ 

มูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี” 

 

สําหรับครัวเรือน 

 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้ ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล 

สวนท่ี 2 ลักษณะวิธีการจัดการมูลฝอยของครัวเรือนในปจจุบัน 

สวนท่ี 3 พฤติกรรมของสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีตอการจัดการมูลฝอย 

สวนท่ี 4 การมีสวนรวมในการจัดการมูลฝอย 
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สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล 

1.1 เพศ 

 1) ชาย    2) หญิง 

1.2 อาย ุ

 1) ต่ํากวา 20 ป   2) 20 – 30 ป  3) 31 – 40 ป 

 4) 41 – 50 ป   5) 50 ปข้ึนไป 

1.3 สถานภาพ 

 1) หัวหนาครัวเรือน   2) ภรรยา    3) ญาติ 

 4) ผูอยูอาศัย    5) อ่ืน ๆ ระบุ……………………........................…………. 

1.4 ระดับการศึกษา 

 1) ประถมศึกษา   2) มัธยมศึกษา/ปวช. 

 3) ปวส./อนุปริญญา   4) ปริญญาตรี  

 5) สูงกวาปริญญาตรี 

1.5 อาชีพ 

 1) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  2) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

 3) รับจางและบริการ    4) ลูกจางบริษัทหรือองคกรเอกชน  

 5) เกษตรกร     6) นักเรียน/นักศึกษา 

 7) อ่ืน ๆ  ระบุ………….........................................................................................………………….. 

1.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 1) นอยกวา 5,000 บาท    2) 5,000 – 10,000 บาท 

 3) 10,001 – 15,000 บาท   4) มากกวา 15,000 บาท 

1.7 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

  1) 1 คน     2) 2 คน   3) 3  คน 

4) 4 คน     5) 5 คน 

6) 6 คนข้ึนไป 
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1.8 ประเภทท่ีอยูอาศัย 

 1) บานเดี่ยว     2) ตึกแถว/อาคารพาณิชย  

 3) หองแถว     4) รานคาของชํา 

 5) รานอาหารตามสั่ง    6) อ่ืน ๆ ระบ…ุ………...................…………….. 

 

สวนท่ี 2 ลักษณะวิธีการจัดการมูลฝอยของครัวเรือนในปจจุบัน 

2.1 ครัวเรือนของทานมีมูลฝอยท่ีถูกนําไปท้ิงหรือกําจัด 

1) ทุกวัน     2) สัปดาหละ 1 ครั้ง 

3) สัปดาหละ 2 ครั้ง    4) อ่ืน ๆ ระบุ…………..................…………….. 

2.2 ลักษณะวิธีการกําจัดมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือนของทาน 

1) ใสถังรองรับมูลฝอยใหเทศบาลนําไปกําจัด 

2) จัดการเองบางสวน และท่ีเหลือใสถังรองรับมูลฝอยของเทศบาล  

3) จัดการเองท้ังหมด 

2.3 หากทานจัดการมูลฝอยเอง ทานจัดการโดยวิธีใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1) นําไปหมักทําปุย/น้ําหมักชีวภาพ 

2) เผา 

3) คัดแยกมูลฝอยท่ีขายได 

4) นําไปท้ิงนอกบานตามพ้ืนท่ีรกราง 

5) ขุดหลุมฝง 

6) เทกองกลางแจง 

7) อ่ืน ๆ ระบุ …...............................................................................……………………………….. 

2.4 มูลฝอยท่ีเกิดจากครัวเรือนของทานสวนใหญเปนมูลฝอยประเภทใด (เรียงลําดับจากมากไปนอย) 

1) มูลฝอยอินทรีย เชน เศษพืชผัก เศษอาหาร  เศษเนื้อฯลฯ 

2) มูลฝอยรีไซเคิล เชน แกว  กระดาษ  ขวดพลาสติก  ยางรถยนต ฯลฯ 

3) มูลฝอยท่ัวไป เชน  เศษผา  กลองโฟม ถุงขนม ฯลฯ 

4) มูลฝอยอันตราย เชน ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต ภาชนะบรรจุสารเคมีตาง ๆ ฯลฯ 

5) อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................................................... 
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2.5 ครัวเรือนของทานมีการคัดแยกมูลฝอยหรือไม 

1) ไมมี 

2) มี  ประเภทมูลฝอยท่ีคัดแยกได ไดแก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1) ขวดน้ําพลาสติก   2) เศษกระดาษ เชน หนังสือเลม 

 3) พลาสติกอ่ืน ๆ   4) กระดาษกลองนม กลองตาง ๆ 

 5) โลหะตาง ๆ   6) ขวดแกว 

 7) กระปองอลูมิเนียม   8) เศษเหล็ก 

 9) เครื่องใชไฟฟา   10) เครื่องใชสํานักงาน 

 11) ยางรถยนต   12) เศษวัสดุจากการเกษตร  

 13) มูลฝอยอันตราย เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดยาฆาแมลง ฯลฯ 

             14) ประเภทอ่ืน ๆ ระบุ……………………………………………….. 

2.6 มูลฝอยอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากครัวเรือน ทานมีการคัดแยกออกจากมูลฝอยท่ัวไปหรือไม 

1) คัดแยกออกจากมูลฝอยท่ัวไปทุกครั้ง 

2) มีการคัดแยกออกจากมูลฝอยท่ัวไปเปนบางครั้ง 

3) ไมเคยคัดแยกออกจากมูลฝอยท่ัวไปเลย 

2.7 ทานจัดการมูลฝอยอันตรายท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือนดวยวิธีใด 

1) เผา 

2) คัดแยกเพ่ือนําไปขาย 

3) ใสถังรองรับมูลฝอยใหเทศบาลนําไปกําจัด 

4) อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................................................... 
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สวนท่ี 3 พฤติกรรมของสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีตอการจัดการมูลฝอย 

คําช้ีแจง: ทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีกําหนดใหท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานตามความเปนจริง 

มากท่ีสุด     หมายถึง ปฏิบัติอยางเครงครัด 

 มาก      หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง  

ปานกลาง    หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง 

นอย      หมายถึง ไมคอยปฏิบัติ 

นอยท่ีสุด     หมายถึง     ไมเคยปฏิบัติ 

 

ขอความ 

การปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

การลดปริมาณมูลฝอย (Reduce)      

1. ทานเลือกใชสินคายี่หอท่ีสามารถหาซ้ือแบบเติม (รี

ฟล) มาใช 

     

2. ทานใชถุงผา ตะกราเพ่ือลดการใชถุงพลาสติก      

3. ทานใชปนโตหรือกลองขาวใสอาหารแทนกลองโฟม      

4. ทานหลีกเลี่ยงการใชวัสดุสิ้นเปลืองแบบใชครั้งเดียว

ท้ิง เชน แกวน้ําพลาสติก จานกระดาษกลองโฟม 

     

5. ทานเลือกซ้ือสินคาท่ีมีบรรจุภัณฑเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

     

การใชซํ้า (Reuse)      

6. ทานใชภาชนะท่ีสามารถใชซํ้าได เชน จาน แกวน้ํา      

7. ทานใชบรรจุภัณฑซํ้าหลายครั้งกอนท้ิง เชน กลอง

กระดาษ 

     

8. ทานเลือกสินคาท่ีสามารถใชซํ้าได เชน ถานไฟฉาย

แบบชารจได 
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ขอความ 

การปฏิบัต ิ

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

9. ทานมีการดัดแปลงของเหลือใช หรือประดิษฐเพ่ือใช

ประโยชน 

     

10. ทานนําเสื้อผาเกาไปบริจาคหรือนํามาทําผาถูพ้ืน      

การนํามูลฝอยกลับมาใชใหม (Recycle)      

11.  ทานเลือกซ้ือสินคาท่ีนํามารีไซเคิลได เชน ขวดน้ําดื่ม

พลาสติก 

     

12.  ทานเลือกซ้ือสินคาท่ีประดิษฐจากวัสดุรีไซเคิล      

13. ทานคัดแยกมูลฝอยท่ีสามารถรีไซเคิลไดออกจาก      

มูลฝอยประเภทอ่ืน เชน ขวดแกว กระดาษ พลาสติก 

โลหะ ฯลฯ 

     

14. ทานเขารวมกิจกรรมสงเสริมการคัดแยกมูลฝอยกับ

เทศบาลโดยการคัดแยกขยะใส 3 หวง 

     

15. ทานนํามูลฝอยรีไซเคิลเขาสูกระบวนการผลิตเปน

สินคาใหม เชน ขายใหรานรับซ้ือของเกา  
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สวนท่ี 4 การมีสวนรวมในการจัดการมูลฝอย 

 

4.1 ทานคิดวาอะไรเปนแรงจูงใจใหประชาชนคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1) รายไดเพ่ิมข้ึน    2) ชวยประหยัดคาใชจายในครัวเรือน 

3) ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  4) ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 

5) อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................................................ 

4.2 ถาหากเทศบาลหรือหนวยงานภายนอก  เชิญชวนทานเขารวมกิจกรรมการจัดการมูลฝอย      

ของชุมชน ทานจะเขารวมหรือไม 

1) ไมเขารวม 

2) เขารวม 

4.3 หากทานประสงคจะเขารวม กิจกรรมท่ีทานสนใจในการชวยลดปริมาณมูลฝอยคือขอใด 

1) การทําน้ําหมักหรือปุยหมักจากมูลฝอยอินทรีย (เศษผักผลไม เศษเนื้อสัตว ฯลฯ) 

2) การทําสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

3) การคัดแยกมูลฝอยขายได 

4) การทําบอหมักแกสชีวภาพไวใชในครัวเรือน 

5) อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................................................ 

4.4 ทานคิดวาวิธีการนี้จะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนได 

1) รณรงคประชาสัมพันธ/จัดกิจกรรมเรื่องการแยกประเภทและใชประโยชนจากมูลฝอย 

2) ออกกฎหมายใหครัวเรือนท่ีไมคัดแยกมูลฝอยจายคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนหรือ ลด

คาธรรมเนียมใหกับครัวเรือนท่ีคัดแยกมูลฝอย 

3) เทศบาลสนับสนุนอุปกรณคัดแยกมูลฝอยใหท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

4) อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................................................ 

4.5 ในภาพรวมทานคิดวาการจัดการมูลฝอยในครัวเรือน  ในชุมชน และของเทศบาลเปนอยางไร 

 1) เหมาะสมดีแลว  

 2) ยังไมคอยดี มีบางสวนตองปรับปรุงแกไข 

 3) ไมดีเลย 

 4) อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................................................................... 
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4.6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ตอการจัดการมูลฝอยในพ้ืนท่ีของทาน 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามสําหรับสถานประกอบการ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง “ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอยชุมชนและแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการ 

มูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี” 

 

สําหรับสถานประกอบการ 

 

คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ลักษณะวิธีการจัดการมูลฝอยของสถานประกอบการในปจจุบัน 

สวนท่ี 2 ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน 
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สวนท่ี 1 ลักษณะวิธีการจัดการมูลฝอยของสถานประกอบการในปจจุบัน 

 

1.1 สถานประกอบการของทานมีมูลฝอยท่ีถูกนําไปท้ิงหรือกําจัด 

 1) ทุกวัน     2) สัปดาหละ 1 ครั้ง 

 3) สัปดาหละ 2 ครั้ง    4) อ่ืน ๆ ระบุ………..................……………….. 

1.2 ลักษณะวิธีการกําจัดมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบการของทาน 

1) ใสถังขยะใหเทศบาลนําไปกําจัด 

2) จัดการเองบางสวน และท่ีเหลือใสถังรองรับมูลฝอยของเทศบาล  

3) จัดการเองท้ังหมด 

1.3 หากสถานประกอบการของทานจัดการมูลฝอยเอง ทานจัดการโดยวิธีใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1)  นําไปหมักทําปุย/น้ําหมักชีวภาพ 

2)  เผา 

3)  คัดแยกขยะท่ีขายได 

4)  นําไปท้ิงนอกสถานประกอบการตามพ้ืนท่ีรกราง 

5)  ฝงกลบ 

6)  เทกองกลางแจง 

7)  อ่ืน ๆ ระบุ ………...............................................................................…………………… 

1.4 มูลฝอยท่ีเกิดจากสถานประกอบการของทานสวนใหญเปนมูลฝอยประเภทใด (เรียงลําดับจากมาก 

ไปนอย) 

1) มูลฝอยอินทรีย เชน เศษพืชผัก เศษอาหาร  เศษเนื้อ ฯลฯ 

2) มูลฝอยรีไซเคิล เชน แกว  กระดาษ  ขวดพลาสติก  ยางรถยนต  ฯลฯ 

3) มูลฝอยท่ัวไป เชน  เศษผา  กลองโฟม ถุงขนม ฯลฯ 

4) มูลฝอยอันตราย เชน ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต ภาชนะบรรจุสารเคมีตาง ๆ ฯลฯ 

5) อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................................................... 
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1.5 สถานประกอบการของทานมีการคัดแยกมูลฝอยหรือไม 

1) ไมมี 

2) มี  ประเภทมูลฝอยขยะท่ีคัดแยกได ไดแก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1) ขวดน้ําพลาสติก   2) เศษกระดาษ เชน หนังสือเลม 

 3) พลาสติกอ่ืน ๆ   4) กระดาษกลองนม กลองตาง ๆ 

 5) โลหะตาง ๆ   6) ขวดแกว 

 7) กระปองอลูมิเนียม   8) เศษเหล็ก 

 9) เครื่องใชไฟฟา   10) เครื่องใชสํานักงาน 

 11) ยางรถยนต   12) เศษวัสดุจากการเกษตร  

 13) มูลฝอยอันตราย เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดยาฆาแมลง ฯลฯ 

 14) ประเภทอ่ืน ๆ ระบุ……………………………………………….. 

 

1.6 ขยะอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากสถานประกอบการของทานมีการคัดแยกออกจากมูลฝอยท่ัวไปหรือไม 

1) คัดแยกออกจากมูลฝอยท่ัวไปทุกครั้ง 

2) มีการคัดแยกออกจากมูลฝอยท่ัวไปเปนบางครั้ง 

3) ไมเคยคัดแยกออกจากมูลฝอยท่ัวไปเลย 

1.7 ทานจัดการมูลฝอยอันตรายท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบการของทานดวยวิธีใด 

1) เผา 

2) คัดแยกเพ่ือนําไปขาย 

3) ใสถังรองรับมูลฝอยใหเทศบาลนําไปกําจัด 

4) อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................................................... 

1.8 ปริมาณมูลยฝอยท่ีเกิดข้ึนตอวันมีจํานวน.............................กิโลกรัม 

1.9 หากเทศบาลตําบลพระแทนหรือหนวยงานอ่ืนเชิญชวนสถานประกอบการทานเขารวมกิจกกรม

ดานการจัดการมูลฝอย ทานสนใจเขารวมหรือไม 

 เขารวม 

 ไมเขารวม  เพราะ.................................................................................................................. 
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สวนท่ี 2 ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลพระแทน 

2.1 สถานประกอบการของทานประสบปญหา/มีอุปสรรคในการจัดการมูลฝอยหรือไม  

(อธิบาย)………………………………………………………………………………………………………........................

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

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

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

.........................……..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................………… 

2.2 ทานมีขอเสนอแนะในการจัดการมูลฝอยชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลพระแทนหรือไม 

(อธิบาย)………………………………………………………………………………………………………........................

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

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

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

.........................……..........................................................................................................................  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามสําหรับสําหรับนายกเทศมนตรี 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง “ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอยชุมชนและแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการ 

มูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี” 

 

สําหรับนายกเทศมนตรี 

 

คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้ ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี 2 แนวนโยบายการจัดการมูลฝอยของเทศบาล 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อผูใหขอมูล................................................................................................................................. 

1.2 อายุ.................................ป 

1.3 การศึกษา...................................................................................................................................... 

1.4 หนาท่ีความรับผิดชอบ.................................................................................................................... 

1.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน...................................................................................................................... 

1.6 วันท่ีสัมภาษณ…………………………………………………………………………..........…………........................ 

 

สวนท่ี 2 แนวนโยบายการจัดการมูลฝอยของเทศบาล 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามสําหรับผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง “ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอยชุมชนและแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการ 

มูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี” 

 

สําหรับผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 

คําช้ีแจง แบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 สวนท่ี 2 ขอมูลดานการคัดแยกและการใชประโยชนจากมูลฝอย 

สวนท่ี 3 ขอมูลการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

 สวนท่ี 4 ขอมูลดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อผูใหขอมูล................................................................................................................................. 

1.2 อายุ.................................ป 

1.3 การศึกษา...................................................................................................................................... 

1.4 หนาท่ีความรับผิดชอบ.................................................................................................................... 

1.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน...................................................................................................................... 

1.6 วันท่ีสัมภาษณ…………………………………………………………………………..........…………........................ 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานการคัดแยกและการใชประโยชนจากมูลฝอย 

2.1 หนวยงานของทานมีโครงการ/กิจกรรมการใชประโยชนจากมูลฝอยอะไรบาง 

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

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
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สวนท่ี 3 ขอมูลการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

3.1 หนวยงานของทานมีการจัดใหมีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนหรือไม 

 มี  

 ไมมี และยังไมมีนโยบายคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน 

 ไมมี แตมีนโยบายจะคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน 

3.2 วิธีการแยกท้ิงและเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 แยกท้ิงหนาบานตามเวลา 

 แยกท้ิงตามจุดท่ีกําหนด 

 แยกท้ิงในวันพิเศษ 

3.3 ภาชนะรองรับของเสียอันตรายท่ีใชอยูในปจจุบัน 

 กรณีแยกท้ิงหนาบานใชภาชนะ............................................................................ 

 กรณีแยกท้ิงตามจุดท่ีกําหนด 

 ภาชนะตามท่ีอปท.กําหนด 

 กรณีแยกท้ิงในวันพิเศษใชภาชนะ....................................................................... 

3.4 หนวยงานของทานมีวิธีการจัดการของเสียอันตรายชุมชนอยางไร 

 ยังไมมีการดําเนินการใด ๆ  

 จางบริษัทเอกชนดําเนินการ 

 อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................................................ 

 

สวนท่ี 4 ขอมูลดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

4.1 หนวยงานของทานไดรับการรองเรียนจากประชาชนเก่ียวกับสถานท่ีกําจัดมูลฝอยหรือไม 

 ไมมี 

 มี 

เรื่อง...........................................................การแกไข..................................................... 

เรื่อง...........................................................การแกไข..................................................... 

เรื่อง...........................................................การแกไข..................................................... 
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4.2 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง “ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของมูลฝอยชุมชนและแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการ 

มูลฝอยชุมชนของเทศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี” 

 

สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย 

 

คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้เนื้อหาประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 สวนท่ี 2 ขอมูลดานการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อผูใหขอมูล................................................................................................................................. 

1.2 อายุ.................................ป 

1.3 การศึกษา...................................................................................................................................... 

1.4 หนาท่ีความรับผิดชอบ.................................................................................................................... 

1.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน...................................................................................................................... 

1.6 วันท่ีสัมภาษณ…………………………………………………………………………..........…………........................ 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานการปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย 

2.1 ชวงเวลาท่ีทานปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยคือชวงเวลาใด 

 08.30 – 16.30 น.   04.00 – 12.00 น. 

2.2 ความถ่ีในการเก็บขนมูลฝอยก่ีรอบตอวัน 

 1-2 รอบตอวัน    2–3 รอบตอวัน 

2.3 ทานคิดวาความถ่ีในการเก็บขนมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเพียงพอหรือไม 

 เพียงพอ  

 ไมเพียงพอ  ควรจะ................................................................................................................ 

2.4 ความถ่ีในการจัดวางถังรองรับมูลฝอยในชุมชนเหมาะสมหรือไม 

 เหมาะสม 

 ไมเหมาะสม  ควรจะ.............................................................................................................. 

2.5 ถังขยะท่ีตั้งตามบานเรือนประชาชนมีสภาพเปนอยางไร 

 อยูในสภาพดี 

 ชํารุดแตกหรือรั่ว 

 ภาชนะทําดวยวัสดุท่ีไมม่ันคงแข็งแรง 

 ลักษณะภาชนะทําความสะอาดยาก 

 ไมมีฝาปดหรือมีแตปดไมสนิท 

 มีคราบสกปรก 

 อ่ืน ๆ ...................................................................................................................................  
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2.6 ถังรองรับมูลฝอยหรือท่ีรวบรวมมูลฝอยท่ีมีอยูในชุมชนมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณมูลฝอย

หรือไม 

 เพียงพอ 

 ไมเพียงพอ 

 

2.7 มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชนสวนใหญเปนมูลฝอยประเภทใด 

 มูลฝอยรีไซเคิล  

 มูลฝอยมูลฝอยอันตราย เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ ขวดยาฆาแมลง ฯลฯ 

 มูลฝอยมูลฝอยท่ัวไป เชน ถุงขนม  ถุงพลาสติก ผาออมเด็ก เศษอิฐ ฯลฯ 

 มูลฝอยอินทรีย เชน เศษอาหาร  พืชผักสด เศษหญา ก่ิงไม ฯลฯ 

2.8 ทานมีการคัดแยกมูลฝอยกอนนําไปกําจัดหรือไม 

  1) ไมมี 

  2) มี  ประเภทมูลฝอยท่ีคัดแยกได ไดแก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1) ขวดน้ําพลาสติก  2) เศษกระดาษ เชน หนังสือเลม 

 3) พลาสติกอ่ืน ๆ   4) กระดาษกลองนม กลองตาง ๆ 

 5) โลหะตาง ๆ   6) ขวดแกว 

 7) กระปองอลูมิเนียม  8) เศษเหล็ก 

 9) เครื่องใชไฟฟา   10) เครื่องใชสํานักงาน 

 11) ยางรถยนต   12) เศษวัสดุจากการเกษตร  

 13) มูลฝอยอันตราย เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ ฯลฯ 

 14) ประเภทอ่ืน ๆ ระบุ……............................………………………………………….. 

2.9 ทานมีการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลครบถวนหรือไมขณะเก็บขนมูลฝอย เชน 

รองเทาบูท ถุงมือหนัง ผาปดปากจมูก เสื้อสะทอนแสง ฯลฯ 

 ไมมี  

 มี   
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2.10 ถังขยะท่ีตั้งตามบานเรือนประชาชนกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ หรือไม  

 ไมมี  

 มี  ทําใหเกิดปญหา คือ   

 สงกลิ่นเหม็นรบกวน  

 ความรําคาญจากสัตวและแมลง เชน หนู แมลงสาบ มด  

 อ่ืน ๆ ............................................................................. 

 

2.11 สภาพปญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติงาน 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ช่ือ-สกุล นางสาวปราณี แดงเขียว 

ท่ีอยู 58 ม.4 ต.อุโลกสี่หม่ืน อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี 71130 

 โทรศัพท 084-802-6225 

 E-mail address: Pranee979@hotmail.co.th 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2542 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

สถาบันราชภัฏนครปฐม 

พ.ศ. 2555 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการฝกงานและอบรม 

พ.ศ. 2560 ผานการอบรมหลักสูตรการจัดการเหตุรําคาญ (กรณีกลิ่นรบกวน)    

จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2560 ผานการฝกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุน

ท่ี 3 จากสถาบันพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม กรม

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ปจจุบัน   ขาราชการสวนทองถ่ิน ตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ

ปฏิบัติการ สังกัดเท  ศบาลตําบลพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพและเผยแพร ปราณี แดงเขียว และดาวรุง สังขทอง. (2560, 20-21 กรกฎาคม). 

พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและสถานประกอบการของ

เทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี. ใน การ

ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 7 เรื่อง 

“ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสรางสรรคสูการพัฒนาท่ียั่งยืน”. (น. 

S212-S226) การประชุมจัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) กรุงเทพฯ. 
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