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บทคัดยอ 
 ปญหาวิกฤตของ “มูลฝอย” ท่ีผานมาน้ัน รัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ มีมติ Roadmap ดําเนินการ
ตามขอเสนอนโยบายของรัฐแบบเรงดวน ประกาศใหเปนวาระแหงชาติใหทุกพ้ืนท่ีเรงแกไขปญหามูลฝอย ดวย
เหตุผล จึงศึกษาขอมูลพ้ืนฐานทางดานปริมาณและคุณลักษณะมูลฝอย โดยผานวิธีการคัดแยกองคประกอบของมลู
ฝอย จากการสุมเก็บตัวอยางมลูฝอยโดยตรง (Direct Sampling)  โดยวิธี “Quartering” จากจุดพักมูลฝอยภายใน
มหาวิทยาลยั ไดแก หอพัก อาคารเรียน อาคารสํานักงาน ศูนยอาหาร เปนตน  เพ่ือทําการคัดแยกหาคุณลักษณะมูล
ฝอยทางกายภาพ (Composition)  ไดแก ความชื้น สารเผาไหมได  เถา  คารบอน เปนตน ทดลองคุณลักษณะมูล
ฝอยโดยวิธี Proximate Analysis ของเชื้อเพลิงมูลฝอย ตามมาตรฐาน ASTM และคาความรอนจากการ  Bomb 
calorimeter ขององคประกอบมลูฝอย ผลการศึกษา พบวาอัตราการการเกิดมูลฝอยเฉลี่ย 0.14 กิโลกรัม/คน/วัน 
สัดสวนมูลฝอยสวนใหญ แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก มูลฝอยอินทรีย  มลูฝอยท่ัวไป มูลฝอยรีไซเคิล  และมูลฝอย
อันตราย  สวนองคประกอบมูลฝอย แบงออกเปน 10 ประเภท ดังน้ี เศษอาหาร 30.00% พลาสติก 23.76 % 
กระดาษ 21.82 %  แกว 7.25 % โลหะ 3.60 หิน กระเบ้ือง 3.43 % เศษไม 2.88 %  ยางและหนัง 2.20 % ผา 
1.42 % และอื่นๆ 5.82 % ตามลําดับ เน่ืองจากการรับประทานอาหารในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด จึงสงผลตอมูล
ฝอยประเภทอินทรีย (เศษอาหาร) ท่ีมสีัดสวนมากกวามลูฝอยประเภทอื่นๆ และสงผลใหมลูฝอยท่ีเผาไหมไดเหลาน้ัน 
มีคุณสมบัติท่ีมีคาความชื้นสูง เน่ืองจากมสีัดสวนเศษอาหาร ในปริมาณสูง สวนมูลฝอยท่ีสามารถเผาไหมและใหคา
ความรอนได 93.05 %  มีคาเฉลีย่ความรอนรวม 5,684 kcal/g จึงกลาวไดวาคุณลักษณะมูลฝอย มคีวามสําคัญตอ
กระบวนการตัดสินใจ เพ่ือนําไปสูแนวทางการตัดสินใจ และพัฒนาแนวทางการจัดการมูลฝอยท่ีเปนประโยชน และ
การใชทรัพยากรอยางคุมคาตอไป 
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Abstract 
Previously, Thailand has encountered crisis of waste for a decade. The government 

emphasized on this issue as national agenda. Hence, it was drafted as the solid and hazardous 
waste management  roadmap For this reason the university..Results  to study found solid waste 
average rate of 0.14 kg / person / day. that  composition of the solid waste division has 4 types; 
general waste, organic waste, recycle waste and hazardous waste  as follows  food  waste  30.00 
%  plastic  23.76 %  paper 21.82 %  glass  7.25 % leaf debris  2.88 % stone tile  3.43 % tatter 2.20 
% metal 3.60%  other 5.82% respectively because activity of eating in everyday life. As a result of 
organic waste. The proportion than other types of waste. And the resulting solid combustible 
them. Have a high moisture content. 68.19 % The solid waste that can be combustion and the 
heat. 93.05% and The average of the total thermal energy 5,684 kcal / g. It said that 
characteristics solid are important to the decision-making process.For to guide decisions and 
improve solid waste management is helpful. And the use of resources worth following. 
Keywords: Solid Waste, Waste Characteristics ,Solid Waste  Management,Sources of solid waste 
 

บทนํา   
ปญหาวิกฤตของ“มูลฝอย”ท่ีผานมาของประเทศไทยน้ันมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น  จากการพัฒนาทางดาน

เศรษฐกิจ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและพฤติกรรมการบริโภคสงผลใหปริมาณมูลฝอยตกคางสะสมเปนจํานวนมาก  
รัฐบาลคณะทํางานรักษาความสงบแหงชาติ มีมติ Roadmap ดําเนินการตามขอเสนอนโยบายของรัฐแบบเรงดวน 
ประกาศใหเปนวาระแหงชาติใหทุกพ้ืนท่ีเรงแกไขปญหามูลฝอย ซึ่งในป 2557 ประเทศไทยมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น
ประมาณ 26.2 ลานตัน/ป มีปริมาณมูลฝอยท่ีกําจัดถูกตอง 7.9 ลานตัน/ป  และการนํามูลฝอยกลับมารีไซเคิลเพียง 
4.8 ลานตัน/ป มหาวิทยาลัยจัดเปนแหลงกําเนิดมูลฝอยท่ีสาํคัญอกีแหงหน่ึง เน่ืองจากมีกิจกรรมในรูปแบบตางๆท้ังท่ี
เกิดจากนักศึกษาและบุคลากร ในแตละวัน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงของภาคใต 
จากแนวโนมของประชากรท่ีมากขึ้น ซ่ึงมีการสรางมูลฝอยหลายประเภทในแตละวัน จึงกอใหเกิดปญหามูลฝอย
ตกคางสะสมในมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดปญหาตางๆมากมาย  เชน การท้ิงมูลฝอยลงทอระบายนํ้า นํ้าชะลางมูลฝอย 
มลพิษทางอากาศท่ีสงกลิ่นเหม็นรบกวน อีกท้ังเปนแหลงของเชื้อโรคตางๆ เปนตน รวมปญหาท้ังทางสุขภาพอนามัย 
จากปญหาความเปนมาดังกลาวน้ี ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จากขอมูลปริมาณมูลฝอยท่ี
เกิดขึ้นประมาณ มีปริมาณมูลฝอยประมาณ วันละ 5-6 ตัน/วัน หรือ 140-160  ตัน/เดือน พบมูลฝอยประเภทวัสดุรี
ไซเคิล ประมาณ 12-13 ตัน/เดือน ยังไมรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยประเภทอื่นๆกองอาคารสถานท่ี (2558) 
และมีอัตราการเกิดมูลฝอย 0.14 กิโลกรัมตอคนตอวัน ซ่ึงจากประเด็นปญหาน้ีสงผลใหมหาวิทยาลัยตองรับภาระ
อยางหนักในการเสียงบประมาณใหกับเทศบาลในการกําจัดมูลฝอยท่ีมีแนวโนมเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเร่ือยๆ 

ทําใหมีความสนใจศึกษาคุณลักษณะมูลฝอยและแนวทางการจัดการมูลฝอย  เชน ปริมาณและคุณลักษณะ
มูลฝอยทางกายภาพ  รวมท้ังแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสม โดยมีวตัถุประสงคการวิจัย  คอื ศึกษาสถานการณการ
จัดการมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตลอดจนศึกษาการจัดการมูลฝอยท่ีเหมาะสม
สําหรับการพัฒนาการจัดการมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยตอไป 
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1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะมูลฝอย และการจัดการมูลฝอยในปจจุบันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ 
2. เพ่ือหาแนวทางรูปแบบการพัฒนาการจัดการมูลฝอยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ 

 

แนวคิด  ทฤษฎี  กรอบแนวคิด  
นิยามมูลฝอย 
โดยปกติแลว“มูลฝอย”ทําใหนึกถึงสิ่งปฎิกูลหรืออยูในรูปของเสีย คําวา “มูลฝอย”น้ันไดมีการบัญญัติขึ้น

จากหลายสํานักแลวแตนิยามท่ีใหความหมาย ซ่ึงมีคําจํากัดความท่ีคลายคลึงกันในแตละสํานัก ไดแก 
กรมควบคุมมลพิษ (2552) ไดใหคําจํากัดความของ“มูลฝอย”คือ“มูลฝอยจําพวกเศษกระดาษ เศษ

วัสดุผาฯลฯ ยกเวนจากโรงงานเน่ืองจากจัดการโดยเฉพาะ เพ่ือนําไปทําลายหรือรวบรวมเก็บขนตอไป ซึ่งเปนไป
ตามกฎหมายโรงงาน” 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (2535) ใหคําจํากัดความวา “มูลฝอย”ไดแก “กระดาษ อาหาร ผา 
สินคา ซากสัตวหรือสิ่งอื่นใด และสารเคมีอันตรายจากครัวเรือน” 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2535) โดยใหคําจํากัดวา“มูลฝอย”ไดถูกจัดเปนของเสียรูปแบบ
ประเภทหน่ึง ท่ีถูกปลอยหรือถูกท้ิงมาจากแหลงกําเนิดมลพิษ ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง  

ประเภทมูลฝอย 
การแบงประเภทมูลฝอยไดมีการใหนิยามหรือคําจํากัดความของคําวามูลฝอยไวหลายอยางดวยกันแตโย

สวนใหญก็ยังคงมีความหมายท่ีคลายคลึงกัน โดยการจําแนกมูลฝอยน้ันมีความสําคัญมาก เพ่ือท่ีสามารถนํามูลฝอย
ไปกําจัดไดอยางถูกวิธีและถูกตอง  โดยพิจารณาจากการยอยสลายของ“มูลฝอย”ไดแก (ดัดแปลงจากกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลนครศรีธรรมราช, 2550 ) 

1. มูลฝอยเปยก (Garbage) คือ มูลฝอยจําพวกสลายไดงาย รวดเร็วไดแกเศษอาหารทุกอยางท่ีมีความชื้น
ของนํ้าปะปนมาจากการท้ิงสูง สงกลิ่นเหม็นอยางรวดเร็วตองเรงกําจัดไดแก เศษพืชผัก เปลือกผลไม เปนตน 

2. มูลฝอยแหง (Rubbish) คือ มูลฝอยท่ียอยสลายไดยาก ความชื้นมีนอยมากหรืออาจแทบไมมีความชื้น
ใดๆไดแกจําพวกเศษผาแกวโลหะไมพลาสติกฯลฯ 

3. มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) ไดแก มูลฝอยมูลฝอยท่ีมีสารเคมี เปนพิษ รวมถึงมูลฝอยจาก
สถานท่ีมีเชื้อโรคปนเปอน ไดแก  เข็ม ยาฆาแมลง  เปนตน 

คณะทํางานโครงการวิจัยรวมไทย – ญ่ีปุน (2549) ศึกษาการจัดการมูลฝอยเพ่ือพัฒนาการคัดแยกวัสดุใช
แลว  และกําหนดระบบขึ้นมาสําหรับการรวบรวมและเก็บขนท่ีเหมาะสม ในการดําเนินโครงการมี3 ชุมชนนํารอง 
ไดแก ชุมชนกลางนา ชุมชนปาลมซิต้ี และชุมชนควนสันติ พบวา ประชาชนมีอัตราการกอมูลฝอยตอวันของชุมชน
กลางนามีคา 823.4 กรัม  ชุมชนควนสันติ 831.1  กรัม และชุมชนปาลมซิติ้ 366.5  กรัม ภาชนะรองรับและแยกมูล
ฝอย  ไดแก ถุงรองรับมูลฝอยรีไซเคิลหนาบาน ขยะอินทรียจะมีตะแกรงแยกกากและนํ้า  ซึ่งการดําเนินงานระบบ
การคัดแยกมูลฝอย การรวบรวมมูลฝอยจากในการรวมมือของประชาชนแบบใหมซ่ึงอาจทําใหไมสะดวกสบาย 
นอกจากน้ี เชื่อวาการจัดการมูลฝอยในตางประเทศไมนาจะไดรับการยอมรับจากประชาชนสวนใหญในประเทศไทย 
อยางไรก็ตาม คณะทํางานโครงการวิจัยรวมไทย-ญ่ีปุนฯ ไดพิสูจนใหเห็นวา ระบบการคัดแยก ในพ้ืนท่ีนํารอง
สามารถทําไดหากมีการวางแผนอยางชัดเจน เมื่อประชาชนและกลุมธุรกิจทองถิ่นเกิดความตระหนักในการคัดแยก
มูลฝอย ก็ทําใหเกิดความรวมมือในการคัดแยกมูลฝอยไดเปนอยางดี 

มลฤดี ตรีวัย (2555) ศึกษาพฤติกรรมการแยกมูลฝอยของชุมชนโดยกําหนดปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมและเสนอแนะแนวทางการจัดการมูลฝอย ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลพบวาพฤติกรรมของกลุม
ตัวอยางมีการแยกมูลฝอยรอยละ 82.0 สวนพฤติกรรมท่ีกลุมตัวอยางรับรูในระดับนอยไดแกการเขารวมกิจกรรมของ
โครงการและการรับรูขาวสารของโครงการเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการคัด
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แยกขยะของกลุมตัวอยางจากการวิเคราะหดวยวิธี Simple Logistic Regression เพ่ือหาความสัมพันธกับ
พฤติกรรมและปจจัยตางๆในการคัดแยกมูลฝอย เชน รายได การรับรูขาวสาร การเขารวมกิจกรรม พฤติกรรมการ
แยก เปนตน พบวา ประชาชนมีความรูเร่ืองการรับรูขาวสารและการแยกมูลฝอยอยูท่ีรอยละ5.83 

สวนปจจัยท่ีไมเกี่ยวของ คือการทําปุยหมักจากมูลฝอยมูลฝอยอินทรีย เพราะเห็นวาประชาชนสวนใหญมี
การดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันแบบเรงรีบ จึงไมไดมีเวลาในการแยกมูลฝอยในครัวเรือน และหากแยกมูลฝอย
แลวประชาชาชนยังขาดความรูในการทําปุยหมัก 

อุษา วิเศษสุมน (2547) ศึกษาแนวทางปรับปรุงการจัดการมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต สํารวจลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติท้ังทางเคมีของมูลฝอย ผลจากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยมี
ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ยอยูท่ี 4.8 ตันตอวันซ่ึงจําแนกออกเปนมูลฝอยท่ียอยสลายไดรอยละ 34 มูลฝอยยอยสลายยาก
รอยละ 48 มูลฝอยจากสวนหยอมรอยละ 17 และมูลฝอยอันตราย รอยละ 1 ตามลําดับสวนการศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพ พบวามูลฝอยจากโรงอาหารมีปริมาณความชืน้สูงสุด คือ รอยละ 66.72 และมูลฝอยมูลฝอยอื่นๆ มีปริมาณ
ความชื้นรอยละ 48.84 สวนคุณสมบัติทางเคมี ไดแก คาความรอนของมูลฝอย พบวามีคาเทากับ 6,701 กิโลแคลอร่ี
ตอกิโลกรัม ซ่ึงจากการศึกษาองคประกอบมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย  ทําใหมหาวิทยาลัยไดมีการจัดการมูลฝอยให
มีปริมาณลดนอยลงโดยเนนถึงการรีไซเคิลมูลฝอยใหมากขึ้นกอนนําไปกําจัดปลายทาง 

D.P. Smyth et al (2010) ศึกษาถึงการวางแผนของการจัดการมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย Prince 
George Campus of the University of Northern British Columbia (UNBC) เพ่ือใหเกิดการการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาองคประกอบ และปริมาณของมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นภายในพ้ืนท่ีดําเนินการจัดการมูลฝอย
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอแนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยในระดับยุทธศาสตร สําหรับการลด
ปริมาณมูลฝอยท่ีสูงขึ้นโดยการนําไปรีไซเคิลและการทําปุยหมักปริมาณมูลฝอยของมหาวิทยาลัยปรินซมีปริมาณมูล
ฝอยเฉลี่ยอยูท่ี2.2 ตันตอสัปดาห และมีมูลฝอยฝอยอินทรียและมูลฝอยรีไซเคิลมากกวา 70 % จึงนําไปสูแนวคิดการ
ลดมูลฝอย ดวยการรีไซเคิลและทําปุยหมัก สวนกระดาษ ขวดพลาสติกนําไปรีไซเคิล และสงเสริมพฤติกรรมการลด
ปริมาณมูลฝอยของมหาวิทยาลัยในระยะยาว 

งานวิจัยน้ีจะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยมีการจัดการมูลฝอยอยางเปนระบบ โดยเนนการคํานึงถึงหลัก 3Rs 
เปนหลักสําคัญ และนิยมกันมากในตางประเทศเพราะสามารถลดปริมาณมูลฝอยกอนไปกําจัดไดนอยลง  รวมท้ังการ
กําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนในการลดประเภทมูลฝอยเพ่ือเปนจุดยืนในการสงเสริมพฤติกรรมของประชาชน 

S. Barr et al  )2013   (ศึกษาสํารวจความพึงพอใจในการเลือกรูปแบบภาชนะสําหรับท้ิงของเสียตางๆ 
นําไปสูการลด การใชซํ้า และการซอมแซม ใน  Kingston University, London โดยใชเคร่ืองมือแบบสอบถามและ

แบบสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูประกอบการในมหาวิทยาลัยและกลุมผูท้ิงมูลฝอย โดยทําการกําหนดตัวแปรตางๆ 
เชน เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ระดับครัวเรือน  มูลฝอยท่ีเกิดขึน้สวนใหญมาจากครัวเรือน ท่ีพักในมหาวิทยาลัย 
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ  )Chi-square  (ท่ีระดับ  0.05 กับกลุมเปาหมาย
ตามปจจัยพฤติกรรมของผูท้ิงมูลฝอย 

ผลการศึกษา พบวาปจจัยทางดานทัศนคติมีความแตกตางกันในการเลือกรูปแบบภาชนะสําหรับท้ิงของ
เสีย เน่ืองจากตองคํานึงถึงคุณลักษณะมูลฝอย และโครงสรางในการนําวัสดุมาออกแบบรีไซเคิลมูลฝอย สําหรับท้ิง
ของเสียตางๆรวมถึงสภาพแวดลอม  ในทางกลับกันทัศนคติท่ีกลุมเปาหมายมีความคิดเห็นตรงกัน คือ วัสดุท่ีนํามาใช
ตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสามารถนําวัสดุรีไซเคิลในมหาวิทยาลัยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

วรฉัตร เมียนโอ และ ศักดิ์สยาม รอดรัตน (2556) ศึกษาศักยภาพการจัดต้ังธนาคารมูลฝอยรีไซเคิลใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการศึกษา สรุปไดดังน้ี  

1) ชนิดและปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลท่ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
จํานวน 5 คร้ัง ในระยะเวลา 5 สัปดาห พบวา มีปริมาณน้ํานักมูลฝอยรีไซเคิลรวมท้ังหมด 253.3 กิโลกรัม เฉลี่ย 7.2 
กิโลกรัมตอวัน กระดาษมากท่ีสุด 120.9 กิโลกรัม รอยละ 47.7 รองลงมาประเภทแกว 69.5 กิโลกรัม รอยละ 27.4 
พลาสติก 50.0 กิโลกรัม รอยละ 19.7 และประเภทโลหะ/อโลหะ 12.9 กิโลกรัม รอยละ 5.1 ชนิดกระดาษท่ีพบมาก
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ท่ีสุด พบวา กระดาษ A4 มีปริมาณมากท่ีสุด 32.1 กิโลกรัม รอยละ 26.5 ชนิดของแกวท่ีพบมากท่ีสุด พบวา แกวสี
ชามีปริมาณมากท่ีสุด 38.3 กิโลกรัม รอยละ 55.1 ชนิดของพลาสติกท่ีพบมากท่ีสุด พบวา พลาสติกชนิดขวดนํ้า 
PET ใสมีปริมาณมากท่ีสุด 19.8 กิโลกรัม รอยละ 39.6  

2) นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พบวา ความรูความเขาใจในการจัดการมูลฝอยรีไซเคิลของกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยรีไซเคิลอยูในระดับสูง  

3) กลุมตัวอยางสวนใหญตอบวาตองการ ความตองการธนาคารมูลฝอยรีไซเคิล รอยละ 88.3 ในการจัดต้ัง
ธนาคารมูลฝอยรีไซเคิล  

จากงานวิจัยขางตน สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยโดยการแกไข
ปญหามูลฝอยใหมีปริมาณนอยลง โดยใชทางเลือกของโครงการจัดต้ังธนาคารมูลฝอยรีไซเคิลมาบริหารจัดการ  เพ่ือ
ลดปริมาณมูลฝอยใหเหลือนอยลง 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

อุปกรณและวิธีการ 
  1. เคร่ืองมือในการวิจัย  ไดแก  อุปกรณในการเก็บตัวอยางมูลฝอย การสุมตัวอยางมูลฝอย การออกแบบ
สอบถามและการสัมภาษณ 
  2. ตัวอยางมูลฝอย 
  งานวิจัยนี้ไดทําการเลือกสุมตัวอยางองคประกอบหลักของมูลฝอยตามโซนพ้ืนท่ีดังกลาว (อาคารเรียน  
อาคารสํานักงาน  หอพัก  ศูนยอาหาร  เปนตน ) ในวันธรรมดา  )จันทร พุธ ศุกร  (  และวันหยุด (อาทิตย) ตลอด 1 สัปดาห 
โดยผานวิธีการคัดแยกองคประกอบของมูลฝอย จากการสุมเก็บตัวอยางมูลฝอยโดยตรง (Direct Sampling) เพ่ือทํา
การคัดแยกคุณลักษณะมูลฝอยทางกายภาพ (Composition) ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขต
หาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 4 ชนิด คือ มูลฝอยเศษอาหาร กระดาษ  พลาสติก  และผา มาทําการวิเคราะห
ทดลองคุณลักษณะมูลฝอยทางกายภาพดวยวิธี Proximate Analysis เชน ความชื้น สารท่ีเผาไหมได  ปริมาณ
ของแข็งท้ังหมด  เถา คารบอน และคาความรอน (H.H.V) ดวยเคร่ือง Bomb  calorimeter ตามหลักการ ASTM 
ซ่ึงองคประกอบมูลฝอยเหลาน้ี เปนองคประกอบท่ีสามารถพบไดในมูลฝอยของมหาวิทยาลัยตลอดท้ังป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการทดลองและวิจารณ 
 1. สถานการณมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย 
 มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย มีท่ีมาจากแหลงกําเนิดหลายแหลง  ไดแก อาคารเรียน สํานักงาน  
หอพัก ศูนยอาหาร เปนตน มีปริมาณมูลฝอย ประมาณ วันละ 5-6 ตัน หรือ 140-160  ตัน/เดือน มูลฝอยประเภท
วัสดุรีไซเคิล ประมาณ12-13 ตัน/ เดือน อัตราการผลิตมูลฝอย เทากับ 0.14 กิโลกรัม/คน/วัน มูลฝอยสวนใหญ  
จากสถิติขอมูลประชากรรวม จํานวน 28,525 คน   (ป 2558)  พบวา ปริมาณและองคประกอบมูลฝอย เศษอาหาร
มากท่ีสุด  30% รองลงมา คือ พลาสติก และกระดาษ ตามลําดับ เน่ืองจากกิจกรรมการรับประทานอาหารใน
ชีวิตประจําวันของนักศึกษาและบุคลากร มีการท้ิงเศษอาหาร ผัก ผลไมในแตละวันมากท่ีสุด จึงสงผลใหพบปริมาณ
มูลฝอยประเภทอินทรีย ในอัตราสวนมากกวามูลฝอยประเภทอื่นๆ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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รูปท่ี 1 สดัสวนมลูฝอย (รอยละโดยนํ้าหนักเปยก) 

 
 2. คุณลักษณะมูลฝอย 
 จากการสุมตัวอยางมูลฝอยมาทําการวิเคราะหหาคาคุณสมบัติทางกายภาพ ซึ่งประกอบไปดวยคาความชื้น 
ปริมาณสารท่ีเผาไหมได ปริมาณของแข็งท้ังหมด  เถา คารบอน และคาความรอน (H.H.V) ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของมูลฝอย 
ร า ย ก า ร  ( Combustible  
waste) 

เคร่ืองมือ/วิธีการทดสอบ รอยละโดยน้ําหนัก 

1.คาความชื้น (Moisture 
Content) 

ASTM  E 1131 และ 
ASTM D 3302 

68.19 

2.ปริมาณเถา (Ash Content) ASTM  E 1131 6.94 
3.ปริมาณของแข็งรวมท้ังหมด 
(Total Solids ) 

ASTM  E 1131 
97.14 

4.ปริมาณคารบอนคงตัว 
(Fixed Carbon) 

 
ASTM  E 1131 

 
7.93 

5.คาปริมาณสารท่ีเผาไหมได 
(Combustible materials) 

Calculation 
93.05 

6.ปริมาณของแข็งท่ีระเหยงาย 
(Volatile matter) 

Calculation 
82.26 

7.ป ริม าณค า คว าม ร อน รวม  
(Calorific Value) 

ASTM D 5865 5,684 kcal/kg 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา เมื่อนําผลการวิเคราะหคุณลักษณะทางกายภาพของมูลฝอย (ตารางท่ี 1)  พบวา  คา
ความชื้นรอยละ 68.19 เน่ืองจากมีสัดสวนเศษอาหาร และอินทรียสารในปริมาณสูง สวนมูลฝอยท่ีสามารถเผาไหม
และใหคาความรอน (Combustible materials) ไดแก เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ เศษไม ผา และอื่นๆ (ทิชชู) 
ท่ีสามารถเผาไหมไดรอยละ 93.05 และใหคาความรอนเมื่อทําการเผาไหม (Calorific Value)  ณ สภาพท่ีมูลฝอย
แหง โดยมีคาเฉลี่ยของคาความรอนรวม (Gross Heat, Qg) 5,684 kcal/g   ซ่ึงเกินคามาตรฐานของ ASTM D 240 
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ตามมาตรฐานเชื้อเพลิงแข็ง 5,000 kcal/kg (คูมือการพัฒนาโครงการเตาเผามูลฝอยของ World Bank) จึงกลาวได
วาคุณลักษณะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ มีความสําคัญตอกระบวนการ
ตัดสินใจ ในการนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการวางแผนจัดการมูลฝอย ท้ังการนําไปใชประโยชนใหม การแปลง
สภาพ และการกําจัดมูลฝอยตอไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 โดยภาพรวมแลวมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น มีความแตกตางกันตามกิจกรรมท่ีหลากหลาย พบวามูลฝอยประเภทเศษ
อาหารมีปริมาณมากท่ีสุด  จากการสํารวจคุณลักษณะมูลฝอยเบ้ืองตน มีคุณลักษณะมูลฝอยท่ีมีความชื้นสูง นําไปทํา
ปุยหมัก และยังสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายทาง เพ่ือสูแนวคิดการพัฒนาแนวทางการใชประโยชนจากมูลฝอย
ตามคุณลักษณะมูลฝอยท่ีปรากฏในพ้ืนท่ี โดยคัดแยกต้ังแตตนทาง และนําแนวคิดการจัดการมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิด
ดวยหลักการ 3Rs เพ่ือนํามูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม ดังนั้น จึงเปนอีกกระบวนการหรือแนวทางการจัดการมูล
ฝอยท่ีมีความเหมาะสมและเปนประโยชนสําหรับสถาบันการศึกษา 
 

การอภิปราย 
คุณลักษณะและองคประกอบของมูลฝอยในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ไดแก มูลฝอยพลาสติก  มูลฝอย

เศษอาหาร  มูลฝอยท่ัวไป  และมูลฝอยรีไซเคิล ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลปริมาณของมูลฝอยมีอัตราการเกิดมูลฝอย
เฉลี่ย  0. 14  กิโลกรัม/คน/วัน  เมื่อพิจารณาแหลงกําเนิดมูลฝอย  2 แหลง คือ บริเวณท่ีอาคารเรียน และแหลงท่ีสอง
บริเวณศูนยอาหารซ่ึงผลการศึกษาปริมาณและองคประกอบของมูลฝอยท่ีเกิดภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทํา
ใหทราบวามีปริมาณและองคประกอบของมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นยังคงสูง ถาเปรียบเทียบกับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นใน
ชุมชนปอมหก  เขตเทศบาลนครหาดใหญและคุณลักษณะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษยังคง
มีความคลายคลึงกัน คือ มีคุณลักษณะมูลฝอยเศษอาหารและมูลฝอยจําพวกพลาสติกปริมาณมาก ซ่ึงผลจากศึกษาน้ี
สามารถนําไปใชในการวางแผนจัดการกับปริมาณและองคประกอบของมูลฝอยแตละประเภทท่ีเกิดขึ้นในเพ่ือนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาการจัดการมูลฝอยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และจากผลการศึกษาคร้ังน้ี
การจัดการขยะมูลควรใชหลักการลดปริมาณมูลฝอยเปนสําคัญโดยมีแนวทางแบงออกเปน 4ประเด็นไดแก 1.การคัด
แยกกอนท้ิง 2.การจัดประเภท 3.การใชประโยชนมูลฝอย 4.การสงเสริมแยก ลดปริมาณมูลฝอย 

อยางไรก็ตามการสํารวจองคประกอบมูลฝอยน้ี อาจยังมีขอจํากัดและควรสํารวจอยางตอเน่ืองเพ่ือความ
ถูกตองอีกท้ังประสิทธิผลของการลดและคัดแยกมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ ควรท่ีจะมีการมุงเนนรณรงคถึงการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยเปนเน่ืองจากเปนสิ่งสําคัญจากผลการศึกษาคร้ังน้ี ทําใหไดขอมูลดานชนิดปริมาณและองคประกอบของมูลฝอย
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญประการแรกในการพิจารณาแนวทางในการจัดการมูลฝอยตามท่ี ปรีดา แยมเจริญวงศ (2532) ได
กลาววาปจจัยท่ีเหลือจากการศึกษาองคประกอบมูลฝอย ไดแก คาใชจายสถานสภาพแวดลอมความเปนไปไดในการ
นํามูลฝอยกลับมาใชประโยชนและขอระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการจัดการท่ีเปนขอจํากัดของมหาวิทยาลัยประกอบกับ
ปจจุบันทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใชสถานท่ีกําจัดมูลฝอยของทองถิ่น โดยมีคาใชจายตามขอตกลงของ
องคการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถรับภาระไดนอยกวา เน่ืองจากมีคาใชจายต่ํากวาและปญหานอย
กวาแตสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพความเปนไปไดในการนํามูลฝอยจากแหลงกําเนิดภายในมหาวิทยาลัยกลับมาใชใหม 
และสามารถสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยอีกดวย 
 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
การวางแผนเพ่ือการจัดการมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนแรกควรเร่ิมตนท่ีการสํารวจปริมาณและ

ลักษณะสมบัติของมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันของพ้ืนท่ีท่ีตองการจะจัดการ จากน้ันจึงทําการคาดการณปริมาณและ
ลักษณะสมบัติของมูลฝอยท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือการวางแผนการจัดการท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีขอมูลดังกลาว
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สามารถนํามาใชประโยชนได ดังน้ี 
1.ขอมูลคุณลักษณะมูลฝอย สามารถนําขอมูลไปสู รูปแบบและแนวทางของการพัฒนาจัดการ 

มูลฝอยในมหาวิทยาลัย เชน เพ่ือประเมินความเปนไปไดในการปรับหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของมูลฝอยขั้นแรก (Pre 
- 
Treating Wastes) ดวยวิธีการตางๆ ท้ังน้ีเพ่ือใหการกําจัดมูลฝอยในกระบวนการตอไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

2.ขอมูลคุณลักษณะมูลฝอยจากการศึกษา สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน นําไปใชในการวิเคราะหความ
เหมาะสม และเสนอแนวทางในการจัดการมูลฝอยตอไป สําหรับการประเมินความเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของปริมาณ
และลักษณะของมูลฝอยในอนาคตและพิจารณา ออกแบบ และวางแผนจัดเตรียมสถานท่ีกําจัดมูลฝอยในขั้นสุดทาย 
ใหมีขนาดและความสามารถในการรองรับมูลฝอยไดเพียงพอกับปริมาณมูลฝอยท่ีจะเกิดขึ้น 

3.เพ่ือนําผลขอมูลคุณลักษณะมูลฝอยไปประกอบการพิจารณาการดําเนินการวางแผนจัดการ 
มูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ และสามารถนํามูลฝอยกลับมาใชประโยชน ใหมไดดวยวิธีการตางๆ เชน การนํากลับไปใช

ใหม (Reuse) การรีไซเคิล เปนตน 
อาจกลาวโดยสรุปไดวา ขอมูลเก่ียวกับปริมาณและลักษณะของมูลฝอยในปจจุบันและอนาคต มี

ความสําคัญตอการกําหนดแผนการในการควบคุมแกไขปญหาท่ีเกิดจากมูลฝอย การพิจารณาเลือกวิธีการจัดการมูล
ฝอยในขั้นตอนตางๆ การพิจารณาออกแบบอุปกรณ สถานท่ี กําลังคน งบประมาณท่ีจําเปนตองใชในการจัดการดวย
วิธีการท่ีไดเลือกไว และปฏิบัติการจัดการมูลฝอยตามแผนการท่ีวางไว รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขให
เหมาะสมกับสภาวการณ ซ่ึงผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
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