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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลล าพนัชาด อ าเภอวงัสามหมอ 
จงัหวดัอุดรธานี โดยการเกบ็ตวัอย่างขยะมลูฝอย จ านวน 3 จุดทุกวนัเป็นเวลา 1 เดอืน ระหว่างวนัที่ 1 – 30 กนัยายน 
2555 ผลการศกึษาพบว่าเทศบาลต าบลล าพนัชาด มพีื้นที่บรเิวณเขตรบัผดิชอบทัง้หมด 54 ตารางกโิลเมตร และมี
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพียงอย่างเดียวคือการเก็บรวบรวมมูลฝอย โดยมีถังขยะประจ าหมู่บ้าน 800 ใบ  
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยจากที่พักอาศัยมี เศษไม้ (ร้อยละ 24.9) รองลงมาคือ เศษอาหาร (ร้อยละ 16.8) 
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยจากตลาดสดม ีเศษอาหาร (ร้อยละ 51.7) รองลงมาคือ พลาสติก (ร้อยละ 8.4) และ
องคป์ระกอบของขยะมูลฝอยจากสถานทีร่าชการม ีพลาสตกิ (ร้อยละ 28.2) รองลงมาคอื เศษอาหาร (ร้อยละ 26.4) 
ส่วนความหนาแน่นของขยะมูลฝอยพบว่าตลาดสดมคีวามหนาแน่นปกตมิากทีสุ่ดเท่ากบั 236.3 กิโลกรมัต่อลูกบาศก์
เมตร ทีพ่กัอาศยัมคี่าความหนาแน่นปกตเิท่ากบั 85.3 กโิลกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร และสถานทีร่าชการมคีวามหนาแน่น
ปกตเิท่ากบั 51.1 กโิลกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร ตามล าดบั โดยสรุปองคป์ระกอบและความหนาแน่นของ ขยะมูลฝอยมาก
ทีสุ่ดที ่ตลาดสด ทีพ่กัอาศยั สถานทีร่าชการ ตามล าดบั และปรมิาณขยะมูลฝอยประจ าเดอืน พบว่าในช่วงต้นเดอืนมี
ขยะมลูฝอยมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 8.98) ในช่วงกลางเดอืนม ีขยะมลูฝอย (รอ้ยละ8.67) และในช่วงปลายเดอืนมขียะมูลฝอย 
(รอ้ยละ 8.19) ตามล าดบั ถงึแมว้่ายงัไม่มกีารจดัการขยะมลูฝอยอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมตามหลกัสขุาภบิาล 
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Abstract 
 This research aimed to study the solid waste management of Lum Pun Chad municipality, Wang Sam 
Mo district, Udon Thani province, by collected solid waste at 3 locations in 1 month. The results revealed 
that: Lum Pun Chad Municipality have area 54 km2 and have 800 bins in responsible villages. The mostly 
characteristic from residential as woods 24.9% and food scraps 16.8%, from market as food scraps 51.7% 
and plastics 8.4%, from government office as plastics 28.2% and 26.4%. The density of solid waste from 
market as 236.3 kg/m3, from residential as 85.3 kg/m3, and from government office as 51.1 kg/m3 in order.  In 
conclusion the mostly characteristic and density of solid waste as market, residential and government office. 
Quantity of solid waste from total on month beginning as 8.98% , middle of month as 8.67% and end of 
month as 8.19% in order. 
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1. บทน า 
 การพฒันาขยายตวัทางเศรษฐกจิและประชากร
ทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็สง่ผลใหป้รมิาณขยะมูลฝอยของ
เหลือทิ้งต่างๆ ขยายตัวเพิม่ขึ้นตามไปด้วย จากการ
ส ารวจพบว่าในปี พ.ศ.2553 ไทยมปีรมิาณขยะมูลฝอย
ประมาณ 15 ลา้นตนัต่อปี หรอื 4 หมื่นตนัต่อวนั และ
การจดัการขยะมลูฝอยเป็นปัญหาเรือ้รงัมานานส าหรบั
ชุมชนต่างๆในประเทศไทยและปัจจุบนัได้กลายเป็น
ปัญหามลพษิ (Pollution) ต่อสภาพแวดลอ้มทีทุ่กฝ่าย
ทีเ่กีย่วขอ้งจ าเป็นต้องร่วมมอืแก่ไขอย่างเตม็ก าลงัการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการของเสีย เช่น น ้ าเสีย ขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตราย เป็นต้น เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการทุกวัน
เพราะเป็นสิง่ที่เกดิจากกิจกรรมต่างๆ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนหากไม่มีการบริหาร
จดัการทีด่จีะก่อใหเ้กดิปัญหาทีน่บัทวแีละรุนแรงขึน้ทุก
วนั เนื่องจากปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และบริเวณ
ใกล้เคยีง อนัเนื่องมาจากวธิกีารก าจดัขยะมูลฝอยไม่
ถูกหลักสุขาภิบาล ปัญหาสิง่แวดล้อมมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมอืงขนาดใหญ่หรอื
ขนาดเล็กที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การ
น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวนั การเกษตร 
โรงงานอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นเรื่อยของประชากร 
ท าให้เกิดความต้องการมากขึน้และใช้ทรพัยากรมาก
ขึน้ท าใหท้รพัยากรเหลอืน้อยและเสือ่มโทรมลง ฤดกูาล
เปลีย่นแปลง เกดิภาวะโลกรอ้น เกดิมลพษิต่างๆ เช่น 
มลพิษทางน ้า มลพิษทางดิน และมลพิษทางอากาศ 
เป็นตน้ 
 ปัจจุบนัพบว่าเทศบาลต าบลล าพนัชาด อ าเภอ
วงัสามหมอ จงัหวดัอุดรธานี มปีรมิาณขยะมลูฝอยเพิม่
มากขึน้และการก าจดัขยะมูลฝอยยงัไม่มปีระสิทธภิาพ 
กลายเป็นปัญหาส าคญัในชุมชนทัง้นี้เนื่องจากสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ ใกล้พื้นที่ท าการเกษตรของ
ประชาชน นอกจากนี้ยงัประสบปัญหาต่างๆ ในการ
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เช่น งบประมาณไม่
เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และการใช้

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการก าจดัขยะมูลฝอย รวมถงึ
ยังไม่มีการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม โดยเทศบาลจะ
เป็นผูร้บัผดิชอบดูแลในการก าจดัขยะมูลฝอยโดยส่วน
ใหญ่จะน าขยะมูลฝอยมากองรวมกนับนพืน้ดนิแลว้ท า
การเผาเป็นครัง้คราวการจัดการโดยวิธีนี้ก่อให้เกิด
ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ท าใหเ้กดิกลิน่เหมน็ น ้าเน่าเสยี 
สภาพดนิเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชวีติ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั  ของคนในชุมชนและ
เกดิเชือ้โรคต่างๆ 
 จากปัญหาทีก่ล่าวมาจงึท าใหเ้กดิการศกึษาวจิยั
ครัง้นี้ ขึ้น เพื่ อหาวิธีการจัดการขยะมูลฝอย และ
เสนอแนะข้อมูลพื้นฐานในการจดัการปัญหาขยะมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลล าพนัชาด อ าเภอวงัสามหมอ 
จงัหวดัอุดรธานี ที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นการ
ป้องกนัและรกัษาสภาพแวดลอ้มรวมทัง้สขุภาพอนามยั
ของคนในชุมชนอกีต่อไปในอนาคต 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูล
ฝอยในเทศบาลต าบลล าพนัชาด อ าเภอวังสามหมอ 
จงัหวดัอุดรธานี 
2.2 เพื่อศกึษาสภาพการจดัการขยะมูลฝอยเทศบาล
ต าบลล าพนัชาด อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอุดธานี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พื้นทีท่ าการศึกษา 
 คือ พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลล าพนัพันชาด 
อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี คือ ที่พักอาศัย 
ตลาดสด และสถานที่ราชการ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
จดัการมูลฝอยประกอบดว้ยขอ้มูลประชากรทีอ่าศยัใน
เขตเทศบาลต าบลล าพนัชาด ปรมิาณขยะมูลฝอย และ
องคป์ระกอบขยะมลูฝอย 
พืน้ทีใ่นการวจิยั  
3.2 พื้นทีที่ใ่ช้ในการวิจยัครัง้น้ี  
 ได้แก่ เทศบาลต าบลล าพนัชาด อ าเภอวงัสาม
หมอ จงัหวดัอุดรธานี โดยการเกบ็ตวัอย่างขยะมูลฝอย
เพื่อใชใ้นการศกึษาลกัษณะและคุณสมบตัทิางกายภาพ 
จากถงัขยะทุกวนัเป็นเวลา 1 เดอืน ตัง้แต่วนัที่ 1 ถึง
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วนัที ่30 ดว้ยการสุม่ตวัอย่างจากแหล่งทีม่าของขยะมลู
ฝอย 3 จุด คอื จุดที่ 1 ที่พกัอาศยั ไดแ้ก่ ชุมชนต าบล
วงัสามหมอ จุดที่ 2 ตลาดสด ได้แก่ ตลาดสดวงัสาม
หมอ และจุดที่ 3 สถานที่ราชการ ได้แก่ ส านักงาน
เทศบาลต าบลล าพนัชาด และโรงเรยีนสหราษฎรว์ทิยา
นุสรณ์ 
3.3 เครือ่งมือและสารเคมีทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืและอุปกรณ์การหาองค์ประกอบ
ขยะมูลฝอย (Composition) ได้แก่ เครื่องชัง่น ้าหนัก 
ถุงบรรจุขยะมูลฝอยสขีาว คราดเหล็ก พลัว่และจอบ 
ถุงมอื และผา้ปิดจมกู 
 2) เครื่องมอืและอุปกรณ์การหาความหนาแน่น
ปกต ิ(Bulk Density) ไดแ้ก่ เครื่องชัง่น ้าหนัก ภาชนะ
ตวงขยะมลูฝอย ถงับรรจุขยะมลูฝอย พลัว่และจอบ 
3.4 วิธีการทดลอง 
 1. วิธีการการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอย 
(Composition) 
  1) สุม่ตวัอย่างขยะมลูฝอยมาประมาณ 100 
กโิลกรมั ท าการคลุกเคล้าขยะมูลฝอยนัน้ให้เข้ากนัด ี
ใหข้ยะมลูฝอยอยู่ในกลุ่ม ไม่กระจดักระจาย 
  2) ท าการแบ่งกองขยะมูลฝอยออกเป็น 4 
ส่วนเลอืกกองย่อย 2 ใน 4 กอง แยกสองกองที่เหลือ
ออก น าอกีกองมารวมกนัคลุกใหท้ัว่กนัอกี 
  3) ท าการแบ่งกองแบบขอ้ 2 อกี 1-2 ครัง้ 
  4) น าขยะมลูฝอยทีไ่ดเ้ป็นกองสุดทา้ย แยก
ส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้  เศษอาหาร พลาสติก 
กระดาษ โฟม ยาง หนงั ผา้ ไม ้แกว้ ขยะอนัตรายและ
อื่นๆ 
  5) ชัง่น ้ าหนักแต่ละส่วนประกอบของมูล
ฝอยแลว้บนัทกึไว ้
  6) น าค่าน ้ าหนักทัง้หมดที่ชัง่ได้รวมกัน 
แ ล้ ว คิด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  1 0 0  แ ล ะ คิด ร้ อ ย ล ะขอ ง
สว่นประกอบแต่ละชนิด 
 2. วิธีการการหาความหนาแน่นปกติ (Bulk 
Density) 
  1) ชัง่น ้าหนกัภาชนะตวงขยะมลูฝอย 
  2) น าขยะมูลฝอยที่ท าการสุ่มตัวอย่างมา
ตวงดว้ยภาชนะ 

  3 )  ยกภาชนะตวงมูลฝอยสูง จากพื้น
ประมาณ 30 เซนตเิมตร แลว้ปล่อยใหก้ระแทกกบัพื้น
ท าเช่นนี้ 3 ครัง้ หากปรมิาณมลูฝอยในถงัตวงลดลงต ่า
กว่าระดบัที่ใช้วดัปริมาตร ให้เติมมูลฝอยลงไปจนได้
ระดบั 
  4) น าภาชนะตวงมูลฝอยที่บรรจุมูลฝอย
ดงักล่าวชัง่น ้าหนกั 
  5) น าค่าทีไ่ดม้าเฉลีย่เป็นค่าความหนาแน่น
ปกตขิองแต่ละแหล่งก าเนิด 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย 
 จากการศกึษาพบว่า จ านวนประชากรทัง้หมด
ของเทศบาลต าบลล าพนัชาดในปัจจุบนั (ปี 2555) มี
จ านวนประชากร 5,328 คน ปรมิาณการเกิดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลต าบลล าพันชาดโดยเฉลี่ยมีค่า
เท่ากบั 5,830 กโิลกรมัต่อวนั (พกิุล มะลาเชก็, 2553) 
สาเหตุมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วที่เหมาะแก่การลงทุนในทาง
ธุรกจิต่างๆ ในหลายรูปแบบท าให้ทราบแนวโน้มของ
ปรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่พิม่ขึน้จากสภาพเศรษฐกจิและ
จ านวนประชากร ทีเ่พิม่ขึน้ดงันัน้ ทางเทศบาลต าบลล า
พันชาด จึงจ าเป็นอย่ายิ่งที่จะมีการศึกษาเรื่องของ
ปริมาณ ขยะมูลฝอยที่ เ กิดขึ้น ในแ ต่ละวันและ
องค์ประกอบขยะมูลฝอยต่างๆ เพื่อใช้ข้อมูลน าไปสู่
การวางแผน การออกแบบและการจดัการขยะมูลฝอย
อกีทัง้ควรมฝ่ีายรบัผดิชอบทีเ่ป็นหน่วยงานโดยตรงใน
การเข้ามารับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยใน
เทศบาลเพื่อที่จะได้เขา้ถงึสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้และมี
ความช านาญในการวางแผนการจัดการได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบันและในอนาคต 
โดยค่ามาตรฐานปรมิาณขยะมูลฝอยควบคุมมลพษิได้
ก าหนดไว ้คอื ด ี< 0.9 กก./คน/วนั ปกต ิ0.9-1.1 กก./
คน/วนั  สงูเกนิปกต ิ> 1.1 กก./คน/วนั 
4.2 องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย 
 การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ผู้ท า
การศึกษาได้ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างขยะมูลฝอย
จากแหล่งก าเนิดมูลฝอย 3 จุด ของเทศบาลต าบลล า
พนัชาด เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ และเป็นตัวแทนของ
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ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยทีแ่ท้จรงิของ
เทศบาลต าบลล าพันชาด คือ ที่พักอาศัย ตลาดสด 
สถานทีร่าชการ มกีารศกึษาดงันี้ 
 4.2.1 องค์ประกอบขยะมูลฝอยจากท่ีพัก
อาศยั 
  องคป์ระกอบขยะมลูฝอยในทีพ่กัอาศยั จาก
การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ประกอบด้วยด้วย เศษไม ้

(รอ้ยละ 24.9) รองลงมาคอื เศษอาหาร (รอ้ยละ 16.8) 
แกว้ (รอ้ยละ 16.6) อื่นๆ (รอ้ยละ 11.5) ยาง (รอ้ยละ
8.7) หิน/กระเบื้อง (ร้อยละ 8.0) โลหะ (ร้อยละ 7.6) 
พลาสตกิ (รอ้ยละ 2.4) ผา้(รอ้ยละ 1.3) กระดาษ (รอ้ย
ละ 1.2) และขยะอนัตราย (รอ้ยละ 1.0) ตามล าดบั ดงั
ตารางที ่1 และภาพที ่1  

 
ตารางที ่1 รอ้ยละโดยน ้าหนกัของสว่นประกอบขยะมลูฝอยจากทีพ่กัอาศยั 

องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย ร้อยละน ้าหนัก 
1. เศษอาหาร 16.8 
2. กระดาษ 1.2 
3. แกว้ 16.6 
4. พลาสตกิ 2.4 
5. โลหะ 7.6 
6. ยาง 8.7 
7. ผา้ 1.3 
8. ไม ้ 24.9 
9. หนิ/กระเบือ้ง 8.0 
10. ขยะอนัตราย 1.0 
11. อื่นๆ 11.5 

 

 

ภาพที ่1 รอ้ยละโดยน ้าหนกัของสว่นประกอบขยะมลูฝอยจากทีพ่กัอาศยั 
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4.2.2 องคป์ระกอบขยะมูลฝอยจากตลาดสด 
  องค์ประกอบขยะมูลฝอยในตลาดสด จาก
การศึกษาพบว่า ส่วนมากประกอบด้วยเศษอาหาร 
(ร้อยละ 51.7) รองลงมาคอื พลาสติก (ร้อยละ 8.4) 
แก้ว (ร้อยละ 6.6) ผ้า (ร้อยละ 5.8)เศษไม้ (ร้อยละ 

5.5) กระดาษ (ร้อยละ 4.8) ยาง (ร้อยละ 4.7) อื่นๆ 
(รอ้ยละ 4.5) หนิ/กระเบือ้ง   (รอ้ยละ 3.9) โลหะ (รอ้ย
ละ 3.4) และขยะอนัตราย (รอ้ยละ 0.7) ตามล าดบั ดงั
ตารางที ่2 และภาพที ่2 

 
ตารางที ่2 รอ้ยละโดยน ้าหนกัของสว่นประกอบขยะมลูฝอยจากตลาดสด 

องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย ร้อยละน ้าหนัก 
1. เศษอาหาร 51.7 
2. กระดาษ 4.8 
3. แกว้ 6.6 
4. พลาสตกิ 8.4 
5. โลหะ 3.4 
6. ยาง 4.7 
7. ผา้ 5.8 
8. ไม ้ 5.5 
9. หนิ/กระเบือ้ง 3.9 
10. ขยะอนัตราย 0.7 
11. อื่นๆ 4.5 

 

 

ภาพที ่2 รอ้ยละโดยน ้าหนกัของสว่นประกอบขยะมลูฝอยจากตลาดสด 
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 4.2.3 องคป์ระกอบขยะมูลฝอยจากสถานท่ี

ราชการ 

  องคป์ระกอบขยะมูลฝอยในสถานทีร่าชการ 
จากการศกึษาพบว่า ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพลาสติก 
(รอ้ยละ 28.2) รองลงมาคอื เศษอาหาร (รอ้ยละ 26.4) 

กระดาษ (รอ้ยละ 16.2) เศษไม ้(รอ้ยละ 12.6) โลหะ
รอ้ยละ 5.4 ยาง (รอ้ยละ 4.0) อื่นๆ (ร้อยละ 3.5) ผ้า 
(รอ้ยละ 2.8) หนิ/กระเบือ้ง (รอ้ยละ 0.6) ขยะอนัตราย 
(ร้อยละ 0.3) และแก้ว (ร้อยละ 0.0) ตามล าดบั ดงั
ตารางที ่3 และภาพที ่3 

 
ตารางที ่3 รอ้ยละโดยน ้าหนกัของสว่นประกอบขยะมลูฝอยจากสถานทีร่าชการ 
 

องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย ร้อยละน ้าหนัก 
1. เศษอาหาร 26.4 
2. กระดาษ 16.2 
3. แกว้ 0.0 
4. พลาสตกิ 28.2 
5. โลหะ 5.4 
6. ยาง 4.0 
7. ผา้ 2.8 
8. ไม ้ 12.6 
9. หนิ/กระเบือ้ง 0.6 
10. ขยะอนัตราย 0.3 
11. อื่นๆ 3.5 

 

 

ภาพที ่3 รอ้ยละโดยน ้าหนกัของสว่นประกอบขยะมลูฝอยจากสถานทีร่าชการ 
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 4.2.4 องคป์ระกอบขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลต าบลล าพนัชาด 

  องค์ประกอบขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ต าบลล าพันชาด จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยเศษอาหาร (รอ้ยละ 31.6) รองลงมาคอื 
พลาสตกิ (รอ้ยละ 20.2) โลหะ (รอ้ยละ 14.7) เศษไม ้

(ร้อยละ 14.3) แก้ว (ร้อยละ 7.7) กระดาษ (ร้อยละ 
7.4) อื่นๆ (ร้อยละ 6.5) ยาง (ร้อยละ 5.8) หิน/
กระเบื้อง (ร้อยละ 4.2) ผ้า (ร้อยละ 3.3) และขยะ
อนัตราย (ร้อยละ 0.7) ตามล าดับ ดงัตารางที่ 4 และ
ภาพที ่4 

 
ตารางที ่4 รอ้ยละโดยน ้าหนกัของสว่นประกอบขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลต าบลล าพนัชาด 

องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย ร้อยละน ้าหนัก 
1. เศษอาหาร 31.6 
2. กระดาษ 7.4 
3. แกว้ 7.7 
4. พลาสตกิ 20.2 
5. โลหะ 14.7 
6. ยาง 5.8 
7. ผา้ 3.3 
8. ไม ้ 14.3 
9. หนิ/กระเบือ้ง 4.2 
10. ขยะอนัตราย 0.7 
11. อื่นๆ 6.5 

 

 

ภาพที ่4 รอ้ยละโดยน ้าหนกัของสว่นประกอบขยะมลูฝอยจากเทศบาลต าบลล าพนัชาด 
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4.3 ความหนาแน่นปกติของขยะมูลฝอย 

 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าค่าความหนาแน่น
ปกติจากมากไปหาน้อย พบว่าตลาดสดมีความ
หนาแน่นปกติมากที่สุดเท่ากับ 236.3 กิโลกรัมต่อ

ลกูบาศกเ์มตร ทีพ่กัอาศยัมคี่าความหนาแน่นปกตเิท่ากบั 
85.3 กโิลกรมัต่อลูกบาศก์เมตร และสถานที่ราชการมี
ความหนาแน่นปกตเิท่ากบั 51.1 กโิลกรมัต่อลูกบาศก์
เมตรตามล าดบั ตารางที ่5 และภาพที ่5 

 
ตารางที ่5 ค่าความหนาแน่นเฉลีย่ของขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลต าบลล าพนัชาด 

จดุเกบ็ตวัอย่าง ความหนาแน่น(กิโลกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร) 
ทีพ่กัอาศยั 85.3 
ตลาดสด 236.3 
สถานทีร่าชการ 51.1 
ปรมิาณความหนาแน่นเฉลีย่ 124.2 

 

 

ภาพที ่5 ค่าความหนาแน่นเฉลีย่ของขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลต าบลล าพนัชาด 

4.4 ปริมาณขยะมูลฝอยประจ าเดือน 

 จากการศกึษาจะเหน็ไดว้่าปรมิาณขยะมูลฝอย
จากมากไปหาน้อย พบว่าในช่วงตน้เดอืนมขียะมลูฝอย

มากทีสุ่ดมากที่สุด (รอ้ยละ 8.98) ในช่วงกลางเดอืนมี
ขยะมลูฝอย (รอ้ยละ8.67) และในช่วงปลายเดอืนมขียะ
มลูฝอย (รอ้ยละ  8.19) ตามล าดบั ตารางที ่6  

 
ตารางที ่6 ปรมิาณขยะมลูฝอยประจ าเดอืน 

ช่วงเดือน (วนัท่ี) ปริมาณน ้าหนักขยะมูลฝอยเฉล่ีย) 
ตน้เดอืน (1-10) 8.98 
กลางเดอืน (11-20) 8.67 
ปลายเดอืน (21-30) 8.19 
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5. อภิปรายผล 
 การจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลล า
พันชาด จากการศึกษาตามวัต ถุประสงค์ โดย
ท าการศกึษาปรมิาณและองคป์ระกอบของขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลต าบลล าพันชาดเพื่อหาแนวทาง
เบื้องต้นในการจดัการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม โดยท า
การเกบ็ตวัอย่างขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดขยะมูล
ฝอย ทัง้หมด 3 จุด คอื ทีพ่กัอาศยั ตลาดสด สถานที่
ราชการ และท าการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ 
ได้แก่ องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ความหนาแน่น
ของขยะมลูฝอย 
 สภาพปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลต าบลล าพนัชาด อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดั
อุดรธานี ในปัจจุบนัเทศบาลต าบลล าพนัชาดยงัไม่มี
การด าเนินการ รวบรวมและเกบ็ขนขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นที่
บรเิวณเขตรบัผิดชอบทัง้หมด 54 ตารางกโิลเมตร มี
ประชากรจ านวนทั ้ง หมด 5 ,328  คน ( 2553 ) 
แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยทีส่ าคญัในเขตเทศบาลต าบล
ล าพนัชาด คอื ทีพ่กัอาศยั ตลาดสด สถานทีร่าชการ 
 5.1. องคป์ระกอบของขยะมลูฝอย 
  1) องคป์ระกอบขยะมูลฝอยจากทีพ่กัอาศยั 
จากการศกึษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่
จะเป็นเศษไม้ เศษอาหาร องค์ประกอบส่วนใหญ่ใน
พืน้ทีพ่กัอาศยัเป็นรอ้ยละโดยน ้าหนักขององคป์ระกอบ
มูลฝอยมาก สามารถที่จะน าไม้ไปท าเป็นงานฝีมือ
ประดบัตกแต่งเพิม่รายไดเ้พื่อลดปรมิาณขยะมลูฝอย 
  2) องค์ประกอบขยะมูลฝอยจากตลาดสด 
จากการศกึษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่
จะเป็นเศษอาหาร เศษผกัผลไมต่้างๆ ประกอบกบัช่วง
ที่เก็บตวัอย่างเป็นช่วงที่ผลไม้หลากหลาย และมีการ
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนสนิค้าที่มีความสดใหม่อยู่ตลอด 
จึงท าให้องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร องศ์
ประกอบส่วนใหญ่ในตลาดสด เป็นร้อยละโดยน ้าหนัก
ขององค์ประกอบขยะมูลฝอยมากที่สุด คอื เศษอาหา
รอ้ยละ 51.7 สามารถทีจ่ะน าเศษอาหารไปหมกัท าปุ๋ ย
เพื่อลดปรมิาณขยะมลูฝอย และยงัช่วยลดปัญหาขยะ 
  3) องค์ประกอบขยะมูลฝอยจากสถานที่
ราชการ จากการศกึษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย

ส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติก เศษอาหาร จากการ
รบัประทานอาหาร ขนม และดื่มนมของเด็กนักเรียน 
จึงท าให้องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นพลาสติก เศษ
อาหาร องคป์ระกอบส่วนใหญ่ในสถานที่ราชการ เป็น
ร้อยละโดยน ้าหนักขององศ์ประกอบขยะมูลฝอยมาก
ที่สุด คือ พลาสติกร้อยละ 28.2 สามารถที่จะน า
พลาสตกิบางส่วนกลบัมาใชซ้ ้าได้ และบางส่วนท าเป็น
ของประดบัตกแต่งสว่นเศษอาหารไปใหส้ตัวเ์ลีย้ง เพื่อ
ลดปรมิาณขยะมลูฝอย 
  4) องคป์ระกอบขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ต าบลล าพนัชาด จากการศกึษาองค์ประกอบของขยะ
มลูฝอยสว่นใหญ่จะเป็นเศษอาหาร เศษผกัผลไมต่้างๆ 
ประกอบกับช่วงที่ เก็บตัวอย่ าง เ ป็นช่วงที่ผลไม้
หลากหลาย จึงท าให้องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเศษ
อาหาร องค์ประกอบขยะมูลฝอยเป็นข้อมูลที่มี
ความส าคญัทีจ่ะน าไปใชป้ระเมนิการเลอืกระบบก าจดั
ขยะมลูฝอย ดงัจะเหน็ไดจ้าก องคป์ระกอบสว่นใหญ่ใน
เขตเทศบาลต าบลล าพนัชาดเป็นร้อยละโดยน ้าหนัก
ขององศป์ระกอบขยะมูลฝอยมากทีสุ่ด คอื เศษอาหาร
รอ้ยละ 31.6 สามารถทีจ่ะน าเศษอาหารไปท าปุ๋ ยหมกั
เพื่อลดปรมิาณขยะมูลฝอย และยงัช่วยลดปัญหาขยะ
มลูฝอยไดอ้กีทางหนึ่ง 
 องค์ประกอบขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบล
ล าพนัชาด จากการศกึษาพบว่า สว่นมากประกอบดว้ย
เศษอาหารร้อยละ 31.6 รองลงมาคือ คือ พลาสติก   
ร้อยละ 20.2 โลหะร้อยละ 14.7 ไม้ร้อยละ 14.3 แก้ว
รอ้ยละ 7.7 กระดาษร้อยละ 7.4 อื่นๆร้อยละ 6.5 ยาง
ร้อยละ 5.8 หิน/กระเบื้องร้อยละ 4.2 ผ้าร้อยละ 3.3 
และขยะอนัตรายรอ้ยละ 0.7 ตามล าดบั จากการศกึษา
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะเป็นเศษ
อาหาร เศษผักผลไม้ต่างๆ ประกอบกับช่วงที่เก็บ
ตัวอย่ าง เ ป็นช่ ว งที่ผลไม้หลากหลาย จึงท า ให้
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร องค์ประกอบ
ขยะมูลฝอยเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญที่จะน าไปใช้
ประเมนิการเลอืกระบบก าจดัขยะมูลฝอย เช่น การท า
โครงการจัดการขยะมูลฝอยและการวางแผนการ
จดัการขยะมูลฝอยในปัจจุบนัและอนาคต ดงัจะเหน็ได้
จาก องคป์ระกอบสว่นใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลล าพนั
ชาดเป็นร้อยละโดยน ้าหนักขององศ์ประกอบขยะมูล
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ฝอยมากที่สุด คอื เศษอาหารร้อยละ 31.6 สามารถที่
จะน าเศษอาหารไปท าหมกัเพื่อลดปรมิาณขยะมูลฝอย
ส่วนพลาสติกร้อยละ 20.2 มีจ านวนมากดังนัน้ควร
จดัการโดยการคดัแยกขยะมูลฝอยเพื่อน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ การประยุกต์ใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่ม
มลูค่าและช่วยเสรมิรายได ้และยงัช่วยลดปัญหาขยะได้
อกีทางหนึ่ง 
 5.2 ความหนาแน่นปกตขิองขยะมลูฝอย 
  ตลาดสดมีค่าความหนาแน่นปกติสูงสุด 
เพราะตลาดสดมขียะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่เป็นเศษ
ผกั เศษอาหาร ซึง่มชี่วงค่าความหนาแน่นปกต ิ120 - 
480 กโิลกรมัต่อลูกบาศก์เมตรเนื่องจากองค์ประกอบ
ของมูลฝอยมีน ้ าเป็นส่วนประกอบท าให้มีน ้ าหนัก
มากกว่าขยะมูลฝอยประเภทอื่นๆ จงึท าให้ตลาดสดมี
ความหนาแน่นมาก ส่วนสถานที่ราชการมีความ
หนาแน่นปกตติ ่าสดุ เน่ืองจากขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้เป็น
ประเภทพลาสติกและกระดาษ เป็นส่วนใหญ่ท าให้มี
น ้าหนกัเบา 
  ค่าความหนาแน่นปกติของขยะมูลฝอย 
พบว่า ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลล าพนัชาดมี
ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของขยะมูลฝอยเท่ากบั 124.2 
กโิลกรมั/ลูกบาศก์เมตร ตลาดสดมคี่าความหนาแน่น
ปกตมิากทีส่ดุเท่ากบั 236.3 กโิลกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร 
เน่ืองจากตลาดสดมขียะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่เป็น
เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ส่วนสถานที่ราชการมีค่า
ความหนาแน่นต ่าเพราะ  ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็น
ประเภทพลาสติกและกระดาษท าให้มีน ้ าหนักเบา 
สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้และคดัแยกประเภทขาย
เป็นรายไดเ้สรมิ จากผลดงักล่าวท าใหท้ราบวา่ขอ้มลูใน
เขตเทศบาลต าบลล าพนัชาดควรมีการก าจดัมูลฝอย
แบบฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาลเพราะเป็นการก าจัด
ขยะมูลฝอยไดเ้กอืบทุกประเภทและเป็นการลดปัญหา
มลพษิที่จะมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ช่วยลดปัญหา
แหล่งเพาะพนัธุพ์าหะน าโรคต่างๆ เป็นตน้ 
 5.3 ปรมิาณขยะมลูฝอยประจ าเดอืน 

  ในช่วงต้นเดอืนมปีรมิาณขยะมูลฝอยสงูสุด 
เนื่องจากมีอตัราในการใช้จ่ายมาก เพราะเป็นช่วงที่
เงนิเดอืนหรอืเงนิโบนัสออกจงึมกีารจบัจ่ายใชข้องมาก
ขึน้และปรมิาณของขยะมลูฝอยเพิม่ขึน้ตาม สว่นในช่วง
ปลายเดอืนมปีรมิาณขยะมูลฝอยน้อยลง เพราะช่วงนี้
ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมใช่จ่ายกนัจงึท าให้ปรมิาณ
ขยะมูลฝอยลดลงจากต้นเดอืนมาก การซือ้ของหรอืใช้
จ่ายนัน้ ทุกคนจะนิยมใชจ้่ายในช่วงเงนิเดอืนออก 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ควรมกีารจดักจิกรรมรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ์ใน
การให้ความร่วมมือของประชาชนภายในชุมชนและ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาลต าบล
ล าพนัชาด 
6.2 ควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัขยะรี
ไซเคิล การน าของเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น 
กระดาษ พลาสตกิ การน ามาแปรรูป ใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ  
6.3 ควรสง่เสรมิใหม้กีารลดปรมิาณขยะมูลฝอยภายใน
บ้าน ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานก่อนน าไปใช้ เช่น    
การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ 
6.4 ควรสง่เสรมิใหม้กีารลดปรมิาณขยะมลูฝอยก่อนไป
ก าจัด เช่นการจัดตัง้โครงการธนาคารขยะภายใน
ชุมชนและภายในโรงเรยีน ส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกัใน
ครวัเรอืน 
6.5 ควรจดัตัง้หน่วยงานเกี่ยวกบัการสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอ้มและแบ่งหน้าทีดู่แลรบัผดิชอบการรวบรวม
ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด การเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
การขนสง่ขยะมลูฝอยไปยงัสถานทีก่ าจดั  
6.6 ควรมกีารจดัตัง้สถานที่ก าจดัขยะมูลฝอยอย่างถูก
หลกัสขุาภบิาล 
6.7 ควรมีการติดตามและประเมินผลการท างานอยู่
เสมอ 

 
7. เอกสารอ้างอิง 
พกิุล มะลาเชก็.  (2553).  การศกึษาการจดัการมูลฝอยของเทศบาลต าบลแกง้ครอ้ อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูมิ.   

ปรญิญาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 


