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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่ วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี โดยทาการเปรียบเทียบต้ นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ด้ วยกระบวนการนาขยะมาแปรรูป
เป็ นพลังงานเกิดผลพลอยได้ ประเภทปุ๋ ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงขยะ (Refuse-Derived Fuel, RDF) กับ ต้ นทุนต่อ
หน่วยในการส่งขยะไปกาจัดภายนอกโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบ าลของเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา โดยได้ ทาการศึกษาข้ อมูลการดาเนินงานของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2556
ถึง กันยายน 2559 (34 เดือน) เพื่อนามาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และประเมินข้ อดีของโรงจัดการขยะแบบครบ
วงจรด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้ นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจรมีค่าเท่ากับ
1,838.14 บาทต่อตัน และต้ นทุนต่อหน่ วยในการส่งขยะไปฝังกลบภายนอก เท่ากับ 1,585.71 บาทต่อตัน ซึ่ง
ต้ นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจรมีค่าสูงกว่า 252.43 บาทต่อตัน แต่การมีโรงจัดการขยะแบบครบ
วงจรภายในมหาวิทยาลัยช่วยส่งผลดีด้านสิ่งแวดล้ อมและสังคม สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
จานวน 17,428.606 tCO2e หรือ 5.973 tCO2e/ตัน-ขยะรวม มีรายได้ จากการดาเนินงาน และเป็ นสถานที่สาหรับ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนต่อไป
คาสาคัญ: โรงจัดการขยะแบบครบวงจร/ ต้ นทุนแปรรูปขยะเป็ นพลังงาน/ เชื้อเพลิงขยะ (Refuse-Derived Fuel
(RDF)

Abstract
This article analyzed the Unit Cost of Integrated Solid waste Sorting Plant, Suranaree University of
Technology. To compare the unit cost of Integrated Solid waste Sorting Plant by converting to organic
fertilizer and refuse-derived fuel (RDF) with the unit cost of transporting waste to the outside by landfill in
the sanitation of Nakhon Ratchasima Municipality, Nakhon Ratchasima. The period of studies was occurred
during 2013, December to 2016, September (34 months) to analyze the unit cost and evaluate advantages
of the Integrated Solid waste Sorting Plant on environmental and social. The results showed that, the unit cost
of the Integrated Solid waste Sorting Plant was 1,838.14 TH baht per ton and the unit cost of transporting
waste to the landfill was 1,585.71 TH baht per ton. The unit cost of the Integrated Solid waste Sorting Plant
was higher than 252.43 TH baht per ton. However, having the Integrated Solid waste Sorting Plant in the
university has both environmental and social benefits. It can reduce greenhouse gas emission about
17,428.606 tCO2e or 5.973 tCO2e per total of solid waste. Income from operations and a place for
disseminate knowledge to the community.
Keywords: Bike Society/ Walk/ Sustainability/ Green University
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1. บทนา
ปัญหาขยะถือเป็ นปั ญหาสาคัญระดับประเทศ
และมีแ นวโน้ มทวี ความรุน แรงมากยิ่ งขึ้น ในปี พ.ศ.
2558 ประเทศไทยมี จ านวนสถานที่ ก าจั ด ขยะที่
ดาเนินการอย่างถูกต้ อง จานวน 448 แห่ง ซึ่งลดลงจาก
ปี พ.ศ. 2557 จานวน 32 แห่ง (480 แห่ง) เนื่องจาก
สถานที่กาจัดขยะที่ดาเนินการไม่ถูกต้ องได้ ถูกให้ หยุ ด
ดาเนินการและให้ ขนส่งขยะไปกาจัดยังสถานที่ท่กี าจัด
ขยะถูกต้ อง [1] โดยมีการจัดการแบบฝังกลบอย่ างถูก
หลักสุขาภิบาลมากที่สดุ ร้ อยละ 90 รองลงมาคือ ระบบ
คัดแยกและหมักทาปุ๋ ย ร้ อยละ 5 และเตาเผาที่มีระบบ
กาจัดมลพิษ ร้ อยละ 4 ตามลาดับ
การจัดการขยะของมหาวิทยาลัยในช่วงเริ่มต้ น
ปี พ.ศ. 2536 ได้ ส่งขยะไปกาจัดภายนอกโดยการฝัง
กลบ ต่ อมาในปี พ.ศ. 2551 มีการก่อสร้ า งศูน ย์ คัด
แยกและแปรสภาพขยะขึ้นเพื่ อเป็ นสถานที่กาจัดขยะ
โดยการเผาทาลายแต่ไม่สามารถกาจัดขยะได้ ทั้งหมด
สามารถกาจัดขยะได้ เพียงร้ อยละ 50 ของปริมาณขยะ
ทั้ง หมด และประสบปั ญ หามลพิ ษทางอากาศตามมา
ต่อมาในปี งบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยจึงได้ ลงทุน
ก่ อ สร้ างโรงจั ด การขยะแบบครบวงจรขึ้ นภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ใช้ เงิ น ลงทุ น ก่ อ สร้ างที่ ค่ อ นข้ า งสู ง
ประมาณ 14 ล้ านและค่าดาเนินการ (ค่าแรงงานและ
ค่าวัสดุ) ประมาณ 1.50 บาท/ปี โดยโรงจัดการขยะ
แบ บ คร บ ว ง จ ร นี้ ใ ช้ เ ท คโ น โ ล ยี เ ชิ ง ก ล ชี ว ภ า พ
(Mechanical and Biological Treatment, MBT) ใน
การแปรรูปขยะเป็ นพลังงานเกิดผลพลอยได้ ประเภท
ปุ๋ ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel,
RDF) ซึ่งเทคโนโลยีน้ เี ป็ นผลงานวิจัยของ

ต้นทุน (Cost)
ต้นทุนเริ่มต้น
1. ค่าก่อสร้ างอาคาร /
ค่าระบบสาธารณูปโภค
2. ค่าเครื่องจักร
3. ค่าติดตั้งระบบต่าง ๆ

ต้นทุนดาเนินการ
1.
2.
3.
4.

ค่าแรงงาน / ค่าเชื้อเพลิง
ค่านา้ ประปา / ค่าไฟฟ้ า
ค่าซ่อมบารุง / ค่าวัสดุ
ค่าเสื่อมราคา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย อาจหาญ อาจารย์ประจา
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี เริ่มเปิ ดดาเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2556 และ
ทาให้ มีร ายได้ จ ากการจาหน่ า ยผลพลอยได้ เพื่ อเข้ า สู่
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อมอย่ างต่ อ เนื่ อง แต่ จ ากการ
ดาเนินงานของโรงจัดการขยะแบบครบวงจรยังไม่มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่แท้ จริง และการประเมินข้ อดี
ของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
ดั ง นั้ น การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของ
โรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จึงมีความจาเป็ นและสาคัญยิ่ง เพื่อเป็ นข้ อมูลใน
การบริ ห ารจั ด การโรงจั ด การขยะแบบครบวงจรของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อให้ เ กิด ความคุ้ มค่ า ตลอดจนเป็ น
ข้ อมูลประกอบการตัดสิน ใจให้ กับสถาบันอุด มศึกษา
และองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ในการก่ อ สร้ า งโรง
จัดการขยะภายในพื้นที่ของตนเองต่อไป

2. วัสดุและวิธีการ
การศึกษาวิ จัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยนาข้ อมูลที่เป็ นตัวเลขเพื่อนามาวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ใช้ ข้อมูลตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2559 (ตั้งแต่
เปิ ดด าเนิ น การจนถึ ง สิ้ นปี งบประมาณ 2559 รวม
ระยะเวลา 34 เดือน) เพื่อนามาวิเคราะห์ ดังนี้
2.1 การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของโรง
จัดการขยะแบบครบวงจร ดาเนินการวิเคราะห์ต้นทุน
ของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ประกอบด้ วยต้ นทุน
(Cost) และรายได้ (Income) [2] ดังภาพที่ 1

รายได้ (Income)
รายได้จากการจาหน่ายผลผลิตและผลพลอยได้
1. ขยะรีไซเคิล
2. ปุ๋ ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงขยะ

ภาพที่ 1 แผนผังการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
รายได้ (เงินสด)
ต้นทุน
(Cost)

(Income)

ต้นทุนต่อหน่วย
= ต้นทุน (บาท) /ปริมาณขยะ (ต้น)

ภาพที่ 1 แผนผังการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
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2.2 ประเมินข้ อดีของโรงจัดการขยะแบบครบ
วงจรด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม ประเมิ น ข้ อ ดี ด้ า น
สิ่งแวดล้ อมโดยการคานวณปริ มาณการลดก๊า ซเรือน
กระจกตามโครงการ สนั บสนุ นกิจ กรรมลดก๊าซเรือน
กระจก (Low Emission Support Scheme, LESS)
โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป ในการคานวณปริมาณการลด
ก๊าซเรือนกระจกของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ตาม
วิธีการขององค์การบริหารก๊าซเรือ นกระจก (องค์การ
มหาชน) [3] ดังภาพที่ 2
ปริมาณการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
(Kg CO2 e /เวลา)

=

ปริมาณ

Activity Data
(หน่วย/เวลา)

ในการคานวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก
ของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ดาเนินการคานวณ
เป็ น 4 ส่วน คือ 1) การคัดแยกขยะเพื่ อรีไซเคิล 2)
การทาปุ๋ ยหมัก 3) การผลิตเชื้อเพลิงขยะ และ 4) การ
ใช้ พลั ง งานในโรงจั ด การขยะแบบครบวงจร โดยมี
หลักการคานวณดังภาพที่ 3 และดาเนิน การประเมิน
ข้ อดีด้านสังคมทาการประเมินในเชิงพรรณนา

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก - กรณีฐาน
(Kg CO2 e /เวลา)

×

ค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
(Kg CO2 e / หน่วย)

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก - ดาเนินโครงการ
(Kg CO2 e /เวลา)

-

ปริมาณ

Activity Data
(หน่วย/เวลา)

ค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
×
(Kg CO2 e / หน่วย)

่ 2 านวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
ภาพทีภาพที
่ 2 การค
ปริมาณ
การลดก๊าซเรือน
กระจกของ
โรงจัดการขยะ
แบบครบวงจร

=

ปริมาณ
การลดก๊าซ
เรือนกระจก
จากการ
รีไซเคิลขยะ

+

ปริมาณการ
ลดก๊าซเรือน
กระจกจาก
การผลิตปุ๋ ย
หมัก

+

ปริมาณการ
ลดก๊าซเรือน
กระจกจากการ
ผลิตเชื้อเพลิง
ขยะ

-

ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
จากการใช้
พลังงาน

ภาพที่ 3 การด
าเนิน่ 3การการคานวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
ภาพที

3. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
3.1 กระบวนแปรรูปขยะเป็ นพลังงาน
เทคโนโลยีท่ใี ช้ คือ เทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ
(Mechanical and Biological Treatment, MBT) หรือ
เทคโนโลยีการหมัก (Composting) โดยอาศัยการกลับ
กองขยะด้ วยสกรูแนวตั้ง (Vertical Agitator) ซึ่งทา
ให้ ขยะที่อยู่ด้านล่ างมีโอกาสสัมผัสอากาศมากขึ้น เกิด
การย่อยสลายได้ มากขึ้น และลดการเกิดกลิ่นจากการ

หมักกระบวนการแปรรูปขยะเป็ นพลังงานประกอบด้ วย
4 ขั้นตอน คือ 1) ระบบการคัดแยก 2) โรงบาบัดทาง
กลและชีวภาพ 3) ชุดเครื่องร่อนและ 4) เครื่องอัด
แท่งเชื้อเพลิงขยะ [4]
จากกระบวนการทาให้ เกิดผลพลอยได้ คือ 1)
ปุ๋ ยอินทรีย์ 2) วัสดุปรับปรุงดิน 3) เชื้อเพลิงขยะ
(RDF) และ 4) ขยะรีไซเคิล (จากกระบวนการคัด
แยก) ดังภาพที่ 4 ภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6
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ภาพที่ 4 โรงจัดการขยะแบบครบวงจร

ภาพที่ 5 ระบบสกรูแนวตั้งของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร

ภาพที่ 6 ผลพลอยได้ จากโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
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3.2 ปริมาณการจัดการขยะของมหาวิทยาลัย
ปี งบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยมีปริมาณ
ขยะเข้ าโรงจัดการขยะแบบครบวงจร จานวน 3.64 ตัน
ต่ อ วั น โดยมีแ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้น ตามจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่
เ พิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
โดยโรงจัดการขยะแบบครบวงจรมีขนาด 10 ตันต่อวัน
แล ะ ไ ด้ ถู กออกแบบไ ว้ ส า ห รั บ รอง รั บ ขยะ ของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต ดังภาพที่ 7
3.3 การเปรียบเทียบเทคโนโลยีการแปรรูป
ขยะมูลฝอยเป็ นพลังงาน

เทคโนโลยี ใ นการแปรรู ป ขยะมู ล ฝอยเป็ น
พลั ง งานมี ข้ อ ดี แ ละข้ อ ด้ อ ยแตกต่ า งกัน ซึ่ ง มี ค วาม
เหมาะสมกั บ แต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ไม่ เ หมื อ นกั น ขึ้ นอยู่ กั บ
องค์ ป ระกอบหลายอย่ า ง เช่ น ปริ ม าณขยะมู ล ฝอย
ลักษณะขยะมูลฝอย ลักษณะพื้นที่ ตลอดจนนโยบายใน
การจั ด การขยะมู ล ฝอยของแต่ ล ะท้ องถิ่น [5] ทั้ง นี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ คัดเลือกเทคโนโลยี
แท่งเชื้อ เพลิงขยะ เนื่องจากใช้ พ้ ื นที่น้อย ไม่ มีปัญหา
มลพิษ และมีแหล่งรับซื้อเชื้อเพลิงขยะ (RDF) จาก
กระบวนการแปรรูปขยะ ดังตารางที่ 1

ปริ มาณขยะเข้า (ตัน/วัน)

ขนาดระบบ 10 ตัน/วัน
10.00
8.00
6.00
4.00

3.00

3.36

3.64

2.00

0.00

ปี งบประมาณ 2557 ปี งบประมาณ 2558 ปี งบประมาณ 2559
ภาพที่ 7 ปริมาณขยะเข้ าโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้ อดี-ข้ อด้ อย ของเทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็ นพลังงาน
เทคโนโลยี
1. เตาเผา

ข้อดี
ข้อด้อย
- กาจัดขยะมูลฝอยได้ หลากหลาย
- ต้ องมีระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ และ
- สามารถนาพลังงานที่เกิดจากการเผา ระบบบาบัดนา้ เสียรองรับ
ไหม้ ไปใช้ ประโยชน์
- ราคาค่าลงทุนและค่าดาเนินการสูง
2. แท่งเชื้ อเพลิงขยะ - ได้ แท่งเชื้อเพลิงสาหรับผลิตพลังงาน - ต้ องมีระบบคอยรองรับเพื่อนาแท่ง
ความร้ อน
เชื้อเพลิงขยะที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์
- ใช้ พ้ ืนที่น้อย
3. การผลิตก๊าซชีวภาพโดยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้ออกซิ เจน
- ใช้ พ้ ืนที่จานวนมากในการฝังกลบ
3.1 จากหลุมฝังกลบ - สามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้
ทุกประเภท
ขยะมูลฝอย
3.2 การคัดแยก
เฉพาะขยะอินทรีย ์
และนาไปหมักในถัง
หมัก

- สามารถหมักร่วมกับของเสียอินทรีย์ - ไม่สามารถย่อยสลายขยะมูลฝอย
ประเภทอื่น เช่น วัสดุเหลือใช้ จาก
บางประเภท
การเกษตร และมูลสัตว์
- ค่าก่อสร้ างสูง และเป็ นระบบที่มกี ลิ่น
- ต้ องมีระบบป้ องกันการระเบิด
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เทคโนโลยี
ข้อดี
4. การแปรรูปขยะมูล - กาจัดขยะมูลฝอยประเภทพลาสติก
ซึ่งย่อยสลายได้ ยาก
ฝอยประเภทพลาสติก
- สามารถผลิตเป็ นนา้ มันที่นาไปใช้
เป็ นน้ ามัน
เป็ นเชื้อเพลิงต้ นได้ ดี
- มีประสิทธิภาพในการกาจัดสูง
5. เทคโนโลยี
- กาจัดขยะมูลฝอยได้ ทุกประเภท
พลาสมาอาร์ค

ข้อด้อย
- กาจัดขยะมูลฝอยได้ เฉพาะพลาสติก
- ค่าก่อสร้ างระบบสูง
- ต้ องดูแลความปลอดภัยในการผลิตเป็ น
อย่างดี
- ราคาค่าก่อสร้ างและค่าดาเนินการสูงมาก

ทีม่ า : คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และเทคโนโลยีการแปรรูปมูลฝอยให้ เป็ นพลังงานสาหรับท้องถิ่น.
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, 2554

3.4 ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของโรงจัดการ
ขยะแบบครบวงจร
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของโรงจัดการขยะ
แบบครบวงจร ประกอบด้ วย ค่ าใช้ จ่ า ยในการลงทุ น
เริ่มต้ น และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนเริ่มต้ นเป็ นค่าใช้ จ่าย
ในการลงทุ น ก่ อ สร้ างอาคาร ค่ า ปรั บ ปรุ ง ถนน ค่ า
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง รวมถึงระบบสาธารณูปโภค
เช่ น ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา และระบบสื่ อ สาร
เป็ นต้ น รวมเป็ นเงินลงทุนเริ่มต้ นทั้งสิ้น 13.69 ล้ าน
บาท ดังตารางที่ 2
2. ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน เป็ นค่าใช้ จ่าย
ในการดาเนินงานภายในโรงจัดการขยะแบบครบวงจร

ประกอบด้ วย ค่ า แรงงาน ค่ า วั สดุ และค่ าเสื่อมราคา
(จากการลงทุนก่อสร้ างอาคารและค่าเครื่องจักรในการ
ลงทุนเริ่มต้ น) โดยเฉลี่ย 189,159.05 บาทต่อเดือน
หรือ 2,222.35 บาทต่ อตัน โดยค่ าใช้ จ่ายประเภท
ค่าแรงงาน มีค่าสูงสุดคิดเป็ นร้ อยละ 44.28 ดังตาราง
ที่ 3
3.5 รายได้ ของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
โรงจัดการขยะแบบครบวงจรมีรายได้ จากการ
จาหน่ายผลผลิตและผลพลอยได้ เฉลี่ย 34,709.21บาท
ต่อเดือน หรือ คิดเป็ น 407.78 บาทต่อตัน-ขยะ โดยมี
รายได้ จากการจาหน่ ายเชื้อเพลิงขยะมีค่าสูงสุดคิดเป็ น
ร้ อยละ 48.61 ของรายได้ ท้งั หมด ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 2 ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนเริ่มต้ นของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
ลาดับ รายการ
1
ก่อสร้ างโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ระยะที่ 1
- ค่าก่อสร้ างอาคารโรงจัดการขยะ/อาคารสานักงาน
- ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์/ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
2
ก่อสร้ างโรงจัดการขยะแบบครบวงจร ระยะที่ 2
- ค่าก่อสร้ างอาคารเก็บผลผลิตและผลพลอยได้
- ค่าติดตั้งระบบสื่อสาร
3
ปรับปรุงถนน
4
รถตักขยะ (ศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้ านชีวมวล)
รวม

งบประมาณ (บาท)
5,990,000
4,000,000
1,140,000
760,000
600,000
1,200,000
13,690,000

52 วารสารการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (ปี ที่ 4 สิงหาคม 2560)

ตารางที่ 3 ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
ปี งบประมาณ
2557 (ธ.ค.56-ก.ย.59)
2558 (ต.ค.57-ก.ย.59)
2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)
เฉลีย่
ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (บาท/ตัน)

ปริมาณขยะ
(ตัน/เดือน)
73.23
87.43
94.69
85.12

ค่าแรงงาน
77,930.22
86,473.10
86,860.45
83,754.59
44.28
984.00

ค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน)
ค่าวัสดุ
ค่าเสื่อมราคา
7,460.96 62,550.00
7,756.60 62,550.00
3,345.83 62,550.00
2,854.46 62,550.00
22.66
33.07
503.48
734.87

รวม
177,941.18
186,779.70
202,756.28
189,159.05
100.00
2,222.35

หมายเหตุ: ค่าแรง : ค่าจ้ างแรงงาน/ค่าจ้ าง รปภ./เงินเดือนพนักงานของมหาวิทยาลัย
ค่าวัสดุ : ค่านา้ มันเชื้อเพลิง /ค่าไฟฟ้ า/ค่านา้ ประปา/ค่าวัสดุซ่อมบารุง
ค่าเสื่อมราคา : ค่าเสื่อมราคาอาคาร (ร้ อยละ 2 ต่อปี ) และเครื่องจักร (ร้ อยละ 10 ต่อปี )
ไม่คิดมูลค่าที่ดิน เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ รับจัดสรรให้ ใช้ พ้ ืนที่จากกรมป่ าไม้

ตารางที่ 4 รายได้ ของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
ปี งบประมาณ
ปริมาณขยะ รายได้ (บาท/เดือน)
(ตัน/เดือน) วัสดุรีไซเคิล ปุ๋ ยอินทรีย์
2557 (ธ.ค.56-ก.ย.59)
73.23
6,975.24
8,350.39
2558 (ต.ค.57-ก.ย.59)
87.43
6,917.18
9,649.50
2559 (ต.ค.58-ก.ย.59)
94.69
10,522.00 11,099.33
85.12
8,138.14
9,699.74
เฉลีย่
23.45
27.95
ร้อยละ
95.61
113.96
รายได้ต่อหน่วย (บาท/ตัน)
3.6 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรง
จัดการขยะแบบครบวงจร
การวิเคราะห์ต้นทุนต่ อหน่ วยของโรงจัดการ
ขยะแบบครบวงจรตั้ งเริ่ มด า เนิ น งานจนถึ ง สิ้ น
ปี งบประมาณ 2559 เป็ นระยะเวลา 34 เดื อ น
(ธันวาคม 56 ถึง กันยายน 59) มีปริมาณขยะเฉลี่ย
85.12 ตัน/เดือน มีค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานเฉลี่ย
189,159.05 บาท/เดือน (ค่ า แรงงาน ค่ า วั ส ดุ ค่ า
เสื่อ มราคา) และมีร ายได้ เ ฉลี่ ย 34,709.21 บาท/
เดือน และคิดเป็ นต้ นทุนต่ อหน่ วยของโรงจัดการขยะ
แบบครบวงจร มีค่าเฉลี่ย 1,838.14 บาท/ตัน โดย
แนวโน้ มต้ นทุนต่อหน่วยในแต่ละปี งบประมาณพบว่า มี
ค่ า ลดลงจากช่ ว งเริ่ ม ต้ น ด าเนิ น การ (ปี งบประมาณ
2557) ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปี งบประมาณ 2559 มีการ

เชื้อเพลิงขยะ
7,512.00
9,349.50
33,752.50
16,871.33
48.61
198.21

รวม
22,837.63
25,916.18
55,373.83
34,709.21
100.00
407.78

บริ ห ารจั ด การโรงจั ด การขยะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะการจาหน่ายผลพลอยได้ สามารถจาหน่ายได้
ในราคาที่สงู ขึ้น ดังตารางที่ 4
ทั้งนี้ หากน าต้ น ทุนต่ อหน่ วยของโรงจั ดการ
ขยะแบบครบวงจรเปรียบเทียบกับต้ นทุนการส่งขยะไป
ฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าลของเทศบาลน คร
นครราชสีมา (การก าจั ด ขยะแบบเดิ ม) มี ค่ า สูง กว่ า
252.43 บาท/ตัน แต่มีค่าต่ากว่ าต้ นทุนจากงานวิจัย
ของ ศรีสกุล แก้ วกระจ่าง (2550) และวีรชัย อาจหาญ
(2553) เท่ า กับ 861.86 บาท/ตัน และ 586.86
บาท/ตัน ตามลาดับ ดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6
3.7 ประเมิน ข้ อดี ข องการมี โ รงจั ด การขยะ
แบบครบวงจร การมีโรงจัดการขยะแบบครบวงจรภายใน
มหาวิทยาลัยส่งผลดีในด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม ดังนี้
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ลดปั ญหาวิกฤติสถานที่ฝังกลบขยะ
โรงจัดการขยะแบบครบวงจร สามารถนาขยะ
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมาดาเนินการแปรรูป
เป็ นพลังงาน ได้ ร้อยละ 99.95 มีเพียงร้ อยละ 0.05 ซึ่ง
เป็ นขยะอันตรายประเภท หลอดไฟฟ้ า ถ่ายไฟฉายและ
แบตเตอรี่ท่ตี ้ องส่งกาจัดหน่วยงานภายนอกการจัดการ
ขยะได้ เองภายในมหาวิทยาลัยช่วยลดปัญหาวิกฤต
สถานที่ฝงั กลบขยะได้ อกี ทางหนึ่ง ดังภาพที่ 8

การนารายได้ไปใช้ประโยชน์ดา้ นสิ่งแวดล้อม
การแปรรู ป ขยะเป็ นพลั ง งานท าให้ เกิ ด ผล
พลอยได้ ประเภทปุ๋ ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงขยะสามารถ
จาหน่ายเป็ นรายได้ เข้ ากองทุนสิ่งแวดล้ อม สะสมจานวน
1.24 ล้ า นบาท และน าไปจั ด สรรทุ น ในการท าวิ จั ย
โครงการ และกิ จ กรรมด้ านสิ่ ง แวดล้ อมภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี งบประมาณ 2558-2559
จานวน 9 ทุน รวมเป็ นเงินสนับสนุ น 398,000 บาท
ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 5 ต้ นทุนต่อหน่วยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
ลาดับ รายการ

1
ค่าแรง (ค่าแรงงาน/เงินเดือน)
2
ค่าวัสดุ (ค่าสาธารณูปโภค/ค่าวัสดุอปุ กรณ์)
3
ค่าลงทุน (ค่าเสื่อมราคา)
4
รายได้ จากการจาหน่ายผลพลอยได้
ค่าใช้จ่าย (1+2+3-4)

ต้นทุน (บาท/ตัน)
ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2557
2558
1,064.18
989.06
511.55
431.85
854.16
715.43
311.86
296.42
2,118.03 1,839.91

ปี งบประมาณ
2559
917.31
563.37
660.58
584.79
1,556.47

เฉลีย่
990.18
502.26
743.39
397.69
1,838.14

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบต้ นทุนต่อหน่วยของการจัดการขยะแบบต่าง ๆ
ลาดับ
1
2
3
4

รายการ
การแปรรูปขยะเป็ นพลังงานของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครนครราชสีมา
งานวิจัย - การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF)1 [3]
งานวิจัย - การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF)2 [6]

ต้นทุน (บาท/ตัน)
1,838.14
1,585.71
2,700.00
2,425.00

ที่มา [4],[6]

ร้ อยละ

93.55

96.20

99.95

96.14

100.00
50.00

6.45

3.80

3.86

0.05

0.00
ปี งบประมาณ2557
(ธ.ค.56-ก.ย.57)

ปี งบประมาณ2558
(ต.ค.57-ก.ย.58)

โรงจัดการขยะแบบครบวงจร

ปี งบประมาณ2559
(ต.ค.58-ม.ค.59)

ปี งบประมาณ2559
(ก.พ.59-ก.ย.59)

ส่งกาจัดภายนอก

ภาพที่ 8 สัดส่วนการจัดการขยะมูลฝอย

54 วารสารการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (ปี ที่ 4 สิงหาคม 2560)

ผลการประเมิ น การลดการปล่ อ ยก๊า ซเรื อ น
กระจก
จากผลการประเมินปริมาณการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของโรงจัดการขยะ ในช่ วงระยะเวลา
ธ.ค.56 - ก.ย.59 (34 เดื อ น) ตามแนวทางการ
ประเมินของโครงการ LESS สามารถลดการปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจกได้ จ านวน 17,428.606 tCO2 eหรื อ
5.973 tCO2e/ตัน-ขยะรวม ดังตารางที่ 8
การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ก่ชมุ ชน
โรงจัดการขยะแบบครบวงจรของมหาวิทยาลัย
เป็ นแหล่ งศึกษาดูงานทั้งหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน
และในช่วงปี งบประมาณ 2558 –2559 มีการเผยแพร่

เทคโนโลยี ไ ปยั ง หน่ ว ยงายภายนอกอย่ า งแพร่ ห ลาย
จานวน 31 หน่วยงาน
จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่ วยของโรง
จัดการขยะแบบครบวงจร พบว่ ามีค่าสูงกว่ าการส่งขยะ
ไปฝังกลบภายนอก เท่ากับ 252.43 บาทต่ อตัน แต่
หากน าผลดี ด้ า นสิ่ง แวดล้ อมและสัง คมมาพิ จ ารณา
ร่ วมด้ วย การมีโ รงจัดการขยะแบบครบวงจรภายใน
มหาวิ ทยาลั ยจึงมีความเหมาะสมและเป็ นกรณีศึกษา
ให้ กับหน่ ว ยงานภายนอกเพื่ อประกอบการตัด สิน ใจ
ก่อสร้ างโรงจัดการขยะในพื้นที่ของตนเองต่อไป

ตารางที่ 7 ทุนสนับสนุนงานวิจัย และกิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อม ประจาปี งบประมาณ 2558-2559
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่องานวิจยั โครงการ กิจกรรม
ทุน (บาท)
งานวิจัย เรื่อง สังคมพืชและชีพลักษณ์ของพืชเด่นบางชนิดในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี และในตาบลสุรนารี
87,000
โครงการสารวจด้ านพลังงานและสิ่งแวดล้ อมของอาคาร
20,000
บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ ในการเข้ าเกณฑ์อาคารเขียว
โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอเนกประสงค์ 1
โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) อาคารบรรณสาร
กิจกรรม วันสิ่งแวดล้ อมโลก (World Environment Day)
กิจกรรมวันสานักงานสีเขียว (Green office Day)
กิจกรรมปั่นเพื่อย่า @SUT
งานวิจัย กังหันลมประสิทธิภาพสูงชนิดใบพัดเดี่ยว
สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบสร้ างเครื่องต้ นแบบสาหรับลดขนาดกระป๋ องอลูมเิ นียม
แบบอัตโนมัติ
รวม

20,000
20,000
26,000
10,000
15,000
100,000
100,000
398,000

ตารางที่ 8 ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลาดับ

รายการ

1
2
3
4

การรีไซเคิล
การผลิตปุ๋ ยหมัก
การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF)
การใช้ พลังงาน
รวม

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ในกรณีฐาน
(tCO2eq)
150.702
17,078.321
987.432
18,216.455

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกรณี
ดาเนินโครงการ
(tCO2eq)
73.512
123.181
477.197
113.959
787.849

ปริมาณการลด
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
(KgtCO2eq)
77.190
16,955.140
510.235
-113.959
17,428.606
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