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บทคัดย่อ 
การศึกษา เรื่อง การประเมินวัฎจักรชีวิตการจัดการสิ่งปฏิกูล พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ

ประเมินและเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการจัดการสิ่งปฏิกูลในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การ
เก็บ ขน ก าจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงการจัดการน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการท าความสะอาดรถสูบสิ่งปฏิกูล ด าเนินการโดย
การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life cycle assessment, LCA) ในมาตรฐาน ISO 14040 เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การก าหนดขอบเขต
และเป้าหมาย การวิเคราะห์บัญชีรายการ การประเมินผลกระทบ และการแปลความหมาย การวิจัยนี้ใช้ หน่วย
หน้าที่การใช้งาน (Functional Unit)  เป็นปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในหน่วยตันต่อปีในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 
9 นครราชสีมา ที่ได้รับการจัดการตั้งแต่การเก็บ ขนและการก าจัด เลือกประเด็นผลกระทบเฉพาะผลกระทบต่อ
สภาวะโลกร้อน (Global Warming) ใช้ค่าศักยภาพในการท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Global Warming 
Potential : GWP) เป็นตัวก าหนดบทบาท ผลการประเมินพบว่าขั้นตอนของเก็บกักสิ่งปฏิกูลเป็นขั้นตอนที่ส่งผล
กระทบต่อสภาวะโลกร้อนมากที่สุด คือ มีปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ 395,719.48 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 83.0 รองลงมาได้แก่ การขนส่งสิ่งปฏิกูลเพ่ือน าไปก าจัด การก าจัด 
สิ่งปฏิกูลด้วยระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล และการก าจัดน้ าเสียจากการท าความสะอาดรถเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล โดยมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ 50,167.22 23,220.67 6,413.88  และ 474.01 ตามล าดับ สาเหตุที่การเก็บกัก
สิ่งปฏิกูลส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนมากที่สุดเนื่องจากระบบการเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่ใช้อยู่เป็นระบบไม่ใช้อากาศ
ส่งผลให้เกิดมลสารทางอากาศมากกว่าการเก็บกักในสภาวะเติมอากาศ การด าเนินการเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกจาก
การจัดการสิ่งปฏิกูลควรเน้นการจัดการให้ถูกสุขลักษณะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบดูแลการจัดการสิ่งปฏิกูล ควรมีการบ าบัดสิ่งปฏิกูลโดยเน้นการหมักแบบไร้อากาศ
และมีการน าก๊าซที่เกิดขึ้นจากการหมักไปใช้โยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือเป็นเชื้อเพลิง พร้อมลดการใช้
ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูล เช่น ลดการใช้น้ า และการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
 
ค านิยาม : การประเมินวัฎจักรชีวิต, สิ่งปฏิกูล, เขตสุขภาพที่ 9 
 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการสิ่งปฏิกูล เป็นกระบวนการด าเนินการตั้งแต่ การเก็บกัก รวบรวม ขนส่ง และการน าสิ่งปฏิกูล
มาท าการปรับปรุงหรือแปรสภาพให้ปราศจากเชื้อโรคและสภาพอันน่ารังเกียจ ซ่ึงการจัดการสิ่งปฏิกูลตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2535 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 หมวดที่ 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย ไดใ้ห้ค านิยามสิ่งปฏิกูลว่า “สิ่งปฏิกูล หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกและมีกลิ่นเหม็น” [1] ตามพระราชบัญญัตินี้ ในมาตรา 18 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้การ
จัดการสิ่งปฏิกูลอยู่ในการควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น โดยการก าหนดให้ การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น [2] 
 การจัดการสิ่งปฏิกูล จากรายงานสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2557 พบว่า 
ภาพรวมการก าจัดสิ่งปฏิกูลมีเทศบาลเพียง ร้อยละ 6.39 เท่านั้นที่มีสถานที่บ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล และใน
จ านวนนี้มีเพียงร้อยละ 13.6 ที่ได้ระบุวิธีการก าจัดสิ่งปฏิกูล และพบว่า  ร้อยละ 18.71 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีปัญหาการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ ไร่นา สวนและในล าคลอง [3] ส าหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากการศึกษาของวีระศักดิ์ สืบเสาะ พบว่า ส่วนใหญ่เทศบาลยังไม่มีระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล 
คิดเป็น ร้อยละ 67.39 และที่มีคิดเป็นร้อยละ 32.61  เป็นระบบที่มีการใช้งานได้ดีเพียง 1 แห่ง ที่ [4] ส าหรับเขต
สุขภาพที่ 9 ที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ พบว่า 
ส่วนมากสิ่งปฏิกูลจะถูกน าไปทิ้งในสวนไร่ นาและที่สาธารณะต่างๆ มากถึง ร้อยละ 76.0 [5] การจัดการสิ่งปฏิกูลที่
ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสิ่งปฏิกูลจะมี
องค์ประกอบของสารปนเปื้อนและสารอาหารต่างๆมากมาย ตลอดจนกระบวนการจัดการตั้งแต่การเก็บ ขนและ
การก าจัดจะต้องใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ พลังงาน ส่งผลให้เกิดมลสารที่เป็นของเสียและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) เป็นกระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่า
ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาถึงการใช้ ทรัพยากร 
พลังงาน และการปลดปล่อยของเสียรูปแบบต่าง ๆ ครอบคลุมทุกข้ันตอนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave)  การประเมินวัฏจักรชีวิต เป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐาน ระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14000 โดยมาตรฐาน ที่เก่ียวข้องกับ LCA ถูก บรรจุใน ISO 14040 [6] เป็นเครื่องมือที่ใช่ในการ
ประเมินการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมและการประเมินโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัย
ของชุมชน เพ่ือที ่ จะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลตั้งแต่กระบวนการเก็บ ขน และการก าจัดของเสีย มีการใช้ทรัพยากร ใช้วัตถุดิบ ใช้พลังงาน และมีการ
จัดการที่ไม่ถูกต้องส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและผลกระทบต่อส่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน า LCA 
ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือหาแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดจากการจัดการ
สิ่งปฏิกูล 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการจัดการสิ่งปฏิกูลในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การ     
เก็บ ขน ก าจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงการท าความสะอาดรถสูบสิ่งปฏิกูล 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนการจัดการตั้งแต่การเก็บ การขน และก าจัด    
สิ่งปฏิกูลรวมถึงการท าความสะอาดรถสูบสิ่งปฏิกูล 



 
3. วิธีการศึกษา 

การศึกษานี้เป็นการประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life cycle assessment, LCA) ในมาตรฐาน 
ISO 14040 เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของการจัดการ    
สิ่งปฏิกูล โดยพิจารณาตั้งแต่กระบวนแรกท่ีได้มาซึ่งสิ่งปฏิกูล คือการขับถ่ายสิ่งปฏิกูลลงในส้วม และเก็บกักสิ่งปฏิกลู
ในส้วม การเก็บขน จนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ การน าสิ่งปฏิกูลไปก าจัด โดยด าเนินการตามข้ันตอนการประเมิน   
วัฏจักรชีวิต 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิต 
 

3.1 ก าหนดเป้าหมายและขอบเขต 
  3.1.1 การก าหนดเป้าหมาย (Goal) 
  การศึกษานี้เป็นการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยใช้การประเมินวัฎจักรชีวิตเป็น
เครื่องมือในการประเมินการจัดการสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่กระบวนการเก็บกัก ขนและก าจัดเพ่ือน าผลจากการประเมินในแต่ละกระบวนการ
จัดการสิ่งปฏิกูลไปใช้ประโยชน์ในการลดผลกระทบที่เกิดข้ึน 
  3.1.2 หน่วยหน้าที่การใช้งาน (Functional Unit)   
  การศึกษาใช้หน่วยหน้าที่การใช้งาน เป็นปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เกิดทั้งหมดในหน่วยตันต่อปีในพ้ืนที่
เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ทีไ่ด้รับการจัดการตั้งแต่การเก็บ การขนและการก าจัด 

3.1.3 ขอบเขตการศึกษา (Scope and system boundary) 
  เป็นการศึกษาบ่งชี้ระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการจัดการสิ่งปฏิกูลในแต่ละขั้นตอน
โดยใช้การประเมินวัฎจักรชีวิตเป็นเครื่องมือ มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

ก าหนดเป้าหมายและขอบเขต 
(Goal and Scope Definitions) 

แปลความหมาย 
(Interpretation) 

วิเคราะห์บัญชีรายการ 
(Inventory Analysis) 

ประเมินผลกระทบ 
(Impact Assessment) 



 
1) ท าการประเมินในระดับเขตพ้ืนทีเขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วย พ้ืนที่จังหวัด 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยพิจารณาสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในหน่วยตันต่อป ี
2) พิจารณาประเภทผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพียง 1 ประเภท คือ ผลกระทบต่อ 

สภาวะโลกร้อน (Global warming) โดยมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง คือ ก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) และมีเทน (CH4)  

3) พิจารณาการจัดการสิ่งปฏิกูลตั้งแต่แหล่งก าเนิด การขนส่ง และการก าจัดสิ่งปฏิกูล  
ตลอดจนน้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมการท าความสะอาดรถสูบสิ่งปฏิกูล  
 
4. ขั้นตอนวิเคราะห์รายการ (Inventory Analysis) 

ขั้นตอนการวิเคราะห์รายการ (Inventory Analysis) สาหรับขั้นตอนนี้เป็นการจัดท ารายการและรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้แก่ ปริมาณสารขาเข้า ประกอบด้วย วัตถุดิบ 
คือ สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น น้ าและสารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาด น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการสูบและขน   
สิ่งปฏิกูล สิ่งปฏิกูลที่ได้รับการจัดการจะผ่านกระบวนการจัดการ 4 กระบวนการ เกิดสารขาออก คือ ปริมาณ     
สิ่งปฏิกูลที่ได้รับการก าจัด มีผลิตภัณฑ์ร่วมเกิดขึ้น คือ ปุ๋ยจากการหมักสิ่งปฏิกูล และของเสียที่เกิดขึ้น คือ มลภาวะ
ทางอากาศ มีน้ าเสียเกิดขึ้น รายละเอียดดังภาพที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 ขอบเขตการประเมินวัฎจักรชีวิตการจัดการสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
 

ทรัพยากร: น้ า สารเคมี 

วัตถุดิบ : สิ่งปฏิกูล 

พลังงาน: น้ ามัน 

กระบวนการจัดการ 
สิ่งปฏิกูล 
1. การเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
2. การสูบ/ขนสิ่งปฏิกูล 
3. การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
4. การท าความสะอาด 
 

ผลิตภัณฑ์: ปริมาณสิ่งปฏิกูล
ที่ได้รับการจัดการ 
ผลิตภัณฑ์ร่วม: ปุ๋ย 
 

ของเสีย: มลสารทางอากาศ 
มลสารทางน้ า 

 



 
5. การประเมินผลกระทบ 

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการจัดการสิ่งปฏิกูล 
จากข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการปล่อยของเสียหรือสารขาเข้าและขาออก ที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์บัญชี
รายการด้านสิ่งแวดล้อม (Inventory Analysis) โดยการจ าแนกจัดกลุ่ม และเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้น ใน
การค านวณหาค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการจัดการสิ่งปฏิกูล ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิต้อง
ถูกแปลงให้อยู่ในรูปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการคูณเข้ากับค่าคงท่ีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Emission factor : EF) ของประเภทวัสดุ พลังงานหรือกระบวนการนั้นๆ และค านวณในรูปของปริมาณก๊าซเรือน
กระจก โดยมีก๊าซเรือนกระจกท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) และมีเทน 
(CH4) และจะใช้ค่าศักยภาพในการท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : GWP) เป็น
ตัวก าหนดบทบาท โดยสามารถค านวณสภาวะโลกร้อนได้จากสมการ ดังนี้ 

Ex,i = Ʃ(Ai x EFx,I) 
เมื่อ Ex,i หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจก x ที่ปล่อยออกมา  
Ai หมายถึง กิจกรรม i ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก  
EFx,i หมายถึง ค่าคงที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก x ที่เกิดจากกิจกรรม i 

 ข้อมูลกิจกรรม และค่าคงท่ีที่ใช้ในการค านวณสภาวะโลกร้อน แสดงดังตารางที่ 1 และ 2 
 

ตารางท่ี 1 แหล่งข้อมูลกิจกรรมส าหรับการประเมินวัฎจักรชีวิตสิ่งปฏิกูล 
ข้อมูลกิจกรรม หน่วย แหล่งข้อมูล 

ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เกิดข้ึนในเขต
สุขภาพที่ 9 

ตัน ได้จากการค านวณโดยคิดอัตราการเกิดสิ่งปฏิกูล 37.595 ลิตร
ต่อคนต่อปี [7] และจ านวนประชากรจากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย [ 8 ] 

ปริมาณสารอินทรีย์ในสิ่งปฎิกูลใน
รูปของบีโอดี (BOD) หรือ ซีโอดี 
(COD) 

มิ ล ลิ ก รั ม
ต่อลิตร 

คู่มือการจัดการน้ าเสีย [9] 

ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่ได้รับการก าจัด
โดยเทศบาลนครนครราชสีมา 

ตัน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบงานจัดการสิ่งปฏิกูล
ของเทศบาลนครนครราชสีมา 

การขนส่ง 
ประเภทรถ 
ประเภทน้ ามันที่ใช้ 
ระยะทางการเก็บ ขน 

กิโลเมตร 
- 
ลิตร 
กิโลเมตร 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 

ปริมาณน้ าที่ใช้ในการท าความ
สะอาดรถ 
ปริมาณน้ าเสียจากการล้างท า
ความสะอาดรถ 

ลิตร 
 
ลิตร 

1. ค านวณจากปริมาณน้ าประปาทีใช้ (ร้อยละ 80 ของน้ าที่ใช้) 
2. Guide to Best Management Practices: 100% 
Closed-Loop Recycle Systems at Vehicle and Other 
Equipment Wash Facilities [10] 

  



ตารางท่ี 1 แหล่งข้อมูลกิจกรรมส าหรับการประเมินวัฎจักรชีวิตสิ่งปฏิกูล (ต่อ) 
ข้อมูลกิจกรรม หน่วย แหล่งข้อมูล 

ซีโอดีของน้ าเสีย (COD) มิลลิกรัม
ต่อลิตร 

Treatment of Wastewater From Car Washes Using 
Natural Coagulation and Filtration System [11] 

ประเภทวิธีการการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลในเขตการสาธารณสุข 

- 1. ข้อมูลการก าจัดสิ่งปฏิกูลในเขตสุขภาพที่ 9 จากสถานการณ์
การจัดการสิ่งปฏิกูล เขตสุขภาพที่ 9 [5]  
2. รายงานสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 
2557 [3] 

 
ตารางท่ี 2 ค่าคงที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) ที่ใช้ส าหรับการประเมินวัฎจักรชีวิตสิ่งปฏิกูล 

ข้อมูล หน่วย ค่าแฟคเตอร ์ แหล่งข้อมูล 
สิ่งปฏิกูล กิโลกรัมบีโอดี 

(KgBOD) 
0.30 kgCH4/kgBOD 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories [12] 
การขนส่ง Ton-km 0.3111 kgCO2eq/ton-

km 
Thai national database [13] 

น้ าประปาผลิต
โดยใช้น้ าผิวดิน 

ลูกบาศก์เมตร 0.5081 kgCO2eq/หน่วย Thai national database [13] 

การก าจัดโดยเป็น 
Biogas 

กิโลกรัม 1 g CH4/kg waste 
treated 

2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories [12] 

การปล่อยน้ าเสีย
ลงสู่แหล่งน้ า บึง
โดยตรง 

กิโลกรัม 0.025 kg CO2eq/kg COD Thai national database [13] 

การก าจัดโดยการ
เทกองหรือทิ้งในที่
สาธารณะ 

กิโลกรัมบีโอดี
(kgBOD) 

0.06 kgCH4/kgBOD 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories [12] 

 
6. การแปลผล  
 การแปลผลการประเมินวัฎจักรชีวิตเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการด าเนินการโดยน าผลของการศึกษามา
วิเคราะห์ สรุปหาสาเหตุปัญหา อันจะน าไปสู่แนวทางการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมที่เกิดจากการ
จัดการสิ่งปฏิกูล การแปลผลของการประเมินสภาวะโลกร้อนจะแปลผลในรูปหน่วยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า 
 
 
 
 
 



7. ผลการศึกษา 
 การประเมินวัฎจักรชีวิตการจัดการสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่การเกิดสิ่งปฺฏิกูล การเก็บกัก การขนส่ง การก าจัด และ
การท าความสะอาดรถสูบสิ่งปฏิกูล มีผลการศึกษา ดังนี้ 
 7.1 การเกิดสิ่งปฏิกูล 
  ปริมาณการเกิดสิ่งปฏิกูลที่ท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและน าไปก าจัด จากการ
ค านวณ โดยใช้อัตราการเกิดสิ่งปฏิกูล 37.595 ลิตรต่อคนต่อปี [7] คูณกับจ านวนประชากรรายจังหวัด [9] พบว่า 
ในเขตสุขภาพที่ 9 มีปริมาณการเกิดสิ่งปฏิกูล 253,882.72 ตันต่อปี พิจารณาแยกรายจังหวัด พบว่า เป็นสิ่งปฏิกูล
ที่เกิดจากจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด 98,928.80 ตันต่อปี รองลงมา คือ เกิดจากจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และ
สุรินทร์ 59,696.99 52,466.34 และ 42,790.59 ตันต่อปี ตามล าดับ 

 
    

ภาพที่ 2 ปริมาณการเกิดสิ่งปฏิกูลแยกรายจังหวัด 
 
 7.2 ระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูล 
   สิ่งปฏิกูล และน้ าเสียที่เกิดจากการขับถ่ายของคน จะถูกรวบรวมผ่านแนวเส้นท่อ และรวบรวมไว้
ในระบบบ าบัดแบบติดกับที่ ไม่ว่าจะเป็นบ่อเกรอะ บ่อซึม หรือถังกรองไร้อากาศ ซึ่งการบ าบัดโดยใช้บ่อเกรอะ 
หรือถังกรองไร้อากาศจะเป็นระบบบ าบัดส าหรับเก็บน้ าเสียหรือสิ่งปฏิกูลที่มาจากส้วมติดตั้งอยู่ใต้ดิน เป็นการ
บ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูลเบื้องต้นในสภาวะที่ไม่เติมอากาศ ภายในบ่ออยู่ในสภาวะไร้ออกซิเจน มีการบ าบัดทาง
ชีวภาพอาศัยแบคทีเรียที่ ไมใช้ออกซิเจนจะย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสีย ผลที่ได้จะเกิดก๊าซ จ าพวก 
คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ นอกจากนี้ผลของการย่อยสลายเกิดกากตะกอน ซึ่งกากตะกอน
จะต้องน าไปก าจัดต่อไป น้ าใสที่เกิดจากบ่อเกราะจะไหลสู่บ่อซึม บ่อซึมจะท าหน้าที่ก าจัดน้ าทิ้งด้วยการซึมไปในดิน 
จากการขั้นตอนการเก็บกักสิ่งปฏิกูลจะเกิดมลสารที่ส่งผลกระทบต่ออากาศ และส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน 
ประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และก๊าซไนตรัสออกไซด์ แต่อย่างไรก็ตามการเกิดก๊าซต่างๆ จะ
ขึ้นอยู่กับสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ าเสียหรือสิ่งปฏิกูล 
 
 
 

98,928.80 

42,790.59 

59,696.99 

52,466.34 

นครราชสีมา ชยัภมิู บรีุรัมย์ สริุนทร์ 



 7.3 การสูบ/ขนสิ่งปฏิกูล 
  เมื่อระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนเต็ม การสูบสิ่งปฏิกูลเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนที่จะท าการ
ขนสิ่งปฏิกูลไปก าจัดยังสถานที่ก าจัด มีวิธีการโดยใช้รถในการเก็บขนเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดบรรจุมากที่สุด 
5.0 ลูกบาศก์เมตร ขนาดบรรทุกเล็กที่สุด 3.5 ลูกบาศก์เมตร ระยะทางเก็บขนสิ่งปฏิกูลจะขึ้นอยู่กับแต่ละพ้ืนที่ 
บางพ้ืนที่ที่มีการควบคุมก ากับการจัดการสิ่งปฏิกูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดให้มีที่ทิ้งหรือก าหนดที่ทิ้ง
เฉพาะให้กับผู้ประกอบการรถดูดส้วม แต่ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการควบคุมหรือไม่ได้จัดให้มี
พ้ืนที่ส าหรับการทิ้งสิ่งปฏิกูล ผู้ประกอบการจะน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่ของผู้ประกอบการที่จัดหาไว้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ไม่
ไกลจากพ้ืนที่ที่ให้บริการ ข้อมูลจากการส ารวจผู้ประกอบการรถดูดส้วมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า 
ระยะทางที่ใกล้ที่สุดจากบ้านที่ท าการสูบสิ่งปฏิกูลไปยังพ้ืนที่ทิ้งหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล ประมาณ 800 เมตร ส่วน
ระยะทางที่ไกลที่สุดมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร แต่อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามถึงระยะทางที่คุ้มค่าใน
การท าธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องมีที่ทิ้งหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลในระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก นั่นคือระยะทางอยู่
ระหว่าง 1-2 กิโลเมตร ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกระยะทางเฉลี่ย 2 กิโลเมตรในการค านวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่เกิดขึ้น 
  7.4 การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  การบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดบทบาทใน
การจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลจากการส ารวจสถานการณ์
การจัดการสิ่งปฏิกูล เขตสุขภาพที่ 9 [5] พบว่า มีเทศบาลเพียงแห่งเดียวที่มีระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลที่ใช้งานได้ดี คือ 
เทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งมีการน าสิ่งปฏิกูล ปริมาณ 3,600.6 ลูกบาศก์เมตร ข้อมูลปี 2559 ไปบ าบัดด้วยด้วย
วิธีการหมักแบบไร้อากาศร่วมกับขยะอินทรีย์และมีการน าก๊าซมีเทนที่เกิดข้ึนจากกระบวนการหมักไปผลิตกระแส 
ไฟฟ้า ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ มีวิธีการก าจัดที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป 
ทิ้งในที่ที่จัดเตรียมไว้ ทิ้งในป่า หรือทิ้งในที่ไร่น่า การน าสิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้รับการบ าบัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลไปทิ้ง
ในพ้ืนที่ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การทิ้งกองรวม จะเกิดการหมัก เกิด
ก๊าซ ส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน  
 7.5 การท าความสะอาดรถสูบสิ่งปฏิกูล 
   การสูบสิ่งปฏิกูล โดยใช้รถสูบสิ่งปฏิกูลทั้งของผู้ประกอบการเองหรือว่าหน่วยงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น จะต้องมีการท าความสะอาด ซึ่งน้ าเสียที่เกิดจากการล้างท าความสะอาดจะส่งผลกระทบต่อ
สภาวะโลกร้อน กระบวนการท าความสะอาดรถทรัพยากรที่ใช้ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลรับผิดชอบรถสูบสิ่งปฏิกูล ผู้ดูแล
รับผิดชอบรถสูบสิ่งปฏิกูลบางรายจะท าความสะอาดมีความถี่อย่างน้อย 3 เดือน ครั้ง บางร าย 1 เดือนครั้ง แต่
อย่างไรก็ตามปริมาณน้ าที่ใช้ในการล้างรถสูบสิ่งปฏิกูลจะมากน้อยแตกต่างกันไป ตลอดจนสารเคมีทีใช้ในการท า
ความสะอาด จากการส ารวจการจัดการสิ่งปฏิกูลไปพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 พบว่า 
บางรายจะท าความสะอาดโดยการใช้น้ าเพียงอย่างเดียว แต่บางรายจะใช้สารซักฟอกร่วมด้วย การประเมินสภาวะ
โลกร้อนจากการท าความสะอาดสิ่งปฏิกูลจะก าหนดขอบเขตเฉพาะน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการท าความสะอาดรถสูบ
สิ่งปฏิกูลเท่านั้น ไม่รวมผลกระทบที่เกิดจากการใช้น้ าประปา 
 
 
 



 
7.6 ปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจก 

  จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของการจัดการสิ่งปฏิกูล พิจารณาเฉพาะ
ผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน พบว่า ในขั้นตอนของเก็บกักสิ่งปฏิกูลเป็นขั้นตอนที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน
มากที่สุด คือ มีปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ 395,719.48 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(ร้อยละ 83) รองลงมาได้แก่ การขนส่งสิ่งปฏิกูลเพ่ือน าไปก าจัด การก าจัดสิ่งปฏิกูลด้วยระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล และ 
การก าจัดน้ าเสียจากการท าความสะอาดรถขนส่งสิ่งปฏิกูล โดยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ 50,167.22 
23,220.67 (ร้อยละ 11.00) 6,413.88 (ร้อยละ 1.0) และ 474.01 (ร้อยละ 0.0) ดังภาพที่ 3 และ 4 
 

 
 

ภาพที่ 3 ปริมาณการเกิดภาวะโลกร้อนจากการจัดการสิ่งปฏิกูล (kgCO2eqต่อปี) 
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ภาพที่ 4 สัดส่วนของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนจากการจัดการสิ่งปฏิกูล  

 
 
8. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 การประเมินวัฎจักรชีวิตการจัดการสิ่งปฏิกูล ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 9 ใช้วิธีการประเมินตามขั้นตอนของ
การประเมินวัฎจักรชีวิต 4 ขั้นตอน มุ่งเน้นประเมินเฉพาะผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม คือ ผลกระทบต่อสภาวะ
โลกร้อน ผลการประเมิน พบว่ากระบวนการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนมากท่ีสุด คือ กระบวนการ
เก็บกักสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บกักสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนจะเป็นระบบหมักแบบไร้อากาศ ซ่ึง
กระบวนการหมัก ย่อยสลายสารอินทรีย์จะก่อให้เกิดมลสารที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม เช่น มีเทน ไนตรัส
ออกไซด์ สูงกว่าการบ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยการเทกองกับพื้น และนอกจากนี้การเก็บกักสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน
เป็นสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งขับถ่ายในแต่ละวันจะมีอัตราการเกิดมีเทนค่อนข้างสูงกว่าการเทกอง หรือปล่อยลงสู่ธรรมชาติ
แหล่งน้ าหรือทะเล [13] เมื่อพิจารณาการเกิดสิ่งปฏิกูล สิ่งปฏิกูลที่ดูดจากส้วม จะมีองค์ประกอบของน้ าประมาณ 
ร้อยละ 99 ดังนั้นปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าที่ใช้ส าหรับการช าระล้าง และส่งผลต่อการเกิด
ก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ระบบบ าบัดแบบติดกับที่ต่างประเภทกันจะส่งผลให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตาม
ไปด้วย   
 การประเมินผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนในขั้นตอนของการขนสิ่งปฏิกูลเพ่ือน าไปก าจัด จะเห็นว่าจะส่ง 
ผลต่อสภาวะโลกร้อนเป็นอันดับรองจากการเก็บกักสิ่งปฏิกูล ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการใช้พลังงานเชื้อ 
เพลิงดีเซล ซึ่งรถท่ีใช้ในการสูบสิ่งปฏิกูลเป็นรถบรรทุกขนาดเบา การประเมินสภาวะโลกร้อนจะต้องทราบปริมาณ
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเลือกใช้ระยะทางในการประเมินโดยการ
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส าหรับผู้ประกอบการ ความไม่แน่นอนของข้อมูลระยะทางการเก็บขนเกิดขึ้น
เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายไม่ได้มีที่บ าบัดหรือ ก าจัดที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่เฉพาะแต่ผู้ประกอบการจะทิ้งใน
พ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งมีระยะทางต่างกัน และปัจจัยหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ ดังนั้นการประเมินก๊าซเรือนกระจกในครั้งนี้
ผู้วิจัยจึงเลือกระยะทางเฉลี่ยที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการรถดูดส้วมและระยะทางที่ไกลที่สุดที่
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เหมาะสมและคุ้มทุนส าหรับการขนส่งสิ่งปฏิกูลน าไปก าจัด ซึ่งส่งผลท าให้การประเมินมีค่าค่ามากหรือน้อยกว่า
ความเป็นจริงได้ 
 การก าจัดสิ่งปฏิกูล สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี กรณีแรก คือ การบ าบัดโดยระบบถังหมักไร้อากาศ ซึ่ง
เป็นระบบที่สามารถน าก๊าซที่เกิดข้ึนมาใช้ประโยชน์โดยการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ กรณีที่สอง คือ การบ าบัดหรือ
ก าจัดที่ไม่ถูกวิธี นั่นคือ การทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป การเทกอง การทิ้งในธรรมชาติ สวย คลองหรือ ไร่นา ซึ่งในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลย่อมเกิดผลกระทบต่างกัน เนื่องจากยังไม่มีค่าคงที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) 
การจัดการสิ่งปฏิกูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงใช้ค่าคงที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) ในการค านวณโดย
การเทกอง สิ่งปฏิกูลจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นตะกอนและส่วนที่เป็นน้ าเสีย การเทกองส่วนหนึ่งจะมีการย่อย
สลายโดยใช้ออกซิเจน บางส่วนจะเกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งส่งผลต่อการเลือกใช้ค่าคงท่ีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) ในการค านวณ และส่งผลต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก 
 การล้างท าความสะอาดรถสูบสิ่งปฏิกูลเป็นอีกกระบวนการที่ก่อให้เกิดน้ าเสีย เมื่อเทียบสัดส่วนของการ 
จัด การสิ่งปฏิกูลทั้งหมด ถือว่ามีสัดส่วนค่อนข้างน้อย ทั้งนี้เนื่องจากน้ าเสียที่เกิดขึ้นเป็นการช าระล้างสิ่งปฏิกูลเพียง
บางส่วน มีค่าความสกปรกแตกต่างจากสิ่งปฏิกูลที่สูบจากส้วมหลายเท่า ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน
ในสัดส่วนน้อย โดยส่งผลเพียง 474.01 กิโลกรัมคาร์บอนได้ออกไซด์เทียบเท่า แต่อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ไม่รวม
การประเมินผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประปาส าหรับการล้างรถสูบสิ่งปฏิกูล  
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย 
 สิ่งปฏิกูลมีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ในปริมาณท่ีสูง มีธาตุและสารอาหารหลักส าหรับการเจริญเติบโต
ของพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน การน าสิ่งปฏิกูลมาใช้ประโยชน์โดยการหมักให้เกิดก๊าซชีวภาพน าก๊าซชีวภาพไปใช้ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้า จะช่วยลดผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน ผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึนสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการ
ท าปุ๋ย ดังนั้นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าดูแลรับผิดชอบการจัดการสิ่งปฏิกูล ควร
พิจารณาแนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยวิเคราะห์ประเด็นร่วมทั้งในเชิงสุขภาพ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนความยั่งยืนในการพัฒนา 
 

9.2 ข้อเสนอในการศึกษาครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจัดการสิ่งปฏิกูล ในประเด็นอ่ืน ร่วมด้วย เช่น  

สภาวะความเป็นกรด (Acidification) การเติบโตของพืชน้ า (Eutrophication)  หรือผลกระทบต่อสุขภาพ 
(Human Health) 

2) ใช้ข้อมูลเฉพาะพ้ืนที่ในการค านวณเพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรง หรือแม่นย าในการประเมิน 
 
 
 
 
 
 



10. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้รับผิดชอบงานการจัดการสิ่งปฏิกูล ผู้บริหารของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการรถสูบสิ่งปฏิกูล ในเขตสุขภาพที่ 9 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลการ
จัดการสิ่งปฏิกูลในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา ที่ช่วยสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าวิจัยครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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