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บทคัดย่อ 

  บริบทของการศึกษาที่เป็นการเป็นองค์ความรู้แบบบูรณาการให้กับท้องถิ่นทราบเกี่ยวกับ
ปัจจัยดังกล่าวที่ค่อนข้างครบทุกประเด็น ซึ่งเริ่มจาก คุณลักษณะทางกายภาพ รูปร่าง และ ขนาด เถ้า
หนักขยะ (solid waste bottom ash) พบว่ามีลักษณะเหลี่ยมเป็นและผิวของอนุภาคค่อนข้างพรุน
และหยาบโดยองค์ประกอบทางเคมีจําพวกออกไซด์หลักที่มีผลต่อการทําปฏิกิริยา อาทิเช่น 
ซิลิกอนไดออกไซด์(SiO2) และแคลเซียมออกไซด์ (CaO) และอลูมิน่า (Al2O3) ของเถ้าหนักเตาเผา
ขยะ มีค่าร้อยละ 9.405, 56.3824, 2.6980 และ ปูนขาวท้องถิ่น (local lime) มีค่าร้อยละ 0.24, 
54.93, 0.11 ตามลําดับ คุณสมบัติด้านการพัฒนากําลังอัด(compressive strength) พบว่า
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตควบคุม (CCBC) มีกําลังอัดเฉล่ียที่อายุการบ่ม 28 วัน มีค่า 205.00 kg.cm-2 และ
เป็นที่น่าสังเกตุว่าที่สัดส่วนผสมของการแทนที่ปูนขาวและเถ้าขยะที่ปริมาณร้อยละ 10 และ 20 จะมี
ค่ากําลังอัดมากกว่าผลิตภัณฑ์ควบคุม (CCBC) เป็น 1.23 เท่า และ 1.31 เท่า สําหรับผลิตภัณฑ์ 
SBCBC ที่แทนที่ปริมาณผงละเอียดที่ร้อยละ 30, 40 และ 50 จะมีค่ากําลังอัดที่ตํ่ากว่าผลิตภัณฑ์
ควบคุม(CCBC) ทั้งหมด ซึ่งเป็นร้อยละ 57.11, 40.11 และ 36.56  สําหรับค่าของกําลังดัดผลิตภัณฑ์ 
SBCBC ที่มีการแทนที่ปริมาณผงละเอียด(ปูนขาวท้องถิ่นและเถ้าขยะ) ที่ร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 
50 พบว่ามีค่า 19.98 kg.cm-2, 23.02 kg.cm-2, 12.76 kg.cm-2, 10.05 kg.cm-2 และ 8.16 kg.cm-2 
ซึ่งจะเห็นว่าที่สัดส่วนผสมการแทนที่ปริมาณผงละเอียดที่ร้อยละ 10 และ 20 จะให้ค่ากําลังดัดที่
มากกว่าผลิตภัณฑ์ CCBC เมื่อพิจารณาที่การแทนที่ปริมาณผงละเอียด(ปูนขาวท้องถิ่นและเถ้าขยะ) 
ที่ร้อยละ 30, 40 และ 50 พบว่ามีค่ากําลังดัดที่น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ CCBC สําหรับค่าการนําความร้อน
ของผลิตภัณฑ์ SBCBC ที่มีการแทนที่ปริมาณผงละเอียด(ปูนขาวท้องถิ่นและเถ้าขยะ) ที่ร้อยละ 10, 
20, 30, 40 และ 50 มีค่า 0.611, 0.686, 0.524, 0.512 และ 0.495 W.mk-1 ที่อายุการบ่ม 28 วัน 
ตามลําดับ 
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  ผลการทดสอบด้านคุณสมบัติการวัดขนาดของผลิตภัณฑ์ซึ่งบ่งบอกถึงความคลาดเคล่ือน
เมื่อผ่านกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พบว่า ผลิตภัณฑ์ CCBC มีค่าความคลาดเคลื่อนมากสุด 
1.28% ที่อายุการบ่ม 28 วัน และจะลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่ออายุของผลิตภัณฑ์มากขึ้น สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ SBCBC ที่มีการแทนที่ปริมาณผงละเอียด(ปูนขาวท้องถิ่นและเถ้าขยะ) ที่ร้อยละ 10, 20, 
30, 40 และ 50 มีค่าร้อยละ 1.09, 1.11, 1.04, 1.51 และ 1.69 ที่อายุการบ่ม 28 วัน ตามลําดับ ซึ่ง
การเพ่ิมปริมาณผงละเอียดที่มากกว่าร้อยละ 30 จะมีแนวโน้มความคลาดเคล่ือนของผลิตภัณฑ์ที่สูง
กว่าและสําหรับการจําลองพฤติกรรมการรับแรงกดด้วยวิธีระเบียบทางไฟไนต์เอลิเมนต์ของผลิตภัณฑ์
สามารถกระจายความเค้นได้ดี สําหรับค่าแรงกดสูงสุดของคอนกรีตบล็อกควบคุม ที่ระยะยุบ 2 มม. มี
ค่าเท่ากับ 1.19×107 นิวตัน ซึ่งเกิดขึ้นที่ปริมาณเถ้าขยะและปูนขาว 20% การเพ่ิมปริมาณเถ้าขยะ
และปูนขาวทําให้คุณสมบัติการรับแรงกดมีค่าเพ่ิมขึ้นที่ปริมาณ 10 และ 20% ตามลําดับ ค่าแรงกดที่
ตํ่าที่สุดเกิดขึ้นที่ปริมาณการแทนที่ด้วย 50% ของเถ้าขยะและปูนขาว ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.76×107 นิว
ตัน จากผลการวิเคราะห์ซึ่งเสนอเป็นข้อมูลเชิงเด่ียวในรูปของ ต้นทุนทั้งหมด/วัน และ ต้นทุนทั้งหมด/
เดือน ของแต่ละ อปท. และ ภาพรวมทั้งหมดของ อปท. ทั้ง 22 แห่ง ของจังหวัดราชบุรี พบว่า 
ต้นทุนสําหรับใช้ในการจัดการขยะในเส้นทางเลือกที่เหมาะสมมีมูลค่าประมาณ 90,063.00 บาท/วัน/
เที่ยว(15 ตันการบรรทุก) และ ต้นทุนสําหรับใช้ในการจัดการขยะในเส้นทางเลือกที่เหมาะสมมีมูลค่า
ประมาณ 2,701,890.00 บาท/เดือน/เที่ยว(15 ตันการบรรทุก)  และพบว่าเมื่อจําเป็นต้องใช้
งบประมาณในการจัดการขยะน้ีถึง 32,872,995.00 บาท/ปี/เที่ยว(15 ตันการบรรทุก) จะให้ผลของ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุทธิ (Net of Greenhouse Emission, NGE) ที่ –4,547.49 
Ton.CO2.e/month ซึ่งอาจมองว่าเป็นปัจจัยที่มีแนวโน้มที่ดีกล่าวคือพ้ืนที่ อปท. ในเขตเมืองจังหวัด
ราชบุรีที่มีการคัดแยกขยะเพ่ือแปรรูปใช้ใหม่ค่อนข้างมากจึงส่งผลให้ผลรวมค่าปริมาณการลดก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อม(Indirect Greenhouse Gas Reduction, IGGR) ในพ้ืนที่มีค่าที่สูง โดยมีค่า 
IGGR = 6,654.54 Ton.CO2.e/month การนําขยะไปกําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมฯด้วย
เตาเผาแบบ Semi-continuous-fluidised bed พบว่ามีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(Direct Greenhouse Gas Emission) ที่เกิดจากการเผามีค่า 2,106.96 Ton.CO2.e/month และ
เมื่อพิจารณาเป็นการปลดปล่อยคาร์บอนด์ออกไซด์เทียบเท่าต่อปีมีค่า 25,283.52 Ton.CO2.e/year 
  ด้านปัจจัยผลกระทบด้านสังคมและวิถีของชุมชนตลอดแนวเส้นทางโครงข่ายโลจิสติกส์ขยะ
และเช่ือมโยงใน : กรณีโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี พบว่าประชาชนในพ้ืนที่ให้ความสําคัญกับประเด็น การทิ้งมูลฝอยลงตามพ้ืน แหล่งนํ้า 
หรือ ตามที่ว่างเปล่าเกิดจากความหมักง่ายและขาดความสํานึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนและ
ท้องถิ่นที่อยู่อาศัย มากถึงร้อยละ 60 เป็นลําดับแรก  และยังพบว่าในพ้ืนที่ยังให้ความสําคัญเก่ียวกับ
ประเด็น การคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนเพ่ือจําหน่ายแม้จะมีรายได้ไม่มากนักแต่ก็คุ้มค่าเพราะช่วยลด
ปริมาณและปัญหามูลฝอยในบ้านและชุมชนลงไปได้ ถึงร้อยละ 46.67 ซึ่งเป็นลําดับรองลงมา และ
เช่นเดียวกันพบว่าประชาชนในพ้ืนที่ให้ความสําคัญกับประเด็น ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาด้านการจัดการขยะ/การก่อสร้าง/โครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่งอยู่ใน
ระดับ มาก ที่ร้อยละ 53.33 และเช่นเดียวกันในระดับที่ มาก สําหรับหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลของกิจกรรมสรุปผลของโครงการฯ ถึงร้อยละ 46.67 และ ด้านผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิด
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ของโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมต่อชุมชนและท้องถิ่นประชาชนในพ้ืนที่ให้ความสําคัญ
ในระดับที่ มากที่สุด ถึงร้อยละ 26.67 
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ABSTRACT 

 The context of education as a knowledge-based model and integrate with 
the local knowledge about all factors that are quite complete. Based on the physical 
properties, shape and size of the solid waste bottom ash it was found that it is a 
polygonal shape with porous and rough surface. Main oxide which effect to chemical 
reaction such as SiO2 and calcium oxide (CaO) and alumina (Al2O3) of incinerated 
heavy ash were 9.405, 56.3824 and 2.6980% respectively and of local lime were 
0.24, 54.93 and 0.11%, respectively. The compressive strength of CCBC showed that 
the average compressive strength at 28 days was 205.00 kg.cm-2 and slightly 
increased after curing at 28 days. It is notable that the mixed proportion of lime and 
bottom ash at 10 and 20% had a greater compressive strength than control products 
(CCBC) of 1.23 and 1.31 times, respectively. However, at replacement of 30, 40 and 
50%, the compressive strength was lower than that of the control products (CCBC). 
The flexural strengths of SBCBC with replacement of fine aggregate by local lime and 
fly bottom ash at 10, 20, 30, 40 and 50% were 19.98, 23.02, 12.76, 10.05, and 8.16 
ksc. It can be seen that the fine powder replacement ratio of 10 and 20% present 
higher flexural strength than the CCBC product. However, at replacement by 30, 40 
and 50% showed less flexural strength than that of CCBC. The thermal conductivity 
of CCBC was found to be 0.584 W.mk-1. However, for the thermal conductivity of the 
SBCBC product with replaced by local lime and waste bottom ash at 10, 20, 30 , 40 
and 50% were found to be 0.611, 0.686, 0.524, 0.512 and 0.495 W.mk-1 at curing time 
of 28 days, respectively. 
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For product dimensioning test, which indicates the tolerance of the product 
during the process shows that the CCBC product has the highest tolerance of 1.28% 
at curing age of 28 days and slightly reduces with increasing curing times. For SBCBC 
products with replacement by local lime and bottom ash of 10, 20, 30, 40 and 50% 
by weight, the tolerance of dimension were 1.09, 1.11, 1.04, 1.51 and 1.69 at curing 
times of 28 days respectively. The increase in fine aggregate content of more than 
30% will lead to higher product tolerances. For modeling of stress behavior by the 
finite element method of the product showed a good stress distribution. For the 
maximum stress of cement block at 2 mm depth, the value was 1.19×107 N. 
occurred at replacement content of 20 %. On the other hand, the lowest stress 
occurred at 50% replacement of bottom ash and lime which was 0.76×107 N. The 
analysis of results are presented as monolithic data in term of total cost/day and 
total cost/month of each location and total of 22 area in Ratchaburi province 
showed that the cost for waste management in the selected route was about 
90,063.00 baht/day/trip (freight weight of 15 tons) and the cost of waste 
management in the appropriate route was approximately 2,701,890.00 
baht/month/trip (freight weight of 15 tons). And it was found that it was necessary to 
use this waste management budget of 32,872,995.00 baht/year/trip) show the net of 
Greenhouse Emission (NGE) at -4,547.49 Ton.CO2.e/month, this may be considered as 
a good trend. This is to say in areas of Ratchaburi metropolitan where waste isbeing 
re-used, resulting in the reduction of indirect greenhouse gas (GHG) emissions which 
is 6,654.54 Ton.CO2.e/month. For waste disposal at the waste disposal center by 
using the Semi-continuous-fluidised bed has a direct greenhouse gas emission of 
2,106.96 Ton.CO2.e/month. When considering carbon dioxide equivalent emissions 
per year, value is 25,283.52 Ton.CO2.e/year. 
  Consideration of factors affecting to social and culture of the communities 
along the logistic waste route in the case of construction of a waste disposal center 
at Rang bua District, ChomBueng, Ratchaburi province, it was found that people in 
community focus on the issues of dumping of solid waste into the ground water or 
empty due to fermentation and lack of awareness of the adverse effects to the 
community and local housing up to 60 percent. Also they focused on the issue of 
waste sorting disposal which can be the household income, despite not much, but 
it's worth because it can reduce the amount of solid waste in the household and 
community of 46.67 %. And likewise found that people in areas focus on the issues 
of participation in the search for the causes of the waste disposal problem due to 
the construction including waste disposal center which is considered as high ranking 
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