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บทคดัย่อ 
 การศกึษานี้เป็นการศกึษาองคป์ระกอบขยะมลูฝอยชุมชนเพื่อประเมนิรายไดจ้ากองคป์ระกอบขยะมลูฝอยชุมชน
ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตของชุมชนต าบลบ้านยาง จงัหวดับุรรีมัย ์โดยการคาดการณ์ขยะมูลฝอยในอนาคตได้
จากจ านวนประชากรในปีปัจจุบนั พบว่า ประชากรในอนาคต 5 10 15 และ 20 ปี ขา้งหน้า มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้อย่าง
ต่อเนื่องจากปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2562) 13,690 คน เป็น 14,268 14,870 15,497 และ 16,151 คน ตามล าดบั เช่นเดยีวกบั
ปริมาณขยะมูลฝอยซึ่งแปรผนัตามจากปีปัจจุบนั 3,696.30 กิโลกรมัต่อวนั เป็น 3,852.26 4,014.81 4,184.21 และ 
4,360.76 กโิลกรมัต่อวนั ตามล าดบั จากการส ารวจองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยของต าบลบา้นยางในปีปัจจุบนัสว่นใหญ่
พบขยะทัว่ไป 21 ± 10 กโิลกรมัต่อวนั รองลงมาคอื ขยะรไีซเคลิ และขยะอนัตราย ปรมิาณ 14 ± 10 และ 5 ± 3 กโิลกรมั
ต่อวนั ตามล าดบั แต่ไม่พบขยะตดิเชือ้ โดยองค์ประกอบขยะมูลฝอยทีน่ ามาใชป้ระเมนิรายได้เป็นประเภทขยะรไีซเคลิ 
พบว่า ขวดพลาสติกมากที่สุด รองลงมาคอื กระดาษลงั ขวดแก้ว/แก้ว และขวดอลูมเินียม ทัง้นี้ การประเมนิรายไดพ้บ
มูลค่าสูงขึน้ทุก ๆ 5 ปี ของปีการคาดการณ์ โดยมูลค่าของขยะรไีซเคลิในปีปัจจุบนัเริม่ต้นที่ 6,490.38 บาทต่อวนั และ
มลูค่าของขยะรไีซเคลิในปีสดุทา้ยของการคาดการณ์เท่ากบั 7,654.79 บาทต่อวนั  
ค าส าคญั: การประเมนิรายได,้ การคาดการณ์องคป์ระกอบขยะมลูฝอย, ชุมชนบา้นยาง 
 

Abstract 
 This study has aim for study to composition of solid waste and to the revenue assessment from 
composition of solid waste in the present and the future of Ban-Yang community, Buriram province. The predicted 
to solid waste show that population within 5 10 15 and 20 years has trend was continuously rising from this year 
(2019) 13,690 persons will be 14,268 14,870 15,497 and 16,151 persons respectively as well as the amount of 
solid waste each day from this year 3,696.30 kg/day will be 3,852.26 4,014.81 4,184.21 and 4,360.76 kg/day 
respectively. From studied to solid waste composition in Ban-Yang community this year found that general waste 
(21 ± 10 kg/day) followed by recycle waste (14 ± 10 kg/day) and hazardous waste (5 ± 3 kg/day) but not found 
infectious wastes, with composition solid waste used to revenue assessment was recycle waste show that most 
of plastic bottles followed by paper, glass bottles and aluminum bottles. However, the revenue assessment found 
increase charges every 5 years of predicted and charges of recycle waste in this year equal to 6490.38 bath/day 
and in last predicted year equal to 7654.79 bath/day. 
Keywords: Revenue assessment, Composition solid waste, Ban-Yang community 
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1. บทน า 
 ขยะมูลฝอยในปัจจุบนัเป็นปัญหาที่ส าคญัซึ่งเกดิขึน้ในหลายพืน้ทีท่ีม่กีารเจรญิเติบโตทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ และ
ดา้นการเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากร รวมทัง้การขยายตวัของชุมชน โดยขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้มกีารก าจดัทีแ่ตกต่างกนั
ขึน้กบัประเภทของขยะมลูฝอย เช่น ขยะตดิเชือ้เหมาะกบัการเผาท าลาย ขยะอนิทรยีเ์หมาะกบัการหมกัท าปุ๋ ย เป็นตน้ [1] 
แต่แหล่งรวบรวมและก าจดัหลายพืน้ทีข่องประเทศไทยนิยมใชก้ารฝังกลบเพราะท าไดง้่าย ไม่ตอ้งดแูลรกัษาเท่ากบัวธิอีื่น 
ๆ ทัง้นี้วธิกีารฝังกลบดงักล่าวในปัจจุบนัท าใหเ้กดิปัญหาขยะมลูฝอยลน้บ่อเนื่องจากมปีรมิาณมากเกนิพอส าหรบัการฝัง
กลบซึ่งไม่สามารถก าจดัได้ทนัท่วงท ีจนกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย์และเป็น
แหล่งเพาะพนัธุเ์ชือ้โรคไดง้่ายขึน้ 
 ปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีส่วนมากมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของ
จ านวนประชากรซึง่สง่ผลต่อองคป์ระกอบของขยะมลูฝอยเพิม่ขึน้ไปดว้ย โดยใน พ.ศ. 2544-2545 กรุงเทพ ฯ มปีระชากร
เพิม่มากขึน้จากเดมิราว 56,000 คน มขียะมูลฝอยเกดิขึน้เพิม่จากเดมิ 300 กโิลกรมัต่อวัน [2, 3] ซึง่มปีรมิาณมากกว่า
ขยะมูลฝอยในเมอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยีประมาณเกอืบ 2 เท่า ในขณะทีจ่ านวนประชากรเพิม่ขึน้เพยีง 36,00 
คน [4, 5] เช่นเดียวจากการคาดการณ์แนวโน้มการเกิดขยะมูลฝอยของเอเชียใน พ.ศ. 2568 ประเทศไทยมีจ านวน
ประชากรน้อยกว่าประเทศอื่น (ร้อยละ 39) แต่มีปรมิาณขยะมูลฝอยเกิดขึน้มากที่สุด (1.5 กิโลกรมัต่อคนต่อวนั) [6] 
นอกจากนี้ประเทศฟินแลนดม์ปีรมิาณขยะมลูฝอย 68,452 กโิลกรมัต่อวนั [7] และในประเทศอนิเดยีมปีรมิาณขยะมูลฝอย 
170,000 กิโลกรมัต่อวนั [8] และจากการศกึษาในพื้นที่ต าบลสามพร้าว จงัหวดัอุดรธานี พ.ศ. 2558 พบขยะมูลฝอย
เกดิขึน้ 6,991 กโิลกรมัต่อวนั เมื่อคาดการณ์แนวโน้มการเกิดขยะมูลฝอยในทุก ๆ 5 ปี พบว่า ขยะมูลฝอยมปีรมิาณ
เพิม่ขึน้เฉลี่ยปีละ 455 กโิลกรมัต่อวนั โดยประกอบด้วยขยะมูลฝอยอนิทรยีม์ากกว่าประเภทอื่น ๆ [9] การเพิม่ขึน้ของ
ประชากรจงึเป็นตวัแปรที่ส าคญัต่อการเกดิขยะมูลฝอย เช่นเดยีวกบัพืน้ทีชุ่มชนของต าบลบา้นยาง จงัหวดั บุรรีมัย ์ทีม่ ี
การขยายตวัจากอดตี โดยประกอบดว้ย 2,539 หลงัคาเรอืน ประชากรทัง้สิน้ 13,152 คน [10] ปัจจุบนัชุมชนของต าบล
บา้นยางมปีระชากรเพิม่จากเดมิ และมอีตัราการใชท้ีด่นิเพิม่ขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการดา้นการอุปโภค บรโิภค และ
ทีอ่ยู่อาศยั ผลกระทบทีเ่กดิตามมาคอืการเพิม่ขึน้ของปรมิาณขยะมลูฝอย ซึง่ก่อใหเ้กดิปัญหามลพษิทางสิง่แวดลอ้ม และ
สุขภาพอนามยัของประชาชนท าให้คนที่อาศยัในชุมชนเสีย่งต่ออนัตรายจากการเป็นโรค ต่าง ๆ อกีทัง้ขยะยงัส่งกลิน่
เหมน็สรา้งความร าคาญ เป็นแหล่งเพาะพนัธุข์องเชือ้โรคหากชุมชนไม่มรีะบบการจดัการขยะมลูฝอยทีถู่กต้องเหมาะสม 
จากปัญหาดงักล่าวของชุมชนต าบลบ้านยาง จงัหวดับุรีรมัย์ คณะผู้วิจยัสนใจในการศึกษาปริมาณรายได้ที่เกิดจาก
องคป์ระกอบของขยะมูลฝอยชุมชนประเภทขยะรไีซเคลิเนื่องจากสามารถน าไปสรา้งเป็นบรรจุภณัฑ ์หรอืผลติภณัฑใ์หม่
ได้เป็นจ านวนหลายรอบและเป็นแนวทางส าหรบัการลดกระบวนการก าจดัขยะรไีซเคลิได้โดยตรง รวมทัง้ท าให้ทราบ
ปรมิาณรายไดข้องขยะรไีซเคลิในอนาคตจากการศกึษาแนวโน้มของการเกดิขยะมลูฝอยในอนาคต  
 
2. วิธีการด าเนินการวิจยั 

2.1 ขอบเขตประชากรตวัอยา่ง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ พืน้ทีท่ีท่ าการศกึษาต าบลบา้นยาง จงัหวดับุรรีมัย ์ประกอบดว้ย ครวัเรอืน
ทีเ่ป็นแหล่งก าเนิดของขยะมลูฝอยทัง้สิน้ 19 หมู่บา้น  

2.2 ขอบเขตการวิจยั 
 การศกึษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ซึ่งแบ่งการศกึษาขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทัว่ไป ขยะ 

รไีซเคลิ ขยะอนัตราย และขยะตดิเชือ้ โดยการส ารวจขยะมลูฝอยดา้นกายภาพ ท าการสุม่เกบ็ตวัอย่างหมู่ละ 1 แห่ง เลอืก
จากแหล่งก าจดัขยะมลูฝอย รวม 19 แห่ง จ านวน 3 วนั ส าหรบัองคป์ระกอบของขยะมลูฝอยดว้ยวธิ ีQuartering [11, 12] 
น ้าหนักรวม 80 กโิลกรมั ซึง่แบ่งออกเป็น 4 ส่วนน ้าหนักเท่ากนั เลอืก 2 ส่วนในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางกายภาพ 
ดงัแสดงในรปูที ่1  
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รปูท่ี 1 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของขยะ 
 

2.3 ขอบเขตการวิเคราะหผ์ล 
 การวเิคราะห์คาดประมาณขยะมูลฝอยในอนาคตโดยใช้จ านวนประชากรในอนาคต จากสมการ exponential 

method และการประเมนิรายไดจ้ากขยะรไีซเคลิ โดยใชส้ตูรดงันี้ [13, 9] 
1) ขยะมลูฝอยในอนาคตปีที ่n = จ านวนประชากรปีที ่n × อตัราการเกดิขยะมลูฝอย (กโิลกรมัต่อวนั)       (1) 

เมื่อ จ านวนประชากรปีที ่n = จ านวนประชากร 
 
2) Pn = P0(1+r)n            (2) 

เมื่อ  Pn = จ านวนประชากรปีที ่n 
P0 = จ านวนประชากรในปีปัจจบุนั หรอืปีเริม่ตน้ทีค่ านวณ 
r = อตัราการเปลีย่นเปลีย่นเฉลีย่ 
n = ช่วงเวลาทีต่อ้งการค านวณ 

โดย ค่า r ค านวณไดจ้าก 

 
เมื่อ r = อตัราการเพิม่ประชากร 

        n = จ านวนปีทีป่ระชากรทัง้สองครัง้ห่างกนั 
 

3) อตัราการเกดิขยะมลูฝอย (กโิลกรมัต่อคนต่อวนั) = 
น ้าหนักขยะมลูฝอยทีช่ ัง่ได ้(กโิลกรมัต่อวนั)

จ านวนประชากร (คน)
    (3) 

 
 4) การประเมนิรายไดจ้ากขยะรไีซเคลิ = ปรมิาณขยะรไีซเคลิ (กโิลกรมัต่อวนั) ×      (4) 
         ราคาของขยะรไีซเคลิแต่ละชนิด (บาทต่อกโิลกรมั)  
 
3. ผลการวิจยั 

3.1 ผลการศึกษาองคป์ระกอบของขยะมูลฝอย  
การศกึษาขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทัว่ไป ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย และขยะติดเชื้อ โดยการ

ส ารวจขยะมูลฝอยด้านกายภาพ ท าการสุ่มเกบ็ตวัอย่างหมู่ละ 1 แห่ง เลอืกจากแหล่งก าจดัขยะมูลฝอย รวม 19 แห่ง 
ส าหรบัองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยดว้ยวธิ ีQuartering ผลการศกึษาองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยทัง้ 19 หมู่บา้น พบ
อัตราส่วนขยะทัว่ไป : ขยะรีไซเคิล: ขยะอันตราย เท่ากับ 0.55: 0.41: 0.04 แต่ไม่พบขยะติดเชื้อ โดยขยะทัว่ไป 

1 

2 
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n
P

o
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n
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(ถุงพลาสติก) 21 ± 10 กิโลกรัมต่อวนั รองลงมาคือ ขยะรีไซเคิล (ขวดพลาสติก: ขวดแก้ว/แก้ว: ขวดอะลูมิเนียม: 
กระดาษ/ลงั เท่ากบั 0.41: 0.16: 0.05: 0.38) 14 ± 10 กโิลกรมัต่อวนั และขยะอนัตราย (ถ่าน: หลอดไฟ เท่ากบั 0.12: 
0.88) 5 ± 3 กโิลกรมัต่อวนั โดยขยะทัว่ไปและขยะรไีซเคลิมกีารกระจายตวัแบบไม่ปกตเินื่องจ านวนจากการเกดิขยะมลู
ฝอยแต่ละวนัแตกต่างกนั ทัง้นี้ขยะอนัตรายมกีารกระจายตวัแบบปกต ิดงัแสดงในรปูที ่2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูท่ี 2 การกระจายตวัขององคป์ระกอบของขยะมลูฝอย 
 

3.2 ผลการศึกษาการคาดการณ์ปริมาณสดัส่วนของขยะมูลฝอย 
การวิเคราะห์คาดประมาณขยะมูลฝอยในอนาคตโดยใช้จ านวนประชากรในอนาคต จากสมการ exponential 

method ในการใชค้ านวณจ านวนประชากรในอนาคต พบว่า ประชากรในอนาคต 5 10 15 และ 20 ปี ขา้งหน้า มแีนวโน้ม
เพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่องดงัแสดงในตารางที ่1 และพบว่าปรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนัแปรผนัตามไปดว้ยดงั
แสดงในตารางที ่2 และรปูที ่3 
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ตารางท่ี 1 อตัราการเพิม่ขึน้ของประชากรในแต่ละปี 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนประชากรและปรมิาณการเกดิขยะมลูฝอยในอนาคต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

พ.ศ. ประชากร (คน) 
สมการท่ีใช้ค านวณ 

 

อตัราการเพ่ิมประชากร (r) 

2556 13,131 0.009 
2557 13,244 0.008 
2558 13,351 0.005 
2559 13,412 0.007 
2560 13,501 0.014 
2561 13,690 - 

จ านวนปี
ในอนาคต 

พ.ศ. 

สมการท่ีใช้ค านวณ 

Pn = P0(1+r)n น ้าหนักขยะมลูฝอยท่ีชัง่ได้ (กิโลกรมัต่อวนั)

จ านวนประชากร (คน)
 

จ านวนประชากรปีท่ี n × 
 อตัราการเกิดขยะมลูฝอย 

ประชากรใน
อนาคต (คน) 

อตัราการเกิดขยะมูลฝอย  
(กิโลกรมัต่อคนต่อวนั) 

ขยะมลูฝอยในอนาคต (กิโลกรมั
ต่อวนั) 

1 2561 13,690 0.27 3,696.30 
5 2566 14,268 0.27 3,852.26 
10 2571 14,870 0.27 4,014.81 
15 2576 15,497 0.27 4,184.21 
20 2581 16,151 0.27 4,360.76 

/n

n
P

o
P

n
P

r
−

=
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รปูท่ี 3 สดัสว่นระหว่างจ านวนประชากรกบัปรมิาณขยะมลูฝอย 
 

โดยสดัสว่นประเภทของขยะมลูฝอยในแต่ละช่วงปีจะแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัจ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย ซึง่จาก
การส ารวจในพืน้ทีต่ าบลบา้นยางพบขยะทัว่ไป ขยะรไีซเคลิ และขยะอนัตราย แต่ไม่พบขยะตดิเชือ้ ดงันัน้เมื่อท านายการ
เกดิแต่ละประเภททุก ๆ 5 ปี พบว่า ขยะทัว่ไปมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องในปรมิาณค่อยขา้งสงูเช่นเดยีวกบัขยะ 
รไีซเคลิ แต่ขยะอนัตรายมแีนวโน้มเพิม่อย่างต่อเนื่องแต่เพิม่ในปรมิาณทีค่่อยขา้งน้อยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัทัง้ 2 ประเภท
ขา้งตน้ ดงัแสดงในรปูที ่4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 4 สดัสว่นปรมิาณของประเภทขยะมลูฝอย 
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3.3 ผลการศึกษาการประเมินรายได้จากขยะมลูฝอย 
 จากผลการศกึษาการคาดการณ์ปรมิาณสดัส่วนของขยะมลูฝอยเพื่อใชใ้นการประเมนิรายไดเ้บือ้งต้นในงานวจิยั
นี้จะประเมนิจากขยะรไีซเคลิโดยองิราคาการซือ้ขายในพืน้ทีจ่งัหวดับุรรีมัย ์พ.ศ. 2562 จากการแยกชนิดของขยะรไีซเคลิ
ทีไ่ดจ้ากการส ารวจและค านวณการเกดิขึน้ในอนาคต ทุก ๆ 5 ปี ดว้ยอตัราส่วนการเกดิขยะรไีซเคลิ (ขวดพลาสตกิ: ขวด
แกว้/แกว้: ขวดอะลูมเินียม: กระดาษ/ลงั เท่ากบั 0.41: 0.16: 0.05: 0.38) พบว่า แนวโน้มเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัพบ
ขวดพลาสตกิมากทีส่ดุ รองลงมาคอื กระดาษลงั ขวดแกว้/แกว้ และขวดอลมูเินียม ดงัแสดงในตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ปรมิาณขยะมลูฝอยแต่ละชนิด 
 

พ.ศ. 
ขยะรีไซเคิล (กิโลกรมัต่อวนั) 

ขวดพลาสติก ขวดแก้ว/แก้ว ขวดอะลมิูเนียม กระดาษ/ลงั 

2561 614.18 244.92 75.36 565.20 
2566 639.87 255.16 78.51 588.84 
2571 667.00 265.98 81.84 613.80 
2576 694.90 277.11 85.26 639.48 
2581 724.37 288.86 88.88 666.60 

  
 โดยการประเมนิรายไดท้ีจ่ะเกดิจากขยะมูลฝอยประเภทขยะรไีซเคลิใน พ.ศ. 2561 ค านวณเป็นรายวนัของการ
เกดิขยะมลูฝอย พบว่า ขวดพลาสตกิสามารถท าใหเ้กดิรายไดข้ ัน้สงูประมาณ 3,070.92 บาทต่อวนั และขวดแกว้สสีามารถ
ท าใหเ้กดิรายไดข้ ัน้ต ่าประมาณ 367.38 บาทต่อวนั ทัง้นี้เมื่อคดิรายไดร้วมพบว่ารายไดต่้อวนัประมาณ 6,490.38 บาท ซึง่
ชนิดขวดแกว้ทีส่ ารวจพบมทีัง้ชนิดขวดแกว้ขาวและขวดแกว้ส ีท าใหก้ารค านวณราคามคีวามแตกต่างโดยสามารถระบุค่า
ต่างไดแ้สดงดงัตารางที ่4 ซึง่มลูค่าของขยะรไีซเคลิจะเพิม่ขึน้ทุก ๆ ปีทีม่กีารคาดการณ์  
 
ตารางท่ี 4 รายไดท้ีเ่กดิจากขยะมลูฝอย 
 

พ.ศ. 

จ านวนเงิน  (บาท) 
ขวด

พลาสติก 
ขวดแก้ว
ขาว 

ขวดแก้วสี 
ขวด

อะลูมิเนียม 
กระดาษ/ลงั 

รวมทัง้หมด ค่าต่าง 
5* 1.85* 1.50* 24* 2.20* 

2561 3,070.92 453.10 367.38 1,808.64 1,243.44 6,490.38 85.72 
2566 3,199.36 472.05 382.75 1,884.29 1,295.45 6,761.85 89.31 
2571 3,334.98 492.06 398.97 1,964.16 1,350.36 7,048.47 93.09 
2576 3,474.51 512.65 415.66 2,046.34 1,406.86 7,343.36 96.99 
2581 3,621.86 534.39 433.29 2,133.12 1,466.52 7,654.79 101.10 

 

หมายเหต ุราคาการซือ้-ขายในพืน้ทีจ่งัหวดับุรรีมัย ์เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 
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4. สรปุและอภิปรายผล 
ขยะมูลฝอย 4 ประเภท พบว่า หมู่บา้นของต าบลบา้นยางโดยส่วนใหญ่เกดิขยะทัว่ไป รองลงมาคอื ขยะรไีซเคลิ 

และขยะอนัตราย ด้วยอตัราส่วนเท่ากบั 0.55: 0.41: 0.04 แต่ไม่พบขยะติดเชื้อ โดยขยะทัว่ไปและขยะรไีซเคลิมีการ
กระจายตวัแบบไม่ปกตเินื่องจ านวนจากการเกดิขยะมูลฝอยแต่ละวนัแตกต่างกนั การวเิคราะหค์าดประมาณขยะมูลฝอย
ในอนาคต พบว่า ประชากรในอนาคต 5 10 15 และ 20 ปี ขา้งหน้า มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องและพบว่าปรมิาณ
ขยะมูลฝอยที่เกดิขึน้ในแต่ละวนัแปรผนัตามไปด้วย โดยสดัส่วนประเภทของขยะมูลฝอยในแต่ละช่วงปีจะแตกต่างกนั
ขึน้อยู่กบัจ านวนประชากรที่เพิม่ขึน้ด้วย ทัง้นี้การประเมนิรายได้จากขยะรไีซเคลิพบมูลค่าสูงขึน้ทุก ๆ 5 ปี ของปีการ
คาดการณ์ โดยมูลค่าของขยะรไีซเคลิในปีปัจจุบนัเริม่ต้นที ่6 ,490.38 บาทต่อวนั และมูลค่าของขยะรีไซเคลิในปีสุดทา้ย
ของการคาดการณ์เท่ากบั 7,654.79 บาทต่อวนั ดงันัน้เพื่อเป็นการประเมนิมลูค่าของขยะมลูฝอยใหค้รอบคลุมในอนาคต
จ าเป็นตอ้งประเมนิมลูค่าขยะมลูฝอยในทุกประเภท 
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