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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้ดําเนินการเพื่อลดปริมาณมูลฝอยของตลาดสดเทศบาลตําบลสลกบาตร โดยการนํามูลฝอย

อินทรียมาผลิตปุยหมักและคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อจําหนาย ผลการศึกษาพบวา วิธีการจัดการดังกลาว

สามารถลดปริมาณมูลฝอยจากตลาดสดไดมากถึงรอยละ 95 นอกจากนี้เทศบาลยังมีรายไดจากการจําหนายมูล

ฝอยรีไซเคิลถึง 495,159 บาทตอป และปุยหมักที่ไดจากการหมักมูลฝอยอินทรียจากตลาดสดยังสามารถนํามาใช

เปนวัสดุปรับปรุงดินในพื้นที่สีเขียวของเทศบาลได 
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ABSTRACT 

 This research aimed to reduce solid waste produced by Salok Bat municipal market by 

means of composting organic waste and separating recyclable waste for sale. Results presented 

these methods reduced the amounts of waste up to 95 percents. In addition, the municipal gained 

income from selling recycle waste up to 495,159 baht per year and the composting from organic 

wastes could be used as soil conditioner in the green areas. 
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คํานํา 

ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 63 ลานคน กอใหเกิดมูลฝอยไดมากถึง 15.03 ลานตันตอป หรือ

ประมาณวันละ 41,064 ตัน แตความสามารถในการจัดเก็บมูลฝอยกลับมีไมถึง 70% ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ 

ขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ ในป 2552 แสดงใหเห็นวามูลฝอยทั่วประเทศไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลเพียง 15,540 ตันตอวันหรือคิดเปนรอยละ 40 โดยที่มีเพียงรอยละ 8 ของเทศบาลทั่วประเทศที่มีการกําจัด

มูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล ส่ิงเหลานี้จึงเปนเหตุใหเกิดการตกคางของมูลฝอยตามสถานที่ตาง ๆ กอใหเกิด

ผลกระทบตอสุขภาพและปญหาความเสื่อมโทรมของส่ิงแวดลอม เชน การเปนแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวนํา
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โรค การเกิดอัคคีภัย นอกจากนี้ สารเคมีและโลหะหนักที่ปะปนมากับมูลฝอยอาจถูกน้ําฝนชะเอาสารอันตรายลงสู

แมน้ํา ลําธาร และแหลงน้ําใตดิน ซึ่งปญหาดังกลาวอาจตองใชงบประมาณและเวลาจํานวนมากในการแกปญหา 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2552ก) 

จากรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ในป 2552 จังหวัดกําแพงเพชร มีประชากร 726,846 คน 

กอใหเกิดมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของประชาชนในสถานที่ตางๆ ประมาณ 465 ตันตอวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 

2552ก) การกําจัดมูลฝอยในจังหวัดกําแพงเพชรสวนใหญเปนการกําจัดโดยวิธีการเทกองและเผากลางแจงดังแสดง

ในรูปที่ 1 

 

 
A 

 
B 

รูปที่ 1  เตาเผามูลฝอย (A); การเทกองกลางแจง (B) 

ในบรรดาแหลงกําเนิดมูลฝอยเหลานี้ ตลาดสดนับเปนแหลงกําเนิดมูลฝอยที่สําคัญแหลงหนึ่ง เนื่องจาก

เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยที่มีขนาดใหญ และองคประกอบสวนใหญของมูลฝอยประกอบดวยมูลฝอยอินทรียซึ่งหาก

นําไปเผาจะทําใหส้ินเปลืองแรงงานและงบประมาณเปนอยางมาก ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดทําการทดลองเพื่อลด

ปริมาณมูลฝอยจากตลาดสดที่ตองกําจัดทิ้งกลับมาใชประโยชนโดยใชกลวิธีการทําปุยหมัก และการคัดแยกมูล

ฝอยรีไซเคิลเพื่อนําไปจําหนาย ประโยชนที่ไดจากโครงการนี้ เทศบาลตําบลสลกบาตรสามารถใชเปนแนวทาง

สําหรับการจัดการมูลฝอยที่เกิดจากตลาดสด ซึ่งจะเปนการชวยลดปริมาณมูลฝอยที่ตองกําจัดสงผลใหรายจายจาก

การกําจัดมูลฝอยลดลง นอกจากนี้ ผลการศึกษาที่ไดสามารถใชเปนตัวอยางในการจัดการมูลฝอยของตลาดสดอื่นๆ ใน

ประเทศไทย 
 

อุปกรณและวิธีการ 
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจทดลองภาคสนาม โดยผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบคาใชจายที่เกิด

จากการนํามูลฝอยที่เหลือไปกําจัดทิ้งโดยการใชวิธีการจัดการมูลฝอยในตลาดสดแบบตางๆ ไดแก วิธีที่ 1 การ

จัดการมูลฝอยโดยการนํามูลฝอยที่เกิดขึ้นจากตลาดสดไปกําจัดทิ้งทั้งหมด ซึ่งเปนวิธีการปจจุบันที่เทศบาลตําบล

สลกบาตรใชในการจัดการมูลฝอย วิธีที่ 2 การจัดการมูลฝอยโดยการนําสวนที่เปนมูลฝอยอินทรียประเภทผักและ

เศษเนื้อสัตวมาผลิตปุยหมัก วิธีที่ 3 การจัดการมูลฝอยโดยการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อจําหนาย และวิธีที่ 4 

การจัดการมูลฝอยโดยการผนวกวิธีจัดการมูลฝอยทั้งสองวิธีคือนําสวนที่เปนมูลฝอยอินทรียมาผลิตปุยหมัก

รวมกับการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อจําหนาย ขั้นตอนในการศึกษามีดังตอไปน้ี 
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1. การศึกษาอัตราการเกิดมูลฝอย ลักษณะมูลฝอยและองคประกอบมลูฝอย 
 การศึกษาอัตราการเกิดมูลฝอยในตลาดสดเทศบาลตําบลสลกบาตร เร่ิมจากการเก็บรวบรวมมูลฝอยที่

เกิดขึ้นทั้งหมดหลังตลาดปด (0.00 – 8.00 น.) ในแตละวันติดตอกันเปนเวลา 7 วันไปชั่งน้ําหนัก (5 กรกฎาคม 

2554 ถึง 11 กรกฎาคม 2554) แลวนําผลที่ไดมาคํานวณหาอัตราการเกิดมูลฝอยที่เกิดขึ้นตอวัน (กิโลกรัมตอวัน) 

ดังแสดงในรูปที่ 2 สวนการศึกษาองคประกอบมูลฝอย เร่ิมจากการสุมตัวอยางมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากตลาดสด

เทศบาลตําบลสลกบาตรประมาณ 1.0 ลูกบาศกเมตร แลวทําการคลุกเคลามูลฝอยใหเขากัน จากนั้นทําการแบง

กองมูลฝอยออกเปน 4 สวน และทําการสุมเลือกกองยอย 2 ใน 4 กอง มารวมกันแลวคลุกเคลาใหเขากันอีกครั้ง 

หลังจากนั้นทําการแบงมูลฝอยซ้ําวิธีการเดิม จนกระทั่งไดมูลฝอยประมาณ 20 กิโลกรัม นํามูลฝอยที่ไดมาแยก

องคประกอบตางๆ ซึ่งแบงออกเปน 6 สวน คือ มูลฝอยอินทรีย พลาสติก กระดาษ โลหะ แกว และ อื่นๆ ดังแสดง

ในรูปที่ 3 

 
A 

 
B 

รูปที่ 2 ชั่งน้ําหนัก (A); ลักษณะมูลฝอย (B) 

 
A 

 
B 

 
C 

รูปที่ 3 มูลฝอยรีไซเคิล (A); มูลฝอยอินทรีย (B); มูลฝอยอืน่ๆ (C) 
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2. การผลิตปุยหมัก และการสํารวจราคามูลฝอยรีไซเคิล 
 การผลิตปุยหมัก เร่ิมจากการนํามูลฝอยอินทรียไดแกเศษผักและเศษเนื้อสัตวมาหาปริมาณคารบอน (C) 

และไนโตรเจน (N) ดวยวิธี Walkley and Black method และวิธี Kjedahl method (กรมวิชาการเกษตร, 2544) 

ตามลําดับ จากนั้นนําเศษผักและเศษเนื้อสัตวมาตัดใหเปนชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 0.5-1.5 นิ้ว (กรมควบคุม

มลพิษ, 2552ข) และผสมใหเขากันอัตราสวนตามอัตราการเกิดมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง (ผัก:เนื้อสัตว; 7:1) พรอมกับ

ใสแกลบซึ่งเปนแหลงของคารบอนสําหรับจุลินทรียไปผสมใหเขากัน ใหไดอัตราสวน C: N เทากับ 25:1  จากนั้น

นําปุยหมักที่ผสมจนเขากันเทกองใหมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 เมตร สูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร 

ทําการพลิกกลับกองปุยหมักทุก 4 วันและพรมน้ําเพื่อเพิ่มความชื้นแกกองปุยหมักใหไดความชื้นในกองปุยหมัก

ประมาณรอยละ 40-60 โดยสังเกตไดจากการบีบวัสดุผสมดวยมือแลวมีน้ําไหลออกมาตามรองมือเล็กนอย 2-3 

หยด (กรมควบคุมมลพิษ, 2552ข) ทําการวัดอุณหภูมิในกองขยะทุกวัน เมื่ออุณหภูมิภายในกองปุยหมักจะเทากับ

บรรยากาศภายนอกกองปุยหมัก ถือวากระบวนการหมักส้ินสุด และทําการวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของปุย 

ไดแก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ โพแทสเซียม (K) และทดสอบดัชนีการงอกของเมล็ดพืช (Germination 

Index) ตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 

2548) 

 สําหรับการสํารวจราคารับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล ผูวิจัยไดทําการสํารวจราคาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554

ของ บริษัท วงษพานิชย จํากัด ตลอดทั้งเดือนแลวทําการหาคาเฉลี่ยเพื่อใชในการคํานวณรายไดจากการจําหนาย

มูลฝอยรีไซเคิล 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
1. การศึกษาอัตราการเกิดมูลฝอย องคประกอบมูลฝอยและลักษณะมูลฝอย 

 ตลาดสดเทศบาลตําบลสลกบาตร มีอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ย 7 วันเทากับ 1,306±114 กิโลกรัมตอวัน 

คิดเปนรอยละ 14.5 ของอัตราการเกิดมูลฝอยรวมของเทศบาล ดังแสดงในตารางที่ 1 สําหรับองคประกอบมูล

ฝอยของตลาดสดเทศบาลตําบลสลกบาตร ซึ่งผูวิจัยไดทําการคัดแยกออกเปน 6 สวน ประกอบดวยมูลฝอย

อินทรียรอยละ 68 และมูลฝอยรีไซเคิลรอยละ 27 ดังแสดงในรูปที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณมูลฝอยอินทรียและ

มูลฝอยรีไซเคิลของตลาดแหงนี้กับ ตลาดสดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่มีปริมาณมูลฝอยอินทรียรอยละ 

69 และมีปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลรอยละ 8 (กฤษณา, 2551) จะเห็นวาปริมาณมูลฝอยอินทรียมีความใกลเคียงกัน 

แตมูลฝอยรีไซเคิลของตลาดสดเทศบาลตําบลสลกบาตรมีปริมาณมากกวาถึง 3.4 เทา และจากการเปรียบเทียบ

องคประกอบมูลฝอยของตลาดสี่มุมเมือง ที่มีปริมาณมูลฝอยอินทรียรอยละ 42.6 และมีปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล

รอยละ 21.4 (Subjarearn, 2002) จะเห็นวาตลาดสดเทศบาลตําบลสลกบาตรมีมูลฝอยอินทรียและมูลฝอยรี

ไซเคิลมากกวาถึง 1.6 เทา และ 1.3 เทาตามลําดับ ดังนั้นจะเห็นไดวามูลฝอยจากเทศบาลตําบลสลกบาตรมี

องคประกอบมูลฝอยที่สามารถนํากลับไปใชประโยชนไดเปนจํานวนมาก หากมีการนํามูลฝอยสองสวนนี้ไปใช

ประโยชนจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยที่จะตองกําจัดลงอยางมาก 

 

 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 698 

ตารางที่ 1  ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นตอวันของตลาดสดเทศบาลตําบลสลกบาตร 

วันที่ อัตราการเกิดมูลฝอย (กก./วัน) 

5-ก.ค.-54 1,365 

6-ก.ค.-54 1,155 

7-ก.ค.-54 1,280 

8-ก.ค.-54 1,195 

9-ก.ค.-54 1,485 

10-ก.ค.-54 1,275 

11-ก.ค.-54 1,385 

เฉลี่ย 1,306±114 

 

 
รูปที่ 4  องคประกอบมูลฝอยของตลาดสดเทศบาลตําบลสลกบาตร 

 
2. การผลิตปุยหมักและการแยกมูลฝอยเพื่อจําหนาย 

เมื่อนํามูลฝอยอินทรียของตลาดสดเทศบาลตําบลสลกบาตรไปวิเคราะหหาปริมาณคารบอนและ

ไนโตรเจน พบวาเศษผักมีปริมาณคารบอนรอยละ 48.74 (w/w) ปริมาณไนโตรเจนรอยละ 3.33 (w/w) เศษ

เนื้อสัตวมีปริมาณคารบอนรอยละ 47.38 (w/w) ปริมาณไนโตรเจนรอยละ 4.42 (w/w) ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเติม

แกลบที่มีปริมาณคารบอนรอยละ 51.80 (w/w) ปริมาณไนโตรเจนรอยละ 0.36 (w/w) เขาไปเพื่อทําใหปริมาณ

คารบอนตอไนโตรเจนเปน 25:1 กอนที่จะดําเนินการหมัก ผลการศึกษาพบวามูลฝอยเหลานี้ใชเวลาในการหมัก

ประมาณ 15 วัน จะเกิดการยอยสลายที่สมบูรณและลักษณะของปุยหมักที่ไดจะมีสีน้ําตาลดังแสดงในรูปท่ี 5 เมื่อ

นํามาทดสอบดัชนีการงอกของเมล็ดพืช พบวามีอัตราการงอกของเมล็ดถั่วเขียวรอยละ 99.15±1.48 ซึ่งเปนไป

ตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่กําหนดใหมีคามากกวาหรือเทากับรอยละ 80.0 (w/w) ปริมาณ

ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ โพแทสเซียม (K) ของมูลฝอยที่หมักไดมีคาเทากับรอยละ 

0.72±0.03, 0.39±0.05 และ 0.43±0.01 (w/w) ตามลําดับ มีคาต่ํากวามาตรฐานซึ่งกําหนดใหมีคามากกวาหรือ
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เทากับรอยละ 1.0, 0.5 และ 0.5 (w/w) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 อยางไรก็ตามปุยหมักที่ไดสามารถ

นําไปใชเปนวัสดุปรับปรุงดินสําหรับปลูกพืชได หากตองการปรับปรุงคุณภาพปุยหมักใหเปนไปตามมาตรฐาน

กําหนดอาจมีการปรับปรุงสูตรในการหมักโดยการใสมูลสัตวหรือวัสดุอื่นที่หางายในทองถิ่นลงไปหมักรวมดวย

เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารลงในปุยหมัก  

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพปุยหมัก 

พารามิเตอร ปุยหมัก มาตรฐาน*  

N (%w/w) 0.72±0.03 1.0 

P (%w/w) 0.39±0.05 0.5 

K (%w/w) 0.43±0.01 0.5 

Germination index (%) 99.15±1.48 80.0 
* ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2548) 

 
A 

 
B 

รูปที่ 5 การทดลองทําปุยหมัก (A); ลักษณะปุยหมักที่ยอยสลายสมบูรณ (B) 
 

ราคารับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลและอัตราการเกิดมูลฝอยรีไซเคิลตอวันแสดงในตารางที่ 3 เมื่อนํามูลฝอยรี

ไซเคิลไปจําหนาย เทศบาลจะมีรายไดจากการจําหนายมูลฝอยเหลานี้ประมาณ 495,159 บาทตอป 

ตารางที่ 3 ราคารับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล 

ชนิด 
ราคามูลฝอยรีไซเคิล *  

(บาท/กก.) 

อัตราการเกิดมูลฝอยรีไซเคิล  

(กก./วัน) 

มูลคามูลฝอยรีไซเคิล 

(บาท/วัน) 

พลาสติกใส 2.00 155 310.0 

กระดาษ 5.40 164 885.6 

โลหะ(กระปอง) 7.20 20 144.0 

แกว 1.00 17 17.0 
* ที่มา: บริษัท วงษพานิชย จํากัด (2554) 

 

3. การเปรียบเทยีบวิธีตางๆ ที่ใชในการจดัการมูลฝอย 

 จากขอมูลพื้นฐานดานการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลสลกบาตรในป 2553 แสดงใหเห็นวา

เทศบาลฯมีปริมาณมูลฝอย 3,285,000 กิโลกรัมตอป คิดเปนคาใชจายในการจัดการมูลฝอย 1,182,737 บาทตอ
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ป ดังนั้นคาใชจายในการจัดการมูลฝอยเทากับ 0.36 บาทตอกิโลกรัม เมื่อนําปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากตลาด

สดเทศบาลตําบลสลกบาตร (476,690 กิโลกรัมตอป) มาคํานวณคาใชจายที่ตองกําจัดมูลฝอยเหลานั้น พบวา

คาใชจายในการจัดการมูลฝอยของตลาดสดสูงถึง 171,608 บาทตอป ดังแสดงในตารางที่ 4 ซึ่งหากนําสวนที่เปน

มูลฝอยอินทรียประเภทผักและเศษเนื้อสัตวมาทําการผลิตปุยหมัก จะสามารถลดปริมาณมูลฝอยที่ตองกําจัดได

รอยละ 68 และสามารถลดคาใชจายไดถึง 116,693 บาทตอป และหากนํามูลฝอยมาคัดแยกมูลฝอยที่รีไซเคิลได

ออกเพื่อจําหนาย จะสามารถลดปริมาณมูลฝอยที่ตองกําจัดได 128,706 กิโลกรัมตอป และยังกอใหเกิดรายได

จากการจําหนายมูลฝอยดังกลาวขางตน เมื่อนําวิธีการจัดการมูลฝอยทั้งสองวิธีมาผนวกกันเทศบาลฯ จะสามารถ

ลดปริมาณมูลฝอยที่ตองกําจัดไดถึงรอยละ 95 ดังนั้นการผนวกวิธีการจัดการทั้งสองจึงเหมาะสมกับการจัดการ

มูลฝอยจากตลาดสดเทศบาลตําบลสลกบาตรมากที่สุด เนื่องจากมีคาใชจายต่ํากวาวิธีการจัดการมูลฝอยที่ทาง

เทศบาลใชในปจจุบันถึง 20 เทา อยางไรก็ตามหากเทศบาลมีความพรอมในการคัดแยกมูลฝอยเพื่อนําไป

จําหนายเพียงอยางเดียว ปริมาณมูลฝอยที่เหลือและตองกําจัดทิ้งจะมีมากกวาการจัดการโดยการหมักทําปุยแต

เพียงอยางเดียวถึง 3 เทา เนื่องจากองคประกอบมูลฝอยสวนใหญของตลาดสดเปนมูลฝอยอินทรีย 

 เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาการจัดการมูลฝอยในตลาดสดแหงนี้กับการจัดการมูลฝอยในตลาดสดอื่นๆ 

จะเห็นไดวาผลการศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษาในตลาดสดอื่นๆ เชน การศึกษาของ Maso´ M.A. และ Blasi 

A.B. ที่ไดทําการศึกษาการจัดการมูลฝอยจากตลาดสดโดยนํามูลฝอยจากตลาดสดของเมือง Estelí ประเทศนิคา

รากัว มาทําปุยหมัก 4 แบบ ผลปรากฏวาปริมาณมูลฝอยที่ตองกําจัดของตลาดสดแหงนี้มีปริมาณลดลงถึง 90 

เปอรเซ็นต (Maso´ and Blasi, 2008) และการศึกษาโครงการจัดการมูลฝอยจากตลาดสดเทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา พบวาทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยของตลาดสด คือการคัดแยกมูล

ฝอยโดยนํามูลฝอยรีไซเคิลไปจําหนาย และนํามูลฝอยอินทรียไปผลิตปุยหมัก ซึ่งนอกจากจะมีรายไดเพิ่มจากการ

จําหนายปุยหมักยัง ชวยลดปริมาณมูลฝอยที่ตองกําจัดไดถึงรอยละ 77 และลดปญหาสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน

โดยรอบสถานที่กําจัดมูลฝอย (กฤษณา, 2551) 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปริมาณมูลฝอยที่ตองกําจัดและคาใชจายในการจัดการมูลฝอยของตลาดสดเทศบาล

ตําบลสลกบาตร 

วิธีการจัดการมลูฝอย 
ปริมาณมูลฝอยที่ตองกําจัด  

(กก./ป) 

คาใชจายในการจัดการมูลฝอย  

(บาท/ป)** 

ประมาณการรายได 

(บาท/ป)*** 

วิธีการปจจบุัน 476,690 * 171,608 0 

การทําปุยหมัก 152,541 54,915 - 

การรีไซเคิล 347,984 125,274 495,159 

การทําปุยหมัก+รีไซเคิล 23,835 8,581 495,159 

หมายเหตุ *   : ประมาณจากปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 1,306 กิโลกรัมตอวัน 

              **  : ประมาณจากคาใชจายในการจัดการมูลฝอย 0.63 บาทตอกิโลกรัม ไมคิดคาใชจายในการคัดแยกและทําปุยหมัก 

              *** : ยังไมไดประเมินคาปุยหมัก 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบวิธีตางๆ ที่ใชในการจัดการมูลฝอยพบวา การจัดการมูลฝอยโดยการนํา

สวนที่เปนมูลฝอยอินทรียมาทําปุยหมัก และคัดแยกมูลฝอยที่รีไซเคิลไดออกเพื่อจําหนาย สามารถลดปริมาณมูล

ฝอยจากตลาดสดเทศบาลตําบลสลกบาตรไดถึงรอยละ 95 และลดคาใชจายในการกําจัดมูลฝอยไดถึง 180,189 

บาทตอป มีรายไดจากการขายมูลฝอยรีไซเคิลถึง 495,159 บาทตอป นอกจากนี้ยังมีปุยหมักที่สามารถนํามาใช

ประโยชนในเทศบาลได อยางไรก็ตามหากเทศบาลตองการจะจําหนายปุยหมักเหลานี้ เทศบาลควรทําการ

ทดสอบสมบัติอื่นๆ ของปุยหมัก เชน ความชื้นและสารที่ระเหยได ปริมาณอินทรียวัตถุ การนําไฟฟา และปริมาณ

สารพิษและโลหะหนัก เพื่อทดสอบวาสามารถนําปุยหมักไปใชปลูกพืชกินไดอยางปลอดภัย 
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