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บทคดัย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณลกัษณะของมูลฝอยท่ีเขา้สู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของศูนยก์าํจดั  

มูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลตาํบลสูงเนิน โดยแยกองค์ประกอบมูลฝอยด้วยวิธี Quartering และ

แนวทางปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพของศูนยก์าํจดัมูลฝอย นอกจากน้ียงัหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

กระบวนการของระบบยอ่ยสลายมูลฝอยอินทรียแ์บบไร้อากาศ จากการศึกษาพบวา่ เทศบาลนครนครราชสีมามีร้อยละ

มูลฝอยอินทรียใ์นฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เท่ากบั 40.05, 51.96 และ 50.99 ตามลาํดบั ส่วนร้อยละมูลฝอยอินทรีย์

ของเทศบาลตาํบลสูงเนินในฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เท่ากบั 49.07, 48.23 และ 50.35 ตามลาํดบั โดยร้อยละมูลฝอย

อินทรียใ์นฤดูหนาวนอ้ยกว่าฤดูร้อนและฤดูฝน ในส่วนของมูลฝอยพลาสติกในฤดูฝนจะมีร้อยละนํ้ าหนกัท่ีมากกวา่

เกือบทุกฤดู ซ่ึงองค์ประกอบของมูลฝอยชุมชนของทั้ ง 2 เทศบาล มีร้อยละของมูลฝอยอินทรียพ์บมากท่ีสุด และ

รองลงมาเป็นมูลฝอยประเภทพลาสติก ประเภทกระดาษ และมูลฝอยประเภทอ่ืนๆ ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบความ

แตกต่างขององค์ประกอบมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลตาํบลสูงเนินพบว่า ค่อนขา้ง

ใกลเ้คียงกัน แต่จะต่างกันท่ีปริมาณมูลฝอยท่ีรับเขา้มากาํจัดในศูนยก์าํจดัมูลฝอย โดยเทศบาลนครนครราชสีมามี

ปริมาณมูลฝอยเขา้มาจาํกดัในศูนยก์าํจดัมูลฝอยมากกวา่ จากการศึกษาคร้ังน้ีทาํใหไ้ดข้อ้มูลพ้ืนฐานในการวางแผนการ

จดัการคดัแยกมูลฝอยเพ่ือป้อนเขา้สู่ระบบยอ่ยสลายแบบไร้อากาศ และนาํมูลฝอยส่วนอ่ืนไปใชป้ระโยชน์ให้ไดม้าก

ท่ีสุดต่อไป 
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Abstract 

The objective of this study was to explore the characteristics of solid waste processed in the biogas production 

system, separating solid waste by Quartering method, to find out the way to improve the biogas production system of 

the Solid Waste Disposal Center, Nakhon-Rachsima Municipality and Sungnoen Municipality as well as to improve 

their anaerobic digestion efficiency. The study revealed that the ratios of organic waste in cold, hot and rainy seasons 

of Nakhon-Rachsima municipality were (40.05%, 51.96% and 50.99%) while those of Sungnoen Municipality were 

(49 .07%, 48 .23% and 50 .35%) .  The proportion of organic waste in cold season is less than that in hot and rainy 

seasons. The weight ratios of plastic waste in rainy was higher than those in the other seasons. The solid waste 

characteristics were not different between groups, which showed the organic waste was higest in amount follower by, 

plastic, paper, metal, and others respectively. However, the amount of waste that came to the disposal center was 

higher in Nakhon-Rachsima than in Sungnoen. Finally, the results obtained from this study would be beneficial for 

waste management before the anaerobic digestion for further beneficial use. 
 

Keywords: Municipal Solid Waste, Solid Waste Compositions, Solid Waste Management  
 

1. บทนํา 

การจดัการมูลฝอยเป็นปัญหาระดบัชาติท่ีรัฐบาลใหค้วามสาํคญั จดัเป็นวาระแห่งชาติ มีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ข

ปัญหาอย่างเร่งด่วน (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) ดว้ยภูมิประเทศประเทศไทย อยู่ในเขตร้อนใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร จึงมี

ภูมิอากาศร้อน และเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีอุดม เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหมู้ลฝอยในประเทศไทย มีสัดส่วนของมูลฝอย

อินทรียท่ี์มีความช้ืนสูง ประกอบกบัการท่ีประชาชนในประเทศยงัไม่ให้ความสําคญักบัการคดัแยกมูลฝอยจาก    ตน้

ทาง ขาดการรณรงคก์ารคดัแยกมูลฝอยอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง ส่งผลให้มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมีการผสมผสานกนัระหวา่ง

วตัถุดิบประเภทต่างๆ ซ่ึงทาํใหค้ดัแยกไดย้าก แมว้า่องคป์ระกอบมูลฝอยในประเทศไทยจะเป็นมูลฝอยท่ียอ่ยสลายได้

เร็ว (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) แต่การนาํไปสร้างมูลค่าเพ่ิมยงัทาํไดย้าก 

การกาํจดัมูลฝอยในประเทศไทยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการฝังกลบ หรือการเผา ซ่ึงหากไม่มีการควบคุมท่ีดีจะทาํให้

เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนุรักษ์พลงังาน, 2554) ในการคิดคน้เทคโนโลยี

การจดัการมูลฝอยท่ีเหมาะสมกบัคุณลกัษณะของมูลฝอยประเทศไทยนั้น มีความจาํเป็นตอ้งเขา้ใจสภาพภูมิอากาศ 

พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในทอ้งท่ี ความเคยชิน ชีวิตความเป็นอยู ่รูปแบบการจดัการมูลฝอยของทอ้งถ่ิน 

ลกัษณะทางการเมืองการปกครองในทอ้งท่ี ตลอดจนการบริหารจดัการงบประมาณในส่วนใชจ้ดัการมูลฝอยชุมชนท่ี

เกิดข้ึน (ปราณี ไพบูลยส์มบติั, 2546) ปัจจุบนัเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการกาํจดัมูลฝอย เพ่ือใหไ้ดพ้ลงังานและแปรรูปมูลฝอย 

ในประเทศไทยจาํแนกได ้3 รูปแบบ ดงัน้ี 1) เทคโนโลยท่ีีใชค้วามร้อน ไดแ้ก่ เตาเผามูลฝอย (Incinerator) และการผลิต

ก๊าซเช้ือเพลิงจากมูลฝอยชุมชน (Gasification) 2) เทคโนโลยท่ีีใชก้ระบวนการทางชีวภาพ ไดแ้ก่ การยอ่ยสลายแบบไม่

ใชอ้ากาศ (Anaerobic Digestion; AD) การผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย (Landfill Gas to Energy) และการ

ทาํปุ๋ยหมกั (Composting) 3) การผลิตเช้ือเพลิงจากมูลฝอย (Refuse Derived Fuel; RDF) ซ่ึงเทศบาลแต่ละทอ้งถ่ินก็มี

โจทยใ์นการบริหารจดัการและรูปแบบแนวทางการจดัการมูลฝอยท่ีแตกต่างกนั ตามบริบทพ้ืนท่ี การเลือก คดัสรร 
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พฒันา และปรับปรุงเทคโนโลยีในกระบวนการจดัการมูลฝอยใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการสร้างมูลฝอย จึงเป็นโจทยท่ี์

ผูว้จิยัสนใจสาํหรับการจดัการมูลฝอยในปัจจุบนั และมีความจาํเป็นต่อการพฒันาการจดัการมูลฝอยชุมชนของประเทศ 

ซ่ึงจะสร้างประโยชน์และช่วยลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากมูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึน 

สําหรับเทศบาลนครนครราชสีมา มีระบบกาํจดัมูลฝอยแบบครบวงจร ตั้งอยู่ตาํบลโพธ์ิกลาง อาํเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา สามารถกาํจดัมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขา้งเคียง และ

หน่วยงานอ่ืนอีก 34 แห่ง (งานวิเคราะห์นโยบาย และแผนกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครราชสีมา, 2559) 

ซ่ึงระบบกาํจดัมูลฝอยประกอบดว้ย ระบบรับและคดัแยกมูลฝอยอินทรีย ์ระบบย่อยสลายมูลฝอยอินทรียแ์บบไม่ใช้

อากาศ ซ่ึงใชร้ะบบยอ่ยสลายไม่ใชอ้ากาศแบบเปียก (Wet Anaerobic Digestion) ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย ์และระบบผลิต

กระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ระบบกาํจดัมูลฝอยดงักล่าวสามารถรองรับมูลฝอยไดถึ้ง 230 ตนัต่อวนั ซ่ึงการเพ่ิมของ

ปริมาณมูลฝอยท่ีเทศบาลนครนครราชสีมา เกิดจากการขยายตวัของเขตเมือง และจาํนวนประชากรของทอ้งถ่ินขา้งเคียง 

สอดคล้องกับข้อสรุปของ EEA (European Environment Agency, 2003) ปริมาณมูลฝอยท่ี เ พ่ิมมากข้ึนเกินขีด

ความสามารถของระบบ ดงันั้นการคดัแยกมูลฝอยดว้ยเคร่ืองจกัรและแรงงานคนจึงเป็นส่วนสาํคญั เพ่ือนาํมูลฝอยส่วน

ท่ีไม่ยอ่ยสลายไปใชป้ระโยชน์ดา้นพลงังาน และกาํจดัโดยวธีิฝังกลบแบบสุขาภิบาล  

ในส่วนของเทศบาลตาํบลสูงเนินซ่ึงถูกกาํหนดให้เป็นศูนยก์าํจดัมูลฝอยแบบครบวงจร ของพ้ืนท่ีอาํเภอ       

สูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา ตั้งอยู่ท่ีบา้นปางแต ้หมู่ท่ี 13 ตาํบลสูงเนิน อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา รองรับ      

มูลฝอยจากเทศบาลตาํบลสูงเนิน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ อีก จาํนวน 13 แห่ง (สาํนกังานเทศบาลตาํบล

สูงเนิน, 2559) มีระบบกาํจดัมูลฝอยซ่ึงประกอบดว้ย ระบบรับและคดัแยกมูลฝอยอินทรีย ์ระบบยอ่ยสลายอินทรียแ์บบ

ไม่ใชอ้ากาศ ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย ์และระบบการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพ สําหรับระบบยอ่ยสลายไม่ใชอ้ากาศ

แบบแห้ง (Dry Anaerobic Digestion) มีขนาดรองรับมูลฝอยอินทรียป์ระมาณ 50 ตัน/วนั และมีแผนท่ีจะขยายขีด

ความสามารถเป็น 100 ตนั/วนั เพ่ือใหส้ามารถรองรับมูลฝอยไดท้ั้งอาํเภอสูงเนินท่ีมีอตัราเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมาก กรณีของ

อาํเภอสูงเนินการเลือกใชเ้ทคโนโลยีน้ีมีความเหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ซ่ึงทาํอาชีพเกษตรกร   

การคดัแยกมูลฝอยของเทศบาลตาํบลสูงเนินประกอบดว้ย เคร่ืองยอ่ยมูลฝอยแบบเคล่ือนท่ี และเคร่ืองร่อนมูลฝอยแบบ

อุโมงค ์ส่วนมูลฝอยส่วนเกินกาํจดัโดยวธีิฝังกลบแบบสุขาภิบาล 

เน่ืองจากระบบการจัดการมูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลตาํบลสูงเนิน มีปริมาณ 

คุณลกัษณะของมูลฝอย และผลผลิตท่ีคลา้ยคลึงกนั จากระบบย่อยสลายสารอินทรียแ์บบไม่ใชอ้ากาศท่ีแตกต่างกนั 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปริมาณ คุณลกัษณะของมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลตาํบลสูงเนิน 

โดยจะแยกองคป์ระกอบมูลฝอย ดว้ยวิธี Quartering และหาความหนาแน่น ซ่ึงจะนาํปริมาณมูลฝอยท่ีเขา้สู่ระบบผลิต

ก๊าซชีวภาพทั้งหมดมาหาสัดส่วนเผื่อใชใ้นการสุ่มตวัอย่างก่อนนาํมูลฝอยเขา้สู่ระบบ ประโยชน์จากการศึกษาคร้ังน้ี   

ทาํให้ทราบปริมาณ องคป์ระกอบของมูลฝอย และมีขอ้มูลพ้ืนฐานในการจดัการระบบผลิตก๊าซชีวภาพของศูนยก์าํจดั

มูลฝอยทั้ง 2 เทศบาล เพ่ือเป็นขอ้มูลสาํหรับนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณาวางแผนการกาํจดัมูลฝอยไดอ้ยา่งเหมาะสม

กบัพ้ืนท่ีเทศบาล และเป็นทางเลือกสาํหรับการประเมินโครงการสาํหรับการก่อสร้างศูนยก์าํจดัมูลฝอยในทอ้งถ่ินท่ีมี

บริบทใกลเ้คียงกนัต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ 

ศึกษาคุณลกัษณะของมูลฝอยท่ีเขา้สู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของศูนยก์าํจดัมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา 

และเทศบาลตาํบลสูงเนิน 

 

3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาคุณลกัษณะมูลฝอยท่ีเขา้สู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของศูนย์กําจัดมูลฝอยของศูนย์กําจัดมูลฝอย

เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลตาํบลสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 

1) การหาองคป์ระกอบของมูลฝอย ท่ีเขา้สู่ระบบมีการผสมกนั ควรทาํการสุ่มตวัอยา่งอยา่งมีระบบ เพ่ือใหไ้ด้

องค์ประกอบของมูลฝอยท่ีเป็นตวัแทนของมูลฝอยทั้งหมด เน่ืองจากมูลฝอยท่ีเขา้สู่ระบบมีปริมาณมาก และมาจาก

หลายส่วน ผูว้ิจยัจึงทาํการใชข้อ้มูลปริมาณมูลฝอยท่ีเขา้สู่ระบบแต่ละแห่งมาหาสัดส่วน และทาํการตวงมูลฝอยจาก

รถบรรทุกมูลฝอยหลายคนั และหลายๆ จุดท่ีมาเทกองในบริเวณจุดรับมูลฝอยใหไ้ดป้ระมาณ 1 ลูกบาศกเ์มตร ดงันั้นจึง

กาํหนดวิธีศึกษาองคป์ระกอบของมูลฝอยชุมชนดว้ยวิธี Quartering โดยนาํตวัอยา่งท่ีสุ่มไดม้าคลุกเคลา้ให้เขา้กนั และ

ทาํการแยกเป็น 4 ส่วน เลือกตวัอยา่ง 2 ส่วนท่ีอยูต่รงขา้ม จนเหลือตวัอยา่งมูลฝอย 20 ลิตร และมาทาํการแยกประเภท

อยา่งละเอียด 

โดยการคาํนวณองคป์ระกอบของมูลฝอย สามารถคาํนวณโดยใชส้มการดงัต่อไปน้ี (สาํนกังานส่ิงแวดลอ้ม

ภาคท่ี 3, 2555) 

 

Ci = Wi x 100 

W 

โดย Ci = ร้อยละองคป์ระกอบของมูลฝอยแต่ละชนิด, Wi = นํ้ าหนกัองคป์ระกอบของมูลฝอยแต่ละชนิด 

 W = นํ้ าหนกัมูลฝอยทั้งหมด, I = องคป์ระกอบของมูลฝอยแต่ละชนิด 

 

 2) การคาํนวณความหนาแน่นปกติ เพ่ือใหท้ราบความหนาแน่นของมูลฝอยในภาชนะ ซ่ึงจะมีการอดักระแทก

เพียงเล็กนอ้ย โดยสุ่มตวัอยา่งมาตวงดว้ยภาชนะท่ีจดัเตรียมไว ้ยกให้สูงจากพ้ืน 30 เซนติเมตร และปล่อยกระแทกกบั

พ้ืน 3 คร้ัง หากปริมาตรของมูลฝอยลดตํ่ากว่าระดบั ให้เติมมูลฝอยเพ่ิมจนไดร้ะดบัท่ีใชว้ดั จากนั้นทาํการชัง่นํ้ าหนกั 

และนาํค่าท่ีไดม้าคาํนวณดงัสมาการต่อไปน้ี 

 

D = W1 – W2 

V 

โดย D = ความหนาแน่นปกติ (Bulk Density), W1 = นํ้ าหนกัมูลฝอยสด และนํ้ าหนกัภาชนะตวง 

 W2 = นํ้ าหนกัภาชนะตวง, V = ปริมาตรภาชนะตวงมูลฝอย 
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การวิเคราะห์คุณลักษณะมูลฝอย ทําโดยการเก็บตัวอย่างมูลฝอยของแต่ละท่ี แบ่งเป็น เทศบาลนคร

นครราชสีมา เทศบาลตาํบล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยจะนาํปริมาณมูลฝอยท่ีเขา้สู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ทั้งหมดมาหาสัดส่วนเผื่อใชใ้นการสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจะเก็บทั้งหมด 3 ฤดูกาล ไดแ้ก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ใชก้าร 

Quartering ทาํทั้งหมด 3 ซํ้ า  
 

4. ผลการวจิยั 

จากการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบมูลฝอยของศูนยก์าํจดัมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา ในฤดูหนาว จาก

การสํารวจหนาวทั้ง 3 คร้ัง ซ่ึงมีมูลฝอยอินทรียป์ระเภทเศษอาหารพบมากท่ีสุดเป็นร้อยละ 40.05 และรองลงมาเป็น

พลาสติกเป็นคิดร้อยละ 27.26 กระดาษคิดเป็นร้อยละ 14.26 มูลฝอยประเภทอ่ืนๆ (ผา้ออ้ม) คิดเป็นร้อยละ 9.21 เศษผา้

คิดเป็นร้อยละ 5.18 แกว้คิดเป็นร้อยละ 2.22 เศษไมคิ้ดเป็นร้อยละ 1.46 และโลหะคิดเป็นร้อยละ 0.54 ตามลาํดบั  

การวิเคราะห์หาองค์ประกอบมูลฝอยของศูนยก์าํจดัมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา ในฤดูร้อน จากการ

สาํรวจทั้ง 3 คร้ัง ซ่ึงมีมูลฝอยอินทรียป์ระเภทเศษอาหารพบมากท่ีสุดเป็นร้อยละ 51.96 และรองลงมาเป็นพลาสติกเป็น

คิดร้อยละ 30.32 กระดาษคิดเป็นร้อยละ 10.59 มูลฝอยประเภทอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 2.92 แกว้คิดเป็นร้อยละ 1.79 เศษ

ผา้คิดเป็นร้อยละ 1.38 เศษไมคิ้ดเป็นร้อยละ 0.39 และโลหะคิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามลาํดบั 

การวิเคราะห์หาองค์ประกอบมูลฝอยของศูนยก์าํจดัมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา ในฤดูฝน จากการ

สาํรวจทั้ง 3 คร้ัง ซ่ึงมีมูลฝอยอินทรียป์ระเภทเศษอาหารพบมากท่ีสุดเป็นร้อยละ 50.99 และรองลงมาเป็นพลาสติกเป็น

คิดร้อยละ 34.48 กระดาษคิดเป็นร้อยละ 7.52 แกว้คิดเป็นร้อยละ 2.51 เศษผา้คิดเป็นร้อยละ 2.10 มูลฝอยประเภทอ่ืนๆ  

คิดเป็นร้อยละ 1.35 เศษไมคิ้ดเป็นร้อยละ 0.47 โลหะคิดเป็นร้อยละ 0.35 และหนงัคิดเป็นร้อยละ 0.22 ตามลาํดบัดงัรูป

ที ่1 
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รูปที่ 1 ร้อยละมูลฝอยชุมชนของศูนยก์าํจดัมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมาในฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน 

 

จากการวิเคราะห์หาองค์ประกอบมูลฝอยของศูนยก์าํจดัมูลฝอยเทศบาลตาํบลสูงเนินในฤดูหนาว จากการ

สาํรวจทั้ง 3 คร้ัง พบวา่ มูลฝอยอินทรียป์ระเภทเศษอาหารพบมากท่ีสุดเป็นร้อยละ 49.07 และรองลงมาเป็นพลาสติก

เป็นคิดร้อยละ 30.67 กระดาษคิดเป็นร้อยละ 8.88 เศษผา้คิดเป็นร้อยละ 4.44 แกว้คิดเป็นร้อยละ 2.46 โลหะคิดเป็นร้อย

ละ 1.25 มูลฝอยประเภทอ่ืนๆ (ผา้ออ้ม) คิดเป็นร้อยละ 1.23 มูลฝอยอนัตรายจากบา้นเรือนคิดเป็นร้อยละ 0.96 และ เศษ

ไมคิ้ดเป็นร้อยละ 0.49 ตามลาํดบั  

จากการวิเคราะห์หาองค์ประกอบมูลฝอยของศูนยก์าํจดัมูลฝอยเทศบาลตาํบลสูงเนินในฤดูร้อน จากการ

สาํรวจทั้ง 3 คร้ัง พบวา่ มูลฝอยอินทรียป์ระเภทเศษอาหารพบมากท่ีสุดเป็นร้อยละ 48.23 และรองลงมาเป็นพลาสติก

เป็นคิดร้อยละ 35.47 กระดาษคิดเป็นร้อยละ 6.08 เศษผา้คิดเป็นร้อยละ 5.05 โลหะคิดเป็นร้อยละ 1.67 ยางคิดเป็นร้อย

ละ 1.02 มูลฝอยประเภทอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.00 แกว้คิดเป็นร้อยละ 0.68 มูลฝอยอนัตรายจากบา้นเรือนคิดเป็นร้อยละ 

0.57 และเศษไมคิ้ดเป็นร้อยละ 0.23 ตามลาํดบั 

จากการวเิคราะห์หาองคป์ระกอบมูลฝอยของศูนยก์าํจดัมูลฝอยเทศบาลตาํบลสูงเนินในฤดูฝน จากการสาํรวจ

ทั้ง 3 คร้ัง พบวา่ มูลฝอยอินทรียป์ระเภทเศษอาหารพบมากท่ีสุดเป็นร้อยละ 50.35 และรองลงมาเป็นพลาสติกเป็นคิด

ร้อยละ 35.23 กระดาษคิดเป็นร้อยละ 6.99 เศษผา้คิดเป็นร้อยละ 2.75 มูลฝอยประเภทอ่ืนๆ (ผา้ออ้ม) คิดเป็นร้อยละ 1.86 

แกว้คิดเป็นร้อยละ 2.06 เศษไมคิ้ดเป็นร้อยละ 0.40 และโลหะคิดเป็นร้อยละ 0.36 ตามลาํดบั ดงัรูปที ่2 
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รูปท่ี 2  ร้อยละมูลฝอยชุมชนของศูนยก์าํจดัมูลฝอยเทศบาลตาํบลสูงเนินในฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน 

 

5. การอภิปรายผล 

จากการศึกษาร้อยละองคป์ระกอบของมูลฝอยชุมชน ทั้ง 3 ฤดูกาล ไดแ้ก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลตาํบลสูงเนิน สามารถสรุปไดด้งัตารางที ่1 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบร้อยละองคป์ระกอบมูลฝอยทั้ง 3 ฤดูกาลของเทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลตาํบลสูงเนิน Mean(SD), n = 3 

องค์ประกอบมูลฝอย 

ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน 

ทน.

นครราชสีมา 

ทต. 

สูงเนิน 

ทน.

นครราชสีมา 

ทต. 

สูงเนิน 

ทน.

นครราชสีมา 

ทต. 

สูงเนิน 

1. มูลฝอยอินทรีย ์(เศษอาหาร) 40.05(8.09) 49.07(5.63) 51.96(3.43) 48.23(13.29) 50.99(1.88) 50.35(3.76) 

2. กระดาษ 14.26(8.12) 8.88(2.44) 10.59(1.45) 6.08(2.18) 7.52(3.19) 6.99(1.93) 

3.พลาสติก 27.26(4.36) 30.67(1.44) 30.32(5.99) 35.47(4.72) 34.48(2.44) 35.23(7.13) 

4. แกว้ 2.22(2.11) 2.46(1.51) 1.79(1.41) 0.68(0.61) 2.51(1.77) 2.06(2.03) 

5. โลหะ 0.54(0.02) 1.25(1.00) 0.20(0.13) 1.67(1.46) 0.35(0.03) 0.36(0.62) 

6. ไม ้เศษไม ้ก่ิงไม ้ 1.46(1.14) 0.49(0.22) 0.39(0.18) 0.23(0.13) 0.47(0.20) 0.40(0.36) 

7. ยาง - - - 1.02(1.76) - - 

8. เศษผา้ 5.18(2.19) 4.44(3.58) 1.38(1.72) 5.05(7.46) 2.10(1.04) 2.75(2.48) 

9. หนงั - - - - 0.22(0.32) - 
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องค์ประกอบมูลฝอย 

ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน 

ทน.

นครราชสีมา 

ทต. 

สูงเนิน 

ทน.

นครราชสีมา 

ทต. 

สูงเนิน 

ทน.

นครราชสีมา 

ทต. 

สูงเนิน 

10. ของเสียอนัตรายจาก

บา้นเรือน 

- 0.96(0.85) - 0.57(0.99) - - 

11. อ่ืนๆ 9.21(5.15) 1.23(0.25) 2.92(2.92) 1.00(1.17) 1.35(1.35) 1.86(0.52) 

รวม 100 100 100 100 100 100 

ความหนาแน่นของมูลฝอย 

(กก./ลิตร) 

0.47(0.01) 0.39(0.03) 0.47(0.04) 0.49(0.10) 0.47(0.02) 0.44(0.06) 

 

จากตารางที ่1 ร้อยละองคป์ระกอบมูลฝอยในฤดูต่างๆ ของทั้งสองเทศบาล พบวา่ มูลฝอยอินทรียใ์นฤดูหนาว

นอ้ยกวา่ฤดูร้อนและฤดูฝน แสดงใหเ้ห็นวา่ในฤดูผลไมอ้อก มูลฝอยอินทรียจ์าํพวกเปลือกผลไมท่ี้เหลือจากการบริโภค

มีปริมาณเยอะกวา่ในฤดูหนาว และในช่วงฤดูหนาวอากาศจะค่อนขา้งแหง้และเยน็ เม่ือเทียบกบัฤดูร้อนท่ีทาํใหเ้กิดการ

เน่าเสียของมูลฝอยค่อนขา้งง่ายทาํให้นํ้ าหนกั และความหนาแน่นมากกวา่ ส่วนฤดูฝนมูลฝอยท่ีเขา้มาจะค่อนขา้งเปียก

และแฉะ ส่งผลใหน้ํ้ าหนกัของมูลฝอยอินทรียแ์ละความหนาแน่นของมูลฝอยโดนรวมเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั ดร.เสรีย ์ตูป้ระกาย (2553) ในรายวชิาวศิวกรรมขยะ และการจดัการของเสียอนัตราย ซ่ึงกล่าววา่ การกาํเนิดมูลฝอย

ในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณตํ่า และจะเพ่ิมข้ึนในช่วงท่ีมีอากาศร้อนข้ึน และลักษณะประเภทพืช ผกั ผลไม้ จะ

เปล่ียนไปตามฤดูกาล ในส่วนของพลาสติกในฤดูฝนจะมีร้อยละนํ้ าหนักท่ีมากกว่าทุกฤดู เน่ืองจากถุงพลาสติกมี

ความช้ืนสูงเพราะฝนท่ีตก ถงัใส่มูลฝอยไม่มีฝาปิดทาํให้นํ้ าฝนปนกบัมูลฝอยชนิดต่างๆ รวมถึงถุงพลาสติกดว้ย ส่วน 

ฤดูร้อนมูลฝอยอินทรียเ์กิดการเน่าเสียไดง่้าย ทาํให้เกิดนํ้ าเสียท่ีมาจากมูลฝอยปะปนรวมกับถุงพลาสติก ส่งผลให้     

ร้อยละนํ้ าหนกัของพลาสติกในฤดูร้อนมากกวา่ เม่ือเทียบกบัฤดูหนาวท่ีเกิดการเน่าเสียของมูลฝอยนอ้ยกวา่ 

จากตารางที ่1 พบวา่ร้อยละองคป์ระกอบมูลฝอยในฤดูต่างๆ ของทั้งสองเทศบาล มีมูลฝอยอินทรียม์ากท่ีสุด          

เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจยัของกรกมล สราญรมย ์และวิทยา ยงเจริญ (2558) กมลดารา เหรียญสุวรรณ และคณะ

ศูนยว์จิยัพลงังาน มหาวทิยาลยัแม่โจ ้(2556) และกรมควบคุมมลพิษ (2547) พบวา่ร้อยละขององคป์ระกอบมูลฝอยท่ีได้

มีความสอดคลอ้งกันซ่ึงมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 48.34 46.67 และ 49.81 ตามลาํดับ และรองลงมาเป็นมูลฝอยประเภท

พลาสติก ประเภทกระดาษ และมูลฝอยประเภทอ่ืน ๆ ตามลาํดบั 

ความแตกต่างขององค์ประกอบมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลตาํบลสูงเนิน 

ค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั แต่จะต่างกนัท่ีปริมาณมูลฝอยท่ีรับเขา้มากาํจดัในศูนยก์าํจดัมูลฝอย ดงัสัมภาษณ์นายบุญเหลือ 

เจริญวฒัน์ กล่าววา่ 

“…ขยะท่ีเข้ามากาํจัดท่ีเทศบาลนครนครราชสีมาประมาณ 500 ตันต่อวัน แต่ศูนย์กาํจัดขยะมูลฝอยเทศบาล

นครนครราชสีมารองรับขยะได้สูงสุดเพียง 230 ตัน ทาํให้เกิดขยะตกค้างสะสม ปัจจุบันมขียะตกค้างสะสมถึง 

4 – 5 แสนตัน” (นายบุญเหลือ เจริญวฒัน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา, สัมภาษณ์วนัท่ี 22 

สิงหาคม 2561) 
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อีกทั้งบทสมัภาษณ์ของนายนคร กิติพลูธนากร กล่าวถึงปริมาณมูลฝอยของเทศบาลตาํบลสูงเนิน ดงัน้ี 

“เทศบาลตาํบลสูงเนินปริมาณขยะท่ีเข้ามากาํจัดมีประมาณ 60 – 70 ตันต่อวัน ซ่ึงศูนย์กาํจัดขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตาํบลสูงเนินสามารถรองรับขยะได้ถึง 150 ตันต่อวัน” (นายนคร กิติพูลธนากร นายกเทศมนตรี

เทศบาลตาํบลสูงเนิน, สมัภาษณ์วนัท่ี 21 สิงหาคม 2561) 

 

6. บทสรุป 

 จากการศึกษาคุณลกัษณะของมูลฝอยท่ีเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของศูนย์กาํจัดมูลฝอย เทศบาลนคร

นครราชสีมา และเทศบาลตาํบลสูงเนิน โดยใชว้ิธี Quartering พบวา่องคป์ระกอบของมูลฝอยอินทรียไ์ม่ค่อยแตกต่าง

กนัมากนกั ถึงแมท้ั้ง 2 เทศบาลท่ีมีความแต่งการกนัดา้นขนาดของการปกครอง จากการศึกษาพบว่ามีร้อยละของมูล

ฝอยอินทรียม์ากท่ีสุด ซ่ึงเหมาะสมต่อระบบการยอ่ยสลายแบบไร้อากาศทั้ง 2 เทศบาล แต่มูลฝอยท่ีเขา้สู่ระบบส่วน

ใหญ่ไม่ไดมี้การคดัแยกตั้งแต่ตน้ทาง ทาํให้เกิดความยุ่งยากในการแยกมูลฝอย เพ่ือป้อนมูลฝอยอินทรียเ์ขา้สู่ระบบ 

ส่งผลให้อุปกรณ์เคร่ืองจกัรชาํรุด เกิดความลา้ชา้ในการดาํเนินงาน ส่งผลให้ระบบท่ีวางไวอ้าจจะยงัทาํงานไดไ้ม่เต็ม

ประสิทธิภาพ ดงันั้นการคดัแยกมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางมีความสาํคญัอยา่งมาในการจดัการมูลฝอยท่ีปลายทาง เช่น ควรมี

การรณรงคก์ารคดัแยกมูลฝอยอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองในพ้ืนท่ี มีการจดัเตรียมถงัใส่มูลฝอยแต่ละประเภทใหเ้หมาะสม 

และควรมีฝาปิดเพ่ือป้องกนัมูลฝอยปลิวและกนัมิให้นํ้ าฝนลงมาปะปน ปลูกจิตสาํนึกและให้คนในพ้ืนท่ีตระหนักถึง

ความสาํคญัของการคดัแยกมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง 
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