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บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของชนิดดินที่ใชในการถมกลบที่มีตอลักษณะของน้ําชะขยะจากการฝง
กลบ ทําการศึกษาขนาดหองปฏิบัติการ ดินที่ใชในการทดลองมี 3 ชนิด คือ ดินรวนปนดินทราย ดินรวนปนดินตะกอน และ
ดินเหนียว ใชในถังจําลอง MSDL, MSTL และ MC ตามลําดับ สวนถัง M ไมบรรจุดินถมกลบขยะ เพื่อใชเปรียบเทียบ ถัง
จําลองเปนทอพีวีซี ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.15 ม. สูง 3.00 ม. จํานวน 4 ถัง แตละถังบรรจุขยะสังเคราะหตามลักษณะของ
ขยะเทศบาลนครเชียงใหมจํานวน 2 ช้ัน ช้ันละ 1 ม.  ความหนาแนนในการบรรจุขยะ 600 กก./ลบ.ม. ทําการบรรจุดิน
ระหวางชั้นขยะเปนดินช้ันกลางหนา 0.15 ม. และดินถมกลบดานบนหนา 0.30 ม. ระหวางการทดลองทําการเติมน้ําลงในถัง
จําลองรอยละ 50 ของปริมาณน้ําฝนที่ตกจริง โดยทําการจําลองในชวงฤดูฝน ใชปริมาณน้ําฝนจริงของจังหวัดเชียงใหม ป 
พ.ศ. 2547 วัดปริมาณน้ําชะขยะทุกวันวันละ 1 ครั้ง และวิเคราะหลักษณะสมบัติน้ําชะขยะสัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 6 เดือน  

ผลการทดลองพบวาปริมาณน้ําชะขยะสะสมจากถังจําลอง M มีปริมาณน้ําชะขยะสะสมเกิดขึ้นมากที่สุด ปริมาณ
มลสารสะสมเกือบทั้งหมดของน้ําชะขยะตอน้ําหนักขยะแหงเริ่มตนจากถังจําลอง M มีคาสูงที่สุดในหลายพารามิเตอร ไดแก 
ของแข็งทั้งหมด ของแข็งระเหยงายทั้งหมด ความเปนดางรวม ความเปนกรด ซีโอดี บีโอดี ทีเคเอ็น แอมโมเนียไนโตรเจน 
สารอินทรียไนโตรเจน ฟอสฟอรัสรวม เมื่อทําการเปรียบเทียบมลสารสะสมของน้ําชะขยะจากถังจําลอง MSDL, MSTL และ 
MC ซึ่งใชดินในการถมกลบ พบวา ปริมาณมลสารสะสมของน้ําชะขยะจากถังจําลอง MSDL มีคานอยที่สุดในหลาย
พารามิเตอร ไดแก ของแข็งทั้งหมด ของแข็งระเหยงายทั้งหมด ความเปนดางรวม กรดไขมันระเหยงาย ซีโอดี บีโอดี และ
สารอินทรียไนโตรเจน ปริมาณมลสารสะสมของน้ําชะขยะจากถังจําลอง MSTL มีคานอยที่สุด ไดแก ทีเคเอ็น คาแอมโมเนีย
ไนโตรเจน ปริมาณมลสารสะสมของน้ําชะขยะจากถังจําลอง MC มีคานอยที่สุด ไดแก ความเปนกรด ฟอสฟอรัสรวม  
 ผลสรุปแสดงใหเห็นวาการใชดินรวนปนทรายเปนดินถมกลบในหลุมฝงกลบขยะมีความเหมาะสมมากที่สุด  
เนื่องจากกอใหเกิดการชะของมลสารสวนใหญนอยที่สุด 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study are to determine the effects of soil cover type on characteristics 

of leachates generated from landfill lysimeters. Four lysimeters made of PVC pipe with diameter and 
height of 0.15, 3.00 m, respectively, were prepared in this study. Three lysimeters were filled with 
solid wastes and three different cover soil types (sandy loam soil, MSDL; silty loam soil, MSTL; clay 
soil, MC) while another lysimeter was filled solely with municipal wastes. Solid wastes filled in each 
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lysimeter were simulated according to the Chiang Mai Municipal Wastes. Two layers of wastes were 
filled in the three lysimeters with three different cover soil types and each waste layer had 1 m height. 
The density of wastes filled in was 600 kg/ m3. The intermediate soil layer and top soil layer heights 
were 0.15 m and 0.30 m, respectively. In this study, 50% of rainfall amount recorded in the year 2004 
in Chiang Mai Province was added in the lysimeters according to the date that have rainfall. The study 
was conducted in the rainy season. Leachate quantities were measured every day and leachate 
characteristics were determined once a week. The maximum quantity of accumulated leachate from 
Lysimeter M was found to be 11.8 l. The maximum total mass of the following pollutants extracted 
per kilogram of dry waste generated from Lysimeter M i.e. total solids, total volatile solids, total 
alkaline, acidity, COD, BOD, TKN, NH3-N, Org-N and TP. The comparison of the total mass of 
pollutants extracted per kilogram of dry waste generated from MSDL, MSTL and MC lysimeters 
showed the following results. The minimum total mass of pollutants extracted per kilogram of dry 
waste generated from Lysimeter MSDL i.e. total solids, total volatile solids,   total alkalinity, volatile 
fatty acid, COD, BOD and Org-N were determined, compared with other lysimeters. The minimum 
total mass of pollutants extracted per kilogram of dry waste generated from Lysimeter MSTL i.e. TKN 
and NH3-N were observed, compared with other lysimeters.  The minimum total mass of pollutants 
extracted per kilogram of dry waste generated from Lysimeter MC i.e. acidity and total phosphorus 
were determined, compared with other lysimeter.  
 Considering to the amounts of pollutants leached determined in this study, it could be 
concluded that sandy loam was the most suitable soil to be used as a cover soil in the landfill. 
 
 
บทนํา 

ปจจุบันชุมชนในเขตเมืองและชนบทที่ กํ าลัง
ขยายตัวของประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาขยะ จากการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจและสังคม ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากชุมชนทั่วประเทศในป พ.ศ. 2546 มี
ปริมาณประมาณ 14.4 ลานตัน หรือ 39,240 ตันตอวัน 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2548) การเพิ่มขึ้นของขยะเกิดจาก
กิจกรรมตางๆ ในชุมชน กอใหเกิดปญหาที่ตามมาคือ 
ปญหาการจัดการขยะที่มีปริมาณมากขึ้นใหเหมาะสมกับ
เวลา และเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 
ดังนั้นจึงมีการนําวิธีการกําจัดขยะแบบฝงกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาลมาใชเปนที่แพรหลายมากขึ้นเนื่องจากเปน
วิธีหนึ่งที่มีความเหมาะสมสําหรับการกําจัดขยะของ
ประเทศไทย เปนวิธีที่ใชเทคโนโลยีไมสูงมากนัก ผูดูแล
ระบบไมจําเปนตองมีความรูความชํานาญสูง โดยเฉพาะ
เขตจังหวัดหรือชนบทที่มีราคาที่ดินไมสูงมากนัก เปนการ
กําจัดขยะที่ทําไดไมยาก  คาใชจายในการลงทุน การ
ดําเนินการและการซอมบํารุงต่ํากวาวิธีอื่นๆ ( สํานักรักษา 
ความสะอาดกรุงเทพมหานคร, 2538) จากปญหาน้ําชะขยะ
ที่เกิดจากการกําจัดขยะดวยวิธีการฝงกลบซึ่งมีความเขมขน

ของมลสารสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําเสียที่เกิดจาก
ชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญ เพื่อเปนการ
ปองกันการปนเปอนจากน้ําชะขยะที่จะเกิดตอคุณภาพน้ํา
ใตดิน จึงควรมีการบําบัดน้ําชะขยะที่เกิดขึ้นกอนปลอยลงสู
ธรรมชาติ แตการบําบัดน้ําชะขยะที่มีความเขมขนสูง 
จะตองเสียคาใชจายที่สูง ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิธีการ
ตางๆ ที่จะชวยลดความเขมขนของน้ําชะขยะจาก
แหลงกําเนิดโดยตรง ดินที่ใชคลุมพื้นที่ฝงกลบขยะเปน
องคประกอบที่สําคัญมากองคประกอบหนึ่งที่อาจชวยลด
การปนเปอนของน้ําชะขยะ ในการศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาผลกระทบของชนิดดินปก
คลุมตอลักษณะน้ําชะขยะจากแบบจําลองการฝงกลบขยะ 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. ถังจําลอง รายละเอียดของถังจําลองแสดงในรูป 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูป1 ภาพหนาตัดแสดงรายละเอียดถังจําลอง 

 
ถังจําลองจํานวน 4 ถังทําดวยทอพีวีซีขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.15 ม. มีความสูง 3.00 ม. ถูกบรรจุดวยช้ันขยะ  
2 ช้ัน โดยถังจําลอง 3 ถังมีดินที่ใชเปนวัสดุถมกลบ 3 ชนิด 
ไดแก ถังจําลองที่ 1 MSDL บรรจุดินรวนปนดินทราย 
(Sandy Loam) ถังจําลองที่ 2 MSTL บรรจุดินรวนปนดิน
ตะกอนหรือเรียกอีกอยางวาดินรวนปนดินทรายแปง (Silty 
Loam) และ  ถังจําลองที่ 3 MC บรรจุดินเหนียว (Clay) 
และถังจําลองที่ 4 M เปนถังจําลองควบคุมที่มีการบรรจุ
ขยะอยางเดียว เพื่อใชเปนตัวเปรียบเทียบ สวนประกอบ
ดานลางของทุกถังจําลองมีแผนพีวีซีเจาะรูพรุน วางสูงจาก
ทอระบายน้ําชะขยะ 0.05 ม. ตอมาบรรจุกรวดขนาด
ประมาณ 16 ถึง 32 มม. สูง 0.10 ม.  บรรจุขยะสูง 1.00 ม. 
บนชั้นกรวดโดยใหความหนาแนนของขยะ 600 กก./ลบ.ม. 

เทากันทุกถังจําลอง ดินแตละชนิดถูกนํามากลบทับช้ันขยะ
แตละถังจําลองหนา 0.15 ม. แลวเติมช้ันขยะลงไปเพิ่มอีก
โดยมีความสูง 1 ม. และกลบทับดวยดินชนิดเดียวกับที่
กลบทับขยะในชั้นแรกสูง 0.30 เมตร ความหนาแนนของ
ดินกลบทับ 1550 กก./ลบ.ม. สวนดานบนถังจําลอง ไดตอ
ทอและตัวกระจายน้ําฝนจําลองติดไว ทอที่ใชสําหรับเติม
น้ําฝนมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ตอกับกรวยคลาย
ฝกบัว รูระบายน้ําฝนมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 
1/8 นิ้ว ทอระบายน้ําชะขยะขนาด 3/4 นิ้ว  
 
2. ดินที่นํามาใชในการศึกษา 

 การเก็บตัวอยางใชรถขุดดิน ขุดลงลึกจากผิวดิน 1 
ม. เพื่อเปดหนาดิน และขุดดินที่ระดับต่ํากวา 1 ม. จาก
ผิวหนาดิน ขึ้นมาเปนกอน เก็บตัวอยางใสถุงพลาสติก
ขนาดใหญ และซอนถุงดวยกระสอบพลาสติก มัดปากถุง
แนน เพื่อปองกันการสูญเสียความชื้นทําการทดสอบทาง
กายภาพ ดังตาราง 1 จําแนกดินไดดังรูป 2 รายละเอียดของ
จุดเก็บตัวอยางมีดังนี้ 
จุดที่ 1 บริเวณริมถนนสายแมริม–แมแตง จังหวัดเชียงใหม 
ถนนสาย 121 กิโลเมตรที่ 31 ลักษณะดินรวนปนดินทราย 
จุดที่ 2  บริเวณอําเภอแมริม – แมโจ จังหวัดเชียงใหม ถนน
สาย 121 กิโลเมตรที่ 29 ลักษณะดินรวนปนดินตะกอน 
จุดที่ 3 จากบริเวณตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
ลักษณะดินเหนียว 
ตาราง 1 ผลการจําแนกดินและคุณสมบัติทางกายภาพ 

ผลการวิเคราะหดินที่นาํมาใชกับถังลักษณะ 
ทางกายภาพ MSDL MSTL MC 

วิธีการ 
วิเคราะห 

ปริมาณ 
ความชื้น 10.18 2.09 21.94 

ASTM 
 D-2216 

คาพีเอช 6.71 7.01 6.39  
ความถวงจําเพาะ 
ของเม็ดดนิ 

2.460 2.550 2.54 
ASTM 
 D-854 

การกระจายตัว 
ของเม็ดดนิ 

Sand : Silt : Clay 
72:22:6 38:54:8 18:30:52 

ASTM 
C-136, 
D-422 

การจําแนกดิน 
Sandy 
Loam 

Silty 
Loam Clay USDA 

หนวย : เมตร

ทอเติมนํ้าฝน

 ถังพลาสติก
รับน้ําชะขยะ

ช้ันระบายน้ําชะขยะ
กรวดขนาด 16-32 มม

ดินกลบทับหนาขยะ

แผนพีวีซีรองขยะ

ฝกบัวเติมนํ้าฝน

3.0
0

0.3
0

1.0
0

0.1
5

1.0
0

0.0
50.1
5

ช้ันขยะ

ทอพีวีซี O 0.15 ม.

ไมมีมาตราสวน

ดินกลบทับหนาขยะ

ช้ันขยะ
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รูป 2 Textural classification chart (U.S. Department of 

Agriculture) ที่มา : Qasim, et al., 1994 
 

3 การบรรจุขยะลงในถังจําลอง 
ขยะที่ใชเติมเปนขยะที่เตรียมขึ้นจากวัสดุประเภท

ตางๆ ตามขอมูลองคประกอบของขยะจากเทศบาลนคร
เชียงใหม ป พ.ศ. 2546  จากกรมควบคุมมลพิษ 
(http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_municip.html) 

 
4. การจําลองน้ําฝน  

จากขอมูลปริมาณน้ําฝนของจังหวัดเชียงใหม ในป 
พ.ศ. 2547 จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เลือกชวงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เนื่องจากเปนชวงที่เปนฤดูฝน 
ซึ่งเปนชวงที่จะเกิดน้ําชะขยะมากกวาชวงอื่น โดยอัตรา
การเติมน้ําฝนใชอัตรารอยละ 50 ของปริมาณน้ําฝนที่ตก
จริงในแตละวัน (เนื่องจากอัตราการระเหยของน้ําจากพื้นที่
ฝงกลบในจังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาของ CMU และ 
JICA (1992) พบวามีคารอยละ 28 และสัมประสิทธิ์การ
ไหลนอง ในพื้นที่ฝงกลบทั่วไปที่มีลักษณะเปนดินแนน
เรียบความลาดชันรอยละ 3 มีคา 0.18 ถึง 0.22 ทําใหมี
น้ําฝนที่จะซึมเขาพื้นที่ฝงกลบรอยละ 78 ถึง 82 ในที่นี้จึงใช
อัตราการซึมของน้ําผานพื้นที่ฝงกลบรอยละ 50) และทํา
การเติมน้ําฝนวันละ 1 ครั้ง  

5. การเก็บตัวอยางและวิธีการวิเคราะหน้ําชะขยะและดิน 
พารามิเตอรที่ทดลอง ไดแก ปริมาณน้ําชะขยะวัดทุกวัน 
ลักษณะสมบัติของน้ําชะขยะวเิคราะหสัปดาหละ 1 ครั้ง 
ไดแก พีเอช คาสภาพการนําไฟฟา ของแข็งทั้งหมด 
ของแข็งระเหยงายทั้งหมด ความเปนดางทั้งหมด กรด
ไขมันระเหยงาย ความเปนกรด ซีโอดี บีโอดี ทีเคเอ็น 
แอมโมเนียไนโตรเจน สารอินทรียไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
รวม วิธีเก็บตัวอยางและการวิเคราะหน้ําชะขยะใชวิธีตาม 
(APHA, AWWA, WPCF 1995) และบัพเฟอรคาปาซิต้ีของ
ดิน ประยุกตจากวิธีของ Federer และ Horhbeck (1985), 
Marquez-Benavides et al. (2003) วิเคราะหกอนและหลัง
การทดลอง เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของผล
การศึกษาที่ไดจากถังจําลอง 4 ถัง โดยทําการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติแบบ ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
 
ผลการทดลองและการวิเคราะหขอมูล 
1. การจําลองน้ําฝน แสดงในรูป 3 ปริมาณน้ําฝนสะสมที่
เติมลงในถังจําลองแตละถังมีปริมาณรวม 10.7 ล. 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3 ปริมาณน้ําฝนที่เติมแตละวันในแตละถังจําลอง 
 
 2. ปริมาณน้ําชะขยะ  
 รายละเอียดปริมาณน้ําชะขยะที่เกิดขึ้นสูงสุด ใน
วันที่ 132 หลังการฝงกลบจากถังจําลอง MSDL, MSTL, 
MC และ M มีคาเทากับ 939, 757, 984 และ 982 มล. 
ตามลําดับ   สาเหตุที่ปริมาณน้ําชะขยะสะสมจากแตละถัง
จําลองที่บรรจุดินชนิดละถัง มีความแตกตางกันสาเหตุสวน

MSDL 
MSTL 
MC 

Sand  2.0 to 0.05 mm.,    Silt  0.05 to 0.002 mm.,    Clay smaller than 0.002 mm. diameter 

0

400

800

1200

1600

0 30 60 90 120 150 180
ระยะเวลาหลังการฝงกลบ (วัน)

ปร
มิา
ณน

้ําฝ
นท

ี่เติม
 (ม

ล.)



Engng.J.CMU.[2006] 14 (1) 
 
 

17 

หนึ่งเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพของดินแตละชนิดไม
เหมือนกัน คือ ความชื้นในดินกอนการทดลอง ดินแตละ
ชนิดมีความชื้นที่แตกตางกัน โดยความชื้นของดินที่ใชถัง
จําลอง MSDL, MSTL, MC มีความชื้นเทากับรอยละ 
10.18, 2.09 และ 21.94 หลังจากทําการทดลองแลวนําดิน
ออกมาหาคาความชื้นในดินพบวาดินทุกชนิดมีปริมาณ
ความชื้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากดินดูดซับและยอมใหน้ําซึมผาน 
ซึ่งอัตราการซึมผานเริ่มตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงมาก
ในชวงตนเนื่องจากระดับความชื้นเริ่มตน โดยดินแหงมี
อัตราที่ยอมใหซึมผานเขาสูดินชวงเริ่มตนสูงกวาดินเปยก
เพราะมีชองวางใหน้ําซึมเขามาก (Crites et al., 2000) โดย
ในชวง 5 เดือนแรก น้ําชะขยะจากถังจําลอง MC มีปริมาณ
น้ําชะขยะสะสมออกมานอยที่สุด ซึ่งอัตราการซึมผานกับ
ชองวางขนาดใหญในดินมีความ  สัมพันธกัน  ถาดินมี
ลักษณะเปนดินหยาบจะมีชองวางในดินขนาดใหญปริมาณ
มาก ทําใหมีการซึมผานของน้ําไดดีกวาดินละเอียด แตการ
ลดระยะเวลาการซึมผาน คือ การเปลี่ยนโครงสรางของดิน
และการเพิ่มชองวางในดินใหใหญขึ้นเหมือนกับที่ขนาด
ของอนุภาคดินเหนียวที่ดูดซับน้ําและพองขึ้นทําใหเพิ่ม
ขนาดชองวางใหใหญขึ้น (Crites et al., 2000) ทําใหมี
ปริมาณน้ําชะขยะผานถังจําลอง MC ไดมากขึ้น ดังนั้น
ในชวงเดือนสุดทายปริมาณน้ําชะขยะสะสมของถังจําลอง 
MSDL, MSTL และ MC มีปริมาณใกลเคียงกัน โดย
ปริมาณน้ําชะขยะสะสมตลอด 6 เดือนที่ออกจากถังจําลอง 
MSDL, MSTL, MC และ M มีปริมาณ 8.4, 8.8, 8.6 และ 
11.8 มล. ตามลําดับ ดังรูป 4 
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รูป 4 ปริมาณน้ําฝนสะสมและปริมาณน้ําชะขยะสะสม 

เมื่อพิจารณาน้ําชะขยะสะสม พบวาการที่มีดินถม
กลบช้ันขยะก็มีสวนชวยดูดซับน้ําชะขยะใหมีปริมาณน้ํา
ชะขยะออกมานอยกวาการที่ไมใชดินคลุม เมื่อใชดินถม
กลบน้ําชะขยะลดลงประมาณรอยละ 27 ของปริมาณน้ําชะ
ขยะสะสมจากถังจําลอง  M อนึ่งจะเห็นไดวารูปแบบ
ปริมาณน้ําชะขยะที่เกิดขึ้นจากถังจําลองสามารถแบงออก 
เปน 2 กลุม กลาวคือ กลุมแรก คือ ถังจําลอง M ซึ่งไมมีการ
ใชวัสดุถมกลบจะเห็นไดวา ปริมาณน้ําชะขยะสะสมมีคา
ใกลเคียงกับปริมาณน้ําที่เติม ซึ่งแสดงใหเห็นวาปริมาณ
น้ําฝนที่เติมอาจถูกขยะดูดซับน้ําบางสวนไวในชั้นขยะ เมื่อ
ปริมาณน้ําชะขยะทั้งหมดรวมกับความชื้นจากชั้นขยะ โดย
สวนใหญถูกชะผานลงมาดานลางถังจําลองเกือบทั้งหมด 
โดยไมมีดินถมกลบเปนตัวดูดซับและกักพักน้ําชะขยะจาก
ถังจําลอง ทําใหปริมาณน้ําชะขยะสะสมมีปริมาณใกลเคียง
กับน้ําฝนสะสมที่เติมสูถังจําลอง แตมีคาปริมาณน้ําชะขยะ
สะสมจากถังจําลอง M ที่มีปริมาณมากกวาเล็กนอยเมื่อ
เทียบกับปริมาณน้ําฝนทั้งหมด อาจเนื่องมาจากปริมาณน้ํา
จากความชื้นที่เกิดจากการยอยสลายขยะโดยตรงสะสม
รวมออกมาดวย กลุมที่สอง คือ ถังจําลอง MSDL, MSTL 
และ MC ซึ่งมีการใชวัสดุถมกลบพบวาปริมาณน้ําชะขยะ
สะสมที่เกิดขึ้นมีคานอยกวาปริมาณน้ําฝนสะสมที่เติมซึ่ง
แสดงใหเห็นวามีปริมาณน้ําที่ถูกสะสมอยูในถังจําลองสวน
หนึ่ง สาเหตุสวนหน่ึงเนื่องมาจากมีการใชดินในการถม
กลบเปนตัวชวยดูดซับและกักพักน้ําชะขยะที่เกิดขึ้น และ
จากการที่ปริมาณน้ําชะขยะแตกตางกันไปอาจเนื่องดวย
การกระจายขนาดอนุภาคของดินที่แตกตางกัน  และ
ความชื้นเริ่มตนของดินที่ใชในการทดลอง ดังที่รายงาน
ขางตน และจากคาสัมประสิทธิ์การซึมผานของดินแตละ
ชนิด (Casagrande and Fadum., 1940) ควรจะมีความ
แตกตางของปริมาณน้ําชะขยะที่แตกตางกันอยางชัดเจน 
แตในการทดลองครั้งนี้ พบวาปริมาณน้ําชะขยะสะสมจาก
ทั้ง 3 ถังจําลอง มีความแตกตางกันไมมากนัก เมื่อพิจารณา
คา Field capacity (FC) ซึ่งหมายถึง ปริมาณของน้ําในดินที่ถูกดูด
ยึดไวดวยอนุภาคของดินหลังจากที่น้ํานั้นสูญเสียจากดินไปดวยแรง
ดึงดูดของโลกแลว คา FC ของดินรวนปนทราย ดินรวนปน
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ดินตะกอน และดินเหนียว มีคาเทากับ 14%, 24% และ 
35% ตามลําดับ (Tchobanoglous, G. et al., 1993) 

จากตาราง 3 ปริมาณน้ําชะขยะสะสมจากถังจําลอง 
MSDL มีปริมาณน้ําชะขยะออกมานอยกวาที่ควรจะเปนถึง
รอยละ 17.8 อาจเนื่องมาจากเกิดการกรองและการอุดตัน
ของมลสารในสารละลายที่ผานชั้นดินถมกลบทําใหลด
ชองวางในชั้นดินลง ปริมาณน้ําชะขยะจึงชะผานออกมาได
นอยกวาที่ต้ังสมมติฐานไว ปริมาณน้ําชะขยะสะสมจากถัง
จํ า ลอง  MSTL มี ปริ ม าณน้ํ า ช ะขยะใกล เ คี ย งกั บที่
ต้ังสมมติฐานไว สวนปริมาณน้ําชะขยะสะสมจากถัง
จําลอง MC มีปริมาณน้ําชะขยะออกมามากกวาที่ควรจะ
เปนรอยละ 12.8 อาจเนื่องมาจากการเกิด void effect 
ระหวางการบรรจุดิน ซึ่งอาจเกิดการแตกราวของดินบดอัด
ซึ่งในการทําการฝงกลบจริงก็อาจเกิดขึ้นได และการระเหย
ของน้ําออกจากดินทําใหน้ําไหลผานชองวางหรือรอยแตก
แทนการไหลซึมผานเนื้อดิน เปนสาเหตุทําใหปริมาณน้ํา
ชะขยะชะผานออกมาเพิ่มมากขึ้นมีคาใกลเคียงกับจากถัง
จําลองที่ใชดินถมกลบชนิดอื่นๆ อีกสวนหนึ่งก็อาจเปนผล
มาจากปริมาณความชื้นของดินกอนทําการฝงกลบ ดังที่ทํา
การวิเคราะหผลการทดลองขางตน 

 
ตาราง 3 รอยละของความแตกตางของปริมาณน้ําชะขยะ
สะสมจากการทดลองกับปริมาณน้ําชะขยะที่ควรจะเปน
หลังลบปริมาณของน้ําที่ควรจะถูกยึดดวยอนุภาคของดิน 

 
3. ลักษณะสมบัติน้ําชะขยะ 

รูป 5 แสดงใหเห็นถึงการแปรเปลี่ยนของความ
เขมขนของพารามิเตอรตางๆ ในน้ําชะขยะ 

3.1 พีเอช พบวามีแนวโนมของความแปรเปลี่ยนไป
ในทํานองเดียวกัน ชวงสัปดาหแรก คาพีเอชของน้ําชะขยะ
จากทั้ง 4 ถังจําลอง มีคาอยูในชวง 3.75 ถึง 4.0 อาจเปน
เพราะน้ําจากชั้นขยะโดยตรงที่เกิดจากการหมักขยะใน
ชวงแรกบวกกับน้ําฝนที่เติมในสัปดาหแรกมีสูงทําใหเกิด
การยอยสลายสารอินทรียที่ยอยสลายไดงายออกมา 

ชวงตอมาประมาณวันที่ 30 ถึง 40 หลังการฝงกลบ 
ทั้ง 4 ถังจําลอง มีคาพีเอชสูงขึ้น เพราะน้ําฝนที่เติมลงไปมี
นอยการยอยสลายลดลงในชวงนี้ กรดอินทรียจึงถูกชะ
ออกมาไดปริมาณนอย 

หลังจากชวง 40 กวาวันหลังการฝงกลบเปนตนมา 
คาพีเอชลดลงอีกครั้งเพราะน้ําฝนที่เติมมีปริมาณมากขึ้น 
เพิ่มอัตราการยอยสลาย ทําใหเกิดกรดอินทรียและกาซ
คารบอนไดออกไซดขึ้น จากการละลายของกรดอินทรียใน
น้ําชะขยะ กาซคารบอนไดออกไซดละลายลงสูน้ําเปนกรด
คารบอนิค น้ําชะขยะจะมีคาพีเอช ลดลงอยูที่ 5 หรือตํ่ากวา 
ซึ่งเปนตามทฤษฎี  

จากผลการทดลองทําใหทราบวา แมวาในชวงแรก
ถังจําลอง M ที่ไมมีดินถมกลบ จะเกิดการเปลี่ยนแปลง คา
พีเอชอยางรวดเร็วกวาถังจําลองอื่นที่มีดินถมกลบ และการ
เปลี่ยนแปลงพีเอชของน้ําชะขยะจากถังจําลอง MC จะมี
การเปลี่ยนแปลงคาพีเอชชาสุด แบบคอยเปนคอยไป แต
หลังจากเดือนที่ 2  คาพีเอชของน้ําชะขยะจากทั้ง 4 ถัง
จําลองมีคาพีเอชไปในทางเดียวกัน และจากคาพีเอชเฉลี่ย
จากทั้ง 4 ถังจําลอง ก็ยังไมมีความแตกตางกันมาก และคาพี
เอชในการทดลอง มีคาต่ํา แสดงวาในชวงการทดลองมีการ
ยอยสลายอยูในขั้นตอนการสรางกรดอินทรีย 

 
3.2 สภาพการนําไฟฟา ชวงแรกของการทดลองถึงวันที่ 
131 หลังการฝงกลบ คาสภาพการนําไฟฟาของน้ําชะขยะ
จากถังจําลอง MC และ M มีคาสูงกวาคาสภาพการนํา
ไฟฟาจากถังจําลอง MSDL และ MSTL เนื่องมาจากถัง
จําลอง M มีการบรรจุขยะโดยไมมีดินถมกลบ ดังนั้นน้ําชะ
ขยะสามารถชะพามลสารจากชั้นขยะไดงาย ทําใหอิออนที่
ละลายในน้ําชะขยะถูกชะออกมาดวย คาสภาพการนํา 

ดิน 
ในถัง
จําลอง 

FC 
ทฤษฎี 

(%) 
น้ําชะขยะสะสม 

(ทฤษฎี) ล. 
น้ําชะขยะสะสม 

(ทดลอง) ล. 

% ความ
แตกตาง 
จากทฤษฎ ี

MSDL 14 10.10 8.38 -17.2 
MSTL 24 8.94 8.75 -2.1 

MC 35 7.65 8.62 +12.8 
M เทียบกับ      11.80 11.80 0 
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รูป 5 แสดงการแปรปรวนของความเขมขนของ
พารามิเตอรตางๆ ในน้ําชะขยะ 
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ไฟฟาจึงมีคาสูง สวนคาสภาพการนําไฟฟาของน้ําชะขยะ
จากถังจําลอง MC ที่มีคาสูง อาจเนื่องมาจากใชดินถมกลบ
เปนดินเหนียว ในธรรมชาติน้ําเปนการสําคัญที่สุดตอการ
ละลายและการชะลาง รวมทั้งดินประกอบดวยอนุภาค
ขนาดตางๆ และที่มีอนุภาคขนาดเล็กมาก นอยกวา 0.001 
มม .  ผสมรวมกับน้ํ าและอากาศในดินในสภาพสาร
แขวนลอย และเรียกสภาพนี้วา ระบบคอลลอยด อนุภาค
ของดินบางชนิดเทานั้นที่จัดวาเปนสารคอลลอยด สวน
ใหญที่อนุภาคที่ถือวาเปนสารคอลลอยดไดตองมีขนาดไม
เกิน 0.001 มม. ซึ่งอนุภาคดินเหนียวมีขนาดเล็กกวา 0.002 
มม. อาจละลายกับน้ําชะขยะออกมาไดมาก ดินมีอํานาจใน
การดูดยึดและแลกเปลี่ยนไอออนบวกและลบได ทั้งนี้เนื่อง 
จากวาดินนั้นมีประจุลบหรือบวกเกิดขึ้น โดยเฉพาะสาร
คอลลอยดตางๆ ในดิน ทําใหดินสามารถดูดซับประจุบวก
และลบและสามารถที่จะถูกไลที่ออกไป หรือแลก เปลี่ยนที่
กับประจุบวกและลบชนิดอื่นได (ดุสิต มานะจุติ, 2535) ทํา
ใหอิออนในน้ําชะขยะมีสูงขึ้น คาสภาพการนําไฟฟาจึงมีคา
สูงดวย ตอมาในชวงทายของการทดลอง    คาสภาพการนํา 
ไฟฟามีแนวโนมลดลง  โดยเฉพาะจากถังจําลอง M มีคา
สภาพการนําไฟฟาลดลงอยางเห็นไดชัด เนื่องจากถัง
จําลอง M ไมมีดินถมกลบที่จะเปนตัวกักพักน้ําชะขยะ ทํา
ให เ มื่ อมีน้ํ า ชะผ านชั้ นขยะก็พามลสารออกมากับ
สารละลายในน้ําชะขยะ ในชวงกอนหนาจึงมีคาสภาพการ
นําไฟฟาสูงกวาคาของน้ําชะขยะจากถังจําลองอื่นๆ แต
ในขณะที่เมื่อคาสภาพการนําไฟฟาลดลง คาจากถังจําลอง 
M ก็ลดลงมากกวาจากถังจําลองอื่นๆ จนเห็นไดชัดเจน 

 
3.3 ของแข็งทั้งหมด จากทุกถังจําลองมีแนวโนม

ของการแปรเปลี่ยนคลายกัน โดยชวงวันที่ 5 หลังการฝง
กลบ  คาของแข็งทั้งหมดของน้ําชะขยะจากถังจําลอง 
MSDL, MSTL, MC และ M มีคาเทากับ 89.60, 107.00, 
107.00 และ 86.80 ก./ล. ตามลําดับ  ตอมามีแนวโนมลดลง 
จนวันที่ 68 หลังการฝงกลบ คาของแข็งทั้งหมดลดลงมาก 
และสูงขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อมีการเติมน้ําฝนจําลองใน
ปริมาณมากขึ้นในชวงถัดมา จึงชะมลสารหรืออนุภาค

ตางๆ ที่สะสมออกมามาก ทําใหในวันที่ 75 หลังการฝง
กลบมีคาของแข็งรวมทั้งหมดสูงมาก และมีคาของแข็ง
ทั้งหมดลดลงและเพิ่มขึ้นตลอดการทดลอง โดยคาของแข็ง
ทั้งหมดสูงสุดในน้ําชะขยะจากถังแตละถังจําลอง ดังนี้ ถัง
จําลอง MSDL, MSTL, MC และ M มีคาเทากับ 130.00, 
135.00, 150.00 และ 125.00 ก./ล. ตามลําดับ 

จากการแปรเปลี่ยนของของแข็งทั้งหมดในน้ําชะ
ขยะ จะเห็นไดวา เมื่อมีการขาดชวงการเติมน้ําฝนจําลอง 
จะพบวาปริมาณของของแข็งทั้งหมดมีคาลดลง  และ
หลังจากมีการเติมน้ําฝนจําลองลงไปโดยเฉพาะในชวงที่มี
น้ําเติมในปริมาณสูงๆ หลังฝนขาดชวงจะพบวาของแข็ง
ทั้งหมดปริมาณจะสูงขึ้นอยางมาก เนื่องจากมีการชะมล
สารตางๆ ที่ถูกสะสมในชั้นขยะออกมามาก 

จากการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ถังจําลอง MSTL และ
ถังจําลอง MC มีคาของแข็งทั้งหมดมากกวาน้ําชะขยะจาก
ถังจําลอง M อยางมีนัยสําคัญ  จากลักษณะของอนุภาคดิน
จากถังจําลอง MSTL มีการกระจายตัวของเม็ดดินดังนี้ คือ 
ดินทราย:ดินตะกอน:ดินเหนียว เทากับ 38:54:8 และจากถัง
จําลอง MC มีการกระจายตัวของเม็ดดินเทากับ 18:30:52 
ทําใหอนุภาคดินขนาดเล็ก สามารถละลายกับน้ําชะขยะ
แทรกลงมาจากชั้นขยะไดมาก ทําใหคาของแข็งทั้งหมด
จากถังจําลอง MSTL และ MC มีคาสูง 

 
3.4 ของแข็งระเหยงายทั้งหมด หรือของแข็งที่เปน

สารอินทรียของน้ําชะขยะ โดยวันที่ 5 หลังการฝงกลบ มีคา
ของแข็งระเหยงายทั้งหมดของน้ําชะขยะจากถังจําลอง 
MSDL, MSTL, MC และ M มีคาเทากับ 61.60, 80.00, 
72.80 และ 46.80 ก./ล. ตามลําดับ แนวโนมคาของแข็ง
ระเหยงายทั้งหมด มีความคลายคลึงกับแนวโนมของคา
ของแข็งทั้งหมด โดยคาของแข็งระเหยงายทั้งหมดสูงสุด
ของถังจําลอง MSDL, MSTL, MC และ M มีคาเทากับ 
100, 100, 115 และ 110 ก./ล. ตามลําดับ  

ในชวงแรกนี้ของแข็งที่เปนสารอินทรียตอของแข็ง
ทั้งหมดของถังจําลอง MSTL มีคามากที่สุด ตอมาคา
แปรปรวนตลอดการทดลอง  โดยในชวงที่คาของแข็ง
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ระเหยงายทั้งหมดตอของแข็งทั้งหมดมีคาลดลง ปจจัยหนึ่ง
เนื่องมาจากการเติมน้ําฝนปริมาณนอย ทําใหอัตราการยอย
สลายสารอินทรียลดลงปริมาณของแข็งระเหยงายทั้งหมด
ตอของแข็งทั้งหมดจึงมีคาลดลงดวย 

 
3.5 ความเปนดางรวม แนวโนมของคาความเปน

ดางรวมของน้ําชะขยะจากแตละถังจําลองเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ในชวงแรกของทุกถังจําลองไมพบคาความเปน
ดางรวมในน้ําชะขยะ เนื่องมาจากน้ําชะขยะเกิดจากขยะ
และความชื้นที่มีอยูในชั้นขยะโดยตรง ตอมาเริ่มเกิดการ
ยอยสลายของสารอินทรียในชั้นขยะ และมีการเติมน้ําฝน
ทําใหมีความชื้นเพิ่มขึ้นเกิดการยอยสลายมากขึ้น ทําใหมี
คาความเปนดางรวมเพิ่มขึ้นดวย โดยวันที่ 12 หลังการฝง
กลบ คาความเปนดางรวมของน้ําชะขยะจากถังจําลอง 
MSDL, MSTL และ MC มีคาเทากับ 0, 633 และ 0 มก./ล. 
ตามลําดับ แตคาความเปนดางรวมของน้ําชะขยะจากถัง
จําลอง M มีคาเทากับ 2460 มก./ล. แสดงใหเห็นวา เมื่อทํา
การบรรจุวัสดุถมกลบในถังจําลอง ทําใหเกิดความแตกตาง
ของการเปลี่ยนแปลงคาความเปนดางรวมของน้ําชะขยะ
จากถังจําลอง เมื่อเปรียบเทียบกับคาพีเอชชวงวันที่ 5 ถึง 33 
หลังการฝงกลบ ของน้ําชะขยะจากทุกถังจําลอง พบวาน้ํา
ชะขยะจากถังจําลอง M มีการเปลี่ยนแปลงพีเอชเพิ่มขึ้นเร็ว
กวาคาพีเอชจากถังจําลองอื่นๆ ที่มีการใชดินถมกลบ ชวง
ตอมาขาดการเติมน้ํ าฝนจําลองลงในถังการทดลอง 
สารละลายที่ทําใหเกิดความเปนดางรวมถูกสะสมคางใน
ช้ันขยะ คาความเปนดางรวมลดลงดวย และเมื่อมีการเติม
น้ําฝนลงมา น้ําชะสารละลายที่ถูกสะสมในชั้นขยะออกมา
ไดมาก ทําใหเกิดความเปนดางในน้ําชะขยะเพิ่มขึ้น แต
หากมีชวงการเติมน้ําฝนในปริมาณมากตอเนื่อง ทําใหเกิด
การชะผ านโดยตรงมีส วนทํ า ใหความ เขมขนของ
สารละลายในน้ําชะขยะลดลง ความเปนดางรวมของน้ําชะ
ขยะลดลงดวย  

 
3.6 กรดไขมันระเหยงาย  โดยในวันที่ 5 หลังการฝง

กลบ  กรดไขมันระเหยงายของน้ําชะขยะจากแตละถัง

จําลองมีคานอย ซึ่งจากถังจําลอง MSDL, MSTL, MC และ 
M มีคากรดไขมันระเหยงายเทากับ 5040, 2820, 7780 และ 
4190 มก./ล. ในชวง 54 วันแรกหลังการฝงกลบ คากรด
ไขมันระเหยงายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  การเกิดความ
เปลี่ยนแปลงของกรดไขมันระเหยงาย เพราะชวงแรกมี
กระบวนการที่สารอินทรีย เปลี่ยนแปลงไปในรูปกรด
อินทรียอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเติมน้ําฝนลงในถัง
จําลองแตก็ไมมากนัก คาความเปนกรดไขมันระเหยงายจึง
คอยๆ เพิ่มขึ้น มีการยอยสลายสารอินทรียทําใหมีสวนใน
การเพิ่มคากรดไขมันระเหยงายขึ้น   

แตตอจากนั้นชวงหลังจากวันที่ 54 หลังทําการฝง
กลบ  คากรดไขมันระเหยงายของน้ําชะขยะจากทุกถัง
จําลองมีคาแปรปรวน สาเหตุมาจากมีบางชวงเวลาที่เปน
ชวงที่ไมมีการเติมน้ําฝนติดตอกันหลายวันและเมื่อเริ่มเติม
น้ําในชวงหลังขาดการเติมไปหลายวัน ทําใหน้ําฝนชะ
นําเอาสารละลายที่มีเกิดจากการยอยสลายสารอินทรียและ
ถูกสะสมในชั้นขยะลงมา ก็ทําใหมีคากรดไขมันระเหยงาย
สูงขึ้นในวันแรกๆ ที่มีการเติมน้ําฝน และคอยๆ ลดลงหาก
มีการเติมน้ําฝนในปริมาณที่มากอยางตอเนื่อง อันเปนผล
ทําใหเกิดการเจือจางของมลสารในน้ําชะขยะ  

น้ําชะขยะจากถังจําลองตางๆ มีคากรดไขมันระเหย
งายสูงสุด ดังนี้ คือ ถังจําลอง MSDL, MSTL, MC และ M 
มีคาเทากับ 39400, 43700, 42000 และ 30700 มก./ล. และมี
คาลดลงเล็กนอย จนถึงระยะเวลาหลังการฝงกลบวันที่ 184  
เปนวันสุดทายของการทดลอง  โดยถังจําลอง  MSDL, 
MSTL, MC และถังจําลอง M มีคาความเปนกรดไขมัน
ระเหยงายเทากับ 30700, 32300, 31900 และ 18900 มก./ล. 
ตามลําดับ    โดยในเดือนที่ 5 ที่มีการเติมน้ําฝนในปริมาณ
มาก อีกทั้งสารอินทรียที่ยอยสลายไดในชั้นขยะมีปริมาณ
ลดลง ทําใหคากรดไขมันระเหยงายลดลงดวยจนสิ้นสุด
การทดลอง และในการทดลองคาพีเอชมีคาต่ําและคากรด
ไขมันระเหยงายมีคาสูง แสดงใหเห็นวาการยอยสลายอยูใน
ขั้นตอนการสรางกรดอินทรีย 
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3.7 ความเปนกรด โดยชวงแรกคาจากถังจําลอง 
MSDL, MSTL, MC และ M มีคาเทากับ 8100, 6660, 7750 
และ 6960 มก./ล. ตามลําดับ และมีคาลดลงอยางรวดเร็วจน
ในชวงตนเดือนที่ 2 หลังการฝงกลบคาความเปนกรดลดลง
ตํ่าสุดซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของพีเอชโดยคาความ
เปนกรดของน้ําชะขยะจากถังจําลอง MSDL, MSTL, MC 
และ M มีคาเทากับ 1290, 1540, 994 และ 497 มก./ล. 
ตามลําดับ ตอมาคาความเปนกรดจากทุกถังจําลองมีคาเพิ่ม
สูงขึ้น จนสิ้นสุดการทดลองในวันที่ 184 หลังการฝงกลบ 
คาความเปนกรดของน้ําชะขยะจากถังจําลอง MSDL, 
MSTL, MC และ M คาเทากับ 4350, 6000, 4700 และ 2750 
มก./ล. ตามลําดับ 

 
3.8 ซีโอดี ในวันที่ 5 หลังการฝงกลบ จากถังจําลอง 

MSDL, MSTL, MC และ M มีคาเทากับ 65300, 89600, 
97900 และ 88300 มก./ล. ตามลําดับ หลังจากนั้นคาซีโอดี
มีคาสูงขึ้น แตเมื่อชวงระยะเวลาหลังการฝงกลบวันที่ 68 
คาซีโอดีของทุกถังจําลองมีคาลดลงอยางชัดเจน เนื่องมา 
จากในชวงสัปดาหนั้นน้ําฝนที่ใชในการเติมมีคานอยมาก
ทําใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียไดนอย  จึงมีผลตอ
ปริมาณน้ําชะขยะและมลสารที่จะออกมากับน้ําชะขยะมี
นอยดวย ตอมาระยะเวลาหลังการฝงกลบวันที่ 71 มี
ปริมาณฝนตกหลังจากชวงการเติมปริมาณฝนทิ้งชวงตาม
ปริมาณฝนจริง ทําใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียมากขึ้น
คาซีโอดีมีคาสูงขึ้นดวยหลังจากนั้นจนตนเดือนที่ 5 ซีโอดี
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย จนสิ้นสุดการทดลองคาซีโอดี
โดยคาซีโอดีสูงสุดของน้ําชะขยะจากถัง MSDL, MSTL, 
MC และ M มีคาเทากับ 143000, 171000, 180000 และ 
161000 มก./ล. ตามลําดับ และมีคาซีโอดีที่วันสิ้นสุดการ
ทดลองเทากับ 104000, 100000, 118000 และ 82400 มก./
ล. ตามลําดับ 

 
3.9 บีโอดี โดยวันที่ 5 หลังการฝงกลบ คาบีโอดีจาก

ถังจําลอง MSDL, MSTL, MC และ M มีคาเทากับ 37700, 
46300, 68600 และ 41200 มก./ล. ตามลําดับ ตอมามีคาทั้ง

เพิ่มขึ้นและลดลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ชวงวันที่ 12 ถึง 
33 หลังการฝงกลบ คาบีโอดีของน้ําชะขยะจากถังจําลอง 
MSTL มีคาสูงกวาจากทุกถังจําลองจนเห็นไดชัดเจน อาจ
เนื่องมาจากดินที่ใชฝงกลบเปนดินรวนปนดินตะกอน 
ลักษณะดินตะกอนแมน้ํา มีปริมาณสารอินทรียที่มีในดิน
อาจมีอยูคอนขางสูง ทําใหมีสารอินทรียที่ยอยสลายไดงาย
มากกวาดินถมกลบจากถังจําลองอื่น คาบีโอดีจึงมีคามาก
ดวย แตหลังจากนั้นมีคาใกลเคียงกับคาบีโอดีของน้ําชะ
ขยะจากถังจําลองอื่นๆ อาจเนื่องจากมลสารตางๆ คงคาง
ในชองวางระหวางเม็ดดินเพิ่มขึ้น    ประกอบกับสาร 
อินทรียที่จุลินทรียสามารถยอยสลายงายลดลงมลสารที่จะ
ถูกชะออกมาจึงมีปริมาณที่ใกลเคียงกับถังจําลองอื่นๆ 
ตอมาในชวงวันที่ 61 หลังการฝงกลบ คาบีโอดีของน้ําชะ
ขยะจากทุกถังจําลองมีคาที่ลดลง อาจเนื่องมาจากในชวง
สัปดาหนี้มีปริมาณน้ําที่เติมนอย ปริมาณน้ําที่ชะออกมามี
ปริมาณนอย มลสารตางๆ ที่ถูกยอยสลายสะสมคางในขยะ 
หลังจากนั้นมีการเติมน้ํา จึงทําใหอัตราการยอยสลาย
เพิ่มขึ้น น้ําชะมลสารสะสมคางออกมามาก คาบีโอดีจึงเพิ่ม
สูงขึ้น แตในวันที่ 75 หลังการฝงกลบ คาบีโอดีของน้ําชะ
ขยะจากทุกถังจําลองมีคาลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากใน
สัปดาหนี้มีการเติมน้ําฝนปริมาณมากขึ้น จนเจือจางคาบีโอ
ดีของน้ําชะขยะ ทําใหคาบีโอดีชวงนี้มีคาลดต่ําลง สวนคา
บีโอดีสูงสุดของน้ําชะขยะจากแตละถังจําลอง มีดังนี้ คาบี
โอดีจากถังจําลอง MSDL, MSTL และ MC มีคาเทากับ 
112000,  94700 และ 97600 มก./ล. ตามลําดับ เกิดขึ้นชวง
วันที่ 152 และ 159 หลังการฝงกลบ และถังจําลอง M มีคา
บีโอดีสูงสุดเทากับ 84100 มก./ล. เกิดขึ้นในชวงวันที่ 110 
หลังการฝงกลบ ตอจากนั้นบีโอดียังมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ลดลงและเพิ่มขึ้น ตลอดเวลา เมื่อสิ้นสุดการทดลองวันที่ 
184 หลังการฝงกลบ คาบีโอดีจากถังจําลอง MSDL, 
MSTL, MC และ M มีคาเทากับ 80600, 83400, 91300 และ 
72100 มก./ล. ตามลําดับ การแปรเปลี่ยนของบีโอดีในน้ํา
ชะขยะมีรูปแบบการแปรเปลี่ยนตามปริมาณฝนดังนี้ ชวงที่
ฝนขาดชวงความเขมขนของบีโอดีจะลดลง เนื่องจาก
ปริมาณของบีโอดีจะลดลงเนื่องจากปริมาณน้ําที่เขาสูถัง
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จําลองมีนอยทําให อัตราการยอยสลายสารอินทรียลดลง 
และเมื่อมีฝนตกเกิดขึ้น หลังจากฝนขาดชวงก็จะทําให
ความเขมขนของบีโอดีเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่
เ ติ มได  เพิ่ มอั ตราการย อยสลายสารอินทรี ยทํ า ให
สารอินทรียซึ่งถูกยอยสลายจนมีโครงสรางโมเลกุลเล็กลง
ถูกชะออกมาเพิ่มมากขึ้น 
  

3.10 คาบีโอดีตอซีโอดีหมายถึงปริมาณสารอินทรีย
ที่สามารถยอยสลายทางชีวภาพไดงายตอปริมาณสารที่ถูก
ออกซิไดซไดในน้ําชะขยะ พบวา วันที่ 5 หลังทําการฝง
กลบ คาบีโอดีตอซีโอดีของทั้ง 4 ถังจําลอง มีคาในชวง 
0.467 ถึง 0.701 จากชวงแรกถึงวันที่ 68 หลังการฝงกลบ คา
บีโอดีตอซีโอดีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจเปน
เพราะเมื่อทดลองผานไปสารอินทรียที่สามารถถูกยอย
สลายไดงายลดลง แตมีปจจัยอื่นๆ เกิดขึ้น เชน การเติม
น้ํ า ฝนสารอินทรี ย ที่ มี โม เลกุ ล ใหญ ย อยสลาย เปน
สารอินทรียโมเลกุลเล็กและถูกชะออกมากับน้ําชะขยะได
คาบีโอดีตอซีโอดีจึงมีคาขึ้นๆ ลงๆ และการที่มีดินถมกลบ
ตางชนิดกันก็อาจเปนอีกปจจัยหนึ่ง สังเกตไดวาในถัง
จําลอง MSTL จะมีน้ําชะขยะที่มีคาบีโอดีตอซีโอดีสูงกวา
ในน้ําชะขยะจากถังจําลองอื่น และในวันที่ 68 หลังการฝง
กลบคาบีโอดีตอซีโอดี มีคาคอนขางสูงอาจเนื่องจากชวง
กอนหนาการเติมน้ําฝนมีปริมาณนอย  ทําใหมลสารที่
ออกมากับน้ําชะขยะมีความเขมขนสูง คาบีโอดีตอซีโอดีมี
ปริมาณสูงดวย แตเมื่อถึงวันที่ 75 หลังการฝงกลบ มีการ
ลดลงจากคาบีโอดีของน้ําชะขยะ แตซีโอดีเริ่มเพิ่มขึ้นทํา
ใหอัตราสวนระหวางคาบีโอดีตอซีโอดีมีคาลดลง คาบีโอดี
ตอซีโอดีสูงสุดของถังจําลอง MSDL, MSTL, MC และ M 
มีคาเทากับ 0.913, 0.874, 0.954  และ  0.903 ตามลําดับ 
ชวงทายการทดลองคาบีโอดีตอซีโอดีของทุกถังจําลองยัง
เปนคาอัตราสวนที่สูงอยู แสดงใหเห็นวาสารอินทรียที่
เหลืออยูเปนสารอินทรียที่ถูกยอยสลายไดงาย 

อัตราการยอยสลายสารอินทรียของน้ําชะขยะจะ
เปลี่ยนแปลงตามเวลา ตรวจสอบไดจากคาบีโอดีตอซีโอดี 
ในชวงการฝงกลบนอยกวา 2 ป คาบีโอดีตอซีโอดีจะอยู

ในชวง 0.5 หรือมากกวานั้น อัตราสวนในชวง 0.4 ถึง 0.6 
จะบงบอกไดวาสารอินทรียในน้ําชะขยะยอยสลายไดดวย 
จุลินทรีย (Tchobanoglous et al., 1993) ซึ่งจากการทดลอง
ในครั้งนี้ตลอดชวงระยะเวลา 6 เดือน คาบีโอดีตอซีโอดี 
จากทุกถังจําลอง มีคาอยูในชวง 0.262 ถึง 0.954 ซึ่งโดย
สวนใหญจะมีคามากกวา 0.4  แสดงวาในชวงการทดลอง
ยังมีสารอินทรียในน้ําชะขยะที่ยอยสลายไดดวยจุลินทรีย
อยูมาก ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี 

 
3.11 แอมโมเนียและสารอินทรียไนโตรเจน ผลการ

ทดลองชวงวันที่ 5 หลังการฝงกลบ สารแอมโมเนีย
ไนโตรเจนของน้ําชะขยะจากทั้ง 4 ถังจําลอง มีคาอยูในชวง 
68 ถึง 132 มก./ล.  สารอินทรียไนโตรเจนของน้ําชะขยะ
จากทั้ง 4 ถังจําลองมีคาอยูในชวง 702 ถึง 755 มก./ล. เห็น
ไดวาคาทีเคเอ็นชวงแรกของการทดลอง สวนใหญอยูในรูป
ของสารอินทรีย ไนโตรเจน  เนื่ องจากในชวงนี้ เกิด
สารอินทรียในขยะมีขนาดโมเลกุลใหญยังไมถูกยอยสลาย 
และการเปลี่ยนรูปเปนแอมโมเนียไนโตรเจนเกิดนอย 
ตอมาในชวง 2 เดือนหลังการฝงกลบ สารอินทรีย
ไนโตรเจนก็มีการเปลี่ยนแปลงเปนแอมโมเนียไนโตรเจน
ดวย แตอัตราการเกิดสารอินทรียไนโตรเจนยังมีอยูมากทํา
ใหสารอินทรียไนโตรเจน และแอมโมเนียไนโตรเจน ยังมี
แนวโนมคอยๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และในชวงระยะหลัง
การฝงกลบวันที่ 75 คาแอมโมเนียไนโตรเจนของน้ําชะ
ขยะจากถังจําลองทั้ง 4 ถัง มีคาเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด
เนื่องมาจากชวงนี้มีการเติมน้ําฝนเพิ่มหลังจากที่กอนหนานี้
มีการขาดชวงการเติมน้ําฝน ทําใหเกิดการยอยสลาย
สารอินทรียมากขึ้น ทําใหปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด หลังจากเดือนที่ 3 หลังการ
ฝ งกลบ  สารอินทรี ย ในชั้ นขยะถูกย อยมากขึ้ น  ค า
สารอินทรียไนโตรเจนคอยๆ มีคาลดลง 

จนชวงสุดท ายของการทดลอง  มีค าลดต่ํ าลง 
เนื่องมาจากสารอินทรียที่ถูกยอยสลายไดงายมีปริมาณ
ลดลงและน้ําฝนที่เติมนอยลงทําใหลดอัตราการยอยสลาย 
มีผลใหคาของแอมโมเนียไนโตรเจนมีคาแปรปรวน โดย
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จากวันที่ 89 ถึงวันที่ 184 หลังการฝงกลบคาแอมโมเนีย
ไนโตรเจนจากถังที่มีการบรรจุดินถมกลบ คือ ถังจําลอง 
MSDL, MSTL และ MC ซึ่งมีคาเปลี่ยนแปลงไมมากนัก 
ในขณะที่ คาแอมโมเนียไนโตรเจนของน้ําชะขยะจากถัง
จําลอง M ยังมีคาเพิ่มขึ้นและลดลงมาก ตลอดการทดลอง  

 
3.12 ฟอสฟอรัสรวม ชวงแรกจากทั้ง 4 ถังจําลอง มี

คาในชวง  12.15 ถึง 28.2 มก./ล ตอมาฟอสฟอรัสรวมมีคา
สูงขึ้น และสูงที่สุดชวงเดือนที่ 1 เขาสูเดือนที่ 2 จากถัง
จําลอง MSDL, MSTL และ MC มีคาเทากับ 75.4, 101.2 
และ 99.0 มก./ล. ตามลําดับ มีแนวโนมลดลง จนสิ้นสุดการ
ทดลอง แตฟอสฟอรัสรวมจากถังจําลอง M มีคาสูงสุด
เทากับ 85.2 มก./ล. ในวันที่ 138 หลังการฝงกลบ ชวงทาย
การทดลองพบวาถังจําลองที่บรรจุดินถมกลบมีแนวโนมที่
ลดคาฟอสฟอรัสรวมไดสูงอาจเนื่องจากกลไกการลด
ปริมาณฟอสฟอรัสรวม คือ การนําไปใชทางชีววิทยา และ
เมื่อมีดินบรรจุในระหวางชั้นขยะความสามารถในการตก
ผลึก  และการกรองมีประสิทธิภาพสูงดวย  (ชาญวิทย 
สายหยุดทอง, 2537) จะเห็นวาคาฟอสฟอรัสรวมมีคาต่ํา 
เ นื่ อ ง จ า ก ก า รทดลอ งมี ก า ร ใ ช ดิ น ถมกลบ  ดิ น มี
ความสามารถสูงในการดูดซึมฟอสฟอรัส ทําใหน้ําชะขยะ
มีฟอสฟอรัสต่ํา  แตถาดินดูดซึมฟอสฟอรัสจนอิ่มตัว 
ปญหาของฟอสฟอรัสในน้ําชะขยะมีเพิ่มขึ้น 

 
3.13 ลักษณะสีของน้ําชะขยะ แตละชวงเวลาที่ทํา

การทดลอง โดยในชวงวันที่ 14 หลังการฝงกลบ สีของน้ํา
ชะขยะจากถังจําลอง M จะมีสีเขมที่สุด มีลักษณะเปนสีดํา
ใส  ในขณะที่สีของน้ําชะขยะจากถังจําลองอื่นๆ มีสีเหลือง
น้ําตาลใส จนชวงวันที่ 61 หลังการฝงกลบมีสีน้ําชะขยะ
เขมขึ้นจนเปนสีดําทุกถังจําลอง และลักษณะน้ํามีตะกอน
ปะปนออกมาดวย ในชวงสุดทายวันที่ 180 หลังการฝงกลบ
ลักษณะสีน้ําชะขยะ ลักษณะสีน้ําชะขยะจากถังจําลองที่ใช
ดินถมกลบถังจําลอง MSTL จะมีสีน้ําตาลแดง  ในขณะที่
ลักษณะสีน้ําชะขยะจากถังจําลอง MSDL และ MC มีสี
น้ําตาลเขมมากกวาน้ําชะขยะจากถังจําลอง MSTL สวนน้ํา

ชะขยะจากถังจําลอง M ยังคงมีสีดําและมีลักษณะน้ําชะ
ขยะขุนมีการปนเปอนมลสารออกมามาก 
 
4. ลักษณะของดินกอนและหลังการทดลอง 

คาความช้ืนในดินใชในถังจําลอง MSDL, MSTL, 
และ MC ชวงกอนการทดลอง มีคาเทากับ 10.18, 2.09 และ 
21.94 ตามลําดับ และคาพีเอชเริ่มตนมีคาเทากับ 6.60, 6.58 
และ 5.72 ตามลําดับ คาบัฟเฟอรคาปาซิต้ีในดินหรือคา
ความตานทานในการเปลี่ยนแปลงพีเอชไดถูกวิเคราะหโดย
ทําการเก็บตัวอยางดินมาทดลอง ใชตัวอยางครั้งละ 25 กรัม 
ในสารละลาย 100 มล. ดวยน้ํากลั่น กวนจนเขากัน วัดคาพี
เอช ทําไตเตรชั่น โดยใชกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 
0.2 นอรมัล และโซเดียมไฮดรอกไซด 0.2 นอรมัล วิธีการ
หาคาบัฟเฟอรคาปาซิต้ีประยุกตจากวิธีของ Federer and 
Hornbeck (1985) และ Marquez-Benavides et al. (2003) 
แสดงรายละเอียดในตาราง 4 
 

ตาราง 4 ลักษณะของดินชวงกอนการทดลอง 
ถังจําลอง ความชื้น พีเอช 

BC 
 meq H+ / 100 g 

BC  
meq OH- / 100 g 

MSDL 10.18 6.60 45.50 41.90 
MSTL 2.09 6.58 26.90 45.80 

MC 21.94 5.72 7.44 69.20 
 

ชวงกอนการทดลอง คาบัฟเฟอรคาปาซิต้ีชวงกรดของดินที่
ใชถมกลบในถังจําลอง MSDL มีคาสูงสุดเทากับ 45.50 
meq H+ / 100 g รองลงมาเปนจากดินถมกลบจากถังจําลอง 
MSTL และ MC ตามลําดับ คาความสามารถในการ
ตานทานการเปลี่ยนแปลงพีเอชเปนดางหรือคาบัฟเฟอรคา
ปาซิต้ีชวงดางของดินที่ใชถมกลบในถังจําลอง MC มี
คาสูงสุดเทากับ 69.20 meq OH-/100 g รองลงมาเปนจาก
ดินถมกลบจากถังจําลอง MSTL และ MSDL ตามลําดับ คา
บัฟเฟอรคาปาซิต้ีที่สูงจะมีสวนชวยในการรักษาระดับคาพี
เอชในหลุมฝงกลบไมใหมีการเปลี่ยน แปลงอยางรวดเร็ว
จนเกินไป จากผลการทดสอบเมื่อพิจารณาคาบัฟเฟอรคา
ปาซิต้ีในชวงกรด พบวาคาบัฟเฟอรคาปาซิต้ีของดินที่ตอง
ใชในถังจําลอง MSDL มีคาสูงที่สุด ทําใหมีความตานทาน
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การเปลี่ยนแปลงเปนกรดไดดี ชวยทําใหคาพีเอชในชั้นขยะ
ไมลดต่ําลงมากซึ่งจะทําใหเกิดระยะการเกิดมีเทนไดเร็วขึ้น 
 
ตาราง 5 ลักษณะของดินชวงหลังการทดลอง 

ถัง
จําลอง 

ชั้นดนิ ความ 
ชื้น 

พีเอช 
BC 

meq H+/ 100 
g 

BC 
meq OH-/ 

100 g 
MSDL ดินคลุม 20.10 6.43 12.60 113.00 

 ชั้นกลาง 26.70 6.12 23.08 75.90 
MSTL ดินคลุม 14.50 5.70 47.30 54.70 

 ชั้นกลาง 22.80 5.67 21.90 46.80 
MC ดินคลุม 24.20 6.46 37.90 23.70 

 ชั้นกลาง 33.90 5.37 5.00 35.90 

 
หลังการทดลองเมื่อมีการนําดินจากทุกถังจําลองมา

วิเคราะหหาคาความชื้นของดินช้ันกลางที่มีน้ําชะขยะชะ
ผานที่ใชกับถังจําลอง MSDL, MSTL และ MC มีคาเทากับ 
26.70, 22.80 และ 33.90 ตามลําดับ และคาพีเอชของดินมี
คาเทากับ  6.12, 5.67 และ 5.37 ตามลําดับ คาบัฟเฟอรคาปา
ซิ ต้ีในดินไดผลดังตาราง  5 พบวาในดินช้ันกลางมีคา
บัฟเฟอรคาปาซิต้ีชวงกรดในดินจากทั้ง 3 ถังจําลอง มีคา
ลดลงจากชวงกอนทดลอง หลังการทดลองคาบัฟเฟอรคา
ปาซิต้ีชวงดางในดินจากถังจําลอง MSDL และ MSTL มีคา
เพิ่มขึ้น มีเพียงคาบัฟเฟอรคาปาซิต้ีชวงดางในดินจากถัง
จําลอง M ลดลงจากคากอนทดลอง 

 
5. ผลการเปรียบเทียบลักษณะน้ําชะขยะจากถังจําลองที่ใช
วัสดุถมกลบชนิดตางๆ  

ผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนของคาเฉลี่ย
ลักษณะสมบัติของน้ําชะขยะแตละพารามิเตอรดวยวิธี One 
Way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบลักษณะของ
ความแตกตางของขอมูลสรุปไดดังนี้  

ก.    คาเฉลี่ยของ พีเอช  ของแข็งระเหยงายทั้งหมด 
ความเปนดางทั้งหมดและฟอสฟอรัสรวม  ไมมีความ
แตกตางอยางนัยสําคัญ     

ข. คาเฉลี่ยของพารามิเตอรที่ตางอยางมีนัยสําคัญ 

-  คาสภาพการนําไฟฟาเฉลี่ยของน้ําชะขยะจากถัง MSDL 
และ MSTL นอยกวาถัง MC และ M  

-  คาเฉลี่ยของของแข็งทั้งหมดของน้ําชะขยะจากถัง M 
นอยกวาถัง MSTL และ MC 

- คาเฉลี่ยของกรดไขมันระเหยงายของน้ําชะขยะจากถัง M 
นอยกวาถัง MSTL 

-  คาเฉลี่ยของความเปนกรดของน้ําชะขยะจากถัง   M นอย
กวาถัง MSDL MSTL และ MC 

- คาเฉลี่ยของซีโอดีและบีโอดีของน้ําชะขยะจากถัง MSDL 
และ M นอยกวาถัง MSTL และ MC 

- คาเฉลี่ยของแอมโมเนียไนโตรเจนของน้ําชะขยะจากถัง 
MSDL MSTL และ MC นอยกวาถัง M 

- คาเฉลี่ยของสารอินทรียไนโตรเจนของน้ําชะขยะจากถัง 
MSDL MSTL และ M นอยกวาถัง MC 

เปนที่นาสังเกตวาการเติมน้ําฝนมีผลตอการแปร 
เปลี่ยนความเขมขนของมลสารในหลายๆ พารามิเตอร เชน 
ชวงที่มีการขาดชวงของการเติมน้ําฝน จะทําใหปริมาณมล
สารมีคาลดลง และเมื่อมีการเติมน้ําฝนตอมาความชื้น
เพิ่มขึ้นดวยทําใหมีการยอยสลายสารอินทรียไดเพิ่มขึ้น 
และน้ําชะพามลสารที่ถูกสะสมคางอยูในชั้นขยะออกมาใน
ปริมาณมาก ดังนั้นน้ําชะขยะจึงมีมลสารสูงเพิ่มขึ้นในชวง
นั้น แตหากมีการเติมน้ําฝนตอเนื่องในปริมาณที่มากพอ
ติดตอกัน มลสารถูกเจือจางดวยน้ําที่ชะผานชั้นขยะ ทําให
น้ําชะขยะมีความเขมขนของมลสารในน้ําชะขยะลดลงดวย  
ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Karnchanawong et al. 
(1995) และวรางคลักษณ ซอนกลิ่น (2541) ที่วาในชวงฤดู
ฝนเมื่อมีการเติมฝน มีผลทําใหความเขมขนของมลสารจาก
ถังจําลองการฝงกลบขยะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมลสารสวนหนึ่ง
ที่สะสมคางในชั้นขยะถูกชะออกมามาก และน้ําฝนทําให
ความชื้นในชั้นขยะเพิ่มขึ้นอันเปนผลทําใหเพิ่มอัตราการ
ยอยสลายในชั้นขยะ 

 
6. ปริมาณมลสารสะสมที่ออกมาในน้ําชะขยะ ตลอด 6 
เดือน แสดงในตาราง 6 และสามารถคํานวณไดจากสมการ     
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เมื่อ    Mn = ∑
=

n

i 1
[(Cn + Cn-1)/2] Ln 

Mn หมายถึง ปริมาณของมลสารสะสมที่ชะออกมาจนถึง
ครั้งที่ n ของการทดลอง 

Cn และ Cn-1 หมายถึง ความเขมขนของมลสารในครั้งที่ n 
และ n-1 ของการทดลอง 

Ln หมายถึง น้ําชะขยะสะสมระหวางครั้งที่ n-1 ถึง n 
 
ตาราง 6 ปริมาณมลสารสะสมตอหนวยน้ําหนักแหงของ
ขยะจากการฝงกลบขยะในถังจําลอง เปน เวลา 6 เดือน 

* น้ําหนักขยะแหงเริ่มตน 

 
ปริมาณมลสารสะสมของน้ําชะขยะจากถังจําลอง 

M มีคาสูงที่สุดในหลายพารามิเตอร ไดแก ของแข็งทั้งหมด 
ของแข็งระเหยงายทั้งหมด ความเปนดางรวม ความเปน
กรด ซีโอดี บีโอดี ทีเคเอ็น แอมโมเนียไนโตรเจน
สารอินทรียไนโตรเจน ฟอสฟอรัสรวมมีคาเทากับ 39.2, 
20.2, 7.69, 1.87, 57.1, 31.1, 1.025, 0.510, 0.519 และ 
0.0229 ก./กก. ขยะ ตามลําดับ มีเพียงคากรดไขมันระเหย
งายสะสมที่มีคานอยกวาจากน้ําชะขยะจากถังจําลอง 
MSTL ซึ่งมีคาเทากับ 11.9 ก./กก. ขยะ ซึ่งคามลสารสะสม
ของน้ําชะขยะจากถังจําลอง M ที่มีมากกวาถังอื่นๆ อาจ

เนื่องดวยขอจํากัดที่ไมมีการใชดินถมกลบ ทําใหมลสารที่
เกิดขึ้นถูกชะพามากับน้ําชะขยะไดโดยตรง แตอาจมีสะสม
ในชั้นขยะบางสวนเชนเดียวกับถังจําลองอื่นๆ  

เมื่อเปรียบเทียบมลสารสะสมของน้ําชะขยะจากถัง
จําลองที่ใชดินในการถมกลบ ไดแก ถังจําลอง  MSDL, 
MSTL และ MC พบวา ปริมาณมลสารสะสมของน้ําชะ
ขยะจากถังจําลอง MSDL มีคานอยที่สุดในหลาย
พารามิเตอร ไดแก ของแข็งทั้งหมด ของแข็งระเหยงาย
ทั้งหมด ความเปนดางรวม กรดไขมันระเหยงาย ซีโอดี บี
โอดี และสารอินทรียไนโตรเจน มีคาเทากับ 29.2, 14.2, 
6.78, 10.3, 39.1, 23.5 และ 0.379 ก./กก. ขยะ ตามลําดับ 
ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการใชดินรวนปนทรายเปน
ดินถมกลบในหลุมฝงกลบขยะมีความเหมาะ สมมากที่สุด 
เนื่องจากกอใหเกิดการชะของมลสารสวนใหญนอยที่สุด 
ซึ่งมีความสอดคลองกับองคประกอบของดินรวนปนดิน
ทราย เปนดินที่เหมาะสมในการใชเปนวัสดุถมกลบขยะ 
จาก Lohani, B.N. และ Polprasert, C., 1987 
 
สรุปผลการศึกษา 
ผลการทดลองการใชวัสดุถมกลบตางชนิดกันตอลักษณะ
น้ําชะขยะในพื้นที่ฝงกลบสรุปไดวา ปริมาณน้ําชะขยะ
สะสม จากถังจําลอง M ซึ่งไมบรรจุดินถมกลบขยะ มี คา
มากที่สุด สวนน้ําชะขยะจากถังจําลอง MSDL, MSTL และ 
MC มีปริมาณใกลเคียงกัน การใชดินถมกลบมีสวนชวยลด
และชะลอการเกิดปริมาณน้ําชะขยะ และปริมาณมลสาร
สะสมที่ออกมาในน้ําชะขยะตอน้ําหนักขยะแหงเริ่มตน
แสดงใหเห็นวาการใชดินรวนปนทรายเปนดินถมกลบใน
หลุมฝงกลบขยะมีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจาก
กอใหเกิดการชะของมลสารสวนใหญนอยที่สุด 

 
 
 
 

ถังจําลอง ปริมาณมลสารที ่
ถูกชะออก (ก./กก. ขยะ*) MSDL MSTL MC M 
ของแข็งทั้งหมด 29.2 33.1 31.2 39.2 
ของแข็งระเหยงายทัง้หมด 14.2 18.4 15.5 20.2 
ความเปนดางรวม 6.78 7.42 7.19 7.69 
กรดไขมันระเหยงาย 10.3 11.9 10.9 11.3 
ความเปนกรด 1.47 1.75 1.46 1.87 
ซีโอดี  39.1 45.0 47.3 57.1 
บีโอด ี 23.5 26.8 27.7 31.1 
ทีเคเอ็น 0.690 0.669 0.808 1.025 
แอมโมเนียไนโตรเจน 0.311 0.284 0.341 0.510 
สารอินทรียไนโตรเจน 0.379 0.385 0.467 0.519 
ฟอสฟอรัสรวม 0.0145 0.0146 0.0141 0.0229 
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