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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของกาซและน้ําชะขยะจากแบบจําลองการฝงกลบขยะที่ผาน
การบําบัดขยะเบื้องตนแบบหมักใชอากาศที่มีอัตราชะลางตาง ๆ เปรียบเทียบกับการฝงกลบขยะที่ไมไดผานการบําบัดขั้นตน
โดยวิธีการหมักที่มีการชะลางเปนระยะเวลา 2 เดือน โดยในสัปดาหแรกมีการชะลางกองหมักที่อัตรา 0.0, 0.2, 0.5 และ 1.0 
ล./กก.ขยะ-ครั้ง จํานวน 4 ครั้ง จากนั้นทําการศึกษาการเกิดกาซและน้ําชะขยะจากขยะที่ผานการบําบัดขั้นตนดังกลาว
เปรียบเทียบกับขยะสด   โดยนําขยะมาฝงกลบในถังจําลองจํานวน   5 ใบ เปนเวลา 4 เดือน และทําการวัดปริมาณ  และวิเคราะห
องคประกอบ ลักษณะของกาซและน้ําชะขยะที่เกิดขึ้น  
 ผลการศึกษา  พบวาน้ําจากการชะลางกองหมักมีคาความเขมขนของมลสารตางๆ ลดลงแปรผันตรงกับจํานวน
ครั้งของการชะลางและปริมาณน้ําที่ใชชะลาง และการชะลางกองหมักที่มีอัตราการชะลาง 1.0 ล./กก.ขยะ-ครั้ง มีคาปริมาณ
มลสารสะสมของทุกพารามิเตอรสูงกวากองหมักอื่น ๆ  ผลการศึกษาการจําลองการฝงกลบขยะพบวากาซซึ่งเกิดจากถัง
จําลองที่มีอัตราการชะลาง 1.0 ล./กก.ขยะ-ครั้ง มีปริมาณมากที่สุด และถังจําลองขยะที่ไมผานการบําบัดขั้นตนนั้น เกิดกาซ
มีเทนขึ้นชากวาถังที่บรรจุขยะที่ผานการบําบัดขั้นตน สวนลักษณะน้ําชะขยะจากถังจําลองขยะที่ผานการบําบัดขั้นตน
เปรียบเทียบกับน้ําชะจากถังจําลองขยะที่ไมผานการบําบัดขั้นตนนั้น   คาบีโอดีเฉลี่ยของน้ําชะขยะจากถังที่ฝงกลบขยะที่ผาน
การบําบัดขั้นตนมีคาต่ํากวาน้ําชะขยะที่เกิดจากถังที่ไมผานการบําบัดขั้นตนรอยละ 94  คาซีโอดีเฉลี่ยมีคาต่ํากวารอยละ 94 
คาแอมโมเนียไนโตรเจนเฉลี่ยมีคาต่ํากวารอยละ 89 คาสารอินทรียไนโตรเจนเฉลี่ยมีคาต่ํากวารอยละ 93  คาความเปนดาง
รวมเฉลี่ยมีคาต่ํากวารอยละ 85  และคากรดไขมันระเหยงายเฉลี่ยมีคาต่ํากวารอยละ 91   
  

ABSTRACT 
 The objectives of this research are to study gas and leachate characteristic from landfill 
lysimeter, filled with pretreated municipal wastes using composting method with/without flushing 
compared with non pretreated municipal wastes. Four  piles  of  wastes with  different  conditions  i.e., 
natural aeration  without  flushing, natural aeration  with flushing  rate  of  0.2, 0.5 and 1.0 l/kg wastes-
time. The flushing was conducted 4 times in the first week of 2 months composting. After that, the 
composted wastes and fresh municipal wastes were filled into five lysimeters in order to compare the 
gas and leachate  generation for 4 months. 
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 The results show that the concentrations of pollutant in the flushed water decreased directly 
according to the numberth and rate of flushing, the gas quantity generated from the lysimeter filled 
with 1.0 l/kg wastes-time flushing rate pretreated wastes was found to be highest, compared with other 
four lysimeters. Methane gas generated from the lysimeter filled with fresh municipal wastes was 
found in the later period of waste filling compared with the lysimeters filled with pretreated wastes. 
There were no any significant differences among the leachate characteristics in the leachates generated 
from four lysimeters filled with pretreated waste. Higher concentrations of all parameters in the 
leachate generated from the lysimeter filled with fresh municipal wastes. The average amounts of total 
mass of pollutants leached from the lysimeter filled with  pretreated wastes were found to be less than 
the lysimeter  filled with fresh wastes as follows;  BOD  94%,  COD  94%,  NH3-N  89%,  Org-N  
93%,  TA  85%  and  VFA  91%. 

 

บทนํา 
ปจจุบันวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล

เปนวิธีที่นิยมใชเพื่อการกําจัดขยะในประเทศไทย เนื่องจาก
ใชงบประมาณการดําเนินการนอยกวาแบบอื่น และไม
จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความชํานาญการเปนพิเศษใน
การดูแล หากแตตองใชพ้ืนที่จํานวนมากและอาจเกิดปญหา
การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเกรงวาจะ
สงผลกระทบกับสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่ดําเนินการ 
อยางไรก็ตามการฝงกลบขยะอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
คุณภาพน้ําใตดินหรือผิวดินในบริเวณใกลเคียงพื้นที่ฝง
กลบได   นอกจากนี้ยังกอใหเกิดปญหากาซมีเทนซึ่งเปน
กาซเรือนกระจกที่สําคัญ ที่มีสาเหตุหลักมาจากการยอย
สลายของสารอินทรียในพื้นที่ฝงกลบโดยจุลินทรียใน
สภาพที่ไมมีอากาศ จากผลกระทบที่สําคัญดังกลาวขางตน 
ทําใหตองมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
บริ เวณพื้นที่ฝงกลบเปนระยะเวลานานและตองเสีย
ค า ใช จ ายในการติดตามสู ง  (กรมส ง เสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม, 2546)  การนําวิธีการบําบัดขยะขั้นตนแบบ
ตาง ๆ มาพิจารณาเพื่อเปนแนวทางในการลดมวล ปริมาตร 
และมลพิษในพื้นที่ฝงกลบขยะ   จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
ในปจจุบันเพราะสงผลในการยืดอายุพ้ืนที่ฝงกลบ    และ
ลดมลพิษในรูปแบบตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ฝงกลบขยะ 
(Tranker, 2005a)  โดยการบําบัดขยะขั้นตนนั้นสามารถทํา
ไดหลายแนวทางดวยกัน  ต้ังแตการคัดแยกขยะที่สามารถ
นํากลับไปใชใหมออกไป การนําขยะอินทรียไปทําปุยหมัก 
การบดยอยขยะเพื่อเพิ่มความหนาแนน การกองหมักเพื่อ
ลดมวลและปริมาตรโดยไมสนใจคุณสมบัติความเปนปุย 

รวมทั้งการชะลางดวยน้ําเพื่อลดมลสารจากขยะ (Cossu 
และ Raga, 2002) ซึ่งเปนแนวทางที่สามารถนํามาใชใน
พ้ืนที่ฝงกลบขยะ  โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการ 
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาถึงการเกิดกาซและน้ําชะ
ขยะจากการฝงกลบขยะที่ผานการบําบัดขั้นตนแบบหมัก
ใชอากาศและมีการชะลาง เนื่องจากการกองหมักสามารถ
ดําเนินการไดงายและสะดวกเมื่อประยุกตใชในพื้นที่จริง
อีกทั้งยังสามารถลดไดทั้งมลสาร มวลและปริมาตรขยะ
โดยเลือกระยะเวลาการกองหมักที่ 2 เดือน เนื่องจาก
สมมุติฐานเรื่องของพื้นที่ดําเนินการที่ตองมีขยะเขาสูระบบ
ตลอด กอนนําไปฝงกลบเปรียบเทียบกับการฝงกลบแบบ
ไมผานการบําบัดขั้นตน  เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของการเกิดกาซและน้ําชะขยะอันจะใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงวิธีการฝงกลบขยะใหเกิดผลกระทบนอยที่สุดใน
อนาคต 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาไดแบงการทดลองเปน 2 ขั้นตอน คือ 
การบําบัดขั้นตน และการจําลองการฝงกลบขยะที่ผานการ
บําบัดขั้นตน  
การบําบัดขั้นตน 

ในการบําบัดขั้นตนไดทําการเลือกใชวิธีการหมัก
แบบใชอากาศรวมกับการชะลาง ซึ่งเปนการหมักขยะ
ชุมชนโดยการนําขยะมากองบนแครไมไผ จํานวน 4 กอง 
คือ NAF0.0, NAF0.2, NAF0.5 และ NAF1.0 โดยกองหมัก  
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NAF0.2, NAF0.5  และ NAF1.0 มีการลางขยะดวยวิธีชะ
ลางดวยน้ํา (flushing) ที่อัตรา 0.2, 0.5 และ 1.0 ล./กก.ขยะ-
ครั้ง วันเวนวัน ในชวงสัปดาหแรกของการหมัก  จํานวน 4 
ครั้ง สวนกองหมัก NAF0.0 ไมมีการชะลางเปนกองหมัก
ควบคุม พารามิเตอรที่วิเคราะห คือ  พีเอช  บีโอดี ซีโอดี 
ความเปนดางรวม  กรดไขมันระเหยงาย  แอมโมเนีย
ไนโตรเจนและสารอินทรียไนโตรเจนโดยในการวิเคราะห
น้ําไดใชวิธีการตาม Standard  Method for Examination of 
Water and Wastewater (APHA, AWWA, WPCF, 1995) 
และควบคุมความชื้นของกองหมักใหอยูในชวงรอยละ 50-
60  ตลอดชวงระยะเวลากองหมัก 2 เดือน โดยการใชสาย
ยางรดน้ําสเปรยน้ําบนกองหมัก และใหน้ํากับสวนกลาง
กองหมักโดยแทงไมไผไปยังกลางกองหมักแลวเติมน้ําลง
ไปเพื่อใหกองหมักมีความชื้นที่ตองการและมีการนํา
ตัวอยางของขยะจากกลางกองหมักไปตรวจสอบหาคา
ความชื้นโดยอบในเตาอบ 75 ± 5 °C เวลา 7 วัน ทุกสัปดาห 
(CMU and JICA(1992)) และมีการวัดอุณหภูมิของกอง
หมักเทียบกับอุณหภูมิบรรยากาศทุกวัน   รูป 1 แสดงให
เห็นถึงลักษณะของกองหมักขยะ    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองหมัก  NAF0.0 
กองหมักแบบใชอากาศ ไมมี

การชะลาง 

กองหมัก  NAF0.2, 0.5 และ 1.0 
กองหมักแบบใชอากาศ ชะลางดวยอตัรา 

0.2, 0.5 และ 1.0 ล./กก.ขยะ-ครั้ง 

กองขยะ 

แครไมไผ ถาดรองรับนํ้าจากการชะลาง 

 
รูป  1 การหมักขยะ 

 
การฝงกลบขยะ 
 

ในขั้นตอนการฝงกลบนั้น  ถังจําลองที่ใชใน
การศึกษาทําดวยทอพีวีซี โดยออกแบบใหมีลักษณะเปน
การฝงกลบขยะแบบไรออกซิเจน จํานวน 5 ถัง เพื่อใช
จําลองการฝงกลบขยะที่ผานการบําบัดขั้นตนจํานวน 4 ถัง 

คือ ถังจําลอง LAF0.0, LAF0.2, LAF0.5, และ LAF1.0 ซึ่ง
บรรจุขยะที่ผานการบําบัดขั้นตนจากกองหมัก NAF0.0, 
NAF0.2, NAF0.5 และ NAF1.0 ตามลําดับ   และอีก 1 ถัง 
เปนการจําลองการฝงกลบขยะที่ไมผานการบําบัดขยะ
ขั้นตนเพื่อใชเปนตัวเปรียบเทียบ คือ ถังจําลอง LC โดยการ
เทียบจากมวลแหงของขยะ ในการศึกษานี้เปนการจําลอง
การฝงกลบในฤดูฝนและจากการศึกษาของ CMU and 
JICA(1992) พบวาอัตราการระเหยของน้ําจากพื้นที่ฝงกลบ
มีคาประมาณรอยละ 28 ของน้ําฝนที่ตก และถาดินที่ใชฝง
กลบเปนดินแนนเรียบหรือลาดชันรอยละ 2 จะมี
สัมประสิทธิ์ของการไหลนอง 0.13-0.18 (ธงชัย  พรรณ
สวัสดิ์, 2534) ทําใหน้ําฝนที่ซึมเขาสูช้ันขยะไดประมาณ
รอยละ 78-82  ในที่นี้จึงทําการเติมน้ําฝนในถังจําลองคิด
เปนรอยละ 50 ของน้ําฝนจริง การเติมน้ําฝนนั้นทําโดยใช
กระบอกตวงตวงน้ําตามขอมูลปริมาณน้ําฝนของจังหวัด
เชียงใหมในปพ.ศ. 2547 จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
ร า ย วั น  (http://www.cmmet.com/forecast/climate.xls) 
ในชวงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และถังจําลองมีชอง
สําหรับเก็บกาซไปวิเคราะหหาองคประกอบ สวนดานลาง
ของถังมีทอเก็บรวบรวมน้ําชะขยะเพื่อนําไปวิเคราะห
ลักษณะของน้ําชะขยะ ซึ่งพารามิเตอรที่วิเคราะห คือ พีเอช 
บีโอดี ซีโอดี ความเปนดางรวม กรดไขมันระเหยงาย 
แอมโมเนียไนโตรเจนและสารอินทรียไนโตรเจน โดยใน
การวิเคราะหน้ําไดใชวิธีการตาม Standard  Method for 
Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, 
WPCF, 1995) และการวัดปริมาตรกาซที่เกิดขึ้นในการ
ทดลอ งทํ า โ ด ย ก า ร แทนที่ น้ํ า  ส วนก า ร ต ร ว จ วั ด
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ก า ซ นั้ น ใ ช เ ค รื่ อ ง ต ร ว จ วั ด  Gas 
Chromatography (TCD detector) ยี่หอ SHIMADZU รุน 
GC-8A    รูป 2  แสดงลักษณะถังจําลองการฝงกลบ 
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หนวย : เมตร

ทอเติมน้ําฝน

   ถังพลาสติก
รองรับน้ํ าชะขยะ

     ขยะผาน
การบําบัดข้ันตน

ดินกลบทับ

1.0
0

0.2
0

0.15

0.1
0 กรวด

เครื่องวัดปริมาตรกาซ
โดยวิธีการแทนที่น้ํา0.3

0

ไมมีมาตราสวน

 
รูป 2 แสดงถังจําลองการฝงกลบ 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
การบําบัดขั้นตนโดยการหมัก 
ลักษณะน้ําชะลางจากกองหมัก 
 

น้ําที่เกิดจากการชะลางกองหมักมีลักษณะของสี
ดังนี้ น้ําจากการชะลางกองหมัก NAF0.2  มีสีเขมกวาน้ํา
จากการชะลางกองหมัก NAF0.5 และ NAF1.0 เนื่องจาก
กองหมัก NAF0.2 ใชน้ําเพื่อการชะลางในปริมาณนอย
ที่สุดทําใหน้ําจากการชะลางที่ออกมามีความเขมขนสูง    
สวนน้ําจากการชะลางกองหมัก NAF0.5  และ NAF1.0 มีสี
จางกวาน้ําจากการชะลางกองหมัก  NAF0.2  โดยน้ําจาก
การชะลางดังกลาวถูกนําไปวิเคราะหหาคา  พีเอช     บีโอดี  
ซี โอดี   ความ เปนด า งรวม   กรดไขมันระ เหยง า ย 
สารอินทรียไนโตรเจน และแอมโมเนียไนโตรเจน    ผล
การ วิ เ ค ร าะห ได แสดงใน  รู ป  3 โดยรู ปแบบการ
เปลี่ยนแปลงมีลักษณะคลายคลึงกัน  คือ  น้ําจากการชะลาง
วันแรกมีคาพีเอชต่ํากวาน้ําจากการชะลางในครั้งหลังๆ  

และมลสารที่เกิดขึ้นจากการชะลางครั้งแรกก็สูงกวาวัน
อื่นๆ  มาก โดยมีรายละเอียดของการแปรเปลี่ยน ดังนี้ 

คาพีเอช ของน้ําจากการชะลางครั้งแรกมีความ
เปนกรด คืออยูในชวงพีเอช 4-5 เนื่องจากขยะในสวนที่
เปนอินทรียสารเกิดการยอยสลายตามธรรมชาติทําใหเกิด
สภาพความเปนกรดขึ้นในกองหมัก หลังจากนั้นน้ําจาก
การชะลางครั้งตอๆ มา คาพีเอชอยูในชวงเปนกลางถึงดาง
เล็กนอย      

คาบีโอดีและซีโอดีของน้ําชะลางจากกองหมัก
ตางๆ มีแนวโนมลดลงแปรผันกับจํานวนครั้งของการชะ
ลางกองหมัก โดยครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีคามลสารในรูปบี
โอดีและบีโอดีที่ถูกชะออกมาตางกันมากเนื่องจากการชะ
ลางครั้งที่ 1 ไดชะลางสารอินทรียที่ยอยสลายไดออกมา
เกือบทั้งหมดทําใหการชะลางครั้งที่ 3 และ 4 แทบจะไมมี
ผลในการลดมลสารในรูป บีโอดี และ ซีโอดี โดยน้ําจาก
การชะลางกองหมัก NAF0.2   มีคาบีโอดี และซีโอดีสูงกวา
กองหมัก NAF0.5 และ NAF1.0   

คาความเปนดางรวมและกรดไขมันระเหยงาย 
ของน้ําชะลางจากกองหมักตางๆ มีแนวโนมลดลงแปรผัน
กับจํานวนครั้งของการชะลางกองหมัก โดยครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 มีคามลสารในรูปความเปนดางรวมและกรดไขมัน
ระเหยงายที่ถูกชะออกมาตางกันมากเนื่องจากการชะลาง
ครั้งที่ 1 ไดชะลางสารอินทรียที่ยอยสลายไดออกมาเกือบ
ทั้งหมดทําใหการชะลางครั้งที่ 3 และ 4 แทบจะไมมีผลใน
การลดมลสารในรูปความเปนดางรวมและกรดไขมัน
ระเหยงาย โดยน้ําจากการชะลางกองหมัก NAF0.2 มีคา
ความเปนดางรวมและกรดไขมันระเหยงายสูงกวา กอง
หมัก NAF0.5 และ NAF1.0  

ค าแอมโมเนียไนโตรเจนและสารอินทรีย
ไนโตรเจนของน้ําชะลางจากกองหมักตาง ๆ มีแนวโนม
ลดลงแปรผันกับจํานวนครั้งของการชะลางกองหมัก โดย
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  มีคามลสารในรูปแอมโมเนีย
ไนโตรเจนและสารอินทรียไนโตรเจนที่ถูกชะออกมา
ตางกันมากแตการชะลางครั้งที่ 3 และ 4 ยังคงมีผลในการ
ลดมลสารในรูปแอมโมเนียไนโตรเจนและสารอินทรีย
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รูป 3 ลักษณะน้ําชะลางจากกองหมัก 
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ไนโตร เจนเนื่ องจากกระบวนการยอยแอมโมเนี ย
ไนโตร เจนจะ เกิด เมื่ อมี การยอยสลายสารอินทรี ย
ไนโตรเจน แตสารอินทรียไนโตรเจนมีอยูแลวในกองขยะ
ซึ่งสามารถชะออกไดทันทีทําใหแอมโมเนียไนโตรเจนถูก
ชะออกมาชากวามลสารอื่นๆ โดยน้ําจากการชะลางกอง
หมัก NAF0.2 มีคาแอมโมเนียไนโตรเจนและสารอินทรีย
ไนโตรเจนสูงกวากองหมัก NAF0.5 และ NAF1.0  
 ตาราง 1 แสดงปริมาณน้ําจากการชะลางกองหมัก 
และปริมาณมลสารสะสมที่เกิดจากการชะลางซึ่งจะเห็นได
วาปริมาณมลสารสะสมในรูปแบบตาง ๆ ที่ถูกชะออกมา
ของกองหมัก NAF1.0 มากกวากองหมัก NAF0.5 และ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAF0.2 ทุกพารามิเตอรเนื่องจากมีการใชน้ําไปเพื่อ การชะ
ลางในปริมาณที่มากกวา และการชะลางดวยน้ํานั้นพบวา
คา มลสารที่ถูกชะออกมาลดลงแปรผันตรงกับจํานวนครั้ง
ของ การชะลาง แตเมื่อพิจารณาความแตกตางของการชะ
ลางครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบวาปริมาณมลสารที่ถูกชะ
ออกมานั้นมีคาแตกตางกันอยางชัดเจน คือ สามารถลดมล
สารในทุกพารามิเตอรไดเกือบรอยละ 90 เนื่องจากการชะ
ลางครั้งที่ 1 ไดชะลางสารอินทรียซึ่งยอยสลายไดงาย
ออกมาเกือบทั้งหมด ทําใหการชะลางครั้งที่ 3 และ 4   แทบ
จะไมมีผลในการลดมลสาร และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม
แลวสามารถสรุปไดวาการกองหมักรวมกับการชะลางเพียง 
1 ครั้งก็นาจะเพียงพอตอการลดมลสารในกองหมัก 
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ตาราง 1 ปริมาณน้ําจากการชะลางกองหมัก และปริมาณ
มลสารสะสมที่เกิดจากการชะลาง 

หมายเหตุ  ระยะเวลาการหมัก  2   เดือน 
 

เมื่อพิจารณาอุณหภูมิของกองหมักขยะ                  ทั้ง 4 
กอง หลังจากวันที่ 50 เปนตนไป อุณหภูมิกองหมักจะ
เทากับอุณหภูมิบรรยากาศซึ่งแสดงวากองหมักเขาสูสภาวะ
เสถียรแลว 
 
การฝงกลบในถังจําลอง 
ปริมาณกาซชีวภาพ 
 ปริมาณกาซสะสมที่เกิดจากถังจําลอง  LAF0.0,  
LAF0.2,  LAF0.5, LAF1.0  และ  LC แสดงไวในรูป  4 
จากรูปเห็นไดวาถังจําลอง LAF1.0 ใหปริมาณกาซมาก
ที่สุด คือ 158.1 ล. รองลงมาคือถังจําลอง LAF0.2  และ 
LAF0.5 มีปริมาณกาซ 132.4 และ 122.2 ล. ตามลําดับ สวน
ถังจําลอง LAF0.0 และ ถังจําลอง LC ใหปริมาณกาซที่
ใกลเคียงกันจนกราฟเกือบเปนเสนเดียวกัน คือ ถังจําลอง   
LAF0.0  ใหกาซปริมาณ  50.9 ล.  และ  ถังจําลอง LC ให
ปริมาณกาซ 50.5 ล. การที่ถังจําลอง LAF0.0   และ LC เกิด
ปริมาณกาซนอยกวาถังจําลอง LAF0.2, LAF0.5 และ 
LAF1.0   เนื่องจากถังจําลอง LAF0.2, LAF0.5 และ 
LAF1.0 ถูกน้ําชะลางสารอินทรียในขยะออกมาทําใหเกิด

การเรงปฏิกิริยามีทาโนจีนีซีส (Cossu และ Raga, 2002)   
โดยเกิดการยอยสลายจากจุลินทรียกลุม Methane former 
เปลี่ยน Acetic Acid และกาซไฮโดรเจนเปนกาซมีเทนและ
กาซคารบอนไดออกไซด 
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รูป  4   ปริมาณกาซจากถังจําลองสะสม 

 
องคประกอบของกาซและปริมาณกาซแตละชนิด  

ผลการศึกษาแสดงไวในรูปที่ 5 พบวาชวงการ
เกิดกาซมีเทนของถังจําลอง LC เกิดขึ้นชากวากาซมีเทน
ของถังจําลอง LAF0.0, LAF0.2, LAF0.5 และ LAF1.0 
เนื่องจากระยะที่ 3 คือระยะการเกิดกรดของถังจําลอง LC 
ใชเวลาในการเกิดมากกวาของถังจําลอง LAF0.0, LAF0.2, 
LAF0.5 และ LAF1.0 ซึ่งผานการบําบัดขั้นตนมาแลวทําให
เขาสูระยะที่ 4 คือระยะการเกิดมีเทนกอนถังจําลอง LC ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ Cossu และ Raga (2002)    
และจากขอมูลในตาราง 2  ซึ่งแสดงปริมาณน้ําชะขยะ และ
ปริมาณมลสารสะสมที่ถูกชะออกจากถังจําลองจะเห็นได
วาคาปริมาณกาซสะสมในรูปของกาซคารบอนไดออกไซด
จากถังจําลอง ทั้ง 5 ใบมีคา 1.75, 6.10, 5.86, 7.40 และ 6.51 
ล./กก.ขยะแหง และคาปริมาณกาซสะสมในรูปของกาซ
มีเทนจากถังจําลอง ทั้ง 5 ใบ มีคา 3.92, 8.66, 8.16, 10.61 
และ 1.87 ล./ กก.ขยะแหง ถังจําลอง LAF0.0, LAF0.2, 
LAF0.5, LAF1.0 และ LCตามลําดับ พบวาถังจําลองที่ผาน
การบําบัดขั้นตนแลวใหปริมาณกาซสะสมในรูปมีเทน
มากกวาถังจําลองที่บรรจุขยะสด โดยที่ถังจําลอง   LAF1.0  
ใหปริมาณกาซสะสมในรูปมีเทนสูงสุด คือ 10.61 ล./กก.

กองหมัก พารามิเตอร 
NAF
0.2 

NAF
0.5 

NAF
1.0 

ปริมาณน้ําชะลางกองหมักสะสม(ล.) 72 180 360 
ปริมาณน้ําจากการชะลางกองหมักสะสม(ล.) 56 161 341 
ปริมาณน้ําชะลางกองหมัก(ล./กก.ขยะแหง) 1.60 4.00 8.00 
ปริมาณน้ําจากการชะลางกองหมัก 
(ล./กก.ขยะแหง) 

1.24 3.58 7.58 

บีโอดี  (ก./กก.ขยะแหง) 4.30 9.62 24.91 
ซีโอดี  (ก./กก.ขยะแหง) 6.11 15.80 37.04 
ความเปนดางรวม  (ก./กก.ขยะแหง) 0.50 0.10 1.89 
กรดไขมันระเหยงาย  (ก./กก.ขยะแหง) 0.65 0.10 3.12 
แอมโมเนียไนโตรเจน  (ก./กก.ขยะแหง) 0.06 0.12 0.22 
สารอินทรียไนโตรเจน  (ก./กก.ขยะแหง) 0.16 0.32 0.68 
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รูป 5 องคประกอบกาซจากถังจําลองการฝงกลบ 

ขยะแหง ขณะที่ LAF0.5 และ LAF0.2 ใหคาใกลเคียงกัน 
คือ 8.16และ 8.66 ล./กก.ขยะแหง ตามลําดับ สวน LAF 0.0 
ใหปริมาณกาซสะสมในรูปมีเทนนอยที่สุดเมื่อเทียบ ใน
กลุมถังจําลองที่ผานการบําบัดขั้นตน คือ 3.92 ล./กก.ขยะ
แหง  แตก็ยังสูงกวาปริมาณกาซสะสมในรูปมีเทนที่เกิด
จากถังจําลอง LC ที่เกิดปริมาณกาซสะสมในรูปมีเทนเพียง 
1.87  ล./กก.ขยะแหง และเมื่อพิจารณาการเกิดปริมาณกาซ
สะสมในรูปคารบอนไดออกไซดของถังจําลองซึ่งบรรจุ
ขยะที่ผานการบําบัดขั้นตนแลว พบวา ถังจําลอง LAF1.0 
ใหปริมาณกาซสะสมในรูปคารบอนไดออกไซดมากที่สุด 
คือ 7.40 ล./กก.ขยะแหง  ขณะที่ LAF0.5  และ LAF0.2 ให
คากาซสะสมในรูปคารบอนไดออกไซดใกลเคียงกัน  คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.86 และ 6.10  ล./กก.ขยะแหง ตามลําดับ สวนถังจําลอง 
LAF 0.0 ใหปริมาณกาซสะสมในรูปคารบอนไดออกไซด
นอยที่สุด คือ 1.75 ล./กก.ขยะแหง  โดยถังจําลอง LAF 0.0  
ใหคาปริมาณกาซสะสมในรูปคารบอนไดออกไซดนอย
กวาถังจําลอง LC ซึ่งเกิดปริมาณกาซสะสมในรูป
คารบอนไดออกไซด เทากับ 6.51  ล./กก.ขยะแหง  
 อั ต ร า ส ว น ร อ ย ล ะ ก า ร เ กิ ด ก า ซ
คารบอนไดออกไซด กับกาซมีเทนของขยะที่ผานการ
บําบัดขั้นตนใหสัดสวนการเกิดกาซมีเทนที่สูงกวาการฝง
กลบปกติ โดยหากมีการบําบัดขั้นตนกอน คาสัดสวน CH4: 
CO2 เทากับ 85:15 รอยละโดยปริมาตร และหากฝงกลบ
ปกติคาสัดสวน CH4:CO2 เทากับ 45:55 รอยละโดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปริมาตร (Tranker, 2005a และ กรมควบคุมมลพิษ, 2544) 
สวนคาอัตราสวน CH4:CO2 ของงานวิจัยนี้ที่ระยะเวลาการ 
ฝงกลบ 4 เดือนพบวาคา CH4:CO2 จากถังจําลอง LAF0.0 
เทากับ 70:30 จากถังจําลอง LAF0.2 เทากับ 60:40 จากถัง
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จําลอง LAF0.5 เทากับ 60:40 จากถังจําลอง LAF1.0 เทากับ 
60:40 และจากถังจําลอง C เทากับ 25:75 
 
ปริมาณน้ําชะขยะและลักษณะน้ําชะขยะ 
 

ปริมาณน้ําที่ เติมสะสมและปริมาณน้ําชะขยะ
สะสมสังเกตไดวา น้ําชะขยะสะสมจากถังจําลอง LAF0.0, 
LAF0.2, LAF0.5 และ LAF1.0 เทากับ 10.75, 10.25, 9.90 
และ 10.00 ล. ตามลําดับ ซึ่งมีปริมาณนอยกวาน้ําฝนที่เขาสู
ระบบ คือ 11.90 ล. สวนถังจําลอง LC นั้น เกิดน้ําชะขยะ
เทากับ 12.50 ล. ซึ่งมากกวาปริมาณฝนที่เขาสูระบบ
เนื่องจากขยะที่บรรจุในถังจําลอง LC  เกิดการยอยสลาย
ของขยะอินทรียมากกวาขยะที่บรรจุในถังจําลอง LAF0.0, 
LAF0.2, LAF0.5  และ  LAF1.0  ซึ่งเกิดการยอยสลายของ
สารอินทรียเกือบทั้งหมดในการบําบัดขั้นตน  ตาราง 2 
แสดงใหเห็นถึงปริมาณน้ําชะขยะ ปริมาณมลสารสะสมที่
ถูกชะออก และปริมาณกาซสะสมที่เกิดขึ้นจากถังจําลอง 
LAF0.0, LAF0.2, LAF0.5, LAF1.0 และ LC 

รูป  6 แสดงใหเห็นถึงลักษณะน้ําชะขยะที่เกิดขึ้น
โดยมีรายละเอียดของการแปรเปลี่ยนดังนี้ พีเอชเริ่มตนของ
น้ําชะขยะจากถังจําลอง LAF0.0, LAF0.2, LAF0.5 และ 
LAF1.0 มีชวงคาพีเอช 6-7 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย
จนชวงทายกราฟชวงคาประมาณ 7-8 สวนถังจําลอง LC คา
พีเอช อยูที่ระหวาง 4-6 ทําใหถังจําลอง  LAF0.0,  LAF0.2,  
LAF0.5 และ LAF1.0 เกิดกาซมีเทนตั้งแตระยะเริ่มตนของ
การฝงกลบ ในขณะที่ถังจําลอง LC เกิดกาซมีเทนขึ้น
ภายหลัง เนื่องจากถังจําลอง LAF0.0, LAF0.2, LAF0.5 
และ  LAF1.0 เกิดการยอยสลายสารอินทรียสวนหนึ่งมา
กอนแลวในชวงการหมัก ทําใหพีเอชของน้ําชะขยะเปน
กลาง มีสภาพเหมาะกับการเกิดกาซมีเทน คาความเปนดาง
รวมของน้ําชะขยะถังจําลอง LAF0.0, LAF0.2, LAF0.5 
และ LAF1.0 มีคาใกลเคียงกันตลอดชวงการทดลอง และมี
แนวโนมลดลงเรื่อยๆ คือเริ่มตน ประมาณ 2000-2200 มก./
ล. ระหวางวันที่ 20-60 มีคาประมาณ 2500-3000 มก./ล. 
และเมื่อสิ้นสุดการทดลองมีคาประมาณ 180-250 มก./ล. 
สําหรับถังจําลอง LC นั้นมีคาความเปนดางรวมเริ่มตนที่ 

1730 มก./ล. และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีคาสูงสุด  
12100  มก./ล. และลดลงมาเปน  4480  มก./ล.  เมื่อสิ้นสุด
การทดลอง และจากตาราง 2 พบวาปริมาณมลสารสะสมที่
ถูกชะออกมาในรูปของความเปนดางรวมจากถังจําลอง ทั้ง 
5 ใบ เทากับ 3.22, 2.57, 2.64, 2.43 และ 17.46 ก. / กก.ขยะ
แหง ตามลําดับ 

คาความเปนกรดไขมันระเหยงายของน้ําชะขยะ
ถังจําลอง LAF0.0, LAF0.2, LAF0.5 และ LAF1.0 มีคา
ใกลเคียงกันตลอดชวงระยะเวลาการทดลอง โดยคาเริ่มตน
เทากับ 1000-5000 มก./ล. ระหวางวันที่ 20-40 เพิ่มขึ้นเปน 
3500-4000 มก./ล. และคอยๆ ลดคาลงเปน 100-200 มก./ล. 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง สําหรับถังจําลอง LC น้ัน คาความ
เปนกรดระเหยงายเริ่มตนที่ 6360 มก./ล. สูงสุดเทากับ 
16900 มก./ล. และ เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีคา 8040 มก./ล. 
และจากตาราง   2 พบวาปริมาณมลสารสะสมที่ถูกชะ
ออกมาในรูปของกรดไขมันระเหยงายจากถังจําลองทั้ง 5 
ใบ เทากับ 2.40, 1.78, 1.99, 1.77 และ  22.66  ก./กก.ขยะ
แหง ตามลําดับ  

คาซีโอดีของน้ําชะขยะจากถังจําลอง LAF0.0, 
LAF0.2, LAF0.5 และ LAF1.0 มีคาใกลเคียงกันตลอด
ชวงเวลาการทดลองโดยคาซีโอดี ของถังจําลอง LAF0.0 มี
คาสูงกวาถังจําลอง LAF0.2, LAF0.5 และ LAF1.0 โดยมี
คาซีโอดี เริ่มตนเทากับ 4200-4700 มก./ล. และระหวาง
วันที่ 20-40 มีคาเทากับ 5000-8000 มก./ล. และเมื่อสิ้นสุด
การทดลองมีคาเทากับ 400-500 มก./ล. สําหรับถังจําลอง 
LC นั้น มีคาซีโอดี เริ่มตน 32000 มก./ล. คาสูงสุด 63600 
มก./ล. และลดลงเปน 19800 มก./ล. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
และจากตาราง  2  พบวาปริมาณมลสารสะสมในรูปซีโอดี
ของถังจําลองทั้ง 5 ใบ เทากับ 6.65, 4.94, 5.14, 4.68 และ 
86.08 ก./กก.ขยะแหง ตามลําดับ คาบีโอดีของน้ําชะขยะ
จากถังจําลอง LAF0.0, LAF0.2, LAF0.5 และ LAF1.0 มีคา
ใกลเคียงกันตลอดชวงเวลาทดลอง   โดยคาบีโอดีของถัง
จําลอง LAF0.0 สูงกวาคาบีโอดีของถังจําลอง LAF0.2, 
LAF0.5 และ LAF1.0   โดยคาบีโอดีเริ่มตนเทากับ 2500-
3000 มก./ล. ระหวางวันที่ 20-60 เทากับ 4000-7000 มก./ล. 
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และเมื่อสิ้นสุดการทดลองคาบีโอดีเทากับ 350-380 มก./ล.
สวนถังจําลอง LC นั้น มีคาบีโอดีเริ่มตน  20720 มก./ล.  มี
คาสูงสุดเทากับ  39700 มก./ล. และลดลงเปน 15600 มก./
ล. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง และจากตาราง  2 พบวาปริมาณ
มลสารสะสมในรูปบีโอดีจากถังจําลอง 1 ถึง 5 เทากับ 
4.53, 3.46, 3.94, 3.32 และ 67.31 ก./กก.ขยะแหง 
ตามลําดับ  

คาแอมโมเนียไนโตรเจนของน้ําชะขยะจาก ถัง
จําลอง  LAF0.0, LAF0.2, LAF0.5 และ LAF1.0 มีคา
ใกลเคียงกัน ตลอดชวงระยะเวลาทดลอง คาแอมโมเนีย
ไนโตรเจนของน้ําชะขยะจากถังจําลอง LAF0.2 และ 
LAF1.0 สูงกวาคาแอมโมเนียไนโตรเจนจากถังจําลอง 
LAF0.0 และ LAF0.5 โดยที่คาแอมโมเนียไนโตรเจน
เริ่มตนของถังจําลอง LAF0.0, LAF0.2, LAF0.5 และ 
LAF1.0 เทากับ 20-25 มก./ล. ระหวางวันที่ 20-100 มีคา
เทากับ 120-170  มก./ล. และเมื่อสิ้นสุดการทดลองเทากับ 
70-120 มก./ล. สวนถังจําลอง LC เมื่อเริ่มตนระบบมีคา 90 
มก./ล. สูงสุดเทากับ  929  มก./ล. และเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองเทากับ  415  มก./ล. และจากตาราง 2 พบวาปริมาณ
มลสารสะสมในรูปแอมโมเนียไนโตรเจนจากถังจําลองทั้ง 
5 ใบ เทากับ 0.16, 0.19, 0.14, 0.18 และ 1.49 ก./กก.ขยะ
แหง ตามลําดับ  

คาสารอินทรียไนโตรเจนของน้ําชะขยะจากถัง
จําลอง LAF0.0, LAF0.2, LAF0.5 และ LAF1.0 มีคา
ใกล เ คี ย งกันตลอดช ว งระยะ เวลาทดลอง  โดยค า
สารอินทรียไนโตรเจนจากถังจําลอง LAF0.2 และ LAF1.0 
สูงกวาคาสารอินทรียไนโตรเจน จากถังจําลอง LAF0.0 
และ LAF0.5 โดยมีคาเริ่มตนอยูที่ชวง 130-180 มก./ล. และ
ระหวางวันที่ 20-100 มีคาเทากับ 80-110  มก./ล. และเมื่อ
สิ้นสุดการทดลองมีคา  20-90  มก./ล. สวนถังจําลอง LC 
เมื่อเริ่มตนระบบมีคาสารอินทรียไนโตรเจนเทากับ 1360 
มก./ล. สูงสุดเทากับ 1360 มก./ล. และเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองเทากับ  298  มก./ล. และจากตาราง 2 พบวาปริมาณ
มลสารสะสมในรูปสารอินทรียไนโตรเจนของถังจําลองทั้ง 

5 ใบ เทากับ 0.10, 0.08, 0.06, 0.08 และ 1.17 ก./กก.ขยะ
แหงตามลําดับ  
ปริมาณมลสารสะสมในน้ําชะขยะ 

เมื่อพิจารณามลสารสะสมในรูปบีโอดี ซีโอดี  
ความเปนดางรวม  กรดไขมันระเหยงาย   แอมโมเนีย
ไนโตรเจน และสารอินทรียไนโตรเจน จากตาราง 2 พบวา
การบําบัดขยะขั้นตนดวยวิธีการหมักแบบใชอากาศรวมกับ
การชะลางกองหมักชวยลดมลสารในน้ําชะขยะไดทุก
พารามิเตอร 
 
ตาราง 2   ปริมาณน้ําชะขยะ และปริมาณมลสารสะสมที่ถูก
ชะออกจากถังจําลอง 
 

ถังจําลอง 
พารามิเตอร LAF 

0.0 
LAF 
0.2 

LAF 
0.5 

LAF 
1.0 LC 

ปริมาณน้ําชะขยะ 
(ล./กก.ขยะแหง) 1.28 1.22 1.17 1.17 2.29 

ปริมาณมลสารสะสมที่ถูกชะออกมา (ก./กก.ขยะแหง ) 
บีโอดี 4.53 3.46 3.94 3.32 67.31 
ซีโอดี 6.65 4.94 5.14 4.68 86.08 
ความเปนดางรวม 3.22 2.57 2.64 2.43 17.46 
กรดไขมันระเหยงาย 2.40 1.78 1.99 1.77 22.66 
แอมโมเนีย
ไนโตรเจน 0.16 0.19 0.14 0.18 1.49 

สารอินทรีย
ไนโตรเจน 0.10 0.08 0.06 0.08 1.17 

ปริมาณกาซสะสมที่เกิดขึ้น (ล./กก.ขยะแหง) 
มีเทน 3.92 8.66 8.16 10.61 1.87 
คารบอนไดออกไซด 1.75 6.10 5.86 7.40 6.51 

หมายเหต ุ ระยะเวลาฝงกลบ  4   เดือน 
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ภาพรวมของการบําบัดขั้นตนและการจําลองการฝงกลบ 
1) การเปรียบเทียบปริมาณนํ้าเขาและน้ําออกจากระบบ
ต้ังแตขั้นตอนการบําบัดขั้นตนจนกระทั่งการฝงกลบในถัง
จําลอง 
 กองหมัก NAF0.0 ไมมีการชะลางดวยน้ําเปน
กองหมักควบคุมเพื่อเปรียบเทียบกับกองหมักอื่นๆ   และ
ชวงการฝงกลบในถังจําลองนั้น    ถังจําลอง  LAF0.0, 
LAF0.2, LAF0.5, LAF1.0 และ LC  ไดรับน้ําฝนจําลอง
เทากันคือ 11.90 ล. โดยเติมน้ําตามปริมาณน้ําฝนที่ตก
ในชวงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2547 เปนระยะเวลา 4 
เดือน ซึ่งจากตาราง 3 เมื่อมองภาพรวมตั้งแตขั้นตอนการ

หมักจนถึงขั้นตอนการฝงกลบจะเห็นไดวาการหมักขยะที่มี
การชะลางกองหมักที่อัตรา  1.0  ล./กก.ขยะ-ครั้ง มีปริมาณ
น้ําที่เขาสูระบบสูงสุดเทากับ   9.43  ล./กก.ขยะแหงเริ่มตน 
โดยการฝงกลบขยะที่ไมผานการบําบัดขยะขั้นตนมีปริมาณ
น้ําที่ เขาสูระบบ  2.19  ล./กก.ขยะแหงเริ่มตนและเมื่อ
พิจารณาปริมาณน้ําที่ออกจากระบบพบวาปริมาณน้ําที่ออก
จากระบบจากการบําบัดขั้นตนดวยการหมักที่มีอัตราการ
ชะลาง  1.0 ล./กก.ขยะ-ครั้ง   มีปริมาณน้ําออกจากระบบ
เทากับ  8.75 ล./กก.ขยะแหงเริ่มตน ซึ่งมีคาสูงที่สุด สวน
ปริมาณน้ําออกจากระบบจากการบําบัดขั้นตนดวยการหมัก
ที่ไมมีการชะลางมีคาต่ําสุด 

 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบปริมาณน้ําในการชะลางกองหมักในการบําบัดขยะขั้นตนและปริมาณน้ําฝนจําลองที่เติมในขั้นตอน
การ 
               ฝงกลบ 

กองหมัก 
ปริมาณน้ํา (ล./กก.ขยะแหง) 

NAF0.0 NAF0.2 NAF0.5 NAF1.0 - 
การบําบัดขั้นตน 
ปริมาณน้ําชะลาง  
ปริมาณน้ําจากการชะลาง 

 
0.00 
0.00 

 
1.60 
1.24 

 
4.00 
3.58 

 
8.00 
7.58 

 
- 
- 

ถังจําลอง 
ปริมาณน้ํา (ล./กก.ขยะแหงเริ่มตน) 

LAF0.0 LAF0.2 LAF0.5 LAF1.0 LC 
การฝงกลบขยะ 
ปริมาณน้ําฝนจําลองที่เติม 
ปริมาณน้ําชะขยะ 

 
1.43 
1.28 

 
1.43 
1.22 

 
1.43 
1.17 

 
1.43 
1.17 

 
2.19 
2.29 

ปริมาณน้ําเขาระบบรวม 
(ล./กก.ขยะแหง) 1.43 3.03 5.43 9.43 2.19 

ภาพรวม 
ปริมาณน้ําออกจากระบบรวม 
(ล./กก.ขยะแหง) 1.28 2.46 4.75 8.75 2.29 

 
 
การเปรียบเทียบการเกิดกาซและน้ําชะขยะจากการฝงกลบ 
(ก) การเปรียบเทียบการเกิดกาซและน้ําชะขยะจากการฝง
กลบในกรณีฝงกลบขยะในปริมาตรเทากัน 
 

จากตาราง 4 เมื่อพิจารณามลสารสะสมที่ถูกชะ
ออกมาของแตละถังจําลองที่ผานการบําบัดขั้นตน คือถัง
จําลอง LAF0.0, LAF0.2, LAF0.5 และ LAF1.0  
เปรียบเทียบกับถังจําลอง LC พบวาถังจําลอง LC ปลอยคา
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มลสารสะสมสูงสุดในทุกพารามิเตอร และเมื่อพิจารณา
ระหวางถังจําลองที่ผานการบําบัดขั้นตน พบวาถังจําลอง 
LAF1.0 ปลอยมลสารสะสมที่ถูกชะออกมาในรูป บีโอดี ซี
โอดี ความเปนดางรวม และความเปนกรดระเหยงายต่ําสุด
คือ 3.32, 4.68, 2.43 และ 1.77 ก./กก. ขยะแหง ตามลําดับ 
สวนถังจําลอง LAF0.5 ปลอยมลสารสะสมที่ถูกชะออกมา
ในรูปแอมโมเนียไนโตรเจน และสารอินทรียไนโตรเจน
ตํ่าสุดคือ  0.14  และ  0.06  ก./กก.ขยะแหง  ตามลําดับ และ
เมื่อพิจารณาปริมาณกาซสะสม ที่เกิดขึ้นจากถังจําลองที่
ผานการบําบัดขั้นตน  เปรียบเทียบกับถังจําลองที่บรรจุขยะ
สด พบวาถังจําลอง  LAF1.0 ใหปริมาณกาซมีเทนและ
คารบอนไดออกไซดสูงสุดเทากับ 10.61 และ  7.40  ล./กก.
ขยะแหง ตามลําดับ  สําหรับคาสัดสวนปริมาณมลสาร
สะสมของถังจําลอง  LC เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณมล
สารสะสมเฉลี่ยของถังจําลองใบอื่นๆ มีดังนี้  ปริมาณบีโอดี
สะสมที่ชะออกมามากกวา  18  เทา  ซีโอดีมากกวา  16  เทา  
แอมโมเนียไนโตรเจนมากกวา   9  เทา  สารอินทรีย

ไนโตรเจนมากกวา  16 เทาความเปนดางรวมมากกวา  6.5  
เทา และกรดไขมันระเหยงายมากกวา  11.5 เทา   
 

(ข) การเปรียบเทียบการเกิดกาซและน้ําชะขยะจากการฝง
กลบในกรณีท่ีพิจารณาจากขยะเริ่มตน 
 

 จากตาราง  4  แสดงให เห็นถึงภาพรวมของ
ปริมาณมลสารที่ถูกชะออกมาจากการบําบัดขยะขั้นตนดวย
วิธีการหมักกอนการฝงกลบเปรียบเทียบกับการฝงกลบขยะ
สดจะพบวาที่ระยะเวลาการฝงกลบ  4 เดือน การบําบัดขยะ
ขั้นตนดวยวิธีการหมักจะกอใหเกิดปริมาณมลสารสะสม
รวมจากทั้งในน้ําที่ชะลางและน้ําชะจากการฝงกลบ ตํ่ากวา
การฝงกลบขยะสดในทุกๆ พารามิเตอร  สําหรับคาสัดสวน
ปริมาณมลสารสะสมของถังจําลอง LC เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณมลสารสะสมเฉลี่ยของถังจําลองใบอื่นๆ มีดังนี้   
ปริมาณบีโอดีสะสมที่ชะออกมามากกวา 5 เทา ซีโอดี
มากกวา  5 เทา  แอมโมเนียไนโตรเจนมากกวา  6 เทา 
สารอินทรียไนโตรเจนมากกวา 3 เทาความเปนดางรวม
มากกวา 5  เทา และกรดไขมันระเหยงายมากกวา  7  เทา

 
ตาราง 4        ปริมาณมลสารสะสมจากน้ําชะลางกองหมักและน้ําชะขยะจากการฝงกลบ 

หมายเหตุ    ระยะเวลากองหมัก 2 เดือน   และระยะเวลาฝงกลบ  4   เดือน 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ผลจากการชะลางกองหมักดวยวิธีชะลางดวย
น้ํานั้น คามลสารตาง ๆ ลดลงแปรผันตรงกับจํานวนครั้ง

ที่ทําการชะลางและปริมาณน้ําที่ใชชะลาง โดยการชะลาง
ครั้งแรกสามารถลดมลสารในรูปแบบตาง ๆ ไดถึงรอยละ 
90       

น้ําชะลางจากกองหมัก น้ําชะจากถังจําลอง น้ําชะลางจากกองหมัก 
+น้ําชะจากถังจําลอง 

พารามิเตอร 

NAF0.0 NAF0.2 NAF0.5 NAF1.0 LAF0.0 LAF0.2 LAF0.5 LAF1.0 NAF0.0 
+ LAF0.0 

NAF0.2 
+ LAF0.2 

NAF0.5 
+ LAF0.5 

NAF1.0 
+ LAF1.0 

LC 

ปริมาณมลสารสะสม (ก./กก.ขยะแหง) 
บีโอดี 0.0 4.30 9.62 24.91 4.53 3.46 3.94 3.32 4.43 7.76 13.56 28.23 67.31 
ซีโอดี 0.0 6.11 15.80 37.04 6.65 4.94 5.14 4.68 6.65 11.05 20.94 32.36 86.08 
ความเปน
ดางรวม 

0.0 0.50 1.00 1.89 3.22 2.57 2.64 2.43 3.22 3.07 3.64 4.32 17.46 

กรดไขมัน
ระเหยงาย 

0.0 0.65 1.00 3.12 2.40 1.78 1.99 1.77 2.40 2.43 2.99 4.89 22.66 

แอมโมเนีย
ไนโตรเจน 

0.0 0.06 0.12 0.22 0.16 0.19 0.14 0.18 0.16 0.25 0.26 0.40 1.49 

สารอินทรีย
ไนโตรเจน 

0.0 0.16 0.32 0.68 0.10 0.08 0.06 0.08 0.10 0.24 0.38 0.76 1.17 
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2. ผลของการวิเคราะหกาซ พบวากาซซึ่งเกิด
จากถังจําลอง LAF1.0 เกิดปริมาณกาซสูงสุดที่ 158.1 ล. 
และถังจําลอง LAF0.0, LAF0.2, LAF0.5 และ LAF1.0 มี
ลักษณะการเกิดของกาซแตละชนิดคลายคลึงกัน คือมีการ
เรงใหเกิด 
กาซมีเทนเร็วขึ้น สวนถังจําลอง LC นั้น ในชวงแรกไม
เกิดกาซมีเทนแตเกิดภายหลัง 
3. ผลของการวิเคราะหน้ําชะขยะ พบวาคามลสารที่
ออกมาพรอมน้ําชะขยะของถังจําลอง LAF0.0, LAF0.2, 
LAF0.5 และ LAF1.0 มีคาใกลเคียงกัน สวนถังจําลอง 
LC ใหคาที่มีความแตกตางจากถังจําลองใบอื่นๆ คือใหคา           
มลสารที่สูงกวาถังจําลองใบอื่นๆ ในทุกตัวแปร 

 4. การบําบัดขยะขั้นตนดวยวิธีการหมัก จะชวย
ลดปริมาตรขยะที่จะนําไปฝงกลบไดเฉลี่ยรอยละ 35 โดย
น้ําหนัก และลดอัตราการเกิดมลสารจากพื้นที่ฝงกลบได 
และการชะลางกองหมักดวยน้ําสามารถลดมลสารที่
ปลอยจากพื้นที่ฝงกลบไดทุกพารามิเตอรโดยอัตราการชะ
ลางสูงจะสามารถลดมลสารที่ปลอยออกมาไดมากขึ้น 
 5. การชะลางกองหมักชวยเรงใหเกิดกาซมีเทน 
ในระบบฝงกลบเร็วขึ้น และที่อัตราการชะลางสูงจะให
ปริมาณกาซที่สูงดวย 
6. การชะลางเพียง 1 ครั้ง ก็สามารถลดมลสารในทุก
พารามิเตอรไดถึงรอยละ 90   และ การชะลางดวยน้ําที่
อัตรา 0.2 ล./กก. ก็เพียงพอในการลดมลสารในทุกตัว
แปร 
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