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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะน้ําชะละลายจากขยะรื้อทําลายจากสิ่งปลูกสรางเพื่อดูผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นตอคุณภาพน้ําใตดินจากการจัดการวัสดุรื้อทําลายเหลานี้ การศึกษาโดยใชถังจําลอง 5 ถัง สูง 2 ม. ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.60 ม. บรรจุวัสดรุื้อทําลายถังละชนิด ไดแก คอนกรีต แผนยิปซัม ไมและไมอัด จํานวน 4 ถัง และถังจําลองบรรจุ
คอนกรีต แผนยิปซัม ไมและไมอัดผสมกันอีก 1 ถัง ในสัดสวน 60 : 10 : 15 : 15 โดยปริมาตร ตามลําดับ โดยแตละถังบรรจุ
วัสดุรื้อทําลายสูง 1.50 ม. โดยมีการเติมน้ําฝนจําลองตามคาปริมาณน้ําฝนจริงของจังหวัดเชียงใหมป พ.ศ. 2547 ทําการวัด
ปริมาตรน้ําชะละลายวันละ 1 ครั้ง และวิเคราะหลักษณะน้ําชะละลาย ไดแก pH, DO, ORP, conductivity, TDS, 

alkalinity, COD, TOC, sulfate, sulfide, chloride, calcium, magnesium, arsenic, copper, chromium และ  
zinc ความถี่ในการวิเคราะห 1-2 สัปดาห/ครั้ง ทําการศึกษาเปนระยะเวลา 6 เดือน ผลการศึกษาลักษณะน้ําชะละลายพบวา
น้ําชะละลายจากถังจําลองบรรจุคอนกรีตมีคา pH สูงและมีคาอยูในชวง 7.97-10.1 น้ําชะละลายจาก      ถังจําลองบรรจุแผน
ยิปซัมมีปริมาณ TDS และ sulfate สูงที่สุดโดยมีคาอยูในชวง 2600-4100 และ 1326-1706 มก./ล.  ตามลําดับ น้ําชะละลาย
จากถังจําลองบรรจุไมและไมอัดมีคา DO ตํ่า โดยมีคาอยูในชวง 0.15-2.23 และ 0.33-2.21 มก./ล. ตามลําดับ สวนคา COD 
มีคาอยูในชวง 264-1168 และ 208-864 มก./ล. ตามลําดับ  น้ําชะละลายที่เกิดจากการทิ้งรวมกันของวัสดุรื้อทําลายจาก        
สิ่งปลูกสรางทั้ง 4 ชนิด มีผลทําใหระดับ TDS, sulfate และ calcium มีปริมาณที่สูงเพิ่มขึ้น 

 

Abstract 
The objective of this study was to determine leachate characteristics of demolition waste from 

building construction and determine its potential risk to groundwater quality. The experiment was 
conducted using 5 lysimeters (2.00-m height and 0.60-m diameter). Each of four lysimeters was filled 
with each following waste : concrete, gypsum drywall, wood and plywood. The other  lysimeter was 
filled with mixed demolition waste in the ratio of  60 : 10 : 15 : 15 by volume, respectively. Each type 
of waste was filled into each lysimeter with a height of 1.50-m. In this study, the daily rainfall amount 
recorded in the year 2004 in Chiang Mai Province was added into every lysimeter according to the 
date that had rainfall. Leachate quantity was measured everyday and leachate characteristics were 
analyzed once every 1-2 week for the following parameters, pH, DO, ORP, conductivity, TDS, 
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alkalinity, COD, TOC, sulfate, sulfide, chloride, calcium, magnesium, arsenic, copper, 
chromium and zinc. The experimental was conducted for 6 months. The results of leachate 
characteristics from the lysimeter filled with concrete gave the maximum level of pH in leachate with 
the range of 7.97-10.1. The leachate from the lysimeter filled with gypsum drywall had high TDS and 
sulfate concentrations in the ranges of 2600-4100 and 1326-1706 mg/l,  respectively. The leachates 
from the lysimeters filled with wood and plywood had DO and COD concentrations in the ranges of 
0.15-2.23 and 0.33-2.21 mg/l, 264-1168 and 208-864 mg/l, respectively.The leachate from lysimeter 
filled with mixed demolition waste had increased the concentrations of TDS, sulfate and calcium. 

 
1.  บทนาํ 

ขยะจากการกอสรางหรือวัสดุที่เหลือใชจากการ
กอสรางและขยะจากการรื้อทําลายสิ่งปลูกสรางเปนปญหาที่
มักเกิดขึ้นในชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และ
มักไมไดรับการจัดการที่ถูกวิธีและเหมาะสม ในปจจุบัน 
การจัดการขยะประเภทนี้มักใชวิธีการกองทิ้งไว ไมมีการ
รวบรวมน้ําชะละลายไปบําบัด ดั้งนั้นน้ําชะละลายจากขยะใน
การกอสรางและการรื้อทําลายสิ่งปลูกสรางซึ่งเกิดจากการที่
น้ําฝนไหลซึมผานชั้นขยะก็จะนําพาเอามลสารจากชั้นขยะ
ไปปนเป อนแหล งน้ํ า ใต ดิ นในบริ เวณใกล เคี ยงได           
ผลการศึกษาของ Jang and Townsend [1] ไดนําดินที่ใช
ปรับปรุงพื้นที่ที่ทําจากขยะจากการกอสรางและการรื้อ
ทําลายสิ่งกอสราง ไดใชวิธี Synthetic Precipitation 
Leaching Precedure แสดงใหเห็นวามีสารประกอบ
อินทรียปนเปอน และผลการศึกษา Jang and Townsend 

[2] ไดใชสรางถังจําลองบรรจุขยะในการศึกษา สวน 
Weber et al [3] ศึกษาลักษณะน้ําชะละลายจากหลุมฝง
กลบขยะจากการกอสรางและการรื้อทําลายสิ่งปลูกสราง 
โดยทั้งสองไดตรวจพบการปนเปอนของ sulfate ในน้ํา     
ชะละลายในปริมาณที่สูงและยังมีปญหาเรื่องกลิ่นจากกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟดอีกดวย สวน Townsend และคณะ [4] 
แสดงใหเห็นวาขยะจําพวกไมมีปริมาณของ arsenic ในน้ํา
สกัดมากกวา 5 มก./ล. จํานวน 11 ครั้ง จาก 13 ครั้งที่ทดลอง 
ซึ่งมีคาเกินมาตรฐาน toxicity characteristic ของ US 

EPA ที่กําหนดไวไมเกิน 5 มก./ล. ในประเทศไทยยังไมเคย
มีการศึกษาลักษณะน้ําชะละลายจากการกอสรางและการรื้อ
ทําลายสิ่งปลูกสราง การนําขอมูลจากตางประเทศมา
ประยุกตใชในประเทศไทยจึงอาจไมเหมาะสม เพราะวา
สภาพภูมิอากาศไมเหมือนกัน ดั้งนั้นจึงควรมีการศึกษา

ลักษณะของน้ําชะละลายจากการกอสรางและการรื้อทําลาย
สิ่งปลูกสราง เพื่อใหไดขอมูลพ้ืนฐานที่จะนําไปใชในการ
ปรับปรุงวิธีการกําจัดขยะและวิธีปองกันผลกระทบจากน้ํา
ชะละลายที่เกิดจากขยะที่เกิดจากการกอสรางและการรื้อ
ทําลายสิ่งปลูกสรางในประเทศไทยในอนาคตตอไป 

     

    ถังจําลองสรางจากขอบบอคอนกรีตจํานวน 5 ถัง 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 ม. สูง 1.80 ม. ดานลางสุดของ
ถังจําลองมีทอรับน้ําชะละลาย โดยดานลางสุดไดบรรจุกรวด
สูง 0.20 ม. ดังรูป 3.5 ดานบนของชั้นกรวดไดบรรจุขยะจาก
การรื้อทําลายสิ่งปลูกสรางสูง 1.50 ม. ดังแสดงรูปถังจําลองที่
ใชในการศึกษาในรูป 1 

 
2.  วิธีดําเนนิการวิจัย 
2.1  ถังจําลองที่ใชในการศึกษา 

รูป 1 ถังจําลองทีใ่ชในการทดลอง 
 
2.2 แหลงขยะที่ไดจากการรื้อทําลายสิ่งปลูกสรางที่ใชในการ
ทดลองและการบรรจุขยะ 

ขยะจากการรื้ อทํ าลายสิ่ งปลูกสร างจํ าพวก
คอนกรีต    แผนยิปซัม  ไม และไมอั ด  ไดนํ ามาจาก
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม นอกจากนี้ขยะจําพวกไมบางสวนได
นํามาจากการรื้อทําลายหอพักบานอาทิตยชิงดวง  และขยะ
จําพวกไมอัดบางสวนไดนํามาจากการรื้อทําลายรานคา
ภายในหางสรรพสินคากาดสวนแกวเชียงใหม  

ข ย ะ จ า ก ก า ร รื้ อ ทํ า ล า ย สิ่ ง ป ลู ก ส ร า ง ซึ่ ง
ประกอบดวยคอนกรีต แผนยิปซัม ไม และไมอัด โดยถัง
จําลองที่  1 (L1) บรรจุคอนกรีต  378.24 กก .  ที่ความ
หนาแนน 252 กก./ลบ.ม. ถังจําลองที่ 2 (L2) บรรจุแผน
ยิปซัม 104.52 กก. ที่ความหนาแนน 69.7 กก./ลบ.ม. ถัง
จําลองที่ 3 (L3) บรรจุไม 126.91 กก. ที่ความหนาแนน 
84.6 กก./ลบ.ม. ถังจําลองที่ 4 (L4) บรรจุไมอัด 72.16 กก. 
ที่ความหนาแนน 48.1 กก./ลบ.ม. และถังจําลองที่ 5  (L5)  
ไดบรรจุคอนกรีตรอยละ 60  โดยปริมาตร แผนยิปซัมรอย
ละ 10 โดยปริมาตร ไมรอยละ 15 โดยปริมาตร และไมอัด
รอยละ  15 โดยปริมาตรผสมกัน  267.31 กก .  ที่ความ
หนาแนน 178 กก./ลบ.ม. รวมสูง 1.5 ม.  
 
2.3 การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหน้ําชะละลาย 

การศึกษาไดมีการเติมน้ํ าโดยใชการจําลอง
ปริมาณของน้ํ าฝน  ซึ่งไดใชปริมาณน้ํ าฝนจากขอมูล
ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดเชียงใหมในชวงเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคมในป พ.ศ. 2547 มีชวงเวลาปริมาณฝนตก
และการกระจายของฝนในแตละเดือนใกลเคียงกับคาเฉลี่ย
ปริมาณฝนที่ตกในคาบ  10 ป  ของจังหวัดเชียงใหม  
การศึกษาใชเวลาทั้งหมด 6 เดือน 

 การเก็บน้ําตัวอยางน้ําชะละลายจากการทดลอง
โดยใชถังจําลอง มีน้ําตัวอยางทั้งสิ้น 6 ตัวอยาง โดยน้ํา
ตัวอยางที่ 1-5 ไดจากถังจําลองทั้ง 5 ถัง แตน้ําตัวอยางที่ 6 
(L6) ไดจากการนําน้ําตัวอยางที่ไดจากถังจําลองที่ 1-4  มา
ผสมกันในอัตราสวน 60  : 10 : 15 : 15 โดยปริมาตร 
ตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนเดียวกับวัสดุรื้อทําลายที่ใสใน
ถังจําลองใบที่ 6  เพื่อนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับผลจาก
แบบจําลองที่ 5 เพื่อดูวาการทิ้งวัสดุตางๆ มารวมกันมีผล
ตอปฏิกิริยาตางๆ  ที่อาจทําใหน้ํ าชะละลายมีลักษณะ
เปลี่ยนไปหรือไม โดยมีการวิเคราะหพารามิเตอร ตอไปนี้ 
pH, DO, ORP, conductivity, TDS, alkalinity, 

COD, sulfate, sulfide, chloride, calcium, 
magnesium, arsenic, copper, chromium และ zinc 
สวนความถี่ในการเก็บตัวอยางน้ําชะละลายมาวิเคราะห มี
รายละเอียดดังนี้ ในชวง 2 เดือนแรกของการทดลองไดเก็บ
น้ําชะละลายมาวิเคราะห 1 ครั้ง/สัปดาห สวนใน 4 เดือน
หลังไดเก็บน้ําชะละลายมาวิเคราะห 1 ครั้ง/2 สัปดาห 
ยกเวนการวิเคราะหหาปริมาณ TOC ไดวิเคราะห 1 ครั้ง/
เดือน สวนการวัดปริมาณน้ําชะละลายไดทําการวัดปริมาณ
ทุกวันตลอดระยะเวลา 6 เดือน 

การวิเคราะห pH และ DO ไดใช pH Meter 
และ DO Meter ตามลําดับ คา ORP ไดใช ORP Meter 
และคา conductivity ไดใช Conductivity Meter  
สวน TDS และ alkalinity ไดใชวิธี Gravimetric 

Method และ Acid Titration Method ตามลําดับ 
COD ไดใชวิธี Dichromate Reflux Method, ปริมาณ
ของ sulfate และ sulfide ไดใชวิธี Turbidimetric 

Method และ Iodometric Method ตามลําดับ 

chloride ไดใชวิธี Mercurie Nitrate Method 

calcium และ magnesium ไดใชวิธี EDTA Titration 

Method และวิธีการคํานวณตามลําดับ TOC ไดใชวิธ ี

Combustion Method โดยวิธีการหาปริมาณของมลสาร
ทุกตัวที่ใชเปนของ APHA [5] 

การวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักในน้ําชะ
ละลายไดใชวิธี Atomic absorption spectrometer 

และไดทํา QA/QC ตามวิธี 3020B ของ APHA [5] และ
น้ําตัวอยางที่นํามาวิ เคราะหหาปริมาณโลหะหนักทุก
ตัวอยาง ไดผานการยอยสลายสารอินทรียในน้ําตัวอยางที่
เปนคาขัดขวางการวิเคราะหโลหะหนักทําใหปริมาณที่
ตรวจสอบมีคาลดลงโดยใชวิธี Nitric acid digestion 

3030E ของ APHA [5] 

 
3.  ผลการทดลองและวิจารณการทดลอง 
3.1 ปริมาณน้ําชะละลาย 

ปริมาณน้ําฝนที่เติมลงในถังจําลองในแตละวัน
ไดแสดงไวในรูป 2 ในชวงการศึกษามีฝนตกทั้งสิ้น 1208.9 มม. 
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โดยมีฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคมเปนจํานวน 371.4 
มม. และลองลงมาคือเดือนพฤษภาคมเปนจํานวน 249.1 มม.  

จากการทดลองเปนเวลา 6 เดือน พบวาปริมาณ
ของน้ําชะละลายที่เกิดขึ้นนั้นจะแปรผันตามปริมาณน้ําฝน
ที่เติมเขาสูถังจําลองโดยแสดงรายละเอียดของปริมาณ
น้ําฝนที่เติมกับน้ําชะละลายที่เกิดในแตละเดือนในตาราง  1  
เนื่องจากมีการเติมน้ําฝนเขาสูถังจําลอง น้ําฝนสวนหน่ึง    
ก็จะไหลผานชั้นขยะกลายมาเปนน้ําชะละลายนั่นเอง 
ดังเชนในวันที่ 132 ของการศึกษาพบวามีปริมาณน้ําชะ
ละลายเกิดจากแตละถังจําลองสูงสุด โดยถังจําลองบรรจุ
คอนกรีต ถังจําลองบรรจุแผนยิปซัม ถังจําลองบรรจุไม ถัง
จําลองบรรจุไมอัดและถังจําลองบรรจุคอนกรีต แผนยิปซัม 
ไมและไมอัดผสมกัน มีปริมาณน้ําชะละลายเทากับ 37.35, 
36.43, 38.08, 37.85 และ 37.65 ล. ตามลําดับ  
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รูป 2 ปริมาณน้ําฝนที่เติมลงในถังจําลอง 
 
 

ตาราง 1 ปริมาณของน้ําชะละลายและน้ําฝนทั้ง 6 เดือน 

จากการศึกษาปริมาณน้ําชะละลายสะสม โดย
แสดงปริมาณของน้ําชะละลายสะสมไดแสดงในรูป 3 
พบวาในชวง 74 วันแรกของการศึกษาพบวาในถังจําลอง
บรรจุไมมีปริมาณน้ําชะละลายสะสมสูงกวาน้ําชะละลาย
จากถังจําลองอื่นๆ แตในวันที่ 75 ของการศึกษาจนสิ้นสุด
การศึกษากลับพบวาถังจําลองบรรจุคอนกรีตมีปริมาณน้ํา
ชะละลายสะสมสูงกวานํ้าชะละลายสะสมจากถังจําลอง
อื่นๆ เนื่องจากในชวงแรกคอนกรีตมีความสามารถในการ
ดูดซับ กักเก็บน้ําชะละลายไดดีและยังคายน้ําที่ถูกดูดซับ
เขาไปไดนอยดวย ทําใหปริมาณน้ําชะละลายสะสมของถัง
จําลองบรรจุคอนกรีตมีปริมาณนอย แตเมื่อคอนกรีตไดดูด
ซับน้ําฝนจนอิ่มตัวแลว น้ําที่เติมเขาไปก็จะไหลผานชั้น
ขยะออกมา สงผลใหปริมาณน้ําชะละลายมีปริมาณมากขึ้น  

รูป 3 ปริมาณน้ําฝนสะสมและปริมาณน้ําชะละลายสะสม 
 

3.2 ลักษณะของน้ําชะละลาย 
 3.2.1 pH 

จากผลการศึกษาพบวาน้ําชะละลายจากถังจําลอง
บรรจุคอนกรีตมีคา pH อยูในชวง 7.97-10.1 คาเฉลี่ย 8.94 
ถังจําลองบรรจุแผนยิปซัมมีคาอยูในชวง 6.76-7.98 คาเฉลี่ย 
7.31 ถังจําลองบรรจุไมมีคาอยูในชวง 7.07-9.32 คาเฉลี่ย 
8.12 ถังจําลองบรรจุไมอัดมีคาอยูในชวง 6.17-7.40 คาเฉลี่ย 
6.79 ถังจําลองบรรจุคอนกรีต  แผนยิปซัม  ไมและไม
อัดผสมกันมีค าอยู ในชวง  6 .92-10.3 คา เฉลี่ย  7 .80  

เดือน L1 L2 L3 L4 L5 น้ําฝน 
1 40.265 26.725 52.03 42.015 35.1 70.454 
2 47.725 26.795 40.7 32.51 37.045 50.574 
3 58.57 49.265 46.022 47.25 51.95 61.66 
4 26.095 26.835 20.335 20.77 23.73 26.767 
5 95.76 96.54 92.73 93.215 94.57 105.04 
6 0.87 1.35 0.855 0.92 0.75 1.585 
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ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา น้ําชะละลายจาก
คอนกรีตมีคา pH เฉลี่ยสูงกวาน้ําชะละลายจากถังจําลองที่
บรรจุขยะชนิดอื่นๆ เปนเพราะหินปูน CaCO3 ที่เปน
สวนประกอบของคอนกรีตถูกชะละลายออกมาอยูในน้ํา 
ชะละลายจึงทําใหคา pH มีคาสูง [6] ดังรายละเอียดในรูป 4 

เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า กั บ ข อ ง 
Townsend [6] ที่ศึกษาคลายคลึงกับการศึกษานี้ ซึ่งได
ทําการศึกษาลักษณะของน้ําชะละลายจากถังจําลองบรรจุ
คอนกรีตสูง 6 ม. พบวาตลอดการการศึกษาคา pH มีคา  
ไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนักอยูที่ชวงประมาณ 11 จะเห็น
ไดวาคา  pH ของน้ําชะละลายที่ไดจากการทดลองของ 
Townsend [6] มีคาสูงกวาที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะถังจําลองจากการศึกษาของ Townsend [6] 

บรรจุคอนกรีตมีความสูง 6 ม. ซึ่งสูงกวาคอนกรีตที่บรรจุ
ในการศึกษาครั้งนี้คอนขางมากจึงอาจทําใหมีการชะเอา 
CaCO3 ลงมาในน้ําชะละลายเปนปริมาณมากกวา อันมีผล
ทําใหคา pH มีคาสูงกวา 
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รูป 4 คา pH ของน้ําชะละลาย 
 

 3.2.2 DO 

 ผลการศึกษาพบวาน้ําชะละลายจากถังจําลอง
บรรจุไมมีคา DO อยูในชวง 0.15-2.23 มก./ล. คาเฉลี่ย 
1.37 มก./ล. ถังจําลองบรรจุไมอัดมีคาอยูในชวง 0.33-2.21 
มก./ล. คาเฉลี่ย 1.69 มก./ล. ผลการศึกษาดังกลาวแสดงให

เห็นว า  น้ํ าชะละลายจากถังจํ าลองบรรจุไม  และน้ํ า           
ชะละลายจากถังจํ าลองบรรจุไมอัด  มีค า  DO เฉลี่ ย
คอนขางต่ํากวาน้ําชะละลายจากถังจําลองที่บรรจุขยะชนิด
อื่นๆ เนื่องจากขยะจําพวกไมและไมอัดมีสวนประกอบ
ของสารอินทรียจึงทําใหจุลินทรียนําออกซิเจนในน้ํา       
ชะละลายไปใชในกิจกรรมสงผลใหคา  DO ในน้ํา         
ชะละลายมีคาลดลง [7] 
 3.2.3 conductivity, TDS, sulfate และ 

calcium 
 ถังจําลองบรรจุแผนยิปซัมมีคา conductivity 

อยูในชวง 2630-3350 ไมโครซีเมนต/ซม. คาเฉลี่ย 2906  
ไมโครซีเมนต/ซม. มีคา TDS อยูในชวง 2600-4100 มก./ล. 
คาเฉลี่ย 3147 มก./ล. มีคา sulfate อยูในชวง 1326-1706 
มก./ล. คาเฉลี่ย 1519 มก./ล. มีคา calcium อยูในชวง 
461.0-681.4 มก./ล. คาเฉลี่ย 579.4 มก./ล. ผลการศึกษา
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา น้ําชะละลายจากถังจําลองบรรจุ
แผนยิปซัมมีคา TDS สูงกวาน้ําชะละลายจากถังจําลอง
บรรจุขยะอื่นอยางเห็นไดชัดตลอดระยะเวลาการทดลอง 
ดังแสดงในรูป 3 เปนเพราะในน้ําชะละลายจากถังจําลอง
บรรจุแผนยิปซัมมีปริมาณของ calcium และ sulfate สูง
จึงสงผลให conductivity และ TDS มีคาสูงตาม [2] 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับของ Jang and 

Townsend [2] ที่ศึกษาคลายคลึงกับการศึกษานี้ ซึ่งได
ทําการศึกษาลักษณะของน้ําชะละลายจากขยะจําพวกแผน
ยิปซัมที่เกิดจากรื้อทําลายสิ่งปลูกสราง พบวามีปริมาณ 
TDS ในน้ําชะละลายที่ไดศึกษาตลอด 102 วัน มีคาอยู
ในชวง 2500-4500 มก./ล. และมีปริมาณ sulfate มีคาอยู
ในชวง 1100-2300 มก./ล. จะเห็นไดวามีความสอดคลอง
กับที่ไดจากการศึกษานี้ 

3.2.3 COD และ TOC 
ผลการศึกษาพบวาน้ําชะละลายจากถังจําลอง

บรรจุคอนกรีตมีคา COD อยูในชวง 4.00-52.0 มก./ล. 
คาเฉลี่ย 19.0 มก./ล. ถังจําลองบรรจุแผนยิปซัมมีคาอยู
ในชวง 256-806 มก./ล. คาเฉลี่ย 468 มก./ล. ถังจําลอง
บรรจุไมมีคาอยูในชวง 264-1168 มก./ล. คาเฉลี่ย 608 มก./ล. 
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ณ.แสงสุวรรณ และ ส.กาญจนวงศ 
 

ถังจําลองบรรจุไมอัดมีคาอยูในชวง  208-864 มก ./ล . 
คาเฉลี่ย 559 มก./ล. ถังจําลองบรรจุคอนกรีต แผนยิปซัม 
ไมและไมอัดผสมกันมีคาอยูในชวง  120-464 มก ./ล . 
คาเฉลี่ย 271 มก./ล. 

เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า กั บ ข อ ง 
Townsend [6]  ที่ศึกษาคลายคลึงกับการศึกษานี้ ซึ่งได
ทําการศึกษาลักษณะของน้ําชะละลายจากขยะที่ไดจากการ
กอสรางและรื้อทําลายสิ่งปลูกสราง ซึ่งมีองคประกอบของ
ขยะคลายคลึงกับถังจําลองบรรจุคอนกรีต แผนยิปซัม ไม
และไมอัดผสมกันที่ไดศึกษา พบวามีปริมาณ COD ในน้ํา
ชะละลายที่ไดศึกษาตลอด 92 วัน มีคาอยูในชวง 122-837 
มก./ล. พบวามีคา COD ในน้ําชะละลายสูงกวาการศึกษา
ในครั้งนี้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการศึกษาของ Townsend 
[6] ขยะนั้นไดมีการยอยใหมีขนาดที่เล็กกวาสงผลใหมี
เวลาที่น้ําชะละลายถูกกักพักมากกวาทําใหน้ําชะละลาย
ไหลไดชาลง ทําใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียไดนาน
ขึ้น ทําใหมีคา COD เพิ่มขึ้นดวย 

ผลการศึกษาพบวาน้ําชะละลายจากถังจําลอง
บรรจุคอนกรีตมีคา TOC อยูในชวง 2.09-6.80 มก./ล. 
คาเฉลี่ย 4.24 มก./ล. ถังจําลองบรรจุแผนยิปซัมมีคาอยู
ในชวง 65.6-150 มก./ล. คาเฉลี่ย 97.1 มก./ล. ถังจําลอง
บรรจุไมมีคาอยูในชวง 60.5-173 มก./ล. คาเฉลี่ย 92.5 มก./ล. 
ถังจําลองบรรจุไมอัดมีคาอยูในชวง 45.2-120 มก./ล. 
คาเฉลี่ย 91.9 มก./ล. ถังจําลองบรรจุคอนกรีต แผนยิปซัม 
ไมและไมอัดผสมกันมีคาอยูในชวง 29.5-129 มก./ล. 
คาเฉลี่ย 62.6 มก./ล. 

เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า กั บ ข อ ง 
Townsend [6]  ที่ศึกษาคลายคลึงกับการศึกษานี้ ซึ่งได
ทําการศึกษาลักษณะของน้ําชะละลายจากขยะที่ไดจากการ
กอสรางและรื้อทําลายสิ่งปลูกสราง ซึ่งมีองคประกอบของ
ขยะคลายคลึงกับถังจําลองบรรจุคอนกรีต แผนยิปซัม ไม
และไมอัดผสมกันที่ไดศึกษา พบวามีปริมาณ TOC ในน้ํา
ชะละลายที่ไดศึกษาตลอด 92 วัน มีคาอยูในชวง 20-290 
มก./ล. จะเห็นไดวามีความสอดคลองกับที่ไดจากการศึกษา
ครั้งนี้ คือมีคา TOC ในน้ําชะละลายอยูในชวง 29.5-129 

มก./ล. ตลอดการศึกษา แตของ Townsend [6] มีคา 
TOC สูงสุดมากกวา อาจเนื่องมาจากการศึกษาของ 
Townsend [6] ขยะนั้นไดมีการยอยใหมีขนาดที่เล็กกวา
สงผลใหมีเวลาที่น้ําชะละลายถูกกักพักมากกวาทําใหน้ํา 
ชะละลายไหลไดชาลง ทําใหเกิดการยอยสลายสารอินทรีย
ไดนานขึ้น ทําใหมีคา TOC เพิ่มขึ้นดวย 

ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาน้ําชะละลาย
จากถังจําลองบรรจุแผนยิปซัม น้ําชะละลายจากถังจําลอง
บรรจุไม และน้ําชะละลายจากถังจําลองบรรจุไมอัดมีคา 
COD และ TOC คอนขางสูง ทั้งนี้เนื่องมาจากวาวัสดุที่
เปนตนตอทําใหน้ําชะละลายจากขยะที่ไดจากการกอสราง
และรื้อทําลายสิ่งปลูกสรางมีสารประกอบอินทรียคารบอน
นั้นเปนวัสดุจําพวกไมและวัสดุที่มีสวนประกอบของ
กระดาษ [6] 
 3.2.4 ปริมาณโลหะหนัก 

ผลการศึกษาพบวาน้ําชะละลายจากถังจําลองทุก
ถังมีคา arsenic นอยกวา 5 มคก./ล. น้ําชะละลายจากถัง
จําลองบรรจุไม  เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับของ 
Jambeck [7] ที่ศึกษาคลายคลึงกับการศึกษานี้  ซึ่งได
ทําการศึกษาลักษณะของน้ําชะละลายจากขยะที่ไดจากการ
รื้ อทํ าลายสิ่ งปลูกสร าง  ซึ่ งมีองคประกอบของขยะ
คลายคลึงกับถังจําลองบรรจุไมที่ไดศึกษา  พบวามีคา 
arsenic ในน้ําชะละลายมีปริมาณต่ํากวา 10 มคก./ล. 
ตลอดการศึกษา จะเห็นไดวามีความสอดคลองกัน คือมี
ปริมาณของ arsenic ในปริมาณที่ตํ่ามากเหมือนกัน 

ผลการศึกษาพบวาน้ําชะละลายจากถังจําลองทุก
ถังมีคา copper นอยกวา 30 มคก./ล. น้ําชะละลายจากถัง
จําลองบรรจุไม  เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับของ 
Jambeck [7] ที่ศึกษาคลายคลึงกับการศึกษานี้  ซึ่งได
ทําการศึกษาลักษณะของน้ําชะละลายจากขยะที่ไดจากการ
รื้ อทํ าลายสิ่ งปลูกสร าง  ซึ่ งมีองคประกอบของขยะ
คลายคลึงกับถังจําลองบรรจุไมที่ไดศึกษา  พบวามีคา 
copper ในน้ําชะละลายมีปริมาณต่ํากวา 10 มคก./ล. 
ตลอดการศึกษา จะเห็นไดวามีความสอดคลองกับที่ได  
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จากการศึกษานี้ คือ มีปริมาณของ copper ในปริมาณที่ตํ่า
มากเหมือนกัน 

การศึกษานี้เปนการเปรียบเทียบผลจากการที่ได
จากการนําน้ํ าชะละลายจากถังจําลองบรรจุคอนกรีต        
ถังจําลองบรรจุแผนยิปซัม ถังจําลองบรรจุไม และถัง
จําลองบรรจุไมอัดนํามาผสมกันมาผสมกันนั้น เพื่อนําผล 
ที่ไดมาเปรียบเทียบกับผลจากน้ําชะละลายจากถังจําลอง
บรรจุคอนกรีต แผนยิปซัม ไมและไมอัดผสมกัน เพื่อดูวา
การทิ้งวัสดุตางๆ มารวมกันมีผลตอปฏิกิริยาตางๆ ที่อาจทํา
ใหน้ําชะละลายมีลักษณะเปลี่ยนไปหรือไม  

ผลการศึกษาพบวาน้ําชะละลายจากถังจําลองทุก
ถังมีคา chromium ตํ่ามาก เมื่อนําคาของ chromium  ใน
น้ําชะละลายจากถังจําลองบรรจุไมไปปรียบเทียบผล
การศึกษากับของ  Jambeck [7] ที่ศึกษาคลายคลึงกับ
การศึกษานี้ ซึ่งไดทําการศึกษาลักษณะของน้ําชะละลาย
จากขยะที่ ได จ ากการรื้ อทํ าลายสิ่ งปลูกสร าง  ซึ่ งมี
องคประกอบของขยะคลายคลึงกับถังจําลองบรรจุไมที่ได
ศึกษา พบวามีคา chromium ในน้ําชะละลายมีปริมาณต่ํา
กวา 10 มคก./ล. ตลอดการศึกษา จะเห็นไดวามีความ
สอดคลองกับที่ไดจากการศึกษานี้  คือมีปริมาณของ 
chromium ในปริมาณที่ตํ่ามากเหมือนกัน 

ในที่นี้ไมไดมีการเปรียบเทียบคา  DO และ 
sulfide ในน้ําชะละลายระหวางถังจําลองบรรจุคอนกรีต 
แผนยิปซัม ไมและไมอัดผสมกัน และน้ําชะละลายจากถัง
จําลองบรรจุคอนกรีต ถังจําลองบรรจุแผนยิปซัม ถังจําลอง
บรรจุไม และถังจําลองบรรจุไมอัดนํามาผสมกันเนื่องจาก
การนําน้ําชะละลายมาผสมกันจะเปนการเติมอากาศใหน้ํา
ชะละลาย สงผลใหคา  DO มีคาสูงขึ้นกวาความเปนจริง 
สวน sulfide นั้นเมื่อนําน้ําชะละลายมาผสมกันจะทําให 
sulfide หลุดออกจากน้ํ า เข าสูอากาศในรูปของกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด เนื่องจากการทําปฏิกิริยากับออกซิเจน
ในอากาศอาจสงผลใหปริมาณของ sulfideในน้ําชะละลาย
ที่วิเคราะหไดไมถูกตอง 

ผลการศึกษาพบวาน้ําชะละลายจากถังจําลอง
บรรจุคอนกรีตมีคา zinc อยูในชวง 15-33 มคก./ล. คาเฉลี่ย 
23.4 มคก./ล. ถังจําลองบรรจุแผนยิปซัมมีคาอยูในชวง   
13-38 มคก./ล. คาเฉลี่ย 28.6 มคก./ล. ถังจําลองบรรจุไมมี
คาอยูในชวง 20-57 มคก./ล. คาเฉลี่ย 33.3 มคก./ล. ถัง
จําลองบรรจุไมอัดมีคาอยูในชวง 21-55 มคก./ล. คาเฉลี่ย 
35.6 มคก./ล. ถังจําลองบรรจุคอนกรีต แผนยิปซัม ไมและ
ไมอัดผสมกันมีคาอยูในชวง 17-34 มคก./ล. มีคาเฉลี่ย  
24.4 มคก./ล. ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นน้ํา         
ชะละลายจากถังจําลองบรรจุไมและน้ําชะละลายจากถัง
จําลองบรรจุไมอัดมีปริมาณ zinc  คอนขางสูงกวาจากถัง
จําลองอื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก zinc เปนสวนประกอบ
ในน้ํายารักษาเนื้อไม [8] ไดถูกชะละลายออกมาในน้ํา   
ชะละลาย 

เมื่อเปรียบเทียบคา conductivity, TDS, 

sulfate, calcium และ magnesium ของน้ําชะละลาย
จากถังจําลองบรรจุคอนกรีต แผนยิปซัม ไมและไมอัดผสม 
กันกับคา conductivity, TDS, sulfate, calcium และ 
magnesium ของน้ํ าชะละลายจากถั งจํ าลองบรรจุ
คอนกรีต ถังจําลองบรรจุแผนยิปซัม ถังจําลองบรรจุไม 
และถังจําลองบรรจุไมอัดนํามาผสมกัน เพื่อดูผลของ
ปฏิกิริยาระหวางวัสดุแตละประเภทกับคา conductivity, 

TDS, sulfate, calcium และ magnesium นั้น โดยวิธี 
One Way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % พบวา
คาของ conductivity, TDS, sulfate, calcium และ 
magnesium ในน้ําชะละลายมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงวาการนําขยะมารวมกันมีผล
ตอปฏิกิริยาตางๆ ที่ทําใหน้ําชะละลายมีคา conductivity, 

TDS, sulfate, calcium และ magnesium เปลี่ยนไป  

โดยรายละเอียดของลักษณะน้ําชะละลายใน
พารามิเตอรตางๆ ไดแสดงในรูป 5 

 
3.3 การเปรียบเทียบลักษณะของน้ําชะละลายจากถังจําลอง
บรรจุคอนกรีต แผนยิปซัม ไมและไมอัดผสมกัน กับน้ํา  
ชะละลายจากถังจําลองบรรจุคอนกรีต ถังจําลองบรรจุแผน
ยิปซัม ถังจําลองบรรจุไม และถังจําลองบรรจุไมอัดนํามา
ผสมกัน 
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เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําชะละลายจากขยะแตละ
ชนิดที่นํามาผสมกัน โดยพบวาถาเรานําขยะผสมกันจะ
สงผลใหคา conductivity, TDS, sulfate, calcium 
และ magnesium ในน้ําชะละลายมีคาสูงกวาน้ําชะละลาย
จากถังจําลองบรรจุคอนกรีต ถังจําลองบรรจุแผนยิปซัม  
ถังจําลองบรรจุไม และถังจําลองบรรจุไมอัดนํามาผสมกัน 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะการนําขยะจําพวกนี้มาทิ้งรวมกันอาจมี
ผลทําใหเกิดสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการยอยสลาย
สารตางๆ ในวัสดุที่นํามาทดลองโดยสิ่งมีชีวิตจําพวกจุลินทรีย 
และยังเปนผลอันเนื่องมากจากการที่ถูกน้ําฝนที่เติมเขาไป
ชะละลายมลสารขางตนออกมา อันเนื่องมาจากเปนวัสดุ
ตางชนิดกันไดถูกนํามาทดลองรวมกันจึงถูกน้ําฝนที่เติมเขา
ไปชะละลายออกมาไดมากกวาวัสดุที่ถูกทดลองชนิด
เดียวกันในถังจําลอง จึงทําใหการนําขยะที่ไดนํามาทดลอง
มาทิ้งรวมกันในครั้งนี้มีปริมาณมลสารในน้ําชะละลายสูง
กวาขยะที่แยกทิ้ง 

เมื่อเปรียบเทียบคา chloride ของน้ําชะละลาย
จากถังจําลองบรรจุคอนกรีต แผนยิปซัม ไมและไมอัดผสม
กัน กับคา chloride ของน้ําชะละลายจากถังจําลองบรรจุ
คอนกรีต ถังจําลองบรรจุแผนยิปซัม ถังจําลองบรรจุไม 
และถังจําลองบรรจุไมอัดนํามาผสมกัน เพื่อดูผลของ
ปฏิกิริยาระหวางวัสดุแตละประเภทกับคา chloride นั้น 
โดยวิธี One Way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
พบวาคาของ chloride ในน้ําชะละลายมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงวาการนําขยะมารวมกัน
มีผลตอปฏิกิริยาตางๆ ที่ทําใหน้ําชะละลายมีคา chloride 
เปลี่ยนไป เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําชะละลายจากขยะแตละ
ชนิดที่นํามาผสมกัน โดยพบวาถาเรานําขยะผสมกันจะ
สงผลใหคา  chloride ในน้ํ าชะละลายมีค าต่ํ ากวาน้ํ า       
ชะละลายจากถังจําลองบรรจุคอนกรีต ถังจําลองบรรจุแผน
ยิปซัม ถังจําลองบรรจุไม และถังจําลองบรรจุไมอัดนํามา
ผสมกัน 

เมื่อเปรียบเทียบคา pH, ORP, alkalinity, 

COD, TOC, arsenic, copper, chromium และ zinc 

ของน้ําชะละลายจากถังจําลองบรรจุคอนกรีต แผนยิปซัม 

ไมและไมอัดผสมกัน กับคา pH, ORP, alkalinity, 

COD, TOC, arsenic, copper, chromium และ zinc 

ของน้ําชะละลายจากถังจําลองบรรจุคอนกรีต ถังจําลอง
บรรจุแผนยิปซัม ถังจําลองบรรจุไม และถังจําลองบรรจุ 
ไมอัดนํามาผสมกัน เพื่อดูผลของปฏิกิริยาระหวางวัสดุแต
ละประเภทกับคา pH, ORP, alkalinity, COD, TOC, 

arsenic, copper, chromium และ zinc นั้น โดยวิธี 
One Way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบวา
คาของ pH, ORP, alkalinity, COD, TOC, arsenic, 

copper, chromium และ zinc ในน้ําชะละลายไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงวาการ
นําขยะมาทิ้งรวมกันไมมีผลตอปฏิกิริยาตางๆ ที่ทําใหน้ํา 
ชะละลายที่เกิดขึ้นมีคา pH, ORP, alkalinity, COD, 

TOC, arsenic, copper, chromium และ zinc 

เปลี่ยนไป เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําชะละลายจากขยะแตละ
ชนิดที่นํามาผสมกัน 

 
3.4 ความสัมพันธของปริมาณมลสารในน้ําชะละลายกับ
ปริมาณของน้ําฝน 
 ความสัมพันธของปริมาณมลสารในน้ําชะละลาย
กับปริมาณของน้ําฝนที่เติมและน้ําฝนที่ถูกดูดซับในชั้น
ขยะในแตละเดือน ไดแสดงรายละเอียดดังรูป 6 

ผลการวิเคราะหปริมาณมลสารทุกพารามิเตอรใน
น้ําชะละลายในถังจําลองบรรจุคอนกรีต แผนยิปซัม ไม
และไมอัดผสมกัน พบวาในชวงเดือนแรกของการทดลอง
มีปริมาณของมลสารไมมากนัก แตในชวงเดือนที่ 2 ของ
การทดลองมีปริมาณมลสารคอนขางสูงกวาชวงเดือนที่ 1 
เพราะมีการเติมน้ําฝนเขาสูถังจําลองบอยครั้งและปริมาณ
คอนขางมากทําใหปริมาณของน้ําชะละลายมีมาก ทําให
ปริมาณของมลสารมีคาสูง เนื่องจากน้ําที่เติมเขาไปเพิ่ม
ปริมาณความชื้นในช้ันขยะทําใหเกิดการยอยสลายสารที่มี
โมเลกุลใหญใหเล็กลงและบางสวนก็ละลายน้ําได จึงถูก
น้ําฝนชะละลายออกมากับน้ํ าชะละลาย  แตจะพบวา
ปริมาณของมลสารในเดือนที่ 1 นอยกวาเดือนที่ 2 แทนที่
เดือนที่ 1 จะมีปริมาณมลสารมากกวาเนื่องจากมีการเติม
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รูป 6 ปริมาณมลสารในน้ําชะละลายจากถังจําลองบรรจุ
คอนกรีต แผนยิปซัม ไมและไมอัด 

 
 ทั้งนี้ในเดือนที่ 1 พบวาปริมาณน้ําฝนที่ถูกดูดซับ
ในชั้นขยะถึง 35.3 ล. แตในเดือนที่ 2 มีปริมาณน้ําฝนที่ถูก
ดูดซับลดลงเหลือเพียง 13.6 ล. ซึ่งสงผลใหปริมาณมลสาร
ที่ถูกชะละลายออกมากับน้ําชะละลายลดลงตามไปดวย 
สวนในชวงเดือนที่ 3 ของการทดลองมีปริมาณมลสาร
เพิ่มขึ้น  เนื่องมาจากในชวงนี้มีความถี่ ในการเติมน้ํ า
บอยครั้งในปริมาณที่สูงและยังมีปริมาณน้ําฝนที่ถูกดูดซับ
ในชั้นขยะเพียง 9.7 ล. ซึ่งสงผลใหมีอัตราการถูกน้ําฝน 

ชะละลายมลสารและปริมาณของน้ําชะละลายออกมามาก
ตามไป ซึ่งสงผลใหปริมาณมลสารมีคาสูง ในชวงเดือนที่ 4 
ของการทดลองพบวามีปริมาณมลสารลดลงอยางมาก เปน
เพราะมีความถี่การเติมน้ําไมบอยคร้ังและปริมาณไมคอย
มากนัก ซึ่งสงผลใหมีอัตราการถูกน้ําฝนชะละลายมลสาร 
รวมถึงปริมาณน้ําชะละลายที่เกิดขึ้นและการยอยสลาย
ลดลง มีผลทําใหปริมาณมลสารลดลงตามมา ในชวงเดือน
ที่ 5 ของการทดลองนั้น มีปริมาณมลสารคอนขางมาก     

จะเห็นไดวาในเดือนนี้มีการเติมน้ําฝนในปริมาณมากกวา
ทุกเดือนที่ 105 ล. และมีน้ําฝนที่ถูกดูดซับในชั้นขยะเพียง 
10.43 ล. สงผลใหมีปริมาณของน้ําชะละลายสูง ซึ่งมีผลทํา
ใหมีปริมาณมลสารสูงมากตามไปดวย  สวนในเดือน
สุดทายพบวามีปริมาณมลสารนอยมาก เปนผลเนื่องมาจาก
การเติมน้ําฝนในปริมาณนอยและความถี่ในการเติมมีไม
บอยครั้งทําใหอัตราการยอยสลายลดลงและมีปริมาณ
น้ําฝนที่ถูกดูดซับในชั้นขยะมากถึง 10.15 ล. จากที่เติม
น้ําฝนเขาไป 10.9 ล. สงผลถึงอัตราการถูกน้ําฝนชะละลาย
มลสารมีคาลดลงตามไปดวย และยังเปนผลเนื่องมาจากวา
มลสารที่สะสมภายในถังจําลองไดถูกน้ําฝนชะออกมา
ในชวงเดือนกอนๆ จนมีปริมาณนอยลงจึงสงผลใหปริมาณ
ของมลสาร ในน้ํ า ช ะละล า ยที่ อ อกม าลดลง  โดย
ความสัมพันธดังกลาวขางตนมีแนวโนมคลายกันในทุกๆ 
พารามิเตอร สวนในถังจําลองอื่นๆ มีความสัมพันธของ
ปริมาณมลสารในน้ําชะละลายกับปริมาณของน้ําฝนคลาย
กับถังจําลองบรรจุคอนกรีต แผนยิปซัม ไมและไมอัด
ผสมกัน 

 
3.5 ปริมาณมลสารสะสมที่ออกมาในน้ําชะละลาย 

ผลของปริมาณมลสารสะสมในน้ําชะละลายใน
การทดลองหลังการฝงกลบขยะจนถึงวันที่  184 ของ
การศึกษาแสดงในตาราง 2 

ปริมาณมลสารสะสมตอหนวยน้ําหนักเริ่มตน
ของการศึกษาในถังจําลองชวงเวลา 6 เดือน ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาน้ําชะละลายจาก
ถังจําลองบรรจุแผนยิปซัม มีปริมาณของ TDS, sulfate 

และ calcium สะสมสูงกวาถังจําลองอื่นๆ โดยมีคาเทากับ 
6930, 3349 และ 1360 มก./กก. ตามลําดับ เนื่องมาจากแผน
ยิปซัมมีสวนประกอบของ  CaSO4•2H2O เปน
องคประกอบหลัก ซึ่ง sulfate และ calcium ไดถูกน้ํา 
ชะละลายออกมาอยูในน้ําชะละลาย สงผลใหปริมาณของ 
sulfate และ calcium มีคาสูง [9] และ TDS มีคาสูง
ปริมาณของ calcium และ sulfate ที่สูงจึงสงผลให 
TDS มีคาสูงตามไปดวย [2] สวนปริมาณมลสารสะสม
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จากน้ําชะละลายจากถังจําลองบรรจุไมอัด มีปริมาณมลสาร
สะสมของคา COD และ TOC สูงกวาถังจําลองอื่นๆ มีคา
เทากับ 1713 และ 289.7 มก./กก. ตามลําดับ โดยวัสดุที่เปน
ตนตอทําใหน้ําชะละลายจากขยะที่ไดจากการกอสรางและ
รื้อทําลายสิ่งปลูกสรางมีสารประกอบอินทรียคารบอนนั้น
เปนวัสดุจําพวกไมและวัสดุที่มีสวนประกอบของกระดาษ 
[6] สงผลใหมีปริมาณของมลสารสะสมจากน้ําชะละลาย
จากถังจําลองบรรจุไมอัดมีคา COD และ TOC สูง 

 
ตาราง 2 ปริมาณมลสารสะสมตอหนวยน้ําหนักของขยะ
จากการฝงกลบขยะในถังจําลองเปนเวลา 6 เดือน 
หมายเหตุ : ND หมายความวา not detect 

 
สวนปริมาณมลสารสะสมจากน้ําชะละลายจาก

ถังจําลองบรรจุคอนกรีต พบวามีปริมาณของมลสารสะสม
นอยกวาถังจําลองอื่นๆ เกือบทุกพารามิเตอร ไดแก  TDS, 
alkalinity, COD, TOC, sulfide, chloride, 
calcium, magnesium และ copper มีคาเทากับ 739.3, 
37.90, 11.99, 3.125, 0.808, 48.39, 73.55, 4.219 และ 0.003 

มก./กก. ตามลําดับ เนื่องมาจากคอนกรีตนั้นถูกน้ําชะ
ล ะ ล า ยพ า มลส า ร อ อกม า ไ ด ย า ก จ า ก วั ส ดุ ที่ เ ป น
สวนประกอบและวิธีการทําคอนกรีต 
 
4.  สรุปผลการทดลอง 

4.1 น้ําชะละลายจากถังจําลองที่บรรจุคอนกรีตมี
คา pH กับปริมาณของ chloride ในน้ําชะละลายสูงกวา
ถังจําลองอื่นๆ 

4.2 น้ําชะละลายจากถังจําลองที่บรรจุแผนยิปซัม
มีคา conductivity และปริมาณของ TDS, sulfate และ 

calcium ในน้ําชะละลายสูงกวาถังจําลองอื่นๆ 

4.3 น้ําชะละลายจากถังจําลองที่บรรจุไมมีคา 
DO ตํ่า  และปริมาณของ   COD  และ TOC ในน้ํา 

ปริมาณมลสาร
ที่ถูกชะลาย
ออกมา 

(มก./กก. ขยะ) 

l1 l2 l3 l4 l5 

TDS 739.3 6930 1825 4191 1618 
alkalinity 37.90 668.4 314.7 1679 173.8 
COD 11.99 921.8 1043 1713 199.5 
TOC 3.125 216.3 172.6 289.7 61.25 
sulfate 149.8 3349 6.838 26.88 660.4 
sulfide 0.808 2.476 2.143 3.666 1.008 
chloride 48.39 66.26 202.4 154.5 35.51 
calcium 73.55 1306 118.1 585.6 265.1 
magnesium 4.219 33.12 16.83 56.58 18.36 
arsenic 0.0004 ND 0.0018 0.0009 0.0003 
copper 0.003 0.039 0.018 0.039 0.007 
chromium 0.049 0.019 0.007 0.012 0.029 
zinc 0.017 0.058 0.059 0.109 0.024 

ชะละลายสูงกวาถังจําลองอื่นๆ  

4.4 น้ําชะละลายจากถังจําลองที่บรรจุไมอัดมีคา 
DO ตํ่า และปริมาณของ alkalinity ในน้ําชะละลายสูง
กวาถังจําลองอื่นๆ 

4.5 น้ําชะละลายจากถังจําลองบรรจุคอนกรีต 
แผนยิปซัม ไมและไมอัดผสมกัน มีคา conductivity สูง 
และมีปริมาณ TDS และ sulfate สูง 

4.6 น้ําชะละลายจากถังจําลองบรรจุคอนกรีต 
แผนยิปซัม ไมและไมอัดผสมกัน มีคาของ pH และ ORP 

ปริมาณของ alkalinity, COD, arsenic, copper, 

chromium และ zinc ไมมีความแตกตางจากน้ําชะละลาย
จากถังจําลองบรรจุคอนกรีต ถังจําลองบรรจุแผนยิปซัม  
ถังจําลองบรรจุไม และถังจําลองบรรจุไมอัดผสมกัน 

4.7 การทิ้งวัสดุรวมกันมีผลทําใหคา conductivity 

ปริมาณของ TDS, sulfate, calcium และ magnesium 

ในน้ําชะละลายเพิ่มขึ้นกวาการทิ้งวัสดุแยกกัน ยกเวน
ปริมาณของ calcium ที่มีคาลดลง 

4.8 ปริมาณของ arsenic, copper, chromium 

และ zinc ในน้ําชะละลายมีปริมาณที่ตํ่ามาก 
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