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การจัดการมูลฝอยจากตลาดสดและเศษวัสดุสีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นภารัตน์ ไวยเจริ ญ* ศรัญญา ปานพืช รอกิ มะแซ และ วรรณวิมล ศรี คง

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ เป็ นการจัดการมูลฝอยอินทรี ยเ์ พื่อนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ในรู ปการหมุนเวียนธาตุอาหาร เพื่อ
ศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยจากตลาดสดและภายในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดยศึ กษาสมบัติทางกายภาพ
และเคมี จากผลการศึกษาพบว่า ตลาดสดเทศบาลเมืองปั ตตานี มีปริ มาณมูลฝอยเฉลี่ย 2.00 ตันต่อวัน มีความหนาแน่น
0.70 กิ โลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีองค์ประกอบเรี ยงตามลําดับคือ เศษผัก ร้อยละ 53.78 เศษผลไม้ร้อยละ 19.56 และ
เศษกระดาษร้อยละ 15.33 มีความชื้ นร้อยละ 86. 78 ภายในตลาดสดมีการคัดแยกมูลฝอยและนําไปเลี้ยงสัตว์ ได้แก่
เลี้ยงปลาดุก เป็ ด และแพะ ส่วนเศษวัสดุสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเกิดจากกิจกรรมตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ และการปรับ
ภูมิทศั น์ มีปริ มาณเฉลี่ย 300.00 กิ โลกรัมต่อวัน มีแนวทางการจัดการ 3 แนวทางคือ การหมักทําปุ๋ ย เทกองกลางแจ้ง
และเลี้ยงสัตว์ ส่ วนใหญ่ใช้วธิ ี การเทกองให้ยอ่ ยสลายตามธรรมชาติ จึงต้องใช้เนื้อที่มาก ดังนั้น การนําเศษวัสดุอินทรี ย ์
จากตลาดสดเทศบาลเมืองปั ตตานี และภายในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี มาหมักร่ วมกัน จึงเป็ น
แนวทางการจัดการมูลฝอยอินทรี ยแ์ ละได้สารปรับปรุ งคุณภาพดิ นที่เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของพืชซึ่ งปริ มาณ
ธาตุอาหารหลัก พบว่า มีค่าเกินค่ามาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ย ์ ได้แก่ ปริ มาณไนโตรเจนร้อยละ 1.31 ฟอสฟอรัสร้อยละ 1.63
และโพแทสเซียมร้อยละ 0.56 ดังนั้นจึงสามารถนํามาเป็ นสารปรับปรุ งคุณภาพดินได้
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Naprarath Waijarean*, Saranya Panpuech, Roki Masae and Vanvimol Srikong

Abstract

This research on the management of organic waste utilization into fertilizer alternation was conducted to
study the management of solid waste from fresh markets and from Prince of Songkla University. The aim of this
study was to analyze the physical and chemical properties of waste and residues. Findings revealed that, in Pattani
Municipality fresh market, there was 2.00 tons of waste a day on average, with the density of 0.70 kilogram per
cubic meter. The waste found included 1. vegetable residues (53.78%), 2. fruit residues (19.56%) and 3. paper
residues (15.33%), retaining moisture of 86.78. It was also found that in the fresh market there was the waste
sorting to feed animals including catfish, ducks, and goats. For the green residues on the University, they were from
grass mowing, tree pruning, and landscape gardening. The average amount of the green residues is
300.00 kilograms per day. In terms of management, there were three approaches; fertilizer fermentation, waste
dumping in the open space, and animals feeding. Mostly, waste dumping in the open space for natural
decomposition consumed plenty of space, therefore the collecting of organic residues from two different sources to
ferment together is a practical approach for organic waste management and soil fertilization production.
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1. บทนํา

มูลฝอยอิ นทรี ยเ์ หล่านี้ สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใน
รู ป สารอาหารที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ พื ช ด้วยวิธี การหมัก
ทําปุ๋ ยได้อี ก ด้ว ย เช่ น เดี ยวกับ หน่ วยงานการปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น และสถาบัน การศึ ก ษาที่ ด ําเนิ น นโยบาย
สี เขียวและการรณรงค์เรื่ องการจัดการมูลฝอยภายใต้ชื่อ
โครงการ green city และ green university
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เป็ น
อี ก สถาบั น การศึ ก ษาที่ เริ่ ม ใช้น โยบายมหาวิ ท ยาลัย
สี เขียวในปี 2559 มีการจัดกิ จกรรมภายในมหาวิทยาลัย
ที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อม เป็ นแนวคิ ดของการพัฒ นา
การศึ ก ษาควบคู่ กับ การรั ก ษาสิ่ งแวดล้อ มอย่างยัง่ ยื น
การจัด พื้ น ที่ สี เขี ย วภายในมหาวิ ท ยาลัย และการนํ า
วัสดุกลับมาใช้ใหม่ในรู ปสารปรับปรุ งคุณภาพดิน จาก
แนวคิดการนําเศษวัสดุจากการตกแต่งกิ่งไม้ ใบไม้ที่ร่วง
หล่น และสนามหญ้าภายในมหาวิทยาลัยจัดเป็ นเศษวัสดุ
สี เขียว (green residues) ที่ ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ประสบปั ญหาในการกําจัด
เนื่ องจากย่อยสลายได้ชา้ จําเป็ นต้องจัดหาสถานที่ กาํ จัด
อย่างเพียงพอ ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั การจัดการเศษวัสดุสีเขียว
ภายในสถาบันยังไม่เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เนื่ องจาก
ต้องใช้เวลาในการหมักทําปุ๋ ยนานมากกว่า 60 วัน และ
พื้นที่กองปุ๋ ยมีจาํ กัด อนึ่ ง เศษวัสดุสีเขียวมีองค์ประกอบ
ของลิ ก โนเซลลู โ ลส ย่อ ยสลายตามธรรมชาติ ไ ด้ย าก
ใช้เวลานานจึ งต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนาน
กว่าเศษผักและเศษผลไม้ [4]
ดังนั้น แนวทางการนํามูลฝอยอินทรี ยจ์ ากตลาดสด
ซึ่งมีปริ มาณมากและมีความชื้นสู ง จึงเหมาะสําหรับการ
ย่อยสลายโดยแบคทีเรี ยแบบใช้ออกซิเจน หากนํามาผ่าน
กระบวนการหมักทําปุ๋ ยร่ วมกับเศษวัสดุสีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัยที่ ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก จึ งน่ าจะ
เป็ นทางออกของการแก้ปัญหามูลฝอยร่ วมกันระหว่าง

[1] รายงานสถานการณ์มูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไท ยปี 2559 พ บ ว่ า ทั่ ว ประเทศมี ปริ มาณ มู ล ฝอย
27.06 ล้านตัน มีอตั ราการเกิ ดมูลฝอย 1.14 กิ โลกรัมต่อ
คนต่ อ วัน เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม 1.13 กิ โ ลกรั ม ต่ อ คนต่ อ วัน
ใน ปี 2557 ตามกิ จกรรมการอุ ป โภคบ ริ โภคของ
ประชากรในประเทศ แม้ว่ า ทุ ก ภาคส่ ว นจะมี ค วาม
พยายามในการรณรงค์ จั ด การมู ล ฝอยเพิ่ ม มากขึ้ น
โดยเฉพาะการรณรงค์ปลูกจิ ตสํานึ กในการคัดแยกขยะ
และการนํากลับ มาใช้ใหม่ แต่ การแก้ปั ญ หาเรื่ อ งขยะ
ก็ยงั กลายเป็ นวาระแห่ งชาติในเกือบทุกรัฐบาล จนมาถึง
รัฐบาลสมัยปั จจุบนั ก็เช่นเดียวกัน เรื่ องขยะตกค้าง (หลุม
ฝั งกลบเก่ า) การคัด แยก ณ แหล่ งกําเนิ ด วิธี การกําจัด
และการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรู ปแบบต่าง ๆ
ยังคงให้ความสําคัญ เป็ นพิ เศษ โดยเฉพาะการคัดแยก
มูลฝอยรี ไซเคิล ณ จุ ดกําเนิ ด การนํากลับมาใช้ใหม่ใน
รู ปแบบต่าง ๆ การหมุนเวียนธาตุอาหารในรู ปแบบของ
สารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ด้ว ยวิ ธี ก ารหมัก ทํา ปุ๋ ยจาก
มูล ฝอยอิ น ทรี ย ์ การนํามู ลฝอยอิ น ทรี ยก์ ลับ มาใช้ใหม่
ไม่ เพี ย งได้ส ารปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพดิ น (soil conditioner)
แ ต่ ยั ง ช่ วยล ด ก ารป ล ด ป ล่ อ ยก๊ าซ เรื อ น ก ร ะ จ ก
(คาร์ บ อนไดออกไซด์ และมี เทน) ที่ ส่ งผลต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงสภาพอากาศได้อีก ด้วย [2-3] โดยเฉพาะ
บริ เวณหลุ ม ฝั ง กลบมู ล ฝอย ภายหลัง ปฏิ กิ ริ ยาการ
ย่อ ยสลายแบบไม่ ใ ช้อ อกซิ เจน จะเกิ ด ก๊ าซมี เทนเป็ น
ผลผลิ ต ตามมา ส่ วนมู ล ฝอยที่ มี อ งค์ ป ระกอบของ
สารอิ น ทรี ยเ์ ป็ นส่ ว นใหญ่ ด้ว ยสมบัติ ก ารเน่ าเสี ยง่ าย
และย่อยสลายตามธรรมชาติ ได้อย่างรวดเร็ ว [4] หากมี
การจัด การที่ เหมาะสมอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การ
คัดแยกจากแหล่งกําเนิ ดมูลฝอยในชุมชน อาคารที่ พกั อาศัย โรงแรม อาคารพาณิ ชย์ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
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2.2.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมี
โดยการสุ่ ม ตัว อย่างมู ล ฝอยจากตลาดสดจากแผง
ร้านค้า และจุดรวบรวมมูลฝอยทั้งหมด 7 จุดกระจายทัว่
บริ เวณภายในตลาดสดเทศบาลเมื อ งปั ต ตานี จํานวน
มูลฝอย 62.3 กิโลกรัม จากนั้นทําการสุ่ มตัวอย่างมูลฝอย
โดยวิธี quartering sampling จะคงเหลือมูลฝอยจํานวน
45 กิ โลกรัม เพื่อนํามาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและ
เคมี ส่ วนเศษวัสดุสีเขียวทําการสุ่ มตัวอย่างจากกิจกรรม
ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่ งไม้ และปรั บภูมิทัศน์ ให้ได้จาํ นวน
1 คันรถปิ คอัพ จากนั้นทําการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธีการ
เช่นเดียวกับการสุ่ มตัวอย่างมูลฝอย เพื่อนํามาหาสมบัติ
ทางกายภาพ และเคมี ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบ ความ
หนาแน่น และความชื้น
2.2.3 จดบันทึกข้ อมูล นําผลมาวิเคราะห์
เพื่อเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยจากตลาดสด
และเศษวัสดุสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปั ตตานีที่เหมาะสมในลําดับถัดไป

ห น่ ว ย ง า น ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
สถาบันการศึ กษา ผูว้ ิจยั จึ งเล็งเห็ นความสําคัญของการ
จัดการมูลฝอยร่ วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
โ ด ย ให้ ค ว าม สํ าคั ญ ตั้ ง แ ต่ ก าร จั ด ก าร มู ล ฝ อ ย
ณ แหล่งกําเนิ ด ได้แก่ ตลาดสด และมหาวิทยาลัย โดย
จําแนกองค์ประกอบของมูลฝอย การจัดการมูลฝอยและ
การนํากลับ ไปใช้ป ระโยชน์ ใหม่ จากนั้น นําข้อ มู ล มา
วิเคราะห์รูปแบบการจัดการมูลฝอยที่ เหมาะสมระหว่าง
2 หน่วยงานในลําดับต่อไป เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
พิ จารณาเสนอแนะแนวทางการจัดการมู ลฝอยให้เกิ ด
ประโยชน์มากที่สุด

2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
2.1 อุปกรณ์
อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใช้ ใ น ก ารเก็ บ ตั ว อ ย่ า งเพื่ อ ศึ ก ษ า
องค์ประกอบ และความหนาแน่น ได้แก่ กระสอบ คราด
ถุงมื อ รองเท้าบู ท เครื่ อ งชัง่ นํ้าหนัก ถังขนาด 11 ลิ ต ร
ตะแกรงเขียว ผ้าใบรองพื้น และพลัว่
อุป กรณ์ ในการตรวจวิเคราะห์ ส มบัติ ท างกายภาพ
และเคมี ได้แ ก่ erlenmeyer flask ขนาด 250 มิ ล ลิ ลิ ต ร
นํ้ ากลั่น เครื่ องเขย่ า ตู ้อ บ ถาดอลู มิ เนี ย ม เครื่ องชั่ ง
นํ้าหนัก porcelain crucible และโถดูดความชื้น

3. ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
3.1 วิเคราะห์ รูป แบบการจัดการมู ลฝอยและเศษวัส ดุ
สีเขียว
3.1.1 การจั ด การมู ล ฝอยจากตลาดสด เทศบาลเมื อ ง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ตลาดเทศบาลเมื อ งปั ต ตานี จัง หวัด ปั ต ตานี เป็ น
แหล่งกําเนิ ดมูลฝอยขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดปั ตตานี
เกิ ด จากกิ จ กรรมการจํา หน่ า ยสิ นค้า และบริ การใน
ท้องถิ่น เปิ ดให้บริ การทุกวันตั้งแต่เวลา 14.00-19.00 น.
คนทัว่ ไปรู ้จกั กันดี ในชื่ อ ตลาดขยะ (มี การซื้ อขายและ
แลกเปลี่ยนสิ นค้ามือ 2 ร่ วมด้วย) ส่ วนมากจะเป็ นเสื้ อผ้า

2.2 วิธีการศึกษางานวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 ศึ ก ษาข้ อมู ลปฐมภู มิด้ านการจัด การมู ลฝอยจาก
ต ล า ด ส ด แ ล ะ เ ศ ษ วั ส ดุ สี เ ขี ย ว ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โดยวิธีการสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์จากพ่อค้า
แม่คา้ และเจ้าหน้าที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งทบทวนเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและสถิติต่าง ๆ
36
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ที่ไม่เหมาะสม และการรักษาความสด และความสะอาด
ของสิ นค้าไม่สามารถคงความสดไว้ได้นาน จึงส่ งผลให้
เกิดของเหลือทิ้งจากการจําหน่ายสิ นค้าจํานวนมาก เฉลี่ย
วัน ละ 2 ตัน สิ น ค้าที่ เน่ าเสี ย เสื่ อ มคุ ณ ภาพ ตลอดจน
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ ใส่ สิ น ค้า หรื อ เศษวัส ดุ จากการชําแหละ
เนื้อสัตว์และสัตว์ทะเล จึงต้องมีระบบการเก็บรวบรวมที่
ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ มูลฝอยจากตลาดสดแสดงในรู ปที่
1 (ก) เศษผัก เศษผลไม้ และ (ข) เศษชิ้ น ส่ วนเนื้ อสัต ว์

กระเป๋ า รองเท้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ของเล่น และอื่น ๆ ส่ วน
ทุ ก วัน จัน ทร์ พฤหั ส บดี และเสาร์ จะเป็ นตลาดสดที่
จํา หน่ า ยของสดเป็ นส่ ว นใหญ่ เปิ ดให้ บ ริ ก ารตั้ง แต่
เวล า 05.00-13.00 น . จากการส อ บ ถาม เจ้ า ห น้ าที่
กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมืองปั ตตานี
พบว่า มีแผงสิ นค้ามากกว่า 300 แผง สิ นค้าที่ จาํ หน่ ายมี
ความหลากหลายทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น ได้แก่
ผัก ผลไม้ เนื้ อสัต ว์ อาหารทะเล สิ น ค้าสําเร็ จ รู ป และ
อื่น ๆ ด้วยข้อจํากัดเรื่ องเวลา ระยะทาง การบรรจุหีบห่ อ

(ก) เศษผัก เศษผลไม้ และอื่นๆ
(ข) เศษชิ้นส่วนเนื้อสัตว์
รู ปที่ 1 มูลฝอยจากตลาดสด
แพะโดยแบบที่ 2 เจ้าของแผงมีรายได้จากการจําหน่ าย
เศษวัสดุ เหลื อทิ้ งเหล่านี้ โดยเศษชิ้ นส่ วนไก่ จะขายใน
ราคากิ โลกรั ม ละ 10 บาท (ปริ มาณ รวมทั้ งตลาด
150 กิ โลกรั ม ต่ อ วัน ) เศษชิ้ น ส่ ว นปลาจะขายในราคา
กิโลกรัมละ 4-5 บาท (ปริ มาณรวมทั้งตลาด 70 กิโลกรัม
ต่อวัน) ส่ วนเศษผักหรื อผลไม้ที่เน่ าเสี ยไม่สามารถนํา
กลับมาใช้ประโยชน์หรื อเลี้ยงสัตว์ได้จะถูกรวบรวมใส่
ในถัง 200 ลิตร ซึ่ งทางเทศบาลจัดเตรี ยมไว้เพื่อรวบรวม
มูลฝอยทั้งหมดจากตลาดสด ส่ วนการเก็บ ขนจะใช้รถ

ตลาดสดเทศบาลเมื อ งปั ต ตานี มี ระบบการคัดแยก
มูลฝอยตั้งแต่ตน้ นํ้าหรื อจากแผงสิ นค้า โดยเจ้าของแผง
สิ นค้าดําเนิ นการด้วยตนเอง สิ่ งที่ ค ัดแยกส่ วนใหญ่ จะ
เป็ น เศษผัก ผลไม้ และเนื้ อสัตว์ชนิ ดต่าง ๆ การคัดแยก
แบ่งตามการนําไปใช้ประโยชน์ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 แบบ
คื อ แบบที่ 1 เจ้าของแผงเป็ นเจ้า ของบ่ อ เลี้ ย งปลาดุ ก
เลี้ ย งวัว และแพะ จะนํา เศษวัส ดุ เหล่ านี้ ไปเลี้ ย งสั ต ว์
โดยตรง และแบบที่ 2 เจ้าของแผงเก็บ รวบรวมไว้เพื่ อ
จําหน่ายให้กบั เจ้าของบ่อปลาดุก หรื อนําไปเลี้ยงวัว และ
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กลางแจ้ง ระบบการจัดการมูลฝอยภายในตลาดสดแสดง
ดังรู ปที่ 2

เก็บขนแบบไฮโดรลิกอัดท้ายจํานวน 1 คัน เก็บรวบรวม
ขยะจากถัง 200 ลิตร เพื่อนําไปกําจัด ณ หมู่ 1 บ้านแบรอ
ต.หนองแรด อ.ยะหริ่ ง จ.ปั ต ตานี ด้ว ยวิธี ก ารเทกอง

รู ปที่ 2 ระบบการจัดการมูลฝอยจากตลาดเทศบาลเมืองปั ตตานี
สนใจเรื่ องผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากมูลฝอยสด ซึ่งมี
ความคิดเห็นไม่ได้สร้างปั ญหาทางสิ่ งแวดล้อมเนื่ องจาก
สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ [2]

ในทวีป ยุโ รป อาหารสดร้ อ ยละ 20 ที่ มี ก ารซื้ อ มา
บริ โภคภายในครัวเรื อนจะคงเหลือเป็ นของเสี ย ซึ่ งของ
เสี ยส่ วนใหญ่ ป ระกอบด้วย เนื้ อสัตว์ ปลา ผัก และนม
[5] เช่ น เดี ย วกับ ประเภทของเสี ย ที่ เกิ ด จากตลาดสด
แห ล่ ง กํ า เนิ ดมู ล ฝอยต้ น ทางที่ มี มู ล ฝอยประเภท
สารอิ น ทรี ย์จ ํา นวนมาก มู ล ฝอยเหล่ า นี้ สั ม พัน ธ์ กั บ
ปั ญ หาสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะการปลดปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก และปั ญหาทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิ จ
มีผลต่อพฤติ กรรมและทัศนคติ การบริ โภคที่ เกิ นความ
พอดี ที่ส่งผลต่อการซื้ อสิ นค้าอาหารสดจํานวนมาก ผล
การศึ ก ษาปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด มู ล ฝอยสดของ
ผูบ้ ริ โ ภคในประเทศเยอรมนี พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งไม่

3.1.2 การจัด การเศษวัส ดุ สี เขี ย วภายในมหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปี พ.ศ. 2559 มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ เริ่ ม
แนวคิ ด ด้านการจัด การสิ่ งแวดล้อ มที่ มี ก ารบู ร ณาการ
ร่ ว มกั บ การจัด กิ จ กรรมภายในสถาบั น การศึ ก ษาที่
สามารถลดกระทบด้านสิ่ ง แวดล้อ มที่ เกิ ด ขึ้ น ภายใน
สถาบันได้ ดังนั้น กลยุทธ์ด้านการจัดการมหาวิทยาลัย
สี เขียวจึงเกิดภายในสถาบันตามนโยบายของผูบ้ ริ หารที่
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เจ้าหน้าที่จะรวบรวมเป็ นกอง รวมกันเป็ นกลุ่ม ๆ เพื่อรอ
การเก็ บ ขนโดยเจ้าหน้าที่ ข องมหาวิท ยาลัย โดยใช้ร ถ
อี แต๋ น และรถสามล้อต่ อด้านข้าง เพื่ อขนถ่ ายเศษวัส ดุ
สี เขียว แล้วนําไปกําจัดภายในสถาบัน ซึ่ งมีวิธีการกําจัด
แบ่งออกเป็ น 4 วิธีการ ดังนี้ 1. เทกองกลางแจ้งบริ เวณที่
รกร้างภายในมหาวิทยาลัย 2. นําไปหมักทําปุ๋ ย ร่ วมกับ
การเติ ม มู ล วัวซึ่ งใช้เป็ นตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริย าการย่อ ยสลาย
ภายในกองปุ๋ ยหมัก 3. นําไปเป็ นอาหารของสัตว์เคี้ ยว
เอื้องได้แก่ วัวและแพะ ซึ่ งมีบุคคลภายนอกสถาบันเป็ น
คนมาตัดหญ้าบางประเภทเพื่ อนําไปเลี้ ยงสัตว์ และ 4.
ปล่อยทิ้งไว้บริ เวณโคนต้นไม้ หรื อบริ เวณที่ตดั เพื่อให้มี
การย่อยสลายตามธรรมชาติ ระบบการจัดการเศษวัสดุ
สี เขียวภายในมหาวิทยาลัยแสดงดัง รู ปที่ 3

เน้นการทํากิ จกรรมที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม หนึ่ งใน
เกณฑ์ก ารชี้ วดั จะให้ค วามสําคัญ กับ การปรั บ ภู มิ ทัศ น์
ห รื อ ก าร เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย ว ภ าย ใ น ส ถ าบั น ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เป็ นอีก
วิทยาเขตที่ให้ความสําคัญในการปลูกต้นไม้และตกแต่ง
กิ่ งไม้เป็ นประจํา ดังนั้น เศษวัสดุเหลือทิ้ งจากกิ จกรรม
ตัดตกแต่งกิ่งไม้ การตัดหญ้า รื้ อถอนต้นไม้ และการเก็บ
กวาดใบไม้ที่ร่วงหล่น จึ งจําเป็ นต้องนําไปกําจัดทุ กวัน
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ กองอาคารและสถานที่ ซ่ ึ ง
เป็ นผูด้ ู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงเกี่ ย วกับ ระบบการ
จัดการเศษวัสดุ สี เขี ยวภายในวิท ยาเขต พบว่า เกิ ด จาก
กิจกรรมการตัดหญ้าบริ เวณสนามหญ้าและไหล่ทางมาก
ที่ สุด โดยมี ป ริ ม าณเศษวัสดุ สี เขี ยวเกิ ดขึ้ น เฉลี่ ยวัน ละ
200-300 กิ โลกรั ม เศ ษ วั ส ดุ สี เขี ยวที่ ตั ด เส ร็ จสิ้ น

รู ปที่ 3 การจัดการเศษวัสดุสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
เศษวัสดุสีเขียว มี ส่วนประกอบของผนังเซลล์หรื อ
ลิ ก โ น เซ ล ลู โ ล ส (lignocellulose) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
1. เซลลูโลสที่ มีปริ มาณมากที่ สุดร้ อยละ 40-50 2. เฮมิ เซลลูโลส มีปริ มาณร้อยละ 20-30 พบมากในพืชตระกูล
39
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เฮมิ เซลู โลส ร้ อ ยละ 20-30 เป็ นสารที่ ไ ม่ ละลายทั้งใน
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องค์ป ระกอบของมู ล ฝอยที่ มี ส ารอิ น ทรี ยป์ ริ ม าณมาก
ที่สุด สามารถย่อยสลายได้ง่ายและมีความชื้นสู ง จึงควร
นําไปหมักทําปุ๋ ย เพื่อหมุนเวียนธาตุอาหารที่ สําคัญต่อ
การเจริ ญเติบโตของพืชในลําดับต่อไป
3.2.2 วิเคราะห์ สมบัติทางกายภาพและเคมีของเศษวัสดุ
สีเขียวภายในสถาบัน
จากการเก็ บ ตั ว อ ย่ า งเศ ษ วั ส ดุ สี เขี ยวภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี และสุ่ ม
ตัวอย่างด้วยวิธี เลื อ กแบบเจาะจงพื้ น ที่ บ ริ เวณที่ มี ก าร
ตัดหญ้า ตกแต่งกิ่ งไม้ พบว่า มี ป ริ มาณเศษวัสดุ สีเขี ยว
เกิ ดขึ้ นเฉลี่ยวันละ 200-300 กิ โลกรัม ส่ วนมากเกิ ดจาก
กิ จ กรรมการตั ด หญ้ า บริ เวณสนาม และไหล่ ท าง
กิ จ กรรมปรั บ ปรุ งภู มิ ทัศ น์ ภ ายในมหาวิท ยาลัย โดยมี
ค วาม ชื้ น เฉ ลี่ ยร้ อ ยล ะ 21.42 มี ป ริ ม าณ เถ้ า เฉ ลี่ ย
ร้ อ ยละ 8.4 การปลู ก พื ช สี เขี ย วภายในมหาวิท ยาลัย มี
คุณประโยชน์มากมาย เช่นเดียวกับการปลูกพืชเพื่อการ
ตกแต่ ง ภู มิ ทั ศ น์ ใ นพื้ น ที่ ว่ า งของกรุ ง เทพมหานคร
สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ การกักเก็บก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ลดอุณหภูมิ ดูดซับความร้อน ลดความต้องการใน
การใช้พลังงาน เป็ นเครื่ องกรองอากาศ ลดมลภาวะทาง
อากาศและเสี ย ง ลดการไหลบ่ า ของนํ้ าฝน และลด
ความเร็ วของนํ้าที่ ไหล่ บ่าหน้าดิ น อี กทั้งมี อิท ธิ พ ลต่ อ
สภาพจิตใจ และสุขภาพอนามัยของผูใ้ ช้บริ การ ซึ่งผูว้ จิ ยั
[7] ให้ ข ้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่าร้ อ ยละ 87 ของวัส ดุ สี เขี ย วใน
พื้นที่กรุ งเทพฯ ถูกกําจัดโดยการฝังกลบ มีเพียงร้อยละ 8
เท่านั้นที่นาํ มาหมักทําปุ๋ ย เพื่อการหมุนเวียนธาตุอาหาร
ในการบํารุ งต้นไม้ในพื้นที่กรุ งเทพฯ ดังนั้นหากมีการนํา
เศษวัสดุสีเขียวกลับมาใช้ประโยชน์ในรู ปการหมักทําปุ๋ ย
จะสามารถช่ ว ยลดงบประมาณการสั่ ง ซื้ อ ปุ๋ ยได้ และ
ส าม ารถ ห มุ น เวี ย น ธาตุ อ าห ารที่ สํ าคั ญ ต่ อ การ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช เข้ า สู่ ระบบได้ อี ก ครั้ ง ซึ่ งผล

ปล่อยให้เศษวัสดุสีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ย่อยสลาย
เองตามธรรมชาติ จะใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่า
เศษพืชผักชนิดอื่น ๆ พืชที่มีส่วนประกอบของเซลลูโลส
จึงเป็ นสาเหตุให้เกิดการย่อยสลายได้ชา้ เป็ นปั ญหาอย่าง
ยิง่ กับเศษวัสดุสีเขียวที่ มีปริ มาณมากที่ เกิ ดขึ้นทุกวัน จึ ง
จําเป็ นต้องหาวิธีการและพื้นที่ในการกําจัด ดังนั้น หากมี
การหมักทําปุ๋ ยโดยการนําเศษวัสดุสีเขียวมาเป็ นวัตถุดิบ
ร่ วมกับมูลฝอยจากตลาดสด เพื่ อเพิ่มปฏิ กิริยาการย่อย
สลายให้ ร วดเร็ ว ยิ่งขึ้ น จึ งน่ าจะเป็ นทางออกของการ
หมุนเวียนสารอาหารจากเศษวัสดุเหลือทิ้ งอินทรี ยจ์ าก
2 แหล่งกําเนิดให้เกิดประสิ ทธิภาพมากที่สุด [6]
3.2. สมบัตทิ างกายภาพและเคมี
3.2.1 วิเคราะห์ สมบัติทางกายภาพและเคมีของมูลฝอย
จากตลาดสด
มูลฝอยจากตลาดสดเทศบาลเมืองปั ตตานี มีปริ มาณ
มูลฝอยเฉลี่ย 2 ตันต่อวัน มีความหนาแน่ นของมูลฝอย
703.03 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบองค์ประกอบของ
มูล ฝอยเรี ยงตามลําดับ จากมากไปน้อยดังนี้ 1. เศษผัก
ร้อยละ 53.78 2. เศษผลไม้ร้อยละ 19.56 3. เศษกระดาษ
ร้อยละ 15.33 4. เศษถุงพลาสติกร้อยละ 8.00 5.เศษโฟม
ร้ อ ยละ 1.33 6. เศษเนื้ อสั ต ว์ร้ อ ยละ 0.67 7. กระป๋ อง
โลหะร้อยละ 0.67 8. ขวดแก้วร้ อยละ 0.44 และ9. ขวด
พลาสติกใสร้อยละ 0.22 ซึ่งมีขยะอินทรี ยเ์ กิดขึ้นปริ มาณ
มากที่ สุ ด โดยขยะอิ น ทรี ย์มี ค วามชื้ น ร้ อ ยละ 86.78
มีปริ มาณเถ้าร้อยละ 4.01 แสดงดังตารางที่ 1 ด้วยสมบัติ
การเน่ าเสี ยได้ง่าย ส่ งกลิ่นเหม็น หากขยะอินทรี ยม์ ีการ
เน่ าเสี ยจะเป็ นแหล่งรวมของพาหะนําโรค และเชื้อโรค
มู ล ฝอยจากตลาดสดจึ งจําเป็ นต้อ งกําจัด ด้ว ยวิธีก ารที่
ถู ก ต้ อ งและเห มาะสม ห ากพิ จารณ าสมบั ติ ด้ า น
40
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ที่ สุ ด และมี ป ริ มาณธาตุ อ าหารหลั ก ภายหลั ง การ
เกิ ดปฏิ กิริยาการย่อยสลายอย่างสมบู รณ์ มากที่ สุ ดดังนี้
ปริ มาณไนโตรเจนร้อยละ 1.31 ปริ มาณฟอสฟอรัสร้อย
ละ 1.63 และปริ มาณโพแทสเซี ยมร้อยละ 0.56 วัตถุดิบ
ทําให้ได้สารปรับปรุ งคุ ณภาพดิ น ที่ เป็ นผลิตภัณ ฑ์ที่ มี
สมบัติตามเงื่อนไขมาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ย ์ ทั้งนี้ หากมีการ
สับให้เป็ นชิ้นขนาดเล็ก มีการออกแบบรู ปแบบภาชนะที่
ใช้ ห มั ก ให้ สั ม ผั ส อากาศมากที่ สุ ด [9] มี การเติ ม
เชื้ อจุลินทรี ยจ์ ากมูลวัวที่ สามารถย่อยสลายสารอินทรี ย ์
ในกองปุ๋ ยหมักได้อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ ว จะเป็ นการเร่ ง
การย่อยสลายได้ดีย่งิ ขึ้น และได้สารอินทรี ยท์ ี่ยอ่ ยสลาย
ได้ง่าย [10]

การศึ กษาการหมักทําปุ๋ ยจากตลาดสดร่ วมกับเศษวัสดุ
สี เขี ยวภายในสถาบัน การศึ กษาซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 5 ชุ ด
การทดลอง พบว่า ภายหลัง การหมัก ทํา ปุ๋ ยเป็ นเวลา
49 วัน มี การวิเคราะห์ ปริ มาณธาตุอาหารหลักที่ จาํ เป็ น
ต่อการเจริ ญเติบโตของพืช พบปริ มาณไนโตรเจนในทุก
ชุดการทดลองอยู่ในช่วงร้อยละ 0.68-1.31 ของนํ้าหนัก
แห้ง ปริ มาณฟอสฟอรัสอยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.49-2.60 ของ
นํ้าหนักแห้ง และปริ มาณโพแทสเซี ยมอยูใ่ นช่วงร้อยละ
0.17-0.33 ของนํ้ าห นั ก แห้ ง ซึ่ งชุ ด การทดลองที่ มี
อัตราส่วนของเศษวัสดุอินทรี ยจ์ ากตลาดสดเป็ นสองเท่า
ของเศษวัสดุสีเขียวโดยมีมูลวัวเป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาจะมี
แนวโน้มการเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายอย่างรวดเร็ วมาก

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของมูลฝอยจากตลาดสดเทศบาลเมืองปั ตตานี
Components
1. Biodegradable components
Vegetable residues
Fruit residues
Meat residues
Paper
Wood and leaf
Subtotal
2. Non- Biodegradable components
Glass
Plastic bags
Foam
Canned food
Bone
Rubber
Leather
Subtotal
Total
Moisture content (%)
Bulk density ( kg /m³)
Remark 1: results observed by the author
2: results of fresh food market from Hat Yai, Municipality, 2001 [8]
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% wet.wt
1

2

53.78
19.56
0.67
15.33
89.33

85.84

0.44
8.22
1.33
0.67
10.67
100.00
86.78
703.03

2.47
0.38
0.04
0.05
2.94
100.00
79.51
304.00

8.12
3.10
97.06
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4. สรุปผล

5. กิตติกรรมประกาศ

มูลฝอยจากตลาดสดเทศบาลเมื องปั ตตานี เกิ ดจาก
กิ จ กรรมการซื้ อขาย แลกเปลี่ ย นสิ น ค้า และบริ การ
มี ป ริ ม าณเฉลี่ ย 2 ตัน ต่ อ วัน มี ก ารจัด การมู ลฝอยอย่าง
เป็ นระบบ ตลอดจนมี ก ารคัด แยกขยะรี ไ ซเคิ ล ได้แ ก่
ขวดพลาสติ ก กระป๋ อง และขวดแก้ว โดยเจ้าของแผง
และเจ้าหน้าที่ เทศบาล นอกจากนี้ ยังมี การนําเศษวัส ดุ
เหลือใช้จากการชําแหละเนื้ อสัตว์มาใช้ประโยชน์ใหม่
ในรู ปแบบการเลี้ ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ เจ้าของ
แผงและลดปริ มาณมูลฝอยอย่างมีประสิ ทธิภาพ จากการ
เก็บตัวอย่างด้วยวิธี quartering sampling พบว่า มูลฝอยมี
องค์ป ระกอบมู ล ฝอยเรี ย งตามลํา ดับ จากมากไปน้อ ย
3 อันดับแรกคือ เศษผักร้อยละ 53.78 เศษผลไม้ ร้อยละ
19.56 และ เศษกระดาษร้อยละ 15.33 พบมูลฝอยอินทรี ย ์
เกิดขึ้นปริ มาณมากที่สุด โดยขยะอินทรี ยม์ ีความชื้นร้อย
ละ 86.78 มีปริ มาณเถ้าร้อยละ 4.21 มูลฝอยจากตลาดสด
เป็ นมู ล ฝอยที่ ย่อ ยสลายได้ง่ า ยและมี ค วามชื้ น สู ง จึ ง
เหมาะสมสําหรั บ การนํามาหมัก ทํา ปุ๋ ย ส่ ว นเศษวัส ดุ
สี เขียวจากกิจกรรมตัด ตกแต่งกิ่งไม้ และตัดหญ้าบริ เวณ
โดยรอบ มห าวิ ท ยาลั ย เกิ ด ขึ้ นเป็ นป ระจํ า ทุ กวัน
เฉลี่ ยวัน ละ 200-300 กิ โลกรั ม มี วิธีการกําจัด 4 วิธี คื อ
1. เทกองกลางแจ้ง 2. การหมักทําปุ๋ ย 3. นําไปเลี้ยงสัตว์
และ 4. กองทิ้งบริ เวณที่ ตดั ตกแต่ง แนวทางการจัดการ
มูลฝอยอินทรี ยท์ ี่ดีที่สุดคือ การหมักทําปุ๋ ยโดยใช้วตั ถุดิบ
ร่ วมระหว่างมูลฝอยอิ นทรี ยจ์ ากตลาดสดกับเศษวัสดุ สี
เขียวและเพิ่มตัวเร่ งปฏิ กิริยาให้เกิ ดการย่อยสลายอย่าง
รวดเร็ ว ดังนั้น จึ งควรมีการวิจยั อัตราส่ วน และเงื่อนไข
ที่เหมาะสมในการหมักทําปุ๋ ย แนวโน้มการเกิดปฏิกิริยา
และปริ มาณธาตุอาหารในลําดับต่อไป

ขอขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ กองอาคารและสถานที่
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ตตานี
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมือง
ปั ตตานี ที่ เอื้อเฟื้ อสถานที่ เก็บตัวอย่างทําวิจยั ขอบคุ ณ
เจ้าหน้ าที่ ศู น ย์เครื่ อ งมื อ กลาง คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ที่เอื้อเฟื้ ออุปกรณ์ตลอดการวิจยั
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