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การจดัการมูลฝอยจากตลาดสดและเศษวสัดุสีเขยีวภายใน

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นการจดัการมูลฝอยอินทรียเ์พ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์ใหม่ในรูปการหมุนเวียนธาตุอาหาร เพ่ือ

ศึกษาขอ้มูลการจดัการมูลฝอยจากตลาดสดและภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยศึกษาสมบติัทางกายภาพ 

และเคมี จากผลการศึกษาพบวา่ ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีมีปริมาณมูลฝอยเฉล่ีย 2.00 ตนัต่อวนั มีความหนาแน่น 

0.70 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีองคป์ระกอบเรียงตามลาํดบัคือ เศษผกั ร้อยละ 53.78 เศษผลไมร้้อยละ 19.56 และ

เศษกระดาษร้อยละ 15.33 มีความช้ืนร้อยละ 86. 78 ภายในตลาดสดมีการคดัแยกมูลฝอยและนาํไปเล้ียงสัตว ์ไดแ้ก่ 

เล้ียงปลาดุก เป็ด และแพะ ส่วนเศษวสัดุสีเขียวภายในมหาวิทยาลยัเกิดจากกิจกรรมตดัหญา้ ตกแต่งก่ิงไม ้และการปรับ

ภูมิทศัน์ มีปริมาณเฉล่ีย 300.00 กิโลกรัมต่อวนั มีแนวทางการจดัการ 3 แนวทางคือ การหมกัทาํปุ๋ย เทกองกลางแจง้ 

และเล้ียงสตัว ์ส่วนใหญ่ใชว้ธีิการเทกองใหย้อ่ยสลายตามธรรมชาติ จึงตอ้งใชเ้น้ือท่ีมาก ดงันั้น การนาํเศษวสัดุอินทรีย์

จากตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีและภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมาหมกัร่วมกนั จึงเป็น

แนวทางการจดัการมูลฝอยอินทรียแ์ละไดส้ารปรับปรุงคุณภาพดินท่ีเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืชซ่ึงปริมาณ

ธาตุอาหารหลกั พบวา่ มีค่าเกินค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย ์ไดแ้ก่ ปริมาณไนโตรเจนร้อยละ 1.31 ฟอสฟอรัสร้อยละ 1.63 

และโพแทสเซียมร้อยละ 0.56 ดงันั้นจึงสามารถนาํมาเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดินได ้
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The Solid Waste Management from Fresh Market and Green Residues in 
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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 

 [1] รายงานสถานการณ์มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในประเทศ

ไท ยปี  2559 พ บ ว่า ทั่ วป ระ เท ศ มี ป ริม าณ มู ล ฝ อ ย       

27.06 ลา้นตนั มีอตัราการเกิดมูลฝอย 1.14 กิโลกรัมต่อ

คนต่อวนั เพ่ิมข้ึนจากเดิม 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั   

ใน ปี  2557 ต าม กิ จ ก รรม ก ารอุ ป โภ ค บ ริโภ ค ข อ ง

ประชากรในประเทศ แม้ว่าทุกภาคส่วนจะมีความ

พยายามในการรณรงค์จัดการมูลฝอยเพ่ิมมากข้ึน

โดยเฉพาะการรณรงคป์ลูกจิตสํานึกในการคดัแยกขยะ 

และการนํากลับมาใช้ใหม่ แต่การแก้ปัญหาเร่ืองขยะ     

ก็ยงักลายเป็นวาระแห่งชาติในเกือบทุกรัฐบาล จนมาถึง

รัฐบาลสมยัปัจจุบนัก็เช่นเดียวกนั เร่ืองขยะตกคา้ง (หลุม

ฝังกลบเก่า) การคัดแยก ณ แหล่งกาํเนิด วิธีการกาํจัด 

และการนํากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ 

ยงัคงให้ความสําคญัเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการคดัแยก  

มูลฝอยรีไซเคิล ณ จุดกาํเนิด การนํากลบัมาใช้ใหม่ใน

รูปแบบต่าง ๆ การหมุนเวียนธาตุอาหารในรูปแบบของ

สารปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธีการหมักทําปุ๋ยจาก     

มูลฝอยอินทรีย ์การนํามูลฝอยอินทรียก์ลับมาใช้ใหม่  

ไม่เพียงได้สารปรับปรุงคุณภาพดิน (soil conditioner) 

แ ต่ ย ัง ช่ ว ย ล ด ก าร ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ าซ เรื อ น ก ร ะ จ ก 

(คาร์บอน ไดออกไซด์  และมี เทน) ท่ี ส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศได้อีกด้วย [2-3] โดยเฉพาะ

บริเวณหลุมฝังกลบมูลฝอย ภายหลังปฏิกิริยาการ      

ย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน จะเกิดก๊าซมีเทนเป็น

ผลผลิตตามมา ส่วนมูลฝอยท่ี มีองค์ประกอบของ

สารอินทรียเ์ป็นส่วนใหญ่ ด้วยสมบัติการเน่าเสียง่าย 

และย่อยสลายตามธรรมชาติไดอ้ย่างรวดเร็ว [4] หากมี

การจัดการท่ีเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ   

คดัแยกจากแหล่งกาํเนิดมูลฝอยในชุมชน อาคารท่ีพกั-

อาศยั โรงแรม อาคารพาณิชย ์และแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ      

มูลฝอยอินทรียเ์หล่าน้ีสามารถนาํกลบัมาหมุนเวียนใน

รูปสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยวิธีการหมัก  

ทําปุ๋ยได้อีกด้วย เช่นเดียวกับหน่วยงานการปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและสถาบันการศึกษาท่ีดําเนินนโยบาย      

สีเขียวและการรณรงคเ์ร่ืองการจดัการมูลฝอยภายใตช่ื้อ

โครงการ green city และ green university  

 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็น

อีกสถาบันการศึกษาท่ี เร่ิมใช้นโยบายมหาวิทยาลัย        

สีเขียวในปี 2559 มีการจดักิจกรรมภายในมหาวิทยาลยั  

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม เป็นแนวคิดของการพฒันา

การศึกษาควบคู่กับการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน    

การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวภายในมหาวิทยาลัย และการนํา    

วสัดุกลบัมาใชใ้หม่ในรูปสารปรับปรุงคุณภาพดิน จาก

แนวคิดการนาํเศษวสัดุจากการตกแต่งก่ิงไม ้ใบไมท่ี้ร่วง

หล่น และสนามหญา้ภายในมหาวทิยาลยัจดัเป็นเศษวสัดุ       

สีเขียว (green residues) ท่ีปัจจุบนัมหาวิทยาลยัสงขลา-

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสบปัญหาในการกาํจดั

เน่ืองจากยอ่ยสลายไดช้า้ จาํเป็นตอ้งจดัหาสถานท่ีกาํจดั

อยา่งเพียงพอ ซ่ึง ณ ปัจจุบนั การจดัการเศษวสัดุสีเขียว

ภายในสถาบันยงัไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจาก

ตอ้งใชเ้วลาในการหมกัทาํปุ๋ยนานมากกว่า 60 วนั และ

พ้ืนท่ีกองปุ๋ยมีจาํกดั อน่ึง เศษวสัดุสีเขียวมีองคป์ระกอบ

ของลิกโนเซลลูโลส ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก    

ใช้เวลานานจึงตอ้งใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนาน

กวา่เศษผกัและเศษผลไม ้[4] 

 ดงันั้น แนวทางการนาํมูลฝอยอินทรียจ์ากตลาดสด

ซ่ึงมีปริมาณมากและมีความช้ืนสูง จึงเหมาะสาํหรับการ

ยอ่ยสลายโดยแบคทีเรียแบบใชอ้อกซิเจน หากนาํมาผา่น

กระบวนการหมกัทาํปุ๋ยร่วมกับเศษวสัดุสีเขียวภายใน

มหาวิทยาลยัท่ีย่อยสลายตามธรรมชาติไดย้าก จึงน่าจะ

เป็นทางออกของการแกปั้ญหามูลฝอยร่วมกนัระหว่าง    
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ห น่ ว ย ง า น ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ

สถาบนัการศึกษา ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความสําคญัของการ

จดัการมูลฝอยร่วมกนัแบบบูรณาการระหวา่งหน่วยงาน 

โ ด ย ใ ห้ ค ว าม สํ า คั ญ ตั้ ง แ ต่ ก าร จั ด ก าร มู ล ฝ อ ย                  

ณ แหล่งกาํเนิด ไดแ้ก่ ตลาดสด และมหาวิทยาลยั โดย

จาํแนกองคป์ระกอบของมูลฝอย การจดัการมูลฝอยและ

การนํากลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ จากนั้ นนําข้อมูลมา

วเิคราะห์รูปแบบการจดัการมูลฝอยท่ีเหมาะสมระหวา่ง 

2 หน่วยงานในลาํดบัต่อไป เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการ

พิจารณาเสนอแนะแนวทางการจัดการมูลฝอยให้เกิด

ประโยชน์มากท่ีสุด 
 

2. อุปกรณ์และวธีิการทดลอง 
 

2.1 อุปกรณ์ 

 อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ใ ช้ ใ น ก าร เก็ บ ตัว อ ย่ าง เพ่ื อ ศึ ก ษ า

องคป์ระกอบ และความหนาแน่น ไดแ้ก่ กระสอบ คราด 

ถุงมือ รองเท้าบูท เคร่ืองชั่งนํ้ าหนัก ถังขนาด 11 ลิตร 

ตะแกรงเขียว ผา้ใบรองพ้ืน และพลัว่ 

 อุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ 

และเคมี ได้แก่ erlenmeyer flask ขนาด 250 มิลลิลิตร  

นํ้ ากลั่น  เค ร่ืองเขย่า ตู ้อบ ถาดอลูมิ เนียม เค ร่ืองชั่ง

นํ้ าหนกั porcelain crucible และโถดูดความช้ืน 
 

2.2 วธีิการศึกษางานวจิยั 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

2.2.1 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิด้านการจัดการมูลฝอยจาก

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

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

 โดยวิธีการสงัเกต สอบถาม และสมัภาษณ์จากพอ่คา้ 

แม่คา้ และเจา้หน้าท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งทบทวนเอกสาร

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและสถิติต่าง ๆ 

2.2.2 ศึกษาลกัษณะทางกายภาพและเคม ี

 โดยการสุ่มตัวอย่างมูลฝอยจากตลาดสดจากแผง

ร้านคา้ และจุดรวบรวมมูลฝอยทั้งหมด 7 จุดกระจายทัว่

บริเวณภายในตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี จํานวน    

มูลฝอย 62.3 กิโลกรัม จากนั้นทาํการสุ่มตวัอยา่งมูลฝอย

โดยวิธี quartering sampling จะคงเหลือมูลฝอยจาํนวน 

45 กิโลกรัม เพ่ือนาํมาวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพและ

เคมี ส่วนเศษวสัดุสีเขียวทาํการสุ่มตวัอยา่งจากกิจกรรม

ตดัหญา้ ตดัแต่งก่ิงไม ้และปรับภูมิทัศน์ ให้ได้จาํนวน    

1 คนัรถปิคอพั จากนั้นทาํการสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการ

เช่นเดียวกบัการสุ่มตวัอยา่งมูลฝอย เพ่ือนาํมาหาสมบติั

ทางกายภาพ  และเคมี  ได้แก่  องค์ป ระกอบ ความ

หนาแน่น และความช้ืน  

2.2.3 จดบันทกึข้อมูล นําผลมาวเิคราะห์ 

 เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยจากตลาดสด

และเศษวสัดุสีเขียวภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตปัตตานีท่ีเหมาะสมในลาํดบัถดัไป 

 

3. ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

3.1 วิเคราะห์รูปแบบการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุ   

สีเขียว 

3.1.1 การจัดการมูลฝอยจากตลาดสด เทศบาลเมือง

ปัตตานี จงัหวดัปัตตาน ี

 ตลาดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวดัปัตตานี เป็น

แหล่งกาํเนิดมูลฝอยขนาดใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัปัตตานี 

เกิดจากกิจกรรมการจําหน่ายสินค้าและบริการใน

ทอ้งถ่ิน เปิดให้บริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 14.00-19.00 น. 

คนทั่วไปรู้จกักนัดีในช่ือ ตลาดขยะ (มีการซ้ือขายและ

แลกเปล่ียนสินคา้มือ 2 ร่วมดว้ย) ส่วนมากจะเป็นเส้ือผา้ 
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กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์ไฟฟ้า ของเล่น และอ่ืน ๆ ส่วน

ทุกวนัจันทร์ พฤหัสบดี และเสาร์ จะเป็นตลาดสดท่ี

จําหน่ายของสดเป็นส่วนใหญ่ เปิดให้บริการตั้ งแต่   

เวล า  05.00-13.00 น . จ าก ก าร ส อ บ ถ าม เจ้าห น้ า ท่ี       

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลเมืองปัตตานี 

พบวา่ มีแผงสินคา้มากกวา่ 300 แผง สินคา้ท่ีจาํหน่ายมี

ความหลากหลายทั้งภายในและภายนอกทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 

ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล สินคา้สําเร็จรูป และ  

อ่ืน ๆ ดว้ยขอ้จาํกดัเร่ืองเวลา ระยะทาง การบรรจุหีบห่อ

ท่ีไม่เหมาะสม และการรักษาความสด และความสะอาด

ของสินคา้ไม่สามารถคงความสดไวไ้ดน้าน จึงส่งผลให้

เกิดของเหลือท้ิงจากการจาํหน่ายสินคา้จาํนวนมาก เฉล่ีย

วนัละ 2 ตัน สินค้าท่ีเน่าเสีย เส่ือมคุณภาพ ตลอดจน

บรรจุภณัฑ์ท่ีใส่สินค้า หรือเศษวสัดุจากการชําแหละ

เน้ือสตัวแ์ละสตัวท์ะเล จึงตอ้งมีระบบการเก็บรวบรวมท่ี

ดีและมีประสิทธิภาพ มูลฝอยจากตลาดสดแสดงในรูปท่ี 

1 (ก) เศษผกั เศษผลไม ้และ (ข) เศษช้ินส่วนเน้ือสัตว์

 

 
                       (ก) เศษผกั เศษผลไม ้และอ่ืนๆ                                            (ข) เศษช้ินส่วนเน้ือสตัว ์

รูปที ่1 มูลฝอยจากตลาดสด 

 

ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีมีระบบการคัดแยก  

มูลฝอยตั้งแต่ตน้นํ้ าหรือจากแผงสินคา้ โดยเจา้ของแผง

สินคา้ดาํเนินการด้วยตนเอง ส่ิงท่ีคัดแยกส่วนใหญ่จะ

เป็น เศษผกั ผลไม ้และเน้ือสัตวช์นิดต่าง ๆ การคดัแยก

แบ่งตามการนาํไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบ

คือ แบบท่ี 1 เจ้าของแผงเป็นเจ้าของบ่อเล้ียงปลาดุก 

เล้ียงววั และแพะ จะนําเศษวสัดุเหล่าน้ีไปเล้ียงสัตว์

โดยตรง และแบบท่ี 2 เจา้ของแผงเก็บรวบรวมไวเ้พ่ือ

จาํหน่ายใหก้บัเจา้ของบ่อปลาดุก หรือนาํไปเล้ียงววั และ

แพะโดยแบบท่ี 2 เจา้ของแผงมีรายไดจ้ากการจาํหน่าย

เศษวสัดุเหลือท้ิงเหล่าน้ี โดยเศษช้ินส่วนไก่จะขายใน

ราค ากิ โลก รัม ล ะ 10 บ าท  (ป ริม าณ รวม ทั้ งต ลาด         

150 กิโลกรัมต่อวนั) เศษช้ินส่วนปลาจะขายในราคา

กิโลกรัมละ 4-5 บาท (ปริมาณรวมทั้งตลาด 70 กิโลกรัม

ต่อวนั)  ส่วนเศษผกัหรือผลไมท่ี้เน่าเสียไม่สามารถนํา

กลบัมาใชป้ระโยชน์หรือเล้ียงสัตวไ์ดจ้ะถูกรวบรวมใส่

ในถงั 200 ลิตร ซ่ึงทางเทศบาลจดัเตรียมไวเ้พ่ือรวบรวม 

มูลฝอยทั้ งหมดจากตลาดสด ส่วนการเก็บขนจะใช้รถ



บทความวิจยั                                                               วารสารวิชาการเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 3  กนัยายน – ธนัวาคม  2561 

The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 3  September – December  2018 

 

38 

เก็บขนแบบไฮโดรลิกอดัทา้ยจาํนวน 1 คนั เก็บรวบรวม

ขยะจากถงั 200 ลิตร เพ่ือนาํไปกาํจดั ณ หมู่ 1 บา้นแบรอ    

ต.หนองแรด อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี ด้วยวิธีการเทกอง

กลางแจง้ ระบบการจดัการมูลฝอยภายในตลาดสดแสดง

ดงัรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 ระบบการจดัการมูลฝอยจากตลาดเทศบาลเมืองปัตตานี 

 

 ในทวีปยุโรป อาหารสดร้อยละ 20 ท่ีมีการซ้ือมา

บริโภคภายในครัวเรือนจะคงเหลือเป็นของเสีย ซ่ึงของ

เสียส่วนใหญ่ประกอบด้วย เน้ือสัตว ์ปลา ผกั และนม 

[5] เช่นเดียวกับประเภทของเสียท่ีเกิดจากตลาดสด 

แห ล่ งกําเนิ ด มู ล ฝ อยต้น ท างท่ี มี มู ล ฝ อ ยป ระเภ ท

สารอินทรีย์จํานวนมาก มูลฝอยเหล่าน้ีสัมพันธ์กับ

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และปัญหาทางสังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ 

มีผลต่อพฤติกรรมและทศันคติการบริโภคท่ีเกินความ

พอดีท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้อาหารสดจาํนวนมาก ผล

การศึกษ าปั จจัย ท่ี มีผลต่อการเกิด มูลฝอยสดของ

ผูบ้ริโภคในประเทศเยอรมนี พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่

สนใจเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากมูลฝอยสด ซ่ึงมี

ความคิดเห็นไม่ไดส้ร้างปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจาก

สามารถยอ่ยสลายตามธรรมชาติได ้[2] 

 

3.1.2 การจัดการเศษวัสดุสีเขียวภายในมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

 ปี  พ .ศ. 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เร่ิม

แนวคิดด้านการจัดการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการบูรณาการ

ร่วมกับการจัดกิจกรรมภายในสถาบันการศึกษาท่ี

สามารถลดกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนภายใน

สถาบันได้ ดังนั้น กลยทุธ์ด้านการจดัการมหาวิทยาลยั   

สีเขียวจึงเกิดภายในสถาบนัตามนโยบายของผูบ้ริหารท่ี
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เน้นการทาํกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม หน่ึงใน

เกณฑ์การช้ีวดัจะให้ความสําคัญกับการปรับภูมิทัศน์

ห รื อ ก า ร เ พ่ิ ม พ้ื น ท่ี สี เ ขี ย ว ภ า ย ใ น ส ถ า บั น  ซ่ึ ง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นอีก

วทิยาเขตท่ีให้ความสาํคญัในการปลูกตน้ไมแ้ละตกแต่ง

ก่ิงไมเ้ป็นประจาํ ดงันั้น เศษวสัดุเหลือท้ิงจากกิจกรรม

ตดัตกแต่งก่ิงไม ้การตดัหญา้ ร้ือถอนตน้ไม ้และการเก็บ

กวาดใบไมท่ี้ร่วงหล่น จึงจาํเป็นตอ้งนาํไปกาํจดัทุกวนั 

จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีกองอาคารและสถานท่ีซ่ึง

เป็นผูดู้แลและรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับระบบการ

จดัการเศษวสัดุสีเขียวภายในวิทยาเขต พบว่า เกิดจาก

กิจกรรมการตดัหญา้บริเวณสนามหญา้และไหล่ทางมาก

ท่ีสุด โดยมีปริมาณเศษวสัดุสีเขียวเกิดข้ึนเฉล่ียวนัละ 

200-300 กิ โ ล ก รั ม  เศ ษ วัส ดุ สี เขี ย ว ท่ี ตัด เส ร็ จ ส้ิ น 

เจา้หนา้ท่ีจะรวบรวมเป็นกอง รวมกนัเป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือรอ

การเก็บขนโดยเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย โดยใช้รถ     

อีแต๋นและรถสามล้อต่อด้านขา้ง เพ่ือขนถ่ายเศษวสัดุ     

สีเขียว แลว้นาํไปกาํจดัภายในสถาบนั ซ่ึงมีวิธีการกาํจดั

แบ่งออกเป็น 4 วิธีการ ดงัน้ี 1. เทกองกลางแจง้บริเวณท่ี

รกร้างภายในมหาวิทยาลยั 2. นาํไปหมกัทาํปุ๋ย ร่วมกบั

การเติมมูลววัซ่ึงใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลาย

ภายในกองปุ๋ยหมกั 3. นําไปเป็นอาหารของสัตวเ์ค้ียว

เอ้ืองไดแ้ก่ ววัและแพะ ซ่ึงมีบุคคลภายนอกสถาบนัเป็น

คนมาตดัหญ้าบางประเภทเพ่ือนําไปเล้ียงสัตว ์และ 4. 

ปล่อยท้ิงไวบ้ริเวณโคนตน้ไม ้หรือบริเวณท่ีตดั เพ่ือให้มี

การย่อยสลายตามธรรมชาติ ระบบการจดัการเศษวสัดุ        

สีเขียวภายในมหาวทิยาลยัแสดงดงั รูปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3 การจดัการเศษวสัดุสีเขียวภายในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 

 เศษวสัดุสีเขียว มีส่วนประกอบของผนังเซลล์หรือ

ลิ ก โ น เซ ล ลู โ ล ส  (lignocellulose) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย             

1. เซลลูโลสท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดร้อยละ 40-50 2. เฮมิ-

เซลลูโลส มีปริมาณร้อยละ 20-30 พบมากในพืชตระกูล

หญา้ ผกัและผลไม ้และ 3. ลิกนิน มีปริมาณใกลเ้คียงกบั

เฮมิเซลูโลส ร้อยละ 20-30 เป็นสารท่ีไม่ละลายทั้ งใน

กรดและด่างแก่ เป็นส่วนประกอบของเปลือก ซัง หรือ

เยื่อใยของรากและลาํต้นพืช ดังนั้ น จะเห็นได้ว่าหาก
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ปล่อยให้เศษวสัดุสีเขียวภายในมหาวิทยาลยั ย่อยสลาย

เองตามธรรมชาติจะใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่า

เศษพืชผกัชนิดอ่ืน ๆ พืชท่ีมีส่วนประกอบของเซลลูโลส 

จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการยอ่ยสลายไดช้า้ เป็นปัญหาอยา่ง

ยิ่งกบัเศษวสัดุสีเขียวท่ีมีปริมาณมากท่ีเกิดข้ึนทุกวนั จึง

จาํเป็นตอ้งหาวธีิการและพ้ืนท่ีในการกาํจดั ดงันั้น หากมี

การหมกัทาํปุ๋ยโดยการนาํเศษวสัดุสีเขียวมาเป็นวตัถุดิบ

ร่วมกับมูลฝอยจากตลาดสด เพ่ือเพ่ิมปฏิกิริยาการย่อย

สลายให้รวดเร็วยิ่งข้ึน จึงน่าจะเป็นทางออกของการ

หมุนเวียนสารอาหารจากเศษวสัดุเหลือท้ิงอินทรียจ์าก   

2 แหล่งกาํเนิดใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด [6] 
 

3.2. สมบัตทิางกายภาพและเคม ี
 

3.2.1 วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของมูลฝอย

จากตลาดสด  

 มูลฝอยจากตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี มีปริมาณ

มูลฝอยเฉล่ีย 2 ตนัต่อวนั มีความหนาแน่นของมูลฝอย 

703.03 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบองคป์ระกอบของ

มูลฝอยเรียงตามลาํดับจากมากไปน้อยดังน้ี 1. เศษผกั

ร้อยละ 53.78 2. เศษผลไมร้้อยละ 19.56 3. เศษกระดาษ

ร้อยละ 15.33 4. เศษถุงพลาสติกร้อยละ 8.00 5.เศษโฟม

ร้อยละ 1.33 6. เศษเน้ือสัตว์ร้อยละ 0.67 7. กระป๋อง

โลหะร้อยละ 0.67 8. ขวดแกว้ร้อยละ 0.44 และ9. ขวด

พลาสติกใสร้อยละ 0.22 ซ่ึงมีขยะอินทรียเ์กิดข้ึนปริมาณ

มากท่ีสุด โดยขยะอินทรีย์มีความช้ืนร้อยละ 86.78        

มีปริมาณเถา้ร้อยละ 4.01 แสดงดงัตารางท่ี 1 ดว้ยสมบติั

การเน่าเสียไดง่้าย ส่งกล่ินเหม็น หากขยะอินทรียมี์การ

เน่าเสียจะเป็นแหล่งรวมของพาหะนาํโรค และเช้ือโรค 

มูลฝอยจากตลาดสดจึงจาํเป็นต้องกําจัดด้วยวิธีการท่ี

ถู ก ต้อ งแ ล ะ เห ม าะ ส ม  ห าก พิ จ ารณ าส ม บั ติ ด้ าน

องค์ประกอบของมูลฝอยท่ีมีสารอินทรียป์ริมาณมาก

ท่ีสุด สามารถยอ่ยสลายไดง่้ายและมีความช้ืนสูง จึงควร

นาํไปหมกัทาํปุ๋ย เพ่ือหมุนเวียนธาตุอาหารท่ีสําคญัต่อ

การเจริญเติบโตของพืชในลาํดบัต่อไป 

3.2.2 วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของเศษวัสดุ

สีเขียวภายในสถาบัน 

 จ าก ก าร เก็ บ ตัว อ ย่ าง เศ ษ วัส ดุ สี เขี ย ว ภ าย ใ น

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีเลือกแบบเจาะจงพ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีการ   

ตดัหญา้ ตกแต่งก่ิงไม ้พบว่า มีปริมาณเศษวสัดุสีเขียว

เกิดข้ึนเฉล่ียวนัละ 200-300 กิโลกรัม ส่วนมากเกิดจาก

กิจกรรมการตัดห ญ้าบ ริเวณ สน าม และไห ล่ท าง 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย โดยมี

ค ว าม ช้ื น เฉ ล่ี ย ร้ อ ย ล ะ  21.42 มี ป ริ ม าณ เถ้า เฉ ล่ี ย           

ร้อยละ 8.4 การปลูกพืชสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยมี

คุณประโยชน์มากมาย เช่นเดียวกบัการปลูกพืชเพ่ือการ

ตกแต่งภูมิทัศน์ ในพ้ืนท่ีว่างของกรุงเทพมหานคร 

สามารถช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีการกกัเก็บก๊าซคาร์บอนไดออก-

ไซด์ ลดอุณหภูมิ ดูดซับความร้อน ลดความตอ้งการใน

การใชพ้ลงังาน เป็นเคร่ืองกรองอากาศ ลดมลภาวะทาง

อากาศและเสียง ลดการไหลบ่าของนํ้ าฝน และลด

ความเร็วของนํ้ าท่ีไหล่บ่าหน้าดิน อีกทั้ งมีอิทธิพลต่อ

สภาพจิตใจ และสุขภาพอนามยัของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงผูว้จิยั 

[7] ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าร้อยละ 87 ของวสัดุสีเขียวใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ถูกกาํจดัโดยการฝังกลบ มีเพียงร้อยละ 8 

เท่านั้นท่ีนาํมาหมกัทาํปุ๋ย เพ่ือการหมุนเวียนธาตุอาหาร

ในการบาํรุงตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ดงันั้นหากมีการนาํ

เศษวสัดุสีเขียวกลบัมาใชป้ระโยชน์ในรูปการหมกัทาํปุ๋ย 

จะสามารถช่วยลดงบประมาณการสั่งซ้ือปุ๋ยได้ และ

ส า ม าร ถ ห มุ น เวี ย น ธ า ตุ อ าห าร ท่ี สํ าคัญ ต่ อ ก า ร

เจ ริญ เติบ โตของพื ชเข้า สู่ระบ บ ได้อีกค ร้ัง ซ่ึ งผล
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การศึกษาการหมกัทาํปุ๋ยจากตลาดสดร่วมกบัเศษวสัดุ   

สีเขียวภายในสถาบันการศึกษาซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ชุด

การทดลอง พบว่า ภายหลังการหมักทําปุ๋ยเป็นเวลา       

49 วนั มีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลกัท่ีจาํเป็น

ต่อการเจริญเติบโตของพืช พบปริมาณไนโตรเจนในทุก

ชุดการทดลองอยู่ในช่วงร้อยละ 0.68-1.31 ของนํ้ าหนัก

แหง้ ปริมาณฟอสฟอรัสอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.49-2.60 ของ

นํ้ าหนกัแห้ง และปริมาณโพแทสเซียมอยูใ่นช่วงร้อยละ 

0.17-0.33 ข อ งนํ้ าห นัก แห้ ง  ซ่ึ ง ชุด ก ารท ด ล อ งท่ี มี

อตัราส่วนของเศษวสัดุอินทรียจ์ากตลาดสดเป็นสองเท่า

ของเศษวสัดุสีเขียวโดยมีมูลววัเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาจะมี

แนวโนม้การเกิดปฏิกิริยาการยอ่ยสลายอยา่งรวดเร็วมาก

ท่ี สุด  และมี ป ริมาณ ธาตุอาห ารห ลักภายห ลังการ

เกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์มากท่ีสุดดังน้ี 

ปริมาณไนโตรเจนร้อยละ 1.31 ปริมาณฟอสฟอรัสร้อย

ละ 1.63 และปริมาณโพแทสเซียมร้อยละ 0.56 วตัถุดิบ

ทาํให้ได้สารปรับปรุงคุณภาพดิน ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี

สมบติัตามเง่ือนไขมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย ์ทั้ งน้ีหากมีการ

สบัใหเ้ป็นช้ินขนาดเลก็ มีการออกแบบรูปแบบภาชนะท่ี

ใช้ห มัก ให้ สั ม ผัส อ าก าศ ม าก ท่ี สุ ด  [9] มี ก าร เติ ม

เช้ือจุลินทรียจ์ากมูลววัท่ีสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์

ในกองปุ๋ยหมกัไดอ้ยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว จะเป็นการเร่ง

การยอ่ยสลายไดดี้ยิ่งข้ึน และไดส้ารอินทรียท่ี์ยอ่ยสลาย

ไดง่้าย [10]  

 

ตารางที ่1 องคป์ระกอบของมูลฝอยจากตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี 

Components 
% wet.wt 

1 2 

1. Biodegradable components  
Vegetable residues  
Fruit residues 
Meat residues 
Paper  
Wood and leaf 

 
53.78 
19.56 
0.67 

15.33 
- 

 
85.84 

 
- 

8.12 
3.10 

Subtotal 89.33 97.06 

2. Non- Biodegradable components 
Glass 
Plastic bags 
Foam 
Canned food 
Bone 
Rubber 
Leather 

 
0.44 
8.22 
1.33 
0.67 

- 
- 
- 

 
- 

2.47 
- 
- 

0.38 
0.04 
0.05 

Subtotal 10.67 2.94 

Total 100.00 100.00 

Moisture content (%) 86.78 79.51 

Bulk density ( kg /m³) 703.03 304.00 

Remark 1: results observed by the author 

               2: results of fresh food market from Hat Yai, Municipality, 2001 [8] 
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4. สรุปผล 

 มูลฝอยจากตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี เกิดจาก

กิจกรรมการซ้ือขาย แลกเปล่ียนสินค้าและบริการ         

มีปริมาณเฉล่ีย 2 ตันต่อวนั มีการจัดการมูลฝอยอย่าง 

เป็นระบบ ตลอดจนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ได้แก่ 

ขวดพลาสติก กระป๋อง และขวดแก้ว โดยเจ้าของแผง

และเจ้าหน้าท่ีเทศบาล นอกจากน้ียงัมีการนําเศษวสัดุ

เหลือใชจ้ากการชาํแหละเน้ือสัตวม์าใชป้ระโยชน์ใหม่

ในรูปแบบการเล้ียงสัตวเ์พ่ือสร้างรายได้ให้แก่เจา้ของ

แผงและลดปริมาณมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ จากการ

เก็บตวัอยา่งดว้ยวธีิ quartering sampling พบวา่ มูลฝอยมี

องค์ประกอบมูลฝอยเรียงตามลาํดับจากมากไปน้อย      

3 อนัดบัแรกคือ เศษผกัร้อยละ 53.78 เศษผลไม ้ร้อยละ 

19.56 และ เศษกระดาษร้อยละ 15.33 พบมูลฝอยอินทรีย์

เกิดข้ึนปริมาณมากท่ีสุด โดยขยะอินทรียมี์ความช้ืนร้อย

ละ 86.78 มีปริมาณเถา้ร้อยละ 4.21 มูลฝอยจากตลาดสด

เป็นมูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ง่ายและมีความช้ืนสูงจึง

เหมาะสมสําหรับการนํามาหมักทําปุ๋ย ส่วนเศษวสัดุ     

สีเขียวจากกิจกรรมตดั ตกแต่งก่ิงไม ้และตดัหญา้บริเวณ

โด ยรอ บ ม ห าวิท ยาลัย  เกิด ข้ึ น เป็ น ป ระจําทุ ก วัน        

เฉล่ียวนัละ 200-300 กิโลกรัม มีวิธีการกาํจัด 4 วิธี คือ   

1. เทกองกลางแจง้ 2. การหมกัทาํปุ๋ย 3. นาํไปเล้ียงสัตว ์

และ 4. กองท้ิงบริเวณท่ีตดัตกแต่ง แนวทางการจดัการ

มูลฝอยอินทรียท่ี์ดีท่ีสุดคือ การหมกัทาํปุ๋ยโดยใชว้ตัถุดิบ

ร่วมระหว่างมูลฝอยอินทรียจ์ากตลาดสดกับเศษวสัดุสี

เขียวและเพ่ิมตวัเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการย่อยสลายอย่าง

รวดเร็ว ดงันั้น จึงควรมีการวิจยัอตัราส่วน และเง่ือนไข

ท่ีเหมาะสมในการหมกัทาํปุ๋ย แนวโนม้การเกิดปฏิกิริยา 

และปริมาณธาตุอาหารในลาํดบัต่อไป 

 

5. กติติกรรมประกาศ 

 ขอข อบ คุ ณ เจ้าห น้ าท่ี กอ งอาค ารแล ะส ถาน ท่ี 

ม ห าวิท ยาลัยส งข ล าน ค ริน ท ร์ วิท ยาเข ต ปั ต ต านี 

เจา้หนา้ท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลเมือง

ปัตตานี ท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีเก็บตวัอย่างทาํวิจยั ขอบคุณ

เจ้าหน้าท่ีศูนย์เคร่ืองมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีท่ีเอ้ือเฟ้ืออุปกรณ์ตลอดการวจิยั 
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