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บทคัดย่อ
การศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ บนฐานข้อมูลออนไลน์ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อคาดการณ์แนวโน้มจานวนประชากรทั้งในและนอกเขตพื้นที่อาเภอเมืองบุรีรัมย์ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน คือ ช่วง 10 20
และ 30 ปี ดั ง นี้ 1) สภาพทั่ ว ไปของอ าเภอเมื อ งบุ รี รั ม ย์ มี พื้ น ที่ ใ นการปกครองทั้ ง สิ้ น 718.235 ตารางกิ โ ลเมตร
ประกอบด้วย 19 ตาบล คือ มีจานวน 323 หมู่บ้าน 2) สภาพทั่วไปของอาเภอหนองกี่ มีพื้นที่ในการปกครองทั้ ง สิ้ น
385 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 ตาบล มีจานวน 108 หมู่บ้าน และศึกษาปริมาณขยะมู ล ฝอยทั้ง ในอดีต และ
ปัจจุบันของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เขตชุมชนเมือง คือ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ ส่วนเขตนอกเมือง คือ อาเภอหนองกี่ เพื่อ
ดูแนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคาดการณ์แนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูล
ฝอยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต 10 20 และ 30 ปี พบว่า แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของ
พื้นที่อาเภอเมืองบุรีรัมย์ มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีปัจจุบันประมาณ 1.05 1.10 และ 1.15 เท่า ตามลาดับ
ส่วนพื้นที่อาเภอหนองกี่ มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีปัจจุบันประมาณ 1.03 1.06 และ 1.09 เท่า ตามลาดับ
คาสาคัญ : การคาดการณ์, ปริมาณขยะมูลฝอย, พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Abstract
A study general of Buriram province area in online data base, Buriram provincial admistrative
organization to population trends of both Buriram district ( inside area) and Nong Ki district ( outside
area) at different times, 10 20 and 30 years. The first, general of Buriram district with a total area
718.235 km2 Include 19 subdistrict and 323 villages. The second, general of Nong Ki district with a total
area 385 km2 Include 10 subdistrict and 108 villages. And study amount of solid waste in past time and
present time. At inside area and outside area to solid waste trends in the future time, and predicted
for amount fo solid waste at different times found that the trend of increase amount of solid waste in
the future of the both area. Amount solid waste of Buriram district in future time more then present
time equal to 1.05 1.10 and 1.15 times respectively as same as Nong Ki district equal to 1.03 1.06 and
1.09 times respectively.
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บทนา
ปัจจุบันวิทยาการเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการเพิ่มของจานวนประชากรมีแนวโน้ม
สูงขึ้นส่งผลให้มีการขยายตัวของชุมชนเมือง เกิดการพัฒนาประเทศหลายด้ านทั้งด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานี้จะนามาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม จากจานวนประชากรที่ เพิ่ม
มากขึ้น อัตราความต้ องการอุ ปโภคบริโภคก็เ พิ่มมากขึ้ น กระบวนการผลิต ก็ มากขึ้ น เมื่อมีความต้ องการเพิ่ มมากขึ้ น
ทรัพยากรที่มีอยู่ก็ถูกนาเอามาใช้ อย่างสิ้ นเปลื อง เกิดสิ่งเหลือจากการอุปโภคและบริโภค ซึ่งของเสียหรือขยะมูล ฝอย
เหล่านี้ ส่วนหนึ่งจะย่อยสลายเองได้ แต่ส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติและยากต่อ
การทาลาย หากทาลายไม่ถูกวิธีหรือปล่ อยทิ้งไว้ ก็จะก่อเกิดผลกระทบกั บประชาชนและสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน เช่น
ปัญหาขยะล้นเมือง น้าเน่าเสียและก่อเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สะสมเชื้อโรค
การดาเนินกิจกรรมในชี วิตประจาวั นของประชากร ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่เ กิดขึ้ นอย่ างสม่าเสมอให้ เ ลื อก
อุปโภคและบริโภคได้สะดวกซึ่งเป็นสาเหตุให้มีสิ่งเหลือใช้ ที่ไม่เป็นที่ต้ องการมากขึ้น มี ผลต่อปริมาณขยะเพิ่ มขึ้นอย่ าง
รวดเร็วตามปริมาณการอุปโภคบริโภคและจานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นเหล่านี้ ทา
ให้เกิดปัญหา “ขยะมูลฝอยล้นเมือง” ในปี 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศ จานวน 27.37 ล้านตัน หรือ
74,998 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ร้อยละ 1.15 ที่มีปริมาณเกิดขึ้น 27.06 ล้านตัน ขยะที่ถูกนาไปกาจัดแบบถู กต้อง
ประมาณ 9.57 ล้านตัน มีการนาขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ประมาณ 5.8 ล้านตัน ขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับ การ
จัดการ 11.69 ล้านตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) และหากขยะที่ไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจะส่งผลให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายคุกคามต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ จากการศึกษาปริมาณขยะมูล
ฝอยเทศบาลของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย พบว่า ตาบลสวนหลวง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีปริมาณขยะ
มูลฝอย 4,287.20 กิโลกรัมต่อวัน (แจ่มพงษ์ และไพบูลย์, 2558) ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
มีปริมาณขยะมูล ฝอย 12,594.48 กิโลกรัมต่อวั น (กรรณิมา อาชานุสรณ์ , 2558) ตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวั ด
เชียงใหม่ มีปริมาณขยะมูลฝอย 3993.6 กิโลกรัมต่อวัน (กัลยาณี อุปราสิทธิ์ และคณะ, 2558) ตาบลสามพร้าว อาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี มีปริมาณขยะมูลฝอย 6,991 กิโลกรัมต่อวัน (วินัย มีแสง ,2560) ชุมชนชนบทบ้านโคกม่วง อาเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู มีปริมาณขยะมูลฝอย 761 กิโลกรัมต่อวัน (ณัฐชนันท์ เชียงพฤกษ์ , 2558) และในเทศบาล
ตาบลเมืองสรวง อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณขยะมูลฝอย 2,290 กิโลกรัมต่อวัน (อารีย์ พลภูเมือง และ
คณะ, 2560) ส่วนในต่างประเทศ พบว่า ประเทศฟินแลนด์มีปริมาณขยะมูลฝอย 68,452 กิโลกรัมต่อวัน (M. LIIKANEN
et al., 2016) และในประเทศอินเดียมีปริมาณขยะมูลฝอย 170,000 กิโลกรัมต่อวัน (Koushik Paul et al., 2018) ซึ่งใน
แต่ละพื้นที่ของประเทศไทยและในต่างประเทศมีขยะมูลฝอยแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยขยะมูลฝอยสามารถจาแนกเหมื อนกั น 4 ประเภท คือ 1) ขยะอินทรีย์ 2) ขยะรีไซเคิล 3) ขยะทั่วไป และ
4) ขยะอันตราย ปัจจัยทางเศรษฐกิจและจานวนประชากรมีผลต่อการเพิ่ม ขึ้นของขยะมูลฝอย โดยประชากรแต่ละคนมี
อัตราการผลิตขยะต่อคนในปี 2560 คือ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ซึ่งขยะมูลฝอยส่วนใหญ่
นั้นเกิดจากบ้านเรือนของประชาชน ถ้ามีการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องในแต่ละชุมชนก็จะเกิดปัญหาด้านขยะมูลฝอยได้
ทั้งนี้ชุมชนซึ่ งเป็ นแหล่ ง กาเนิดขยะมู ล ฝอยที่ ส าคัญ หากมีการจัด การขยะมู ล ฝอยอย่ างถู กวิธี และมีคัดแยกมู ล ฝอยที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้นากลับมาใช้ใหม่ ก็จะสามารถช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องนาไปกาจัดลงได้
ดังนั้นในการศึกษานี้คณะผู้วิจัยได้ทาการวิจัยเชิงพรรณนา โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อศึกษาเกี่ ยวกับ
การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีการพัฒนาและขยายใหญ่มาก
ขึ้นทางเศรษฐกิจ ทั้งเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศไหลเวีย นเข้า
มาอยู่ตลอดทุกปี โดยจะทาการคาดการณ์ปริ มาณขยะมูล ฝอยจากข้ อมู ลการเปลี่ย นแปลงประชากรของอาเภอเมื อง
บุรีรัมย์ และอาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน คือ ช่วง 10 20 และ 30 ปี ข้างหน้า เทียบกับปริมาณขยะ
มูลฝอยทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเป็นการรองรับกับสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นและสามารถวางแผนการบริห าร

จัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเพิ่มของของประชากรในอาเภอเมืองบุรีรัมย์ และอาเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยทั้งในอดีตและปัจจุบันของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ บนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2.2 เพื่อศึกษาแนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต

3. กรอบแนวคิด
ข้ อจากั ด ในการคาดการณ์ ป ริ ม าณ
ขยะมูลฝอย
-ข้ อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงของ
ประชากร
-ประชากรแฝง

การเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย
ในเขตชุมชนเมืองและเขตนอกเมือง
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอดีตและ
ปัจจุบัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอนาคต

4. วิธีการศึกษา
4.1 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยทั้งในอดีตและปัจจุบันของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เขตชุมชนเมือง คือ อาเภอ
เมืองบุรีรัมย์ ส่วนเขตนอกเมือง คือ อาเภอหนองกี่ เพื่อดูแนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตและใช้เป็นข้ อมูล
พื้นฐานในการคาดการณ์แ นวโน้ มการเกิดปริมาณขยะมู ลฝอยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ใ นอนาคต 10 20 และ 30 ปี บน
ฐานข้ อมู ล ออนไลน์ ได้ แ ก่ ฐานข้ อมู ล เครื อข่ าย ThaiLis ฐานข้ อมู ล ProQuest และระบบสถิ ติท างการทะเบี ยนของ
กรมการปกครอง
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ ศึกษา อาเภอเมืองบุรีรัมย์ และอาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อคาดการณ์
แนวโน้มจานวนประชากรทั้งในและนอกเขตพื้นที่อาเภอเมืองบุรีรัมย์ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน คือ ช่วง 10 20 และ 30 ปี
ข้างหน้าโดยการคาดการณ์จานวนประชากรในอนาคตคานวณร่วมกับอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยรวมของพื้นที่อาเภอ
เมืองบุรีรัมย์และอาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ มีขั้นตอนดังนี้
1) หาอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2552-2561) จากจานวนอาคารและ
ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย

2) คาดประมาณจานวนประชากรในอนาคต เพื่อคาดประมาณจานวนประชากรในพื้นที่ศึกษาโดยใช้
สมการ exponential method ในการในการคานวณจานวนประชากรในอนาคตในช่วง 10 20 และ 30 ปีข้างหน้า โดย
ใช้สูตร ดังนี้ (สันติ วิริโยฬาร, 2554)
𝑟=

Pt − Po
/n
Pt

โดยที่
r = อัตราการเพิ่มประชากร
Pt = ประชากรครั้งหลัง
Po = ประชากรครั้งแรก
n = จานวนปี ที่ประชากรทั้งสองครั้งห่างกัน
3) การคาดการณ์ การเกิดขยะมูล ฝอยในอนาคต จากการเปลี่ย นแปลงจานวนประชากรที่เ กิ ด ขึ้ น
ในช่วง 10 20 และ 30 ปี ข้างหน้า คานวณได้จากสูตร ดังนี้ (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2543)
ขยะมูลฝอยในอนาคตปีที่ n = จานวนประชากรปีที่ n × อัตราการเกิดขยะมูลฝอย (กิโลกรัมต่อวัน)
เมื่อ จานวนประชากรปีที่ n คือ จานวนประชากร

5. ผลการศึกษา
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณขยะมู ลฝอยในอนาคตของพื้ นที่ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ และอาเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
5.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาอาเภอเมืองบุรีรัมย์ และอาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ บนฐานข้อมูลออนไลน์ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ
คาดการณ์แนวโน้มจานวนประชากรทั้งในและนอกเขตพื้นที่อาเภอเมืองบุรีรัมย์ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน คือ ช่วง 10 20 และ
30 ปี ดังนี้
1) สภาพทั่วไปของอาเภอเมืองบุรีรัมย์
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ มีพื้นที่ในการปกครองทั้งสิ้น 718.235 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 19 ตาบล คือ
ตาบลในเมือง ตาบลอิสาณ ตาบลเสม็ด ตาบลบ้านบัว ตาบลสะแกโพรง ตาบลสวายจิก ตาบลบ้านยาง ตาบลพระครู
ตาบลถลุงเหล็ก ตาบลหนองตาด ตาบลลุมปุ๊ก ตาบลสองห้อง ตาบลบัวทอง ตาบลชุมเห็ด ตาบลหลักเขต ตาบลสะแกซา
ตาบลกลันทา ตาบลกระสังและตาบลเมืองฝาง มีจานวน 323 หมู่บ้าน
2) สภาพทั่วไปของอาเภอหนองกี่
อาเภอหนองกี่ มีพื้นที่ในการปกครองทั้งสิ้น 385.0 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 ตาบล คือ ตาบล
หนองกี่ ตาบลเย้ยปราสาท ตาบลเมืองไผ่ ตาบลดอนอะราง ตาบลโคกสว่าง ตาบลทุ่งกระดาดพัฒนา ตาบลทุ่งกระเต็น
ตาบลท่าโพธิ์ชัย ตาบลโคกสูงและบุกระสัง มีจานวน 108 หมู่บ้าน

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรในพื้นที่อาเภอเมืองบุรีรัมย์ และอาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
การวิเคราะห์ข้อมูลประชากร ทาโดยการรวบรวมข้อมูลจานวนประชากรย้อนหลังในระยะ 10 ปี (ปี 25522561) ดังแสดงในรูปที่ 1

จานวนประชากร (คน)
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อาเภอเมืองบุรีรัมย์

อาเภอหนองกี่

ที่มา: กรมการปกครอง, 2561

รูปที่ 1 ข้อมูลประชากรในเขตพื้นที่อาเภอเมืองบุรีรัมย์ และอาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง ปี 2552–2561
จานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ในเขตพื้ นที่ อาเภอเมื องบุรีรั มย์ และอาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น พบว่า ในระหว่าง ปี 2552–2561 มีจานวนประชากรของอาเภอเมืองบุรีรัมย์ และอาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์เฉลี่ยร้อยละ 0.005 และ 0.003 ต่อปี ตามลาดับ ดังนั้นการคาดการณ์จานวนประชากรในอนาคตของเขต
พื้นที่อาเภอเมืองบุรีรัมย์ และอาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังตารางที่ 1 พบว่า จานวนประชากรทั้งในและนอกเขต
อาเภอเมืองบุรีรัมย์เพิ่มขึ้นต่างกันประมาณ 3 เท่า ของทุกช่วง 10 20 และ 30 ปี
ตารางที่ 1 การคาดการณ์จานวนประชากรในอนาคต
พื้นทีศ่ ึกษา
อาเภอเมืองบุรีรัมย์
อาเภอหนองกี่

ปี 2571 (10ปี)
183,305 คน
58,854 คน

ปี 2581 (20 ปี)
192,034 คน
60,568 คน

ปี 2591 (30 ปี)
200,763 คน
62,282 คน

5.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณขยะในพื้นที่อาเภอเมืองบุรีรัมย์ และอาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
1) อัตราการเกิดขยะในเขตพื้นที่ศึกษา
การจากศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยในอาเภอเมืองบุรีรัมย์ พบว่า ประชากรแต่ละคนมีอัตราการผลิตขยะต่อคน
คือ 0.75 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (สุพรรณษา จิราภานุสรณ์ และ ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร, 2560) ส่วนในอาเภอหนองกี่ พบว่า
ประชากรแต่ละคนมีอัตราการผลิตขยะต่อคน คือ 0.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (สันติ วิริโยฬาร, 2554) เมื่อเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อคนต่อวัน จัดอยู่ใน เกณฑ์ดี โดยกาหนดไว้ให้มีค่าน้อยกว่า 0.90 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
(กรมควบคุมมลพิษ, 2554)

2) การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตในช่วง 10 20 และ 30 ปีข้างหน้า ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง
บุรีรัมย์และอาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย

พื้นทีศ่ ึกษา

ปริมาณขยะ (กิโลกรัมต่อวัน)

อาเภอเมืองบุรีรัมย์
อาเภอหนองกี่
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ปริมาณขยะมูลฝอย
ในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2561
(กิโลกรัมต่อวัน)
130,932
7,428.07

การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย
ในอนาคตในช่วง
ในอนาคตในช่วง
ในอนาคตในช่วง
10 ปี ข้างหน้า
20 ปี ข้างหน้า
30 ปี ข้างหน้า
(กิโลกรัมต่อวัน)
(กิโลกรัมต่อวัน)
(กิโลกรัมต่อวัน)
137,478.75
144,025.50
150,572.25
7,651.02
7,873.84
8,096.66

130,932

137,478.75

144,025.50

150,572.25

7,428.07

7,651.02

7,873.84

8,096.66

ปริมาณขยะในปี 2561 ปริมาณขยะในปี 2571 ปริมาณขยะในปี 2581 ปริมาณขยะในปี 2591
(ปัจจุบัน)
(10 ปี)
(20 ปี)
(30 ปี)
ปี
อาเภอเมืองบุรีรัมย์

อาเภอหนองกี่

รูปที่ 2 การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่อาเภอเมืองบุรีรัมย์ และอาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่อาเภอเมืองบุรีรัมย์ และอาเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มสูงขึ้ นของจานวนประชากร พบว่า อาเภอเมืองบุรีรัมย์ ใ นช่ วงอี ก 10 20 และ30 ปี
ข้างหน้า จะมีขยะมูลฝอยปริ มาณ 137,478.75 144,025.5 และ 150,572.25 กิโลกรัมต่อ วัน ตามลาดับ ส่วนอาเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงอีก 10 20 และ30 ปีข้างหน้า จะมีขยะมูลฝอยปริมาณ 7,651.02 7,873.84 และ 8,096.66
กิโลกรัมต่อวัน ตามลาดับ

6. อภิปรายผล
การศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยทั้งในอดีตและปัจจุบันของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เขตชุมชนเมือง คือ อาเภอ
เมืองบุรีรัมย์ ส่วนเขตนอกเมือง คือ อาเภอหนองกี่ เพื่อดูแนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตและใช้เป็นข้ อมูล
พื้นฐานในการคาดการณ์แนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต 10 20 และ 30 ปี พบว่า

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่อาเภอเมืองบุรีรัมย์ ในช่วงอีก 10 20 และ30 ปีข้างหน้า
บุรีรัมย์ มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีปัจจุบันประมาณ 1.05 1.10 และ 1.15 เท่า ตามลาดับ ส่วนแนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงอีก 10 20 และ30 ปีข้างหน้า มี
ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีปัจจุบันประมาณ 1.03 1.06 และ 1.09 เท่า ตามลาดับ โดยของพื้นที่อาเภอเมือง
บุรีรัมย์ในช่วงอีก 30 ปีข้างหน้ามีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นกว่าในปีปัจจุบันประมาณ 1.15 เท่า ของปริมาณขยะมูล
ฝอยในปีปัจจุบัน ส่วนของพื้นที่อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงอีก 30 ปีข้างหน้ามีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสู งขึ้ นกว่า
ในปีปัจจุบันประมาณ 1.09 เท่า ของปริมาณขยะมูลฝอยในปีปัจจุบัน ซึ่งสามารถเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศ
ลาวที่คาดการณ์ไว้ในช่วง 30 ปี มีปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.68 เท่า ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ เทียบกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศมาเลเซียที่คาดการณ์ไว้ในช่วง 30 ปี มีปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2.98 เท่า ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ และสามารถเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศสิงคโปร์ที่คาดการณ์ไว้ในช่วง 30 ปี
มีปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2 เท่า ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ (Dawda Badgie et al., 2011) ซึ่งจากการ
คาดการณ์ปริมาณขยะในช่วง 30 ปี พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตชุมชนเมือง และเขตนอกเมือง มีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของขยะน้อยกว่าในต่างประเทศ

7. ข้อเสนอแนะ
1) การคาดประมาณจานวนประชากร เป็ นแนวทางหนึ่ ง ที่ ท าให้ ท ราบถึ ง แนวโน้ มการเปลี่ ย นแปลงของ
ประชากรในพื้นที่ จึงควรมีการศึกษาตัวแปรด้านประชากร ไดแก ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ข้อมูลประชากร
แฝง ข้อมูลการกระจายตัวของประชากร ข้อมูลสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจานวนประชากร และการคาดการณ์หรือการ
พยากรณ์จานวนประชากรในอนาคต รวมถึงพฤติกรรมการทิ้งและกาจัดขยะของประชากร
2) การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในครั้งต่อไป ควรทาการจาแนกประเภท
ขยะมูลฝอยของแต่ละช่วงอายุ เพศ หรือการประกอบอาชีพ และใช้แบบสอบถามในการสารวจแหล่งการกาเนิดขยะมูล
ฝอยในแต่ละกิจกรรมด้วยเพื่อให้การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยมีความถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
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