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บทคัดย่อ 

 การศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ บนฐานข้อมูลออนไลน์ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
เพื่อคาดการณ์แนวโน้มจ านวนประชากรทั้งในและนอกเขตพื้นที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน คือ ช่วง 10 20 
และ 30 ปี ดังน้ี 1) สภาพทั่วไปของอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  มีพื้นที่ ในการปกครองทั้งสิ้น 718.235 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วย 19 ต าบล คือ มีจ านวน 323 หมู่บ้าน 2) สภาพทั่วไปของอ าเภอหนองก่ี  มีพื้นที่ในการปกครองทั้งสิ้น    
385 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 ต าบล มีจ านวน 108 หมู่บ้าน และศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เขตชุมชนเมือง คือ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ส่วนเขตนอกเมือง คือ อ าเภอหนองก่ี เพื่อ
ดูแนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคาดการณ์แนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูล
ฝอยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต 10 20 และ 30 ปี พบว่า แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของ
พื้นที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีปัจจุบันประมาณ 1.05 1.10 และ 1.15 เท่า ตามล าดับ 
ส่วนพื้นที่อ าเภอหนองก่ี มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีปัจจุบันประมาณ 1.03 1.06 และ 1.09 เท่า ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : 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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บทน า 

 ปัจจุบันวิทยาการเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการเพิ่มของจ านวนประชากรมีแนวโน้ม
สูงขึ้นส่งผลให้มีการขยายตัวของชุมชนเมือง เกิดการพัฒนาประเทศหลายด้านทั้งด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยว  การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาน้ีจะน ามาซ่ึงความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม จากจ านวนประชากรที่เพิ่ม
มากขึ้น อัตราความต้องการอุปโภคบริโภคก็เพิ่มมากขึ้น กระบวนการผลิตก็มากขึ้น เม่ือมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
ทรัพยากรที่มีอยู่ก็ถูกน าเอามาใช้อย่างสิ้นเปลือง เกิดสิ่งเหลือจากการอุปโภคและบริโภค ซ่ึงของเสียหรือขยะมูลฝอย
เหล่าน้ี ส่วนหน่ึงจะย่อยสลายเองได้ แต่ส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติและยากต่อ
การท าลาย หากท าลายไม่ถูกวิธีหรือปล่อยทิ้งไว้ ก็จะก่อเกิดผลกระทบกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาขยะล้นเมือง น้ าเน่าเสียและก่อเกิดแหล่งเพาะพันธ์ุสะสมเชื้อโรค  

การด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของประชากร ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอให้เลือก
อุปโภคและบริโภคได้สะดวกซ่ึงเป็นสาเหตุให้มีสิ่งเหลือใช้ที่ไม่เป็นที่ต้องการมากขึ้น มีผลต่อปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วตามปริมาณการอุปโภคบริโภคและจ านวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นเหล่าน้ี ท า
ให้เกิดปัญหา “ขยะมูลฝอยล้นเมือง” ในปี 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศ จ านวน 27.37 ล้านตัน หรือ 
74,998 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ร้อยละ 1.15 ที่มีปริมาณเกิดขึ้น 27.06 ล้านตัน ขยะที่ถูกน าไปก าจัดแบบถูกต้อง 
ประมาณ 9.57 ล้านตัน มีการน าขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ประมาณ 5.8 ล้านตัน ขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการ
จัดการ 11.69 ล้านตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) และหากขยะที่ไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจะส่งผลให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายคุกคามต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ จากการศึกษาปริมาณขยะมูล
ฝอยเทศบาลของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย พบว่า ต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีปริมาณขยะ
มูลฝอย 4,287.20 กิโลกรัมต่อวัน (แจ่มพงษ์ และไพบูลย์, 2558) ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
มีปริมาณขยะมูลฝอย 12,594.48 กิโลกรัมต่อวัน (กรรณิมา อาชานุสรณ์, 2558) ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ มีปริมาณขยะมูลฝอย 3993.6 กิโลกรัมต่อวัน (กัลยาณี อุปราสิทธ์ิ และคณะ, 2558) ต าบลสามพร้าว อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี มีปริมาณขยะมูลฝอย 6,991 กิโลกรัมต่อวัน (วินัย มีแสง ,2560) ชุมชนชนบทบ้านโคกม่วง อ าเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู มีปริมาณขยะมูลฝอย 761 กิโลกรัมต่อวัน (ณัฐชนันท์ เชียงพฤกษ์, 2558) และในเทศบาล
ต าบลเมืองสรวง อ าเภอเมืองสรวง 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) ซ่ึงใน
แต่ละพื้นที่ของประเทศไทยและในต่างประเทศมีขยะมูลฝอยแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยขยะมูลฝอยสามารถจ าแนกเหมือนกัน 4 ประเภท คือ 1) ขยะอินทรีย์ 2) ขยะรีไซเคิล 3) ขยะทั่วไป และ        
4) ขยะอันตราย ปัจจัยทางเศรษฐกิจและจ านวนประชากรมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย โดยประชากรแต่ละคนมี
อัตราการผลิตขยะต่อคนในปี 2560 คือ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ซ่ึงขยะมูลฝอยส่วนใหญ่
น้ันเกิดจากบ้านเรือนของประชาชน ถ้ามีการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องในแต่ละชุมชนก็จะเกิดปัญหาด้านขยะมูลฝอยได้ 
ทั้งน้ีชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญ หากมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี และมีคัดแยกมูลฝอยที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้น ากลับมาใช้ใหม่ ก็จะสามารถช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องน าไปก าจัดลงได้ 

ดังน้ันในการศึกษาน้ีคณะผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเชิงพรรณนา โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อศึกษาเก่ียวกับ
การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีการพัฒนาและขยายใหญ่มาก
ขึ้นทางเศรษฐกิจ ทั้งเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศไหลเวียนเข้า
มาอยู่ตลอดทุกปี โดยจะท าการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประชากรของอ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ และอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน คือ ช่วง 10 20 และ 30 ปี ข้างหน้า เทียบกับปริมาณขยะ
มูลฝอยทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเป็นการรองรับกับสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นและสามารถวางแผนการบริหาร



จัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเพิ่มของของประชากรในอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ และอ าเภอหนองก่ี จังหวัด
บุรีรัมย์  

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยทั้งในอดีตและปัจจุบันของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ บนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.2 เพื่อศึกษาแนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต 

3. กรอบแนวคิด 

 

4. วิธีการศึกษา 

 4.1 ขอบเขตการศึกษา 

   ศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยทั้งในอดีตและปัจจุบันของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  ได้แก่ เขตชุมชนเมือง คือ อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ ส่วนเขตนอกเมือง คือ อ าเภอหนองก่ี เพื่อดูแนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตและใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการคาดการณ์แนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต 10 20 และ 30 ปี บน
ฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ ฐานข้อมูลเครือข่าย ThaiLis ฐานข้อมูล ProQuest และระบบสถิติทางการทะเบียนของ
กรมการปกครอง 

 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

    ศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ และอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อคาดการณ์
แนวโน้มจ านวนประชากรทั้งในและนอกเขตพื้นที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน คือ ช่วง 10  20 และ 30 ปี 
ข้างหน้าโดยการคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตค านวณร่วมกับอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยรวมของพื้นที่อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์และอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ มีขั้นตอนดังน้ี 

                      1) หาอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2552-2561) จากจ านวนอาคารและ
ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 

การเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย 

ในเขตชุมชนเมืองและเขตนอกเมือง 

ข้อจ ากัดในการคาดการณ์ปริมาณ
ขยะมูลฝอย 
   - ข้ อ มูลการ เปลี่ ยนแปลงของ
ประชากร 
   -ประชากรแฝง  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอดีตและ

ปัจจุบัน 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอนาคต 



              2) คาดประมาณจ านวนประชากรในอนาคต เพื่อคาดประมาณจ านวนประชากรในพื้นที่ศึกษาโดยใช้
สมการ exponential method ในการในการค านวณจ านวนประชากรในอนาคตในช่วง 10 20 และ 30  ปีข้างหน้า โดย
ใช้สูตร ดังน้ี (สันติ วิริโยฬาร, 2554) 

𝑟 =
Pt −  Po

Pt

 /n 

โดยที่ 

r = อัตราการเพิ่มประชากร 
Pt = ประชากรครั้งหลัง 
Po = ประชากรครั้งแรก 
n = จ านวนปี ที่ประชากรทั้งสองครั้งห่างกัน    
 

   3) การคาดการณ์การเกิดขยะมูลฝอยในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรที่เ กิดขึ้น
ในช่วง 10 20 และ 30 ปี ข้างหน้า ค านวณได้จากสูตร ดังน้ี (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2543) 

 
ขยะมูลฝอยในอนาคตปีที่ n = จ านวนประชากรปีที่ n × อัตราการเกิดขยะมูลฝอย (กิโลกรัมต่อวัน) 

  เม่ือ จ านวนประชากรปีที่ n คือ จ านวนประชากร 

5. ผลการศึกษา 

 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  และอ าเภอ
หนองก่ี   จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังน้ี 

 5.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ และอ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ บนฐานข้อมูลออนไลน์ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อ
คาดการณ์แนวโน้มจ านวนประชากรทั้งในและนอกเขตพื้นที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน คือ ช่วง 10 20 และ 
30 ปี ดังน้ี 

  1) สภาพทั่วไปของอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 

      อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ มีพื้นที่ในการปกครองทั้งสิ้น 718.235 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 19 ต าบล คือ 
ต าบลในเมือง ต าบลอิสาณ ต าบลเสม็ด ต าบลบ้านบัว ต าบลสะแกโพรง ต าบลสวายจิก ต าบลบ้านยาง ต าบลพระครู 
ต าบลถลุงเหล็ก ต าบลหนองตาด ต าบลลุมปุ๊ก ต าบลสองห้อง ต าบลบัวทอง ต าบลชุมเห็ด ต าบลหลักเขต ต าบลสะแกซ า 
ต าบลกลันทา ต าบลกระสังและต าบลเมืองฝาง มีจ านวน 323 หมู่บ้าน 

2) สภาพทั่วไปของอ าเภอหนองก่ี    

       อ าเภอหนองก่ี มีพื้นที่ในการปกครองทั้งสิ้น 385.0 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 ต าบล คือ ต าบล
หนองก่ี ต าบลเย้ยปราสาท ต าบลเมืองไผ่ ต าบลดอนอะราง ต าบลโคกสว่าง ต าบลทุ่งกระดาดพัฒนา ต าบลทุ่งกระเต็น 
ต าบลท่าโพธ์ิชัย ต าบลโคกสูงและบุกระสัง มีจ านวน 108 หมู่บ้าน 

  

 

 



5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรในพื้นที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ และอ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

    การวิเคราะห์ข้อมูลประชากร ท าโดยการรวบรวมข้อมูลจ านวนประชากรย้อนหลังในระยะ 10 ปี (ปี 2552-
2561) ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

ที่มา: กรมการปกครอง, 2561 

รูปที่ 1 ข้อมูลประชากรในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ และอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง ปี 2552–2561 

จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  และอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น พบว่า ในระหว่าง ปี 2552–2561 มีจ านวนประชากรของอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  และอ าเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์เฉลี่ยร้อยละ 0.005 และ 0.003 ต่อปี ตามล าดับ ดังน้ันการคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคตของเขต
พื้นที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ และอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ดังตารางที่ 1 พบว่า จ านวนประชากรทั้งในและนอกเขต
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์เพิ่มขึ้นต่างกันประมาณ 3 เท่า ของทุกช่วง 10 20 และ 30 ปี 

ตารางที่ 1 การคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคต 

พื้นทีศ่ึกษา ปี 2571 (10ปี) ปี 2581 (20 ปี) ปี 2591 (30 ปี) 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 183,305 คน 192,034 คน 200,763 คน 

อ าเภอหนองก่ี 58,854 คน 60,568 คน 62,282 คน 
 

5.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณขยะในพื้นที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ และอ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

    1) อัตราการเกิดขยะในเขตพื้นที่ศึกษา 

   การจากศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยในอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ พบว่า ประชากรแต่ละคนมีอัตราการผลิตขยะต่อคน
คือ 0.75 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (สุพรรณษา จิราภานุสรณ์ และ ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร, 2560) ส่วนในอ าเภอหนองก่ี พบว่า 
ประชากรแต่ละคนมีอัตราการผลิตขยะต่อคน คือ 0.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (สันติ วิริโยฬาร, 2554) เม่ือเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อคนต่อวันจัดอยู่ใน เกณฑ์ดี โดยก าหนดไว้ให้มีค่าน้อยกว่า 0.90 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 
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   2) การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตในช่วง 10 20 และ 30 ปีข้างหน้า ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์และอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย 

 
 

พื้นทีศ่ึกษา 

การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะมูลฝอย

ในปัจจุบัน 
ปี พ.ศ. 2561 

(กิโลกรัมต่อวัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอย
ในอนาคตในช่วง 
10 ปี ข้างหน้า 
(กิโลกรัมต่อวัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอย
ในอนาคตในช่วง 
20 ปี ข้างหน้า 
(กิโลกรัมต่อวัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอย
ในอนาคตในช่วง 
30 ปี ข้างหน้า 
(กิโลกรัมต่อวัน) 

อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 130,932 137,478.75 144,025.50 150,572.25 
อ าเภอหนองก่ี 7,428.07 7,651.02 7,873.84 8,096.66 

 

 

รูปที่ 2 การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ และอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 

 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ และอ าเภอหนองก่ี จังหวัด
บุรีรัมย์ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มสูงขึ้นของจ านวนประชากร พบว่า อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ในช่วงอีก 10 20 และ30 ปี
ข้างหน้า จะมีขยะมูลฝอยปริมาณ 137,478.75 144,025.5 และ 150,572.25 กิโลกรัมต่อวัน ตามล าดับ ส่วนอ าเภอ
หนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงอีก 10 20 และ30 ปีข้างหน้า จะมีขยะมูลฝอยปริมาณ 7,651.02 7,873.84 และ 8,096.66 
กิโลกรัมต่อวัน ตามล าดับ 

6. อภิปรายผล 

 การศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยทั้งในอดีตและปัจจุบันของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เขตชุมชนเมือง คือ อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ ส่วนเขตนอกเมือง คือ อ าเภอหนองก่ี เพื่อดูแนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตและใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการคาดการณ์แนวโน้มการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต 10 20 และ 30 ปี พบว่า 
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แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ในช่วงอีก 10 20 และ30 ปีข้างหน้า 
บุรีรัมย์ มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีปัจจุบันประมาณ 1.05 1.10 และ 1.15 เท่า ตามล าดับ ส่วนแนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตของพื้นที่อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงอีก 10 20 และ30 ปีข้างหน้า มี
ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีปัจจุบันประมาณ 1.03 1.06 และ 1.09 เท่า ตามล าดับ  โดยของพื้นที่อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ในช่วงอีก 30 ปีข้างหน้ามีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นกว่าในปีปัจจุบันประมาณ 1.15 เท่า ของปริมาณขยะมูล
ฝอยในปีปัจจุบัน ส่วนของพื้นที่อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงอีก 30 ปีข้างหน้ามีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นกว่า
ในปีปัจจุบันประมาณ 1.09 เท่า ของปริมาณขยะมูลฝอยในปีปัจจุบัน ซ่ึงสามารถเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศ
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) ซ่ึงจากการ
คาดการณ์ปริมาณขยะในช่วง 30 ปี พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตชุมชนเมือง และเขตนอกเมือง มีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของขยะน้อยกว่าในต่างประเทศ 

7. ข้อเสนอแนะ 

 1)  การคาดประมาณจ านวนประชากร เป็นแนวทางหน่ึงที่ท าให้ทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรในพื้นที่ จึงควรมีการศึกษาตัวแปรด้านประชากร ไดแก ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ข้อมูลประชากร
แฝง ข้อมูลการกระจายตัวของประชากร  ข้อมูลสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากร และการคาดการณ์หรือการ
พยากรณ์จ านวนประชากรในอนาคต รวมถึงพฤติกรรมการทิ้งและก าจัดขยะของประชากร 

2)  การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในครั้งต่อไป ควรท าการจ าแนกประเภท
ขยะมูลฝอยของแต่ละช่วงอายุ เพศ หรือการประกอบอาชีพ และใช้แบบสอบถามในการส ารวจแหล่งการก าเนิดขยะมูล
ฝอยในแต่ละกิจกรรมด้วยเพื่อให้การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยมีความถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
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