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บทนํา 

 

ปจจุบันปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของไดใหความสําคัญและตอง

รวมมือแกไขกันอยางเต็มความสามารถ เพราะเปนปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับต้ังแตองคการ

บริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครและนับวันจะทวีความรุนแรงมาก

ย่ิงขึ้น  ทั้งน้ีเนื่องจากความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ  การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร  

ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนเราเริ่มเปลี่ยนไป  จากเดิมท่ีเคยใชตะกราเวลาไปจาย

ตลาด ใชปนโตใสอาหาร ใชใบตองหรือใบบัวซึ่งเปนวัสดุที่ยอยสลายไดงายหออาหาร  แตปจจุบันมี

การใชสินคาท่ีมีบรรจุภัณฑจําพวกพลาสติก  โฟม แกว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม  เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ    

ทําใหเกิดมูลฝอยสูงขึ้นตามไปดวย  ผลกระทบท่ีจะตามมามีทั้งความสูญเสียทางดานสิ่งแวดลอม  

กอใหเกิดมลพิษทางนํ้า ดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุรําคาญสงกลิ่นเหม็นรบกวน  รวมถึง

เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวพาหะนําโรคเสียหายตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวความสูญเสีย

ทางดานเศรษฐกิจและสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐที่ใชในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย  อยางไร   

ก็ตามขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีสัดสวนองคประกอบท่ีสามารถนํามาใชประโยชนใหม  ไดในอัตราที่ไม

นอยกวารอยละ  80 ของปริมาณขยะมูลที่เกิดขึ้น  โดยสามารถนาํขยะจาํพวก  พลาสติก  แกว 

กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม มารีไซเคิลไดรอยละ  30 - 35 และนําขยะอินทรียหรือขยะที่สามารถยอย

สลายไดมาหมักทําปุยไดรอยละ  45 - 50 แตปจจุบันอัตราการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมมี

เพียงรอยละ  22 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งยังคงเปนอัตราท่ีตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับ

ขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการกลับมาใชประโยชนได  ดังนั้นหากทุกคน  เขามามีสวนรวมในการ  

ลดคัดแยกและใชประโยชนจากขยะมูลฝอยโดยเริ่มจากตนเองครอบครัว  หมูบานหรือชุมชน    

สถานประกอบการตางๆ  เชน รานอาหาร  โรงแรม หางสรรพสินคา  -รานสะดวกซื้อ  รวมทั้งองคกร

ตางๆเชน โรงเรียน สถานทีร่าชการ  อาคารสาํนกังาน  ก็จะสามารถชวยแกไขปญหาขยะมูลฝอย    

ได และยังชวยใหประหยัดงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย  

กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล  เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญในการดานการลด     

คัดแยกและใชประโยชนขยะมูลฝอยโดยตรง กิจกรรมการลด  คัดแยกและใชประโยชนจากขยะ    

มูลฝอยสามารถดําเนินการไดในทุกระดับ  ทั้งในระดับหมูบาน  ระดับตําบล  ระดับอําเภอ  ระดับ

จังหวัด  และระดับประเทศ หากมีองคกร หรือเครือขายอาสาสมัคร ใหการรวมมือกันอยางเปน

ระบบแลว  ก็จะทําใหกิจกรรมลด  คัดแยกและใชประโยชนจากขยะมูลฝอยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นสําหรับ 
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 สถานการณหมอกควันที่เปนปญหาอยูในเขตภาคเหนือตอนบน ทุกปในชวงเดือน 

มกราคม – เมษายน จากขอมูลคุณภาพอากาศของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ยังคงมีคาเกิน

มาตรฐาน โดยเฉพาะคาปริมาณ   ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (pm10) ทําใหมีผลกระทบ

ตอสุขภาพในระบบทางเดินหายใจของประชาชน  ซึ่งปญหาคุณภาพอากาศนี้สวนมากมีสาเหตุ

จากการกระทําของประชาชนที่ขาดความรู ขาดจิตสํานึกในเรื่องของการเผา ซึ่งมีท้ังการเผาปา   

การเผาเศษวัสดุตอซงัจากการเกษตรและการเผาขยะ ปจจบัุนการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม 

อุตสาหกรรม การเพิ่มจํานวนของประชากร และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย 

สงผลใหปริมาณขยะจากแหลงกําเนิดประเภทตางๆ เพิ่มขึ้นทุกป ทําใหเปนภาระตอหนวยงาน       

ที่เก่ียวของ ในการจัดเก็บรวบรวมและกําจัดขยะโดยเฉพาะขยะประเภทพลาสติกและโฟม          

ถูกนํามาใชในชีวิตประจําวันมากขึ้นและเพิ่มขึ้นทุกปกอใหเกิดปญหา เนื่องจากยอยสลายยากตอง

ใชเวลานานมาก นอกจากนีย้งัมขียะอีกหลายชนดิทีย่อยสลายยาก ซึง่เราสามารถนาํกลบัมาใช

ประโยชนไดในอัตรารอยละ 80 โดยนํามารีไซเคิลไดรอยละ 30-35 และและนํามาทําปุยหมักได

รอยละ 45-50 แตปจจุบันอัตราการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมมีเพียงรอยละ 10 เทาน้ัน        

ที่เหลือนําไปเผาทิ้งบาง หรือนําไปฝงกลบ ซึ่งถาเปนการนําไปเผาท้ิง  ก็จะกอใหเกิดปญหามลพิษ

จากหมอกควันและฝุนตามมา  

 ดังน้ันเพื่อเปนการแกไขปญหาท่ีตนเหตุ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม ลําปาง ลําพูน และแมฮองสอน จึงจัดทําโครงการอบรมสรางเครือขายเกษตรกร

และชุมชนใหมีการจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นภายใตโครงการ “ฟาใสไรมลพิษ” 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหเกษตรกรและชุมชนมีความรู ความเขาใจในการแกไขปญหามลพิษจากการ   

เผาขยะและการเผาเศษวัสดุเหลอืใชจากการเกษตร 

     2. เพื่อใหเกษตรกรและชุมชนนําความรูที่ไดรับไปดําเนินการจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิล  

     3. เพื่อใหเกษตรกรและชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหามลพิษจากการเผาขยะและการ

เผาเศษวัสดุเหลอืใชจากการเกษตร 

 

- ผูบริหารองคกรปกครองทองถ่ิน 

กลุมเปาหมายผูเขารับการอบรม  

- ผูนําชุมชน เชน  กํานัน  ผูใหญบาน อาสาสมัคร  ฯลฯ 

- อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

        - ประชาชนมีความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ  

        - ประชาชนมีความตระหนักในผลกระทบทางอากาศท่ีจะเกิดจากการเผาขยะ  

        - ทําใหบานเมืองสะอาด ประทับใจท้ังผูอยูและผูมาเยือน  

 

 

----------------------------------------- 
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คํานิยามท่ีควรทราบ  

คํา กลุมคํา หรือวลี ที่ปรากฏในเนื้อหาแตละสวน หากไมไดระบุความหมายเฉพาะไว ใหมี

ความหมายดังตอไปน้ี 

1) ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) หมายความถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา 

เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสตัว หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน 

ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษ หรืออันตราย

จากชุมชนหรือ ครัวเรือน 

2) วัสดุเหลือใช (Waste residues) หมายความถึง สิ่งของ เครื่องใช หรือสินคาที่ผานการใชงาน

แลวหรือหมดอายุการใชงานแลว หรือที่เหลือจากความตองการและไมเปนที่ตองการจะใชอีกตอไป  

2.1 วัสดุเหลือใชทั่วไป หมายความถึง สิ่งของหรือสินคาที่ไมใชแลวแตไมเปนอันตรายตอบุคคล  

ทรัพยสินหรือสิ่งแวดลอม เชน ยางรถยนต เศษผา เศษไม  

2.2 วัสดุเหลือใชที่เปนอันตราย หมายความถึง สิ่งของหรือสินคาที่ไมใชแลวและปนเปอน หรือ

สัมผัสหรือมีสวนประกอบของวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เชน 

แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย น้ํามันเครื่องใชแลว ตัวทําละลายสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3) ภาชนะรองรับขยะ  (Storage Container) หมายความถึง  ภาชนะสําหรับเก็บกักและรวบรวม

ขยะแตละประเภท  ณ แหลงกําเนิดตางๆ  เพื่อใหการจัดเก็บรวบรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และลดการปนเปอนของขยะที่มีศักยภาพในการนํากลับมาใชใหม  รวมทั้งสามารถนําขยะไปกําจัด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) การคัดแยกขยะ  (Waste Separation) หมายความถึงกระบวนการหรือกิจกรรมจัดแบงหรือ

แยกขยะออกเปนประเภทตางๆ  ตามลกัษณะองคประกอบ  เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ 

อลูมิเนียม  โดยใชแรงงานคนหรือเครื่องจักรกล  เพื่อการนํากลับไปใชประโยชนใหม  หรือใช

ประโยชนทางพาณิชย 

5) การใชประโยชนขยะ (Waste Utilization) หมายความถึงการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม

ในรูปแบบตางๆ เชน การแปรรูปใชใหม การใชซ้ําการใชประโยชนดานพลังงาน การหมักปุย และ

การนําขยะมาเปนเชื้อเพลิงแข็งเปนตน 

6) การใชซ้ํา (Reuse) หมายความถึง การนําขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑหรือวัสดุเหลือใช

กลับมาใชอีกในรูปลักษณะเดิมโดยไมผานกระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ  

7) การแปรรูปใชใหม (Recycling) หมายความถึง การนําขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑหรือ

วัสดุเหลือใชมาแปรรูปเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑใหม  
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8) การหมักทําปุย (Composting) หมายความถึง การนาํเอาขยะทีย่อยสลายไดมาแปรสภาพโดย

วิธีการหมัก โดยอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรียในการยอยสลายอินทรียวัตถุ 

9) ธนาคารขยะ หมายความถึง กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลในโรงเรียนหรือชุมชนโดยรายไดที่

เกิดขึ้นจะถูกบันทึกลงบนสมุดคูฝากของสมาชิก ซึ่งสามารถฝากหรือถอนไดในลักษณะเดียวกันกับ

ธนาคารพาณชิย  ขยะรีไซเคิลจะถูกเก็บรวบรวมไวและจําหนายใหกับซาเลงหรือรานรับซื้อของเกา

ตอไป 

10) สถานท่ีรับซื้อของเกา  (Junk shop) หมายความถึง  สถานท่ีหรือบริเวณท่ีจัดไวเพื่อการซื้อ -

ขายขยะรีไซเคิล  วัสดุเหลือใช  หรือของเกาท่ีสามารถนํามาใชประโยชนใหมได  เชน กระดาษ ขวด 

กระปอง  แกว พลาสติก  และวัสดุอ่ืนๆและมีการรวบรวมไวเพื่อจําหนายใหแกผูประกอบการที่

เก่ียวของตอไป  ทั้งน้ีไมรวมถึงสถานที่ดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะ  หรือสถานท่ีรับซื้อวัสดุรีไซเคิล

ชุมชน หรือศูนยวัสดุรีไซเคิลชุมชนที่มีขนาดนอยกวา  1 ตันตอวันสํานักจัดการกากของเสียและสาร

อันตรายกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

11) สถานท่ีหมักทําปุย  (Composting facility) หมายความถึงสถานที่ที่มีการนําเอาขยะยอย

สลาย เศษวัสดุจากการเก็บเก่ียว  กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียหรือของเสียอ่ืนๆ  ที่สามารถ

ยอยสลายไดมาแปรสภาพ โดยวิธกีารหมกัโดยอาศัยกระบวนการทางชวีวิทยาของ  จุลินทรียในการ

ยอยสลายอินทรยีวัตถุ  ซึ่งจะไดผงหรือกอนเล็กๆ  สีน้ําตาล เรยีกวา “คอมโพสต” ที่สามารถใชเปน

สารบํารุงดิน  รวมถึงสถานที่หมักทําปุยเพื่อผลิตกาซชีวภาพ  เพื่อใชประโยชนดานพลังงานดวย  

ทั้งน้ี ไมรวมถึงการหมักทําปุยของชุมชน  ซึง่ไดคอมโพสต  นอยกวา 1 ตันตอวันหรือกาซชีวภาพ  

นอยกวา 1 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
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ประเภทขยะมลูฝอย  

โดยทั่วไปแลวขยะแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 

 

1) ขยะยอยสลาย  หรือ มูลฝอยยอยสลาย  คือ ขยะที่เนาเสียและยอยสลายไดเร็ว  สามารถ

นํามาหมักทําปุยได เชน เศษผัก เปลือกผลไม  เศษอาหาร ใบไม  เศษเนื้อสัตว  เปนตน แตไมรวมถึง

ซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม หรือสัตวที่เกิดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ เปนตน 

 

 
 

 

 

 
 

ถังรองรับมูลฝอยยอยสลาย คือ ถังสีเขียว 
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2) ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยท่ียังใชได คือ ของเสียบรรจุภัณฑหรือวัสดุเหลือใช ซึ่งสามารถนํา

กลับมาใชประโยชนใหมได เชน แกว กระดาษกระปองเครื่องด่ืม เศษพลาสติก เศษโลหะ 

อลูมิเนียม ยางรถยนต กลองเครื่องด่ืม แบบ UHT เปนตน 

 

 
 

 

 

 
 

ถังรองรับมูลฝอยท่ียังใชได (รีไซเคิล) คือ ถังสีเหลือง 
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3) ขยะท่ัวไป หรือ มูลฝอยท่ัวไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล 

และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยอยสลายยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม  

เชน หอพลาสติกใสขนมถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป 

ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอยลเปอนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกสําหรับ 

บรรจุเครื่องอุปโภคดวยวิธีรีดความรอน เปนตน 

 

 
 

 

 

 
 

ถังรองรับมูลฝอยท่ัวไป คือ ถังสีนํ้าเงิน 
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4) ขยะอนัตราย หรือมูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปอน หรือ มีองคประกอบของวัตถุดังตอไปนี้ 

1. วัตถุระเบิดได 

2. วัตถุไวไฟ 

3. วัตถุออกไซดและวัตถุเปอรออกไซด 

4. วัตถุมีพิษ 

5. วัตถุที่ทําใหเกิดโรค 

6. วัตถุกัมมันตรังสี 

7. วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 

8. วัตถุกัดกรอน 

9. วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง 

10. วัตถุอยางอ่ืนท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  

หรืออาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สตัว พืชหรือทรัพย เชน หลอดฟลูออเรสเซนต 

ถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนท่ี ภาชนะที่ใชบรรจุสารกําจัดแมลงหรือ 

วัชพืช กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน 

 

 
 

 

 

 
 

ถังรองรับมูลฝอยอันตราย คือ ถังสีสม หรือ ถังสีเทาฝาสม 
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ประเภทขยะรีไซเคิล 

การรีไซเคิลหรือการแปรรูปใชใหม  คือ การนําขยะรีไซเคิล  ของเสีย บรรจุภัณฑหรือวัสดุ

เหลือใชมาแปรรูปเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑใหม  โดยกรรมวิธี

ตางๆ ซึ่งทุกคนสามารถทําได  โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยแตละประเภท  ทั้งท่ีบาน โรงเรียน และ

สาํนกังาน เพื่อนําเขาสูกระบวนการรีไซเคิล 

1. แกว 

แกวสามารถแบงเปน 2 ประเภทใหญ ดังนี้ 

1.1 ขวดแกวดี จะถูกนํามาคัดแยกชนิด  สี และประเภทที่บรรจุสินคา  ไดแก ขวดแมโขง  ขวด

น้ําปลา ขวดเบียร ขวดซอส ขวดโซดาวันเวย  ขวดเครื่องด่ืมชูกําลัง  ขวดยา ขวดน้ําอัดลม  ฯลฯ 

การจัดการขวดเหลานี้หากไมแตกบ่ินเสียหาย  จะถูกนํากลับเขาโรงงานเพื่อนําไปลางให

สะอาดและนํากลับมาใชใหมท่ีเรียกวา “Reuse” 

 
 

 

1.2 ขวดแกวแตก ขวดที่แตกหักบ่ินชํารุดเสียหายจะถูกนํามาคัดแยกสีไดแก  ขวดแกวใส ขวดแกว

สีชา และขวดแกวสีเขียว จากนั้นนําเศษแกวมาผานกระบวนการรีไซเคิล โดยเบ้ืองตนจะเริ่มแยก

เศษแกวออกมาตามสขีอง เอาฝาจุกที่ติดมากับปากขวดออกแลวบดใหละเอียด  ใสน้ํายากัดสีเพื่อ

กัดสีที่ติดมากับขวดแกว ลางใหสะอาด แลวนําสงโรงงานผลิตขวดแกวเพื่อนําไปหลอมใหม 
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ตัวอยางแกวท่ีนํามารีไซเคิล 

1. ขวดแมโขงกลม/แบน 

2. ขวดแบล็ค-เลเบ้ิล 

3. ขวดแบล็คแคท 

4. ขวดแสงทิพยกลม/แบน 

5. ขวดเบียรชาง/สิงห 

6. ขวดเครื่องด่ืมชูกําลัง 

7. ขวดเบียรสิงห 

8. ขวดน้ําปลา 

9. ขวดน้ําสมสายชู 

10. ขวดมดิไวดดา 

11. ขวดน้ําอัดลมเล็ก/ใหญ 

12. ขวดโซดาสิงห 

13. ขวดโซดาวันเวย 

14. เศษแกวแดง (สีชา) 

15. เศษแกวเขยีว 

16. เศษแกวขาวใส/ขาวขุน 

17. ขวดแบนเล็ก/ใหญ 

18. ขวดยาฆาแมลงเลก็/ใหญ 

19. ขวดไวน 

20. ขวดยาปอนด 

21. ขวดเล็กชั่ง 
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2. กระดาษ 

 กระดาษเปนวัสดุที่ยอยงายท่ีสุด  เพราะผลติจากเย่ือไมธรรมชาติโดยปกติกระดาษจะมี

ระยะเวลายอยสลายไดเองตามธรรมชาติ  ประมาณ 2 – 5 เดือน แตถาถูกทับถมอยูในกองขยะ    

จนแนนไมมีแสงแดด  อากาศและความชืน้  สําหรับจุลินทรียในการยอยสลาย  ก็อาจตองใชเวลาถึง  

50 ปในการยอยสลาย  ดังนั้นเราจึงควรแยกขยะท่ีเปนเศษกระดาษเหลานี้ออกจากขยะชนิดอ่ืนๆ  

เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและนําไปรีไซเคิลเปนกระดาษนํากลับมาใชใหมใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

 

 
 

 

ตัวอยางกระดาษท่ีนํามารีไซเคิล 

1. กระดาษแข็ง กลองน้ําตาล 

2. กระดาษยอยสวย 

3. กระดาษหนังสือพิมพ 

4. กระดาษสี 

5. กระดาษกลองรองเทา 

6. กระดาษยอยขยะ 

7. กระดาษหนังสือเลม 

8. กระดาษขาวดํา 

9. กระดาษสมดุ 

10. กระดาษถุงปูน 
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3. พลาสติก 

พลาสติกแบงเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท ดังนี้ 

3.1 พลาสติกท่ีคงรูปถาวรหรือพลาสติกเทอรโมเซท  (Thermosetting Plastic) เปนพลาสติก

ที่แข็งตัวดวยความรอนแบบไมยอนกลับสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑรูปทรงตางๆ  ไดโดยทําใหแข็งตัว

ดวยความรอนในแมแบบและเมื่อแข็งตัวแลวจะมีความคงรูปสูงมาก  เนื่องจากไมสามารถ

หลอมเหลวไดอีกพลาสติกในกลุมนี้จึงจัดเปนผลิตภัณฑพลาสติกประเภท “รีไซเคิลไมได” 

 

 
 

3.2 พลาสติกท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมไดหรือเทอรโมพลาสติก  (Thermoplastic) เปน

พลาสติกที่หลอมตัวดวยความรอน  และกลับแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดตํ่าลง  พลาสติกชนิดน้ีจัดเปน

วัสดุประเภท  “รีไซเคิลได” เพื่อใหงายตอการแยกชนิดบรรจุภัณฑพลาสติกเพื่อนํามากลับมาแปร

รูปใชใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีการนําสัญลักษณมาใชบนบรรจุภัณฑอยางแพรหลาย ดังนี้ 
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4. โลหะ 

 โลหะที่สามารถนํามารีไซเคิลใหมไดมีดังนี้ 

4.1 เหล็ก ใชกันมากที่สุดในอุตสาหกรรมกอสราง  ผลิตอุปกรณตางๆ  รวมทั้งเครื่องใชในบาน  

อุตสาหกรรม  

4.2 ทองเหลือง เปนโลหะมีราคาดี นํากลับมาหลอมใชใหมไดโดย การทําเปนพระ ระฆัง อุปกรณ

สุขภัณฑตางๆ และใบพัดเรือเดินทะเลขนาดใหญ 

 
 

4.3 ทองแดง นํากลับมาหลอมทําสายไฟใหมไดอีก 

4.4 สแตนเลส นํากลับมาหลอมทําชอนสอม กระทะ หมอ 

4.5 ตะกั่ว นํากลับมาหลอมใหมทําฟวสไฟฟา และสวนประกอบของอุปกรณตางๆ 

 

ตัวอยางวัสดุรีไซเคิล 

1. เหล็กหนาพิเศษ 

2. เหล็กตะปู 

3. เหล็กเครื่อง 

4. เหล็กหนา/บาง 

5. เหล็กเสน 1 นิ้ว 

6. เหล็กขี้กลึง. 

7. เหล็กยอย 

8. เหล็กหลอชิ้นเล็ก/ใหญ 

9. ลวดสลิง 

10. เหล็กซอยสั้น 

11. เหล็กเสน 5-6 หุน 
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12. กระปอง 

13. ทองแดงเสนเล็ก/ใหญ 

14. ทองเหลืองบาง/หนา 

15. ตะก่ัวออน/แข็ง 

16. ตะก่ัวสงักะสี 

17. ทองแดงเผา 

18. ขี้กลึงทองเหลือง 

19. สแตนเลส 

20. แบตเตอรี่ขาว/ดํา/มอเตอรไซค 

 

5. อลูมิเนียม 

อลูมิเนียม แบงได 2 ประเภท คือ 

5.1 อลูมิเนียมหนา เชน อะไหลเครื่องยนต ลูกสูบ 

5.2 อลูมิเนียมบาง เชน กะละมังซักผา ขันน้ํา กระปองน้ําอัดลม กระปองเบียร 

 
 

ตัวอยางอลูมิเนียมท่ีนํามารีไซเคิล 

1. อลูมิเนียมบาง/หนา 

2. อลูมิเนียมเสน 

3. อลูมิเนียมฉาก 

4. อลูมิเนียมผาเบรก 

5. อลูมิเนียมกระปองยา 

6. อลูมิเนียมมูลี่ 

7. อลูมิเนียมหมอน้ํา 

8. อลูมิเนียมฝาจุกแกะ 

9. อลูมิเนียมไฟ 

10. อลูมิเนียมจั๊บ 

11. อลูมิเนียมมุงลวด 
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12. อลูมิเนียมแผนเพจ 

13. อลูมิเนียมไสทองแดง 

14. อลูมิเนียมอัลลอยด 

15. อลูมิเนียมลอแม็ก 

16. อลูมิเนียมลูกสูบ 

17. อลูมิเนียมกระปองเครื่อง 

18. ด่ืม เชน โคก เบียร 

19. อลูมิเนียมกระทะไฟฟา 

 

การคัดแยกขยะมูลฝอย 

 ควรรณรงคใหความรูแกประชาชนที่พักอาศัยอยูในบานเรือน  หรือเจาของประกอบการ 

อาคารที่พักอาศัย อาคารสาํนกังาน สถาบันการศึกษา หางสรรพสินคา โรงแรม สถานประกอบการ

และสถานที่อยูอาศัยอ่ืนๆ ดําเนินการคัดแยกและเก็บกักขยะท่ีเกิดขึ้นดังตอไปนี้  

1. คัดแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมไดหรือขยะรีไซเคิลออกจากขยะยอยสลาย  

ขยะอันตรายและขยะทั่วไป 

2. เก็บกักขยะท่ีทําการคัดแยกแลวในถุงหรือถังรองรับขยะแบบแยกประเภทที่หนวยราชการ

กําหนด 

3. เก็บกักขยะท่ีทําการคัดแยกแลวในบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวก  มีแสงสวางเพียงพอ ไมกีด

ขวางทางเดิน อยูหางจากสถานท่ีประกอบอาหาร ที่รับประทานอาหาร และแหลงนํ้าด่ืม 

4. ใหเก็บกักขยะอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารที่ไมทราบแนชัด เปนสดัสวนแยกตางหากจากขยะ

อ่ืนๆ เพื่อปองกันการแพรกระจายของสารพิษ หรือการระเบิดเพื่อแยกทิ้งตามรูปแบบการเก็บ

รวบรวมของ อปท. ซึ่งม ี3 แบบหลักๆ ไดแก  

 1) การเก็บจากหนาบานพรอมขยะทั่วไปโดยการเก็บขนมีชองแยกขยะอันตราย  

 2) การเก็บจากหนาบานตามวันที่กําหนดโดยมีรถเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะ  

 3) การนําไปทิ้ง ในภาชนะหรือสถานที่รวบรวมขยะอันตรายของชุมชนท่ีจัดไวเฉพาะ 

5. หามเก็บกักขยะอันตรายไวรวมกัน โดยใหแยกเก็บเปนประเภทๆ หากเปนของเหลวใหใสถังหรือ

ภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไมรั่วไหล และหามเทของเหลวตางชนิดปนกันเนื่องจากอาจเกิดการ

ระเบิดหากเปนของแข็ง หรือก่ึงของแข็งใหเก็บใสถังหรือภาชนะที่แข็งแรง 

6. หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะที่ทําการคัดแยกแลวและมีคุณสมบัติที่เหมาะแกการเพาะพันธุของ

พาหะนําโรค หรือที่อาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษไวเปนเวลานาน 
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7. หากมีการใชน้ําทําความสะอาดวัสดุคัดแยกแลวหรือวัสดุเหลือใชท่ีมีไขมัน  หรือตะกอนน้ํามัน

ปนเปอน จะตองระบายน้ําเสียนั้นผานตะแกรงและบอดักไขมันกอนระบายสูทอน้ําสาธารณะ  

8. หามเผา หลอม สกัดหรือดําเนินกิจกรรมอ่ืนใด เพื่อการคัดแยก การสกัดโลหะมีคาหรือการ

ทําลายขยะในบริเวณท่ีพักอาศัย หรือพื้นที่ที่ไมมีระบบปองกันและควบคุมของเสียที่จะเกิดขึ้น 

 

 กอนที่จะนําขยะกลับมาใชประโยชน ตองมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยภายในบาน 

เพื่อเปนการสะดวกแกผูเก็บขนและสามารถนําขยะบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่มรายไดใหกับตนเองและ

ครอบครวั รวมทั้งงายตอการนําไปกําจัดอีกดวย โดยสามารถทําไดดังน้ี 
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 สําหรับขยะท่ีสามารถนํากลับมาแปรใชใหมไดหรือขยะรีไซเคิล มีวิธีการคัดแยกขยะเพื่อให

ขายไดราคาดี ดังนี้ 

 

 
 

 

 

 



 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  : ราคาวัสดุรีไซเคิลขางตนเปนราคาโดยประมาณขึ้นอยูกับความตองการของตลาด

และเปนราคาเมื่อเดือนธันวาคม 2550 
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แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

 การปองกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่สําคัญ  ตองอาศัย  ขบวนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน  โดยทั่วไปแลวหนวยงาน  ประชาชน  องคกรและชุมชน  

สามารถลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นได โดยใชหลักการดังนี้ 

1. ระดับครัวเรือน 

 1.1 ลดการใช (Reduce) 

 1) ลดการขนขยะเขาบาน ไมวาจะเปนถุงพลาสติก  ถุงกระดาษ  กระดาษหอของ  โฟม หรือ

หนังสือพิมพ เปนตน 

 2) ใชผลิตภัณฑชนิดเติม  เชน น้าํยาลางจาน  น้ํายาปรับผานุม  เครื่องสําอาง  ถานชนิด

ชารจได สบูเหลว น้ํายารีดผา น้าํยาทาํความสะอาด ฯลฯ 

 3) ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบาน  หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี  ภายในบาน  เชน      

ยากําจดัแมลงหรอืนํ้ายาทาํความสะอาดตางๆ  ควรจะหันไปใชวิธีการทางธรรมชาติจะดีกวา  อาทิ    

ใชเปลือกสมแหงนํามาเผาไลยุง หรือ ใชผลมะนาวเพื่อดับกลิ่นภายในหองน้ํา 

 4) พยายามหลกีเลีย่งการใชโฟมและพลาสติกซึง่กําจดัยาก  โดยใชถุงผา  หรือตะกราใน

การจับจายซื้อของ ใชปนโตใสอาหาร 

 
 

 1.2 ใชซ้ํา (Reuse) 

 1) นําสิ่งของที่ใชแลวกลับมาใชใหม  เชน ถุงพลาสติกท่ีไมเปรอะเปอนก็ใหเก็บไวใชใสของ

อีกครั้งหนึ่ง หรือใชเปนถุงใสขยะในบาน 

 2) นําสิ่งของมาดัดแปลงใหใชประโยชนไดอีก  เชน การนาํยางรถยนตมาทาํเกาอ้ี  การนํา

ขวดพลาสติกก็สามารถนํามาดัดแปลงเปนที่ใสของ แจกัน การนาํเศษผามาทาํเปลนอน เปนตน 

 3) ใชกระดาษทั้งสองหนา 
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 1.3 การรีไซเคิล (Recycle) 

 เปนการนําวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได  เชน กระดาษ  แกว พลาสติก  เหล็ก 

อะลูมิเนียม  มาแปรรูปโดยกรรมวิธีตางๆ  นอกจากจะเปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยแลว  ยังเปน

การลดการใชพลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเราสามารถทําไดโดย 

 1) คัดแยกขยะรีไซเคิล แตละประเภท ไดแก แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ 

 2) นําไปขาย/บริจาค/ นําเขาธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข 

 3) ขยะเหลานี้ก็จะเขาสูกระบวนการรีไซเคิล 

 

 

2. ระดับชุมชน  

 
 

2.1 จัดทําโครงการหรือประสานใหมีการดําเนินโครงการที่เนนการลดและใชประโยชนขยะชุมชน  

ณ แหลงกําเนิด ซึ่งจะลดภาระการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยโครงการ ดังกลาว 

ไดแก การจัดต้ังธนาคารขยะหรือวัสดุเหลือใช การหมักทําปุย การหมักปุยนํ้าชีวภาพ  ตลาดนัดขยะ

รีไซเคิล ขยะแลกไข ผาปารีไซเคิล สหกรณสินคารีไซเคิล การบริจาคสิ่งของที่ไมใชแลว เปนตน 

2.2 ใหรางวัลตอบแทนใบประกาศเกียรติคุณ หรือการสงเสริมการขาย  แกรานคา หรือประกอบการ

ที่สามารถลดบรรจุภัณฑฟุมเฟอย  เชนรานคาที่มีการกักเก็บหรือจําหนายสินคาที่มีบรรจุภัณฑ

หอหุมนอย หรือมีการรวบรวมบรรจุภัณฑใชแลวเพื่อใชประโยชนใหม 
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2.3 สงเสริมใหผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค  เชน หางสรรพสินคาหรือรานคาปลีก -สง อํานวย

ความสะดวกใหกับผูบริโภคในการคัดแยกและสงคืนบรรจุภัณฑ  ที่ใชหอหุมสินคา  โดยจัดใหมี

ภาชนะรองรับที่เหมาะสม  ณ จุดขายและเปดโอกาสใหผูบริโภคแยกบรรจุภัณฑออกจากสินคา     

ณ จุดขาย หรือใกลจุดขายโดยไมเรียกเก็บคาใชจาย 

 

 
 

 

ตัวอยางกิจกรรมการคัดแยกและใชประโยชนขยะมูลฝอย 

 1. ระดับครัวเรือน 

 1.1 สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

 - กระถางตนไมจากยางรถยนตเกา 

 
 

 - แจกันจากขวดพลาสติก 
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 - หมวกจากกระปองเบียร 

 
 

 - กระเปาจากกลองนม 

 
 

 1.2 การทํานํ้าหมักจุลินทรีย 

 น้ําหมักจุลินทรีย  คือ สารละลายที่ไดจากการยอยสลายเศษวัสดุที่เหลือใช       จากสวน

ตางๆ ของพืชหรือสัตว  โดยผานกระบวนการหมักในสภาพท่ีไมมีออกซิเจน  มี        จุลินทรียทํา

หนาที่ยอยสลายเศษซากพืชและซากสัตวเหลาน้ันใหกลายเปนสารละลายรวมถึงการใชเอนไซมท่ี

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมีการเติมเอนไซมหรือการเรงการยอยสลาย  ทําใหเกิดกระบวนการ

ยอยสลายไดอยางรวดเร็วย่ิงขึ้น 

 ประเภทของนํ้าหมกัจลุนิทรีย 

 น้ําหมักจุลินทรียสามารถแบงออกตามประเภทของวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิต  แบงได

เปน 2 ประเภท  คือ น้ําหมักจุลินทรียท่ีผลิตจากพืชหรือขยะเปยก  และน้ําหมักจุลินทรียที่ผลิต     

จากสตัว 

 1. น้ําหมักจุลินทรียท่ีผลิตจากพืชหรือขยะเปยก 

 1.1 เศษอาหาร  

 สวนผสม  - เศษอาหาร ½ ถัง 

   - กากน้าํตาล 1 ลติร 

   - น้ําหมักจุลินทรีย 1 ลติร 

   - น้ําสะอาด ½ ถัง 

 อุปกรณ  - ถังพลาสติกมฝีาปด ขนาด 20 - 40 ลติร 

   - ถุงปุย 
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 วิธีทํา   1. เติมน้ําสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้นเติม 

        กากน้าํตาลและ หัวเชื้อจุลินทรียผสมใหเขากัน 

   2. นําเศษอาหารใสถุงปุยผูกปากถุงนําไปแช กดใหจมหมักไว 7 วัน  

       เก็บในที่รม 

 ประโยชน  ผสมน้ํา 1:500 ใชฉีดพน หรือรดตนพืชชวยเรงการเจริญเติบโต  

   และใชเปนหัวเชื้อจุลินทรีย 

 

 
 1.2 เศษผัก 

 สวนผสม  - เศษผัก ½ ถัง 

   - กากน้าํตาล 1 ลติร 

   - น้ําหมักจุลินทรีย 1 ลติร 

   - น้ําสะอาด ½ ถัง 
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 อุปกรณ  - ถังพลาสติกมฝีาปด ขนาด 20 - 40 ลติร 

   - ถุงปุย 

 วิธีทํา   1. เติมน้ําสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้นเติม 

   กากนํ้าตาลและนํ้าหมัก ผสมใหเขากัน 

   2. นําเศษผักใสถุงปุยผูกปากถุงนําไปแช กดใหจมหมักไว 7 วัน เก็บในที่รม 

 ประโยชน  ผสมน้ํา 1:500 ใชฉีดพน หรือรดตนพืชชวยเรงการเจริญเติบโตและใชเปน

   หัวเชื้อจุลินทรีย 

 

 

 
 

 1.3 เศษผลไมรสเปรี้ยว 

 สวนผสม  - เปลือกสม มะนาว สบัปะรด 

   - กากน้าํตาล 1 ลติร 

   - น้ําหมักจุลินทรีย 1 ลติร 

   - น้ําสะอาด ½ ถัง 

 อุปกรณ  - ถังพลาสติกมฝีาปด ขนาด 20 - 40 ลติร 

   - ถุงปุย 

 วิธีทํา   1. เติมน้ําสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถัง จากนั้นเติม 

   กากนํ้าตาลและนํ้าหมัก ผสมใหเขากัน 

   2. นําเศษผลไมรสเปรี้ยวใสถุงปุยผูกปากถุงนําไปแช กดใหจม 

   หมกัไว 7 วัน เก็บในที่รม 

 ประโยชน  ใชขัดหองนํ้าโดยไมตองผสมน้ําแทนน้ํายาลางหองน้ําที่เปนสารเคมี   

   ใชเทลงในทอระบายนํ้า จะชวยลดกลิ่นเหม็นของน้ําเสีย  

   และใชเทลงในโถสวม เพื่อชวยในการยอยสลายทําใหสวมไมเต็ม 
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 1.4 เศษผลไมสีแดง สีเหลือง 

 สวนผสม  - มะละกอ แตงโม กระเจี๊ยบ ฝกทอง ขนุน 

   - กากน้าํตาล 1 ลติร 

   - น้ําหมักจุลินทรีย 1 ลติร 

   - น้ําสะอาด ½ ถัง 

 อุปกรณ  - ถังพลาสติกมฝีาปด ขนาด 20 - 40 ลติร 

   - ถุงปุย 

 วิธีทํา   1. เติมน้ําสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้นเติม 

   กากนํ้าตาลและนํ้าหมัก ผสมใหเขากัน 

   2. นําเศษอาหารใสถุงปุยผูกปากถุงนําไปแช กดใหจมหมักไว 7 วัน  

   เก็บในที่รม 

 ประโยชน  ผสมน้ํา 1:500 ใชฉีดพนพืชดอกชวยเรงสีของดอกไมใหมีสีสันสวยงาม 
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 1.5 พืชสมุนไพร 

 สวนผสม  - สะเดา ขิง ขา ตะไครหอม ใบมะกรูด 

   - กากน้าํตาล 1 ลติร 

   - น้ําหมักจุลินทรีย 1 ลติร 

   - น้ําสะอาด ½ ถัง 

 อุปกรณ  - ถังพลาสติกมฝีาปด ขนาด 20 - 40 ลติร 

   - ถุงปุย 

 วิธีทํา   1. เติมน้ําสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้นเติม 

   กากน้าํตาล และนํ้าหมัก ผสมใหเขากัน 

   2. นําพืชสมุนไพรใสถุงปุยผูกปากถุงนําไปแช กดใหจมหมักไว 7 วัน  

   เก็บในที่รม 

 ประโยชน  ผสมน้ํา 1:500 ใชฉีดพนพืชจะชวยปองกันและลดการทําลายพืชผลจาก

   แมลงศัตรูพืช 

 

ขอควรระวัง 

1. หามนํานํ้าหมักจุลินทรียไปเก็บในท่ีกลางแจง  หรือมีแดดสองถึงเปนอันขาดเนื่องจากจะทําให     

จุลินทรียท่ีมีอยูในนํ้าหมักจุลินทรียตายและสงผลใหการหมักไมเปนไปโดยสมบูรณ 

2. ถาหมักครบ 7 วัน แลวเปดดูน้ําหมักจุลินทรียจะพบวามีฝาสีขาวเกิดขึ้นบนผิวน้ํา  ซึ่งแสดงวานํ้า

หมักน้ันใชไดแลว  แตถาเปดดูแลวเกิดฝาสีดําและมีกลิ่นเหม็นแสดงวาหมักผิดวิธี  ใหแกไขโดยเติม

กากน้าํตาลอีก 1 ลติร หมักอีก 7 วัน ก็จะนํามาใชได 

3. การใชนํ้าหมักจุลินทรียกับพืชน้ัน จะตองมีการเจือจางกับน้ํากอนนําไปใชเน่ืองจากถาใชน้ําหมัก

จุลินทรียท่ีเขมขนเกินไปจะทําใหพืชเจริญเติบโตชาและใบเหลือง  แตถาใชในอัตราที่พอเหมาะพืช

จะเจริญเติบโตและใบเขียวเปนมัน 
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2. น้ําหมักจุลินทรียท่ีผลิตจากสัตว 

 2.1 ปลา 

 สวนผสม  - เศษปลาที่ทิ้งแลว 3 กิโลกรัม 

   - กากน้าํตาล 1 ลติร 

   - น้ําหมักจุลินทรีย 

   - น้ําสะอาด ½ ถัง 

 อุปกรณ  - ถังพลาสติกมฝีาปด 

   - ไมสําหรับคน 

 
  

 วิธีทํา   1. ผสมสวนผสมทั้งหมดใสลงในถังพลาสติกแลวทําการปดฝา  

   ขณะท่ีหมักควรเก็บไวในที่รม 

   2. หมกัไว 1 - 2 เดือนและตองคอยเปดถังคนน้ําหมักจุลินทรีย 

   อยางสม่ําเสมอเพื่อชวยใหยอยสลายไดเร็วย่ิงขึ้น 

 ประโยชน  ผสมน้ํา 1:500 ใชฉีดพนหรือรดตนพืช ชวยเรงการเจริญเติบโต  

   และชวยปรับปรุงคุณภาพดิน 
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 2.2 หอยเชอรี่ 

 

 สวนผสม  - หอยเชอรี่ ½ ถัง หรือ 60 กิโลกรัม 

   - กากน้าํตาล 2 - 3 ลติร 

   - น้ําหมักจุลินทรีย 1 ลติร 

   - น้ําสะอาด ½ ถัง 

 อุปกรณ  - ถังพลาสติกมฝีาปด 

   - ไมสําหรับคน 

 วิธีทํา   1. ทุบหอยเชอรี่ใหเปลือกแตกแลวคลุกเคลากับกากน้ําตาลและน้ําหมัก  

   จุลินทรียใหทั่ว 

   2. ใสลงในถังพลาสติกเติมน้ําสะอาดปดฝาเก็บไวในที่รม หมักท้ิงไว  

   90 วัน จึงนํามาใชได 

 ประโยชน  ผสมน้ํา 1:500 ใชฉีดพนหรือรดตนพืช ชวยเรงการเจริญเติบโต  

   และชวยปรับปรุงคุณภาพดิน 

 

ขอควรระวัง 

1. หากเติมกากน้ําตาลนอยเกินไปจะทําใหในขณะหมักเกิดกลิ่นเหม็น  ใหแกไขโดยเติมกากน้ําตาล

ลงไป จะทําใหกลิ่นเหม็นหายไป 

2. ระวังการใหน้ําหมักจุลินทรีย หามใชในปริมาณที่เขมขนและใชติดตอกันหลายวัน  ควรใช

สัปดาหละ 2 ครั้ง และควรผสมน้ําอยางนอย 1:200 ถึง 1:500 
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1.3. การหมักปุยอินทรีย 

 ในปจจุบันขยะประเภทผัก  ผลไม เศษใบไม  และเศษอาหาร  ซึ่งเปนขยะที่สามารถยอย

สลายได นับวันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น  นอกจากน้ียังกอใหเกิดปญหาท่ียุงยากในการกําจัด  ดังนั้น 

การทําปุยหมักจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีสามารถลดปริมาณขยะ  และปญหาทางดานสิ่งแวดลอม  

รวมทั้งสามารถลดการใชปุยเคมีของเกษตรกร เปนการสงเสริมการทําเกษตรแบบธรรมชาติ 

 
 

วัตถุประสงค 

 1) ลดปริมาณขยะอินทรียที่จะตองนําไปกําจัดอันเปนการลดคาใชจายในเรื่องการกําจัด  

 2) เพิ่มรายไดใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 3) นําปุยหมักที่ไดไปใชประโยชนไดโดยตรง 

อุปกรณ 

 1) ถังหมัก 

 2) จอบ/คราด 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 1) นาํเศษอาหาร 1 สวน โดยปรมิาตร เกลี่ยลงพื้น เพื่อเตรียมการผสม 

 2) นําเศษใบไมแหงที่สับแลว  1 สวน โดยปรมิาตร  เกลี่ยทับลงบนเศษอาหาร  เชน เมือ่ตวง

วัสดุหมัก (เศษอาหาร  มูลสัตว หรือเศษผัก  ผลไม) 1 กระปอง ก็ตองตวงเศษใบไมแหง  1 กระปอง 

เชนกัน (กระปองท่ีใชตวงมูลฝอยทั้ง 2 ชนิดควรมีขนาดเทากัน) 

 3) ใชจอบหรือคราดคลุกเคลาวัสดุหมักทั้งหมดใหเขากัน  

 4) เมื่อเศษอาหารกับใบไมแหงผสมเขากันดีแลว จึงนําภาชนะมาตักโกยวัสดุหมักลงในถัง

หมัก และทําการปดฝาหมักใหเรียบรอย  

 5) การเติมขยะควรทําการเติมทุกวัน  เนื่องจากวัสดุหมักมีการยุบตัวลง  ซึ่งมีอัตราการเติม

ขยะเศษอาหาร 2 - 2.5 กก./วัน หรือ 4 - 5 ลติร/วัน 

 6) ความชื้นที่เหมาะสมสําหรับกองปุยหมักประมาณรอยละ  60 ความถ่ีในการทดสอบ  

ผูใชสามารถทดสอบความชื้นเบ้ืองตนอยางงายๆ  คือ ใชมือกําวัสดุหมักแลวบีบแรงๆ  จะมีนํ้าไหล

ออกมาตามรองนิ้วมือเพียงเล็กนอย 
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การแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการหมักปุย 

 

ปญหา สาเหตุ วิธีแกไข 

- กลิ่นเหม็น 

 

- ความชืน้มากเกินไป 

- การถายเทอากาศ นอย 

- มีขยะสีเขียวมากทําให 

  มีปริมาณไนโตรเจน 

  มากเกินไป 

 

- ผสมขยะ จําพวกใบไมแหง 

  ดิน หญาแหง เพื่อดูดซับ 

  ความชืน้ และทําใหอากาศ 

  ถายเทสะดวกย่ิงขึ้น 

- เติมขยะท่ีมีคารบอน เชน 

  ใบไม และก่ิงไมแหง 

- ภายในถังหมักไมมี 

  ความรอน 

 

- ปริมาณขยะนอยเกิน 

  ไปทําใหขาดไนโตรเจน 

   และความชืน้ 

 

- เติมขยะใหมีปริมาณ 

  มากขึ้นใหพอเหมาะกับ 

  ถังหมัก 

- กระบวนการหมักใช

เวลานานเกินกวาปกติ 

 

- ขนาดของขยะมีชิ้น 

  ใหญเกินไป 

 

- ตัดหรือสับขยะใหมีขนาด 

  เล็กลงเหลือประมาณ 

  1 - 2 นิ้ว 

- ถังหมักเปยกเกินไป - มีความชื้นมากเกินไป 

- การระบายอากาศไม 

  เพียงพอ 

- ยายถังหมักไปอยูในบริเวณ 

  ทีอ่ากาศถายเทไดสะดวก 

  เติมใบไมแหงและพลิก 

  ขยะ    เพื่อใหความชื้น 

  ลดลง 

 

การใชประโยชนของปุยหมกั 

 1) ใชปุยหมักกับการปลูกพืช ผัก และไมดอกในแปลงปลูก 

 2) เตรยีมแปลงตามความตองการ แลวโรยปุยหมักใหทั่วแปลง หนาประมาณ 2 - 4 

เซนติเมตร ใชจอบสับคลุกเคลาดินใหลึกประมาณ 20 เซนติเมตร และรดน้ําใหท่ัวแปลง หมักดินไว

ประมาณ 1 สัปดาห หลังจากนั้นจึงนําพืชมาปลูกได 

 3) ใชปุยหมักกับการปลูกพืชในกระถาง 

 4) ผสมปุยหมักกับดินรวนในอัตราสวน 1:5 โดยปรมิาตร รดนํ้าใหชุมและทิ้งไว ประมาณ 

1 สัปดาห แลวจึงนําใสภาชนะหรือกระถางเพื่อปลูกพืชตอไป 

 5) ใชปุยหมักกับพืชไรและไมผล 
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2. ระดับชุมชน 

 2.1 การจัดต้ังสถานที่ท้ิงขยะแยกประเภทในชุมชนสถานที่ทิ้งขยะแยกประเภทจัดเตรียมไว

สําหรับใหประชาชนที่ไมสะดวกและไมตองการขายซื้อ -ขายขยะแตมีพฤติกรรมที่ดีและมีความ

ตระหนักถึงผลของการแยกขยะและทิ้งลงในภาชนะที่เหมาะสม  เปนกิจกรรมที่ตอเนื่องจาก

กิจกรรมการรณรงคและใหความรูแกประชาชนในการคัดแยกขยะและทําความสะอาดขยะเบ้ืองตน

และเปนกิจกรรมพื้นฐานที่ควรดําเนินการเพราะเขาถึงชุมชนไดงายและตลอดเวลา  สถานท่ีทิ้งขยะ

แยกประเภทควรจัดไวในบริเวณท่ีประชาชนนํามาท้ิงไดสะดวก  เชน หางสรรพสินคา  ริมถนน

บริเวณชุมชน  เปนตน กิจกรรมรูปแบบน้ีเหมาะสําหรับใชเปนแนวทางการเรียกคืนขยะบรรจุภัณฑ

และวัสดุเหลือใชจากผูบริโภคโดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ 

 
 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินการ 

 1. จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการและประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานและติดตามผล 

 2. กําหนดสถานที่ท่ีเหมาะสมในการจัดต้ังภาชนะรองรับขยะแตละประเภทโดยพื้นที่        

ที่เหมาะสมควรเปนพื้นที่ท่ีไมมีนํ้าทวมขัง ไมอับชื้น แสงแดดสองถึงรถขยะสามารถเขาถึงไดสะดวก 

 3. กําหนดประเภทและขนาดของภาชนะสําหรับใสขยะแตละประเภท  โดยกําหนดท้ังสี  

และเขียนคําบรรยายใหถูกตองดังนี้ 
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  ถังเก็บมูลฝอยรีไซเคิล    ถังเก็บมูลฝอยยอยสลายได 

 

 

 

 

 
ถังเก็บมูลฝอยท่ัวไป      ถังเก็บมูลฝอยอันตราย 
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 4. นําถังรองรับขยะไปจัดวางตามแหลงกําเนิดขยะที่สําคัญ เชน ตลาดสด โรงเรียนสถานที่

ราชการ หางสรรพสินคา โรงแรม รีสอรท ที่พักเชาอาศัย เปนตน 

 5. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงรูปแบบของกิจกรรม  โดยจัดทําเอกสารเพื่อ

แจกจายแกประชาชนในบริเวณที่มีสถานที่ท้ิงขยะแยกประเภทต้ังอยูโดยเอกสารจะตองบอกถึงวิธี

ทําความสะอาดขยะขั้นตน  การลดขนาดขยะสีของถังขยะกับประเภทขยะ  วันและเวลาที่จัดเก็บ

ขยะ บริเวณสถานที่ท้ิงขยะแยกประเภท และเวลาในการเก็บรวบรวม 

 6. ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการฝายติดตามและประเมินผลที่แตงต้ังไว  โดย

ทําการบันทึกปริมาณและประเภทของขยะที่ถูกนํามาทิ้งไวเพื่อประเมินความสําเร็จในการทํางาน 

 

ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานราชการสวนทองถ่ินรวมกับหัวหนาชุมชนกําหนดบริเวณที่เหมาะสมในการจัด

วางภาชนะ หนวยงานสวนทองถ่ินดําเนินการเก็บขนขยะตามวันและเวลาที่กําหนด  รวมทั้งมีหนาท่ี

ดูแลความสะอาดของสถานที่ท้ิงขยะแยกประเภท 

 

สิ่งท่ีตองจัดเตรียม 

1. สถานท่ีจัดวางถังขยะแยกประเภท 

2. ภาชนะรองรับขยะแตละประเภท 

3. รถขนขยะแยกประเภท 

4. เอกสารแนะนําประชาชนในการทําความสะอาดขยะเบ้ืองตน  ลดปริมาณขยะ ประเภทภาชนะ 

วันและเวลาในการจัดเก็บบริเวณสถานที่ทิ้งขยะแยกประเภทเปนตน  (ควรทําเปนเอกสารเผยแพร

แผนเดียวเพื่อใหประชาชนสามารถติดไวบริเวณขางฝาเหนือถังขยะภายในบาน ) 
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2.2 ศูนยวัสดุรีไซเคิลของชุมชน 

 

 
 การจัดต้ังศูนยวัสดุรีไซเคิลของชุมชนเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดจากความรวมมือของ

สมาชิกทุกคนในชุมชนรวมท้ังชุมชนอ่ืนที่อยูในบริเวณใกลเคียง  ศูนยวัสดุรีไซเคิลนี้มีลักษณะเปน

ธุรกิจของชุมชนที่บริหารและดําเนินการโดยชุมชนหรือองคการพัฒนาเอกชน  แตอยูภายใตการ

กํากับดูแลโดยคณะกรรมการของชุมชน หรือคณะกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อดูแลโครงการโดยเฉพาะ  

ทั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางในการรวบรวมและรับซื้อวัสดุรีไซเคิลจากชุมชนและชุมชน

ใกลเคียง รวมทั้งการรวบรวมขยะอันตรายที่เกิดจากบานเรือนเพื่อการกําจัดที่ถูกตองเหมาะสม 

วัตถุประสงค 

 เพื่อจัดต้ังเปนศูนยดําเนินการจัดการขยะรีไซเคิลของชุมชน  

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

 1) การจัดต้ังคณะกรรมการชุมชน ควรมาจากชมุชนมากกวา 2 ชุมชน เพื่อใหเกิดแนวคิด

ในการทํางานที่หลากหลาย และเปนการสรางเครือขายการทํางานระหวางชุมชน ประกอบดวย

ประธานคณะกรรมการ ซึ่งตองมาจากการเลือกต้ังหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคน

อ่ืนๆ กรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ 

 2) การคัดเลือกสมาชิกของแตละชุมชนท่ีสนใจและตองการเขารวมในการทํางานของศูนย

วัสดุรีไซเคิล 

 3) การจัดอบรมใหความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลและการดําเนินงานใน

เชิงธุรกิจเก่ียวกับการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล 

 4) การอบรมใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะ และการใชประโยชนจากขยะ

ในรูปแบบตางๆ กับสมาชิกในชุมชน 

 5) การจัดหางบประมาณสนับสนุนในการกอสรางศูนยฯ จากหนวยงานราชการ เชน 

กองทุนเพื่อสังคม 

 6) การดําเนินการกอสรางและการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
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 7) การดําเนินงานศูนยวัสดุรีไซเคิล  โดยใหการดําเนินงานของศูนยฯ  อยูภายใตการดูแล

ของคณะกรรมการชุมชน มกีารออกกฎระเบียบในการทํางาน  ควรมกีารรายงานผลการดําเนนิงาน

ทางบัญชี แกคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนเปนระยะ 

 8) ควรมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรและสถานที่ในศูนยฯ  เพื่อเปนสถานที่ดูงาน 

 

หนาท่ีคณะกรรมการ 

 1) คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ประกอบดวยตัวแทนชุมชนตางๆ ที่เขารวม

กิจกรรมชุมชนละ 3 คน การแตงต้ังหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนของแตละชุมชนถือเปนมติของ

คณะกรรมการชุมชนแตละชุมชน แลวเสนอรายชื่อใหที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม

ชุมชนคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

และเลขานุการ โดยการเลอืกต้ังของคณะกรรมการ ซึ่งจะอยูในวาระคราวละ 2 ป 

 2) คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน จัดต้ังกองทุนเพื่อการบริหารศูนยรีไซเคิลชุมชน

โดยใหแตละชุมชนลงทุนในกองทุน  ในสัดสวนเทาๆ  กันตามมติของคณะกรรมการ  ในกรณีที่

คณะกรรมการเห็นควรใหนิติบุคคลอ่ืนๆมารวมลงทุนในกองทุนดวย  สัดสวนของนิติบุคคลอ่ืนๆ  

รวมแลวจะตองไมมากกวาการลงทุนของชุมชน 

 3) คณะกรรมการ  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน  

ประกอบดวยกรรมการไมเกิน  7 คน เพื่อบริหารกองทุน  กํากับนโยบายและการทาํงานของคณะ

ผูบริหารศูนยรีไซเคิลชุมชนคณะอนุกรรมการ  อาจมาจากกรรมการหรือแตงต้ังบุคคลภายนอกท่ี

เห็นวาเหมาะสมและเปนประโยชนตอกิจกรรมของชุมชน  คณะอนุกรรมการนี้อยูในวาระคราวละ  2 

ป เชนเดียวกับคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ  ประกอบดวย  ประธานกรรมการบริหาร  รอง

ประธาน  ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการ  โดยมีผูจัดการศูนยทําหนาที่เลขานุการ

คณะอนุกรรมการ โดยตําแหนง 

 4) คณะผูบริหารศูนยรีไซเคิลชุมชน  เปนพนักงานที่มีหนาที่และความรับผิดชอบบริหาร

จัดการกิจกรรมของศูนยตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมีประธานกรรมการบริหารเปนผูลง

นามจัดจางใหทําหนาที่ตางๆ  ทั้งน้ีสภาพการจางและอัตราผลตอบแทนขึ้นกับดุลยพินิจของ

คณะอนุกรรมการ 
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2.3 ธนาคารขยะรีไซเคิล 

 

 
 

กิจกรรมธนาคารขยะมีเปาหมาย  เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

แกไขปญหาขยะของชุมชน  และเสริมสรางจิตสํานึกในการคัดแยกมูลฝอย  รวมทั้งสรางนิสัยการ

ออมทรัพย ลักษณะของกิจกรรมเริ่มจากการรับสมัครสมาชิก แลวนําวัสดุรีไซเคิลมาชั่งน้ําหนักและ

คํานวณเปนจํานวนเงิน  บันทึกลงสุมดคูฝากโดยใชราคาที่ไดประสานกับรานรับซื้อของเกาเปน

เกณฑในการกําหนดราคา  รายไดของกิจกรรมมาจากผลตางของราคาท่ีคณะทํางานกําหนด  กับ

ราคาที่สามารถขายใหกับรานรับซื้อ ซึ่งตองมีการหักคาใชจายอ่ืนๆ 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อปลูกจิตสํานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน  

2) เปนการชวยลดปริมาณขยะและเสริมสรางความรูในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกตอง

เหมาะสม 

3) เพื่อนําผลพลอยไดจากการต้ังธนาคารขยะมาต้ังเปนกองทุนสนับสนุนกิจกรรมตางๆ  ใน

ชุมชน 

4) เพื่อเปนการสรางรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน  

อุปกรณ 

1) เครื่องชั่งน้ําหนัก 

2) สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิล 

3) สมุดคูฝากและเอกสารบัญชี 
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ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

1) ประชุมชี้แจง 

เพื่อชี้แจงใหกับชุมชนทราบถึงจุดประสงคในการจัดทําโครงการธนาคารขยะ  

2) จัดต้ังคณะทํางาน 

เพื่อจัดต้ังคณะทํางานโครงการธนาคารขยะ ซึ่งประกอบดวย 

- ผูจัดการธนาคารขยะ จาํนวน 1 คน 

- เจาหนาที่คัดแยกขยะและชั่งนํ้าหนัก จาํนวน 2 คน 

- เจาหนาที่จดบันทึกและคิดเปนจํานวนเงิน จาํนวน 2 คน 

- เจาหนาที่ลงสมุดคูฝากบัญชีอ่ืนๆ จาํนวน 1 คน 

3) มอบหมายภารกิจ 

เพื่อมอบหมายหนาท่ีใหแกเจาหนาท่ีในคณะทํางานไปปฏิบัติงานในเบ้ืองตนดังน้ี  

- จัดหาสถานท่ีที่ใชในการจัดเก็บขยะรีไซเคิลกอนนําไปขาย  

- จัดหาอุปกรณที่จําเปนในการจัดทําธนาคารขยะ  เชน เครื่องชั่ง 

- จัดทําสมุดคูฝาก สมุดฝาก สมดุถอน และเอกสารในการทําบัญชีท่ีจําเปน 

- ติดตอประสานงานกับรานคาของเกาในเรื่องเก่ียวกับราคาขยะรีไซเคิลประเภทตางๆ  เพื่อ

จัดทําเปนตารางเปรียบเทียบราคาขยะรีไซเคิลแตละประเภท  (ราคาสามารถเปลีย่นแปลง

ได) พรอมทั้งกําหนดวันท่ีเขามารับซื้อจากธนาคาร 

4) การประชาสัมพันธเพื่อชี้แจงกิจกรรม ใหความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะประเภทของ 

มูลฝอย ผลที่คาดวาจะไดรับ 

5) การอบรมใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะ  และการใชประโยชนจากขยะ

ในรูปแบบตางๆ กับสมาชิกในชุมชน 

6) การจัดหางบประมาณสนับสนุนในการกอสรางศูนยฯ  จากหนวยงานราชการ  เชน 

กองทุนเพื่อสังคม 

7) การดําเนินงานธนาคารขยะ โดยใหการดําเนินงานของธนาคารอยูภายใตการดูแลของ

คณะกรรมการชุมชนมีการออกกฎระเบียบในการทํางาน  ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานทาง

บัญชี แกคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนเปนระยะ 

8) การประเมินผลการจัดกิจกรรมจากจํานวนสมาชิกที่เขารวม  ปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รับ

จากสมาชกินาํมาฝาก จํานวนเงินและเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายใหรานรับซื้อของเกา  หัก

คาใชจายตางๆ ควรมีการจัดทําปายแสดงผลการจัดกิจกรรม  หรือการประชาสัมพันธใหสมาชิก

ทราบผลการจัดกิจกรรมเปนระยะ ซึ่งจะเปนการชักชวนสมาชิกที่เหลือใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
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หนาท่ีคณะทํางาน 

1) ผูจัดการธนาคารรับผิดชอบการดําเนินงานในภาพรวมของธนาคาร  โดยตอง

ควบคุมดูแลการทํางานของฝายปฏิบัติการและฝายควบคุม  

2) เจาหนาที่คัดแยกรับผิดชอบการคัดแยกขยะที่สามารถนํามาขายบริเวณที่ทําการใน

เวลาทาํการ และทําการคัดแยกประเภทเพื่อการจัดเก็บที่เปนระเบียบในบริเวณสถานที่เก็บ  พรอม

ทั้งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับสมาชิก ไดแก ชื่อ-สกุล เลขท่ี ประเภทและปริมาณวัสดุรีไซเคิล เพื่อ

สงตอเจาหนาท่ีคิดเงิน 

3) เจาหนาที่คิดเงิน รับผิดชอบเทียบกับราคาท่ีกําหนด และคิดจํานวนเงินของสินคาที่

สมาชกินาํมาฝาก พรอมกับรับผิดชอบการฝาก-ถอนเงินของสมาชิก 

4) เจาหนาที่บัญชี รับผิดชอบเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการเงิน เชน สรุปยอดเงินฝาก

ของสมาชิก สรุปยอดรายรับ-รายจาย ของธนาคารขยะ และบันทึกรายละเอียดและยอดคงเหลือ

ของสินคาตามประเภท ปริมาณ ราคาโดยตองทําการบันทึกทุกวันที่เปดทําการ  

5) ที่ปรึกษารับผิดชอบเรื่องการควบคุมการดําเนินงาน  การประสานรานรับซื้อของเกาเพื่อ

ขายวัสดุรีไซเคิล และดูแลเก่ียวกับการเงินของโครงการ พรอมท้ังดูแลเอกสารการเบิกจายเงินของ

สมาชกิธนาคารขยะใหสามารถตรวจสอบได 
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แบบฟอรมท่ีใชในธนาคาร 

 

 

 

 

           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัคร                                                           เลขที…่…..........… 

ธนาคารขยะ 

สาขา ................................................................                                                                  

วนัท่ี ……..…………………………………... 

ชื่อ …………………………………………… 

วัน/เดอืน/ป เกิด ………..…อาย.ุ...…….…..ป 

ท่ีอยู …………................................................ 

ตาํบล………………………........................... 

อําเภอ ………….…………............................ 

จังหวัด............................................................. 

โทรศพัท................................................... 
 

                  ............................................... 

                                                                                              (ลงชื่อสมาชิก) 

                                                                                                                

……………………………… 

                                                                                                 (เจาหนาท่ี) 
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ทะเบียนคุมลูกคา 

Customer Registration 

ธนาคารขยะรีไซเคิล 

Recycle Waste Bank 

 

     สํานักงาน ……………………………… 

 

เลขท่ี

บัญชี 

 

ชื่อ-สกุล 

 

วันแรกเปดบัญชี 

 

หมายเหตุ 

 

001    

002    

003    

004    

005    

006    

007    

008    

009    

010    

011    

012    

013    

014    

015    

016    

017    

018    

…    
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ใบนําฝาก 

 

ขยะรีไซเคิล                                                                                     ใบนําฝาก 

 

วันที่.................................... 

 

ชื่อบัญชี…………………………………......เลขท่ีบัญชี…………...…….………………… 

  

รายการ 

 

จาํนวน 

(กิโลกรัม) 

ราคา 

(บาท) 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

(บาท) (บาท) สต. 

      

      

      

      

      

      

      

 

................................ 

ลายเซ็นผูฝาก 

 

รวมเปนเงิน 
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ใบถอนเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยะรีไซเคิล                            ใบถอนเงิน 

 

วันที่ ……………………………… 

ชื่อบัญชี………………………..…………..       เลขทีบ่ญัชี ……..……….........…...……. 

จํานวนเงินที่ถอน 

ตัวเลข                                                     บาท           ตัวอักษร  

 

 

………………………….                                                   ……………………… 

ลายมือชื่อผูรับเงิน                                                      ลายมือชื่อเจาหนาที่ธนาคาร 
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สมุดคูฝาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมดุคูฝาก                                                                           สาขา …………………………………… 

ชื่อบัญชี/ชื่อสมาชิก………………………………………………………….. 

เลขท่ี.................................................................................. 

วันที่ ถอน ฝาก คงเหลือ ลายเซ็นเจาหนาท่ี 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    



 46 

 

 

สรุปการนําฝาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สาขา ……………………………                           วนัท่ี  ……………………… 

รับจาก 

บัญชี 

เลขท่ี 

แกว 

 

กระดาษ 

(กก.) 

พลาสตกิ 

(กก.) 

 

เหล็ก 

(กก.) 

 

อโลหะ 

(กก.) 

 

จํานวนเงิน 

 

หมายเหต ุ

 

      บาท สต.  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

รวม 

ท้ังหมด 
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2.4 การลดการใชพลาสติกและโฟม 

ในปจจุบันวิถีชีวิตในสังคมไทยไดเปลี่ยนไป  โดยมีการนําถุงพลาสติกมาใชใน

ชีวิตประจําวันมากขึ้น  ดวยสมบัติของพลาสติกที่มีความคงทนตอสารเคมีไมเปนสนิม  ไมผุกรอน  

รวมทั้งไมยอยสลายโดยจุลินทรีย  สงผลใหพลาสติกมีอายุยาวนานนับรอยป  แมพลาสติกจะมอีายุ

ยาวนานแตมีอายุการใชงานสั้นมาก โดยจะถูกทิ้งเปนขยะทันทีหลังจากการใชงาน  ถาหากมีการทิ้ง

ขวางขยะกระจัดกระจายทั่วไป  จะกอใหเกิดปญหาการอุดตันตามทอระบายน้ําในเมืองทําใหเกิด

ปญหานํ้าทวมเมื่อฝนตกหนัก  ปญหาขยะลอยในแมน้ํา  ลาํคลอง และทะเล เกิดทัศนอุจาด  ดังนั้น

ชุมชนที่มีสถานประกอบการตาง  ๆ เชน หางสรรพสินคา  ซุปเปอรมารเก็ต  และรานสะดวกซื้อ  ควร

รวมกันรณรงคประชาสัมพันธใหมีการลดการใชพลาสติกและโฟม โดยสามารถทําไดดังน้ี 

1. การจัดทําปายและบอรดประชาสัมพันธ การจัดทําปายและบอรดประชาสัมพันธเปน

การสื่อสารใหผูเก่ียวของไดรับรูเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินโครงการ  

ปญหาและสถานการณขยะมูลฝอยแนวทางลดการใชพลาสติกและโฟม เปนตน 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธเสียงตามสาย  การประชาสัมพันธผานเสียงตามสายเปน

กิจกรรมที่สามารถทําไดงายเนื่องจากศูนยการคา  หางสรรพสินคา  ซุปเปอรมาเก็ต  และรานสะดวก

ซื้อ สวนใหญมีการประชาสัมพันธเรื่องราวตางๆ  ใหกับลูกคาเปนประจําอยูแลว  กิจกรรมนี้สามารถ

ทําไดเลยและไมจําเปนตองใชอุปกรณใดๆ  เพียงแคสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เก่ียวของกับโครงการ

หรือกิจกรรมลดการใชพลาสติกและโฟมเขาไป ซึ่งจะทําใหประชาชนผูใชบริการสามารถรับฟงและ

รับรูขาวสารไดเปนอยางดีและเกิดการมีสวนรวมไดในท่ีสุด 

3. กิจกรรมการรณรงคประชาสัมพันธ  ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจ  

เกิดการต่ืนตัวและตระหนักถึงความสําคัญของปญหาพลาสติกและโฟมและคาดหวังจะใหเกิดการ

มีสวนรวมในการลดใชพลาสติกและโฟม  เชน การเดินรณรงคและประชาสัมพันธ  การแจกแผนพับ

ใหความรูเรื่องของบรรจุภัณฑพลาสติกและโฟม 

 
4. กิจกรรมการซื้อสินคาไมใสถุงพลาสติกเปนกิจกรรมที่สงสริมใหประชาชนเล็งเห็นปญหา

การจัดการขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกและโฟม  การใหความรวมมือ  และมีทัศนคติที่ดีตอ

กิจกรรม  โดยการลดการใชถุงพลาสติกและโฟมดวยความสมัครใจในกรณีการซื้อสินคาจาก

ศูนยการคา  หางสรรพสินคา  ซุปเปอรมาเก็ต  หรือรานสะดวกซื้อโดยนําถุงผาหรือภาชนะอ่ืนๆ  เชน 

กระเปา  เป ตะกรา เขามาในศูนยการคา  หางสรรพสินคาซุปเปอรมาเก็ต  หรือรานสะดวกซื้อ       

เพื่อซื้อสินคาไมใชถุงพลาสติก 
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2.5 ผาปารีไซเคิล 

กิจกรรมผาปารีไซเคิลเปนกิจกรรมท่ีเนนความรวมมือระหวางชุมชน  ขาราชการ  และ

สถาบันทางศาสนาในชุมชน  เนื่องจากวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยผูกพันกับพิธีกรรมทางศาสนา

และใหความสําคัญกับสถาบันทางศาสนา  ในแงของการเปนศูนยกลางในการพบปะ  แลกเปลี่ยน

ความคิด การเรียนรูตางๆ  การจัดกิจกรรมน้ีจะเปนการชักชวนใหชุมชนคัดแยก  และรวบรวมวัสดุรี

ไซเคิล นํามาเปนปจจัยในการทอดผาปา  แทนการใชเงิน  หรือสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  

จากนั้นประสานใหรานรับซื้อของเกาเขามารับซื้อคํานวณมูลคาเปนจํานวนเงิน  เพื่อถวายใหวัด  ซึ่ง

การจัดกิจกรรมน้ีสามารถดําเนินงานไดตลอดป และสามารถหมุนเวียนกิจกรรมในวัดที่อยูใกลเคียง

ชุมชน นอกจากน้ียังเปนการเสริมสรางความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน  เนื่องจากเปนกิจกรรมที่

สมาชิกทุกวัยสามารถรวมกันดําเนินการได 

 
 

วัตถุประสงค 

เพื่อใหประชาชนรูจักวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยผานการทําบุญ  

อุปกรณ 

1) ตราชั่ง 

2) เครื่องกระจายเสียง 

3) ใบฎีกา 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

1) จัดต้ังคณะทํางาน ซึ่งประกอบดวยผูนําในทองถ่ิน หนวยงานราชการโดยใหครอบคลุม

ทุกหนวยงานในทองถ่ิน 

2) ประชุมคณะทํางาน เพื่อกําหนดวัน เวลาและสถานท่ีที่จะจัดกิจกรรมการออกใบฎีกา

และวัดท่ีจะเขารวมกิจกรรมทอดผาปา 



 49 

3) การประสานงานรานรับซื้อของเกา การประสานงานรานรับซื้อของเกาใหเขามารับซื้อ

ขยะรีไซเคิลท่ีรวบรวมไดในการเขารวมกิจกรรม 

4) การประชาสัมพันธ เพื่อชี้แจงกิจกรรม ใหความรูเก่ียวกับประเภทของขยะรีไซเคิลท่ี   

คัดแยกและการเก็บรวบรวม การประชาสัมพันธจัดกิจกรรม เชน หอกระจายขาว หรือ การเรยีก

ประชุมสมาชิก 

5) การจัดกิจกรรมทอดผาปารีไซเคิล มีการรวบรวมขยะรีไซเคิล เชน พลาสติก แกว โลหะ/

อโลหะ และกระดาษ นัดบริจาคกองรวบไวที่วัดและใหรานรับซื้อของเกามารับซื้อและใหเปน

จํานวนเงินสด มกีารมอบถวายใหกับวัดตอไป 

6) การประเมินผล การประเมินผลการจัดกิจกรรมผาปารีไซเคิลสามารถดูไดจากปริมาณ

ขยะรีไซเคิลท่ีชุมชนคัดแยกและรวบรวมมา จํานวนที่ไดรับและความรวมมือของสมาชิกในชุมชน 

 

2.6 ขยะแลกไข สิ่งของ 

กิจกรรมขยะแลกไขจะใชหลักการเปรียบเทียบมูลคาของวัสดุรีไซเคิลกับราคาของไขท่ีใช

ในกิจกรรม ซึ่งราคาน้ีจะขึ้นลงตามราคาตลาด  ในการดําเนินงานตองมีการ ประชาสัมพันธและการ

ชี้แจงราคาวัสดุแตละประเภทอยางชัดเจน รายไดที่เกิดจากการจัดกิจกรรมมาจากเงินที่ไดจากการ

ขายวัสดุใหรานรับซื้อของเกา  หักคาใชจายในการดําเนินการ  คือ คาไข คาใชจายอ่ืนๆ  ซึ่งชุมชน

สามารถใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป  หรือต้ังเปนกองทุนเพื่อใชในกิจกรรม

ตางๆ ของชุมชน 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะกอนท้ิง  

2) เพื่อลดปริมาณขยะของเทศบาล 

3) เพื่อเสริมสรางเครือขายระหวางหนวยงานทองถ่ิน 
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อุปกรณ 

1) ตราชั่ง 

2) ไข 

3) เครื่องกระจายเสียง 

ขัน้ตอนการดาํเนินกจิกรรมขยะแลกไข 

1) การรับสมัครคณะทํางาน ซึ่งมีจํานวน 4 คน ตามหนาที่ตางๆ 

2) ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดวันและเวลาท่ีจะจัดกิจกรรม ซึ่งวันเวลาที่ดําเนินการ

ขึ้นกับปริมาณของวัสดุรีไซเคิล และความสะดวกของสมาชกิ 

3) การประชาสัมพันธเพื่อชี้แจงวิธีทํากิจกรรม  ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนในแงของรายไดที่เกิด

จากการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล  ความสะอาดเรียบรอยของชุมชน  โดยใชสื่อท่ีมีอยู  เชน การใหหอ

กระจายขาว การประชุมสมาชิกในชุมชนเพื่อชี้แจงกิจกรรม หรือการแจกใบปลิวตามบาน 

4) ประสานงานกับรานรับซื้อของเกาใหเขามารับซื้อ อาจจะเขามารวมในเวลาท่ีจัด

กิจกรรม หรือภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม 

5) การประชาสัมพันธแจงใหทราบถึงประเภทของวัสดุที่รับซื้อ  ราคา วิธีการคัดแยกและ

การจดัการ  เชน การทาํความสะอาด  การแยกประเภทที่ถูกตองเพื่อเพิ่มราคา  และวันที่จะจัด

กิจกรรม 

6) กอนการจัดกิจกรรมใหมีการประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนใหสมาชิกในชุมชนเขารวม

กิจกรรม 

7) การจัดกิจกรรมควรมีการประชาสัมพันธ  วัน เวลา ที่จะดําเนินการและเชิญชวนใหเขา

รวมกิจกรรมกอนเวลาที่กําหนด  เมื่อสมาชิกนําขยะที่เปนวัสดุรีไซเคิลประเภท  แกว กระดาษ  

พลาสติก โลหะ/อโลหะ มาชั่งน้ําหนักและคิดราคาซึ่งจะไดจํานวนและเทียบกับราคาของไข  โดยคิด

ราคาไขที่ฟองละ  2 บาท เพื่อสะดวกในการคิดราคาซึ่งจะไดจํานวนของไขใหแกสมาชิก  เมื่อเสร็จ

กิจกรรมจึงรวบรวมวัสดุรีไซเคิลท้ังหมดขายใหรานรับซื้อของเกาซึ่งควรเปนวันเดียวกับท่ีจัด

กิจกรรมเพื่อลดภาระในการจัดเก็บวัสดุรีไซเคิลที่รับแลกมาจากสมาชิก  หรือ หากสามารถประสาน

ใหรานรับซื้อของเกาเขามารวมดําเนินการได  ใหคณะทํางานของชุมชนชั่งน้ําหนักและคิดเปน

จํานวนไขแลวใหรานรับซื้อของเกาบันทึกปริมาณวัสดุรีไซเคิลและบรรทุกขึ้นรถ  เมื่อเสร็จสิ้น

กิจกรรมจึงจายเงินใหแกชุมชน  ซึ่งจะชวยลดภาระในการจัดเก็บรวบรวม  และการขนสงไปยังราน

รับซื้อ รวมทั้งระยะเวลาท่ีใชในการจัดกิจกรรมจะลดลง 

8) การประเมินผลการจัดกิจกรรมจากปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รับแลก และรายไดท่ีเกิดจาก

การขายใหรานรับซื้อของเกา หักคาใชจายตางๆ ควรมีการจัดปายแสดงผลการจัดกิจกรรมหรือการ

ประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบผลการจัดกิจกรรมเปนระยะ 
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คณะทํางาน 

คณะทํางานที่แตงต้ังขึ้นมามีหนาที่ดังนี้ 

1) หัวหนาโครงการ รับผิดชอบการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการ โดยตอง

ควบคุมดูแลและใหคําแนะนําการทํางานของฝายตางๆ 

2) ฝายประชาสัมพันธ/ประสานงาน รับผิดชอบการประชาสัมพันธการผลิตสื่อตางๆ 

รวมถึงการประสานงานระหวางรานขายไขไกกับรานรับซื้อของเกาและการนําสินคาไปขายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

3) ฝายการเงนิ/บัญชี เปรียบเทียบราคาท่ีกําหนดและคิดจํานวนเงินของวัสดุที่ผูเขารวม

กิจกรรมนํามาแลกเปลี่ยน รับผิดชอบเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการเงิน 

4) ฝายบันทึกขอมูลรับผิดชอบการบันทึกปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รวบรวมไดในแตละครั้ง  

ระยะเวลาดาํเนินการ 

สัปดาหละ 1 ครั้ง หรือปรับเปลี่ยนตามปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกไดของชุมชน  
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ตัวอยางเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการขยะแลกไข 

 

สถานที่ …………………………...... วันที่ ………….……....….……………… 

 

ประเภทวัสดุรีไซเคิล 

 

ขวดน้ําปลา/แมโขง      จาํนวน ………. ขวด         เปนเงนิ …………..บาท 

 

ขวดรวม/เบ็ดเตลด็       จาํนวน ………. กก.          เปนเงนิ ……….….บาท 

 

พลาสติกรวม              จาํนวน ………. กก.          เปนเงิน …………..บาท 

 

ขวดโพลาลสิ              จาํนวน ………. กก.          เปนเงนิ ………….บาท 

 

ขวดใส (PET)             จาํนวน ………. กก.          เปนเงนิ ………….บาท 

 

กระปองอลมูเินยีม        จาํนวน ………. กก.          เปนเงนิ ………….บาท 

 

กระดาษยอย              จาํนวน  ………. กก.           เปนเงนิ …………บาท 

 

กระดาษหนังสือพิมพ    จํานวน ………. กก.          เปนเงนิ …………บาท 

 

กระดาษกลอง             จาํนวน ………. กก.          เปนเงนิ …………บาท 

 

เหลก็                          จาํนวน  ………. กก.          เปนเงิน …………บาท 
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2.7 การผลิตเชื้อเพลิงเขียว 

การใชวัสดุเหลือใชจากการเกษตร  เชน เศษพชื  ก่ิงไมใบไมชนิดตางๆ  เศษวัสดุทาง

การเกษตร  เชน ซงัขาวโพดหลงัจากการกะเทาะ  ชานออย และแกลบ เปนตน มาทําเปนเชื้อเพลิง

พลังงานทดแทนการใชถานไม  หรือกาซจะทําใหประชาชนทองถ่ิน  ลดคาใชจายดานพลังงาน  และ

หากมีการใชเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนนี้อยางกวางขวาง  จะทําใหเกิดอาชีพรับจางในการผลิต

เชื้อเพลิงจากวัสดุเกษตรนี้ไดอีกดวย 

 

 
 

สําหรับกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงเขียวมีวิธีแปรรูปดังน้ี 

1) การบดยอย ทําไดโดยการใชเครื่องสับ และเครื่องปนวัสดุ 

2) การผสม การผสมคือการผสมวัสดุที่ถูกบดยอย กับสารที่จะชวยประสาน 

วัสดุใหติดกันงายขึ้น เชน น้ํา กากน้าํตาล แปงมัน เปนตน 

3) การอัดเปนแทง ทําไดโดยการใชเครื่องอัดแทง เปนรูปทรงกระบอก 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 นิ้ว 2 นิ้ว หรือ 3 นิ้ว ตามความตองการ 

โดยใชหัวอัดขนาดตางๆ กัน 

4) การตากแดดใหแหง เพื่อใหเชื้อเพลิงอัดแทงแหง ใชเวลาประมาณ 1 - 2 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

แบบประเมินความรูความเขาใจ 

เร่ือง ”การจดัการขยะชุมชน” 

 

********************************************************  

 

คําชี้แจง จงทําเครื่องหมาย   ใน  หนาคําตอบที่ถูกตอง 

 

1. ขยะมีก่ีประเภท 

  2 ประเภท    3 ประเภท    4 ประเภท    5 ประเภท 

 

2. ขอใดตอไปนี้เปนวิธีกําจัดขยะ 

  เผาในเตาเผาขยะ   ฝงกลบ    ทําปุยหมัก    ถูกทุกขอ 

 

3. ขอใดตอไปน้ีเปนขยะอันตราย 

  เศษอาหาร    พลาสติก    ซากถานไฟฉาย   กระดาษ 

 

4. ขอใดตอไปนี้เปนขยะเปยก 

 เศษอาหาร   หลอดไฟ    เศษผา    เศษเหล็ก 

 

5. สีของถังขยะรีไซเคิล คือสีอะไรดังตอไปนี้ 

  สีเขียว    สีเหลือง    สีนํ้าเงิน    สสีม 

 

6. ขอใดตอไปนี้ ไมใช ขยะมูลฝอยรีไซเคิล 

  กระปองสเปรย   แกว     กระดาษ    เหล็ก 

 

7. โลหะที่สามารถนํามารีไซเคิลใหมไดคือโลหะประเภทใด 

  เหล็ก,ทองแดง   ทองเหลือง,ตะก่ัว   สแตนเลส    ถูกทุกขอ 
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8. ขอใดตอไปนี้คือความหมายของคําวา  “ขยะรีไซเคิล” 

  ขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได  

  ขยะที่เราไมสามารถนํากลับมาใชใหมได  

  ขยะที่ไมมีประโยชน   

  ขยะที่ไมสามารถใชตอไปได 

 

9. ขอใด ไมใช วัตถุประสงคของการทําธนาคารขยะรีไซเคิล  

  เพื่อใหเยาวชน/ประชาชน/ชุมชน มีจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ  

  เพื่อไดความสนุก  

  เพื่อชวยลดปริมาณขยะรีไซเคิล 

  เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม 

 

10. ขอใด ไมใช อุปกรณในการดําเนินงานธนาคารขยะ 

  เครื่องชั่ง    สมดุคูฝาก    เอกสารบัญช ี   เชอืก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


