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ค าน า 
  

  จังหวัดนครพนม โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนครพนม ร่วมกับส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 อุดรธานี ได้ศึกษา

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดนครพนมที่เกิดขึ้น ปี 2560 จากจ านวน 

อปท. ทั้งหมด 103 แห่ง พบมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 245,732 ตันต่อปี มี

องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น จ านวน 73 แห่ง ที่มีการให้บริการเก็บขนขยะ

เพ่ือน าไปก าจัด คิดเป็นปริมาณขยะ จ านวน 187,898 ตันต่อปี และมี 

องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น จ านวน 30 แห่ง ไม่ได้มีการให้บริการเก็บขน 

คิดเป็นปริมาณขยะ 57,835 ตันต่อปี และมีปริมาณขยะสะสม จ านวน 

99,904 ตัน 

 คณะท างานจึงได้จัดท าคู่มือการจัดการยะมูลฝอยฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือ

เป็นคู่มือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่

ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการ

จัดการขยะมูลฝอยฉบับนี้จะมีส่วนในการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขต

พ้ืนที่จังหวัดนครพนมอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

      คณะผู้จัดท า 
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ค านิยาม 

 

1. ขยะหรือมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษ

สินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือ

สิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายความ

รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจาก ชุมชนและ

ครัวเรือน ยกเว้นเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่

ก าหนดไว้ตาม กฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

2. วัสดุรีไซเคิล หมายถึง สิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ ที่สามารถน า

กลับมาผ่านกระบวนการ เพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่กลับมาใช้ได้ใหม่ 

ได้แก่ วัสดุประเภทกระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ/อโลหะ และกล่อง

เครื่องดื่ม เป็นต้น  

3. การคัดแยกขยะ หมายถึง กระบวนการแยกขยะหรือสิ่งที่ไม่ใช้

แล้วออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามองค์ประกอบ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก 

แก้ว โลหะ/อโลหะ และกล่องเครื่องดื่ม เป็นต้น  

4. ภาชนะแยกประเภท หมายถึง ที่รองรับของเสีย วัสดุหรือสิ่งของ

ต่าง ๆ ที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่ง แยกตามองค์ประกอบของเสียเหล่านั้น  

6. ธนาคารขยะ หมายถึง สถานที่ที่มีกิจกรรมการรับฝากหรือการ

ซื้อ-ขายวัสดุรีไซเคิล และคิดเป็นมูลค่า โดยสมาชิกสามารถมาฝากและจะ

บันทึกรายการลงสมุดคู่ฝาก จะมีรายได้จากส่วนต่างที่รับซื้อจากสมาชิกและ

ทีจ่ าหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่า  
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หน่วยที่ 1  
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย 

 
1.1 กระบวนการจัดการมูลฝอยชุมชน 
 ในกระบวนการจัดการมูลฝอยชุมชนจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 
6 ประการ ที่มีความสัมพันธ์กันและจะต้องมีความสอดคล้องและครบวงจร
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ การผลิตมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด การเก็บกัก
และแยกประเภทมูลฝอย การขนถ่ายและขนส่งมูลฝอย การแปรสภาพและ
การน ากลับมาใช้ประโยชน์ และการก าจัดมูลฝอย 
 1) การผลิตมูลฝอย 

ในการวางแผนจัดการมูลฝอยจ าเป็นต้องมีการศึกษาและ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตมูลฝอย อาทิ แหล่งก าเนิด ปริมาณและ

ลักษณะมูลฝอย เป็นล าดับแรก เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปใช้ในการ

ออกแบบระบบจัดการตั้งแต่การเก็บกับ ไปจนถึงการก าจัดต่อไป  

 2) แหล่งก าเนิดมูลฝอย 
แหล่งก าเนิดมูลฝอยที่ส าคัญ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ 

ร้านค้า สถานที่ราชการ สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะ สถานที่ตั้งระบบ

สาธารณูปโภคต่าง ๆ โรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่ง

ลักษณะและปริมาณมูลฝอยจากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีความแตกต่างกัน

ไปตามลักษณะประเภทกิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 แหล่งก าเนิดมูลฝอยและลักษณะของมูลฝอยที่เกิดขึ้น 

แหล่งก าเนิด ลักษณะกิจกรรม/
สถานที ่

ลักษณะมูลฝอย 

ที่พักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
ธุรกิจการค้า 
 
 
 
สถานที่ราชการ 
 
สถานที่ก่อสร้าง 
 
 
 
สถานที่ ร ะบบ
สาธารณูปโภค 

บ้านเดี่ยว  
ตึกแถว 
อพาร์ทเมนท ์
อาคารชุด ฯลฯ 
 
 
 
 
ร้านค้า ภัตตาคาร 
ตลาด ส านักงาน 
โรงแรม ฯลฯ 
โรงเรียน โรงพยาบาล 
เรือนจ า ที่ท าการของ
หน่วยงานราชการ 
สถานที่ที่ก าลังมีการ
ก่อสร้าง หรือรื้อถอน 
การซ่อมถนนหรือ
ทางเดินเท้าที่ช ารุด 
โรงผลิตน้ าประปา 
โรงบ าบัดน้ าเสีย 

เศษอาหาร กระดาษ กล่อง 
พลาสติก เศษผ้า หนังยาง 
กระเบื้อง ขวดแก้ว เศษใบไม้ 
กิ่งไม้ ของเสียอันตรายจาก 
บ้านเรือน (เช่น ถ่านไฟฉาย 
หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ 
รถยนต์ ฯลฯ) และ 
เฟอร์นิเจอร์ ต่าง 
กระดาษ กล่อง พลาสติก 
 เศษอาหาร แก้ว ไม้ 
 กระป๋อง ของเสียอันตราย 
จากบ้านเรือน 
เช่นเดียวกับธุรกิจร้านค้า 
 
เศษไม้ เศษเหล็ก เศษหิน 
คอนกรีต ฝุ่นดิน ฯลฯ 
 
 
กากตะกอนจากระบบบ าบัด
น้ าเสีย  
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เตาเผามูลฝอย ฯลฯ ขี้เถ้าจากการเผา ฯลฯ 
 
สถานที่
สาธารณะ 
 
 
 
 
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
เกษตรกรรม 

 
ถนน ที่จอดรถ  
สนามเด็กเล่น 
สวนสาธารณะ 
ชายหาด  
สถานที่ท่องเที่ยว 
 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ทอผ้า  ฟอกย้อม 
อุตสาหกรรมเคมี       
โรงกลั่นน้ ามัน ฯลฯ 
 
 
ไร่ นา สวน  
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 

 
เศษกระดาษ  
พลาสติก กระป๋อง เศษใบไม้ 
กิ่งไม้ ฝุ่นดิน ฯลฯ 
 
 
 
ของเสียจากขบวนการผลิต 
(ขึ้นอยู่กับประเภทโรงงาน) 
เศษโลหะ ของเสียอันตราย 
มูลฝอยจากคนงาน (เช่น 
เศษอาหาร กระดาษ ฯลฯ) 
 
เศษผลผลิต เช่น ฟางข้าว 
เปลือกข้าวโพด มูลฝอยจาก
การบริ โภค อุปโภค ของ
เกษตรกร (เช่น เศษอาหาร 
กระดาษ พลาสติก) ของเสีย
อันตราย (เช่น บรรจุภัณฑ์ที่
ใช้สารเคมีท่ีใช้ในการเกษตร) 
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ลักษณะและองค์ประกอบ 
 ลักษณะมูลฝอยที่นิยมท าการวิเคราะห์เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนได้แก่ 
  - ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ องค์ประกอบทางกายภาพ 
เช่น เศษอาหาร กระดาษ แก้ว ฯลฯ และความหนาแน่น 
  - ลักษณะทางเคมี ได้แก่ ความชื้น ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ 
ปริมาณเถ้า และค่าความร้อน เป็นต้น 
  
 จากโครงการส ารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชน 
พบว่ามูลฝอยที่เกิดจากชุมชนต่าง ๆ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ มีเศษ
อาหารเป็นองค์ประกอบหลัก (ร้อยละ 64 และมีค่าความชื้นอยู่ในช่วงร้อย
ละ 65-68 และค่าความร้อนอยู่ในช่วง 5,000-8,000 กิโลจูลต่อกิโลกรัม) 
ปริมาณขยะมูลฝอย 
 การประเมินปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นและที่ตกค้างสามารถท าได้โดย
การชั่งน้ าหนักหรือวัดปริมาณมูลมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้เปรียบเทียบกับ
จ านวนประชากรที่ได้รับบริการ หรือโดยวิธีค านวณจากอัตราการผลิตมูล
ฝอยของประชากร หรือของแหล่งก าเนิดมูลฝอยแต่ละประเภท 
 
การเก็บกับและขนาดของภาชนะรองรับมูลฝอย 
 การเก็บกัก หมายถึง  การเก็บรวบรวมมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  
เพ่ือรอการเก็บขนน าไปก าจัดในการเก็บกัก อาจจัดให้มีระบบคัดแยกมูลฝอย
หรือแปรสภาพด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น การบด การอัดไปพร้อมกันก็ได้ 
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 1) ประเภทและขนาดของภาชนะรองรับมูลฝอย 
 - ขนาดของภาชนะรองรับมูลฝอย จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ปริมาณที่เกิดขึ้นการเลือกขนาดและวัสดุที่ใช้ท าภาชนะรองรับมูลฝอย 
จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของมูลฝอย กันการรั่วซึม ทนทาน น้ าหนักเบา 
มีฝาปิดมิดชิด เป็นต้น 
 - การก าหนดขนาดและจ านวนของภาชนะรองรับ จะต้องเพียงพอ
กับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นและเผื่อรองรับมูลฝอยส ารองไว้ส่วนหนึ่งด้วยเพ่ือ
ป้องกันกรณีรถยนต์เก็บขนไม่สามารถมาให้บริการได้ 
 - การเลือกประเภทและก าหนดจ านวนภาชนะรองรับ ควรจะ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของสถานที่เก็บกัก เช่น ถังคอนเทนเนอร์ต้องการ
พ้ืนที่ค่อนข้างมากและจะต้องมีพ้ืนที่กว้างพอสมควรที่จะให้รถยนต์เก็บขน
มูลฝอยเข้ามายกได้สะดวก ในขณะที่ถังเล็กต้องการพ้ืนที่น้อยกว่า แต่ใช้
จ านวนถังรองรับมากกว่า 
 - ราคาและค่าบ ารุงรักษาของภาชนะรองรับมูลฝอย จะแตกต่างกัน
ไปตามขนาดและวัสดุที่ใช้ 
 2) การก าหนดขนาดและจ านวนภาชนะรองรับมูลฝอย 
 โดยทั่วไปการก าหนดขนาดของภาชนะรองรับมูลฝอยจะพิจารณา
จากปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นและความถี่ในการเก็บขนไปก าจัด รวมทั้ง
น้ าหนักของภาชนะ ซึ่งเมื่อบรรจุมูลฝอยจนเต็มแล้วคนงานสามารถ
เคลื่อนย้ายหรือยกเทได้สะดวก นอกจากนี้ระยะห่างของจุดตั้งภาชนะรองรับ
มูลฝอยแต่ละใบ จะต้องน ามาพิจารณาร่วมด้วย การค านวณจ านวนภาชนะ
รองรับมูลฝอย จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  - ปริมาณมูลฝอยที่ต้องเก็บกัก 
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  - ขนาดของภาชนะรองรับมูลฝอย 
  - ระบบการเก็บขนมูลฝอยที่ใช้ เช่น การใช้ถุงด าหรือถัง
รองรับตั้งไว้หน้าบ้าน หรือการก าหนดจุดทิ้งมูลฝอยรวม เป็นต้น 
  - ความถี่ในการให้บริการเก็บขน 
  - ระยะห่างของจุดตั้งภาชนะรองรับ 
  - อายุการใช้งานของภาชนะรองรับ 
 
การเก็บขนมูลฝอย 
 การเก็บขนมูลฝอย หมายถึง การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากอาคาร
สถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยน ามาเทลงบนรถเก็บขนเพ่ือขนส่ง
ไปก าจัด โดยประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาในการเก็บขนมูลฝอย ได้แก่ 
 1. วิธีการเก็บขนมูลฝอย อาทิ ระบบการเก็บขนแบบบ้านต่อบ้าน 
ระบบการเก็บขนแบบจุดส าหรับวางถังคอนเทนเนอร์ เป็นต้น 
 2. ความถ่ีในการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งจะต้องพิจารณาจากลักษณะของ
มูลฝอย สภาพภูมิอากาศ ขนาดและความจุของภาชนะหรือสถานที่เก็บกัก 
ลักษณะกิจกรรมของประชาชนและช่วงเวลาเก็บขน และปัจจัยอ่ืน ๆ 
ประกอบด้วยประเภทและจ านวนของรถเก็บขนมูลฝอย จะต้องพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 - ปริมาณ และลักษณะของมูลฝอยที่จะต้องเก็บขน 
 - วิธีการเก็บขนมูลฝอยที่ใช้ เช่น การเก็บรวบรวมโดยถังคอนเทน
เนอร์ จะต้องใช้รถยนต์ยกคอนเทนเนอร์ร่วมด้วย 
 - ค่าใช้จ่ายของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย เช่น ราคา ค่าซ่อมบ ารุง อายุ
การใช้งาน ฯลฯ 
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 - สภาพพ้ืนที่ให้บริการ เช่น หากเป็นพ้ืนซอยแคบ ควรใช้รถที่มี
ขนาดเล็ก 
 - จ านวนพนักงานเก็บขน เช่น หากใช้รถอัดท้ายที่มีที่ยกถังอัตโนมัติ
อาจจะใช้พนักงานเก็บขนไม่มากเท่ากับรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย เป็นต้น 
 - ระยะทางและวิธีการขนส่งมูลฝอยหากสถานที่ก าจัดมูลฝอยอยู่
ไกลจากพ้ืนที่ให้บริการควรใช้รถเก็บขนที่มีขนาดใหญ่หรือมีเครื่องอัดเพ่ือให้
บรรทุกได้ในปริมาณมากข้ึน 
 
การขนส่งขยะมูลฝอย 
 การขนส่งมูลฝอยจากชุมชนไปยังสถานที่ก าจัดมูลฝอย สามารถท า
ได้ 2 แบบ คือ ขนส่งโดยตรง และขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่ายมูลฝอย ใน
กรณีที่ระยะทางจากชุมชนไปยังสถานที่ที่ก าจัดมูลฝอยไม่ไกลนัก การให้
รถยนต์เก็บขนวิ่งไปยังสถานที่ก าจัดโดยตรง จะสะดวกและประหยัด
ค่าใช้จ่าย แต่ถ้าระยะทางไกลมาก การขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่ายมูลฝอย 
จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่า โดยปกติแล้ว
ระยะทางในการขนส่งไปก าจัดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเก็บขน
มูลฝอยและค่าใช้ข่ายในการด าเนินการ กล่าวคือ ถ้าสถานที่ก าจัดอยู่ไกล 
จะต้องใช้เวลาในการวิ่งขนส่งมาก ท าให้รถยนต์เก็บขนแต่ละคันมีเวลาใน
การวิ่งเก็บมูลฝอยในชุมชนน้อยลง และต้องวิ่งเก็บขนหลายเที่ยวหรือ
จ าเป็นต้องเพ่ิมจ านวนให้มากขึ้น เพ่ือให้สามารถเก็บมูลฝอยได้หมดในแต่ละ
วัน 
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การลดปริมาณมูลฝอย 
 การลดปริมาณมูลฝอยเป็นวิธีการแก้ปัญหาการจัดการมูลฝอยที่
ต้นเหตุ ในการลดปริมาณมูลฝอย จะประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การลดการก่อเกิดมูลฝอย (Reduce) หรือการลดมูลฝอยจากที่
แหล่งก าเนิด โดยการมุ่งหลีกเลี่ยง หรือการลดการเกิดมูลฝอยหรือมลพิษที่
จะเกิดขึ้นหากสามารถท าได้ อาทิ การเปลี่ยนแปลงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบทดแทนให้เหมาะสม 
ซึ่งจะช่วยลดปริมาณทรัพยากรและพลังงานที่ใช้และเกิดมูลฝอยน้อยลง 
 2. การน าผลิตภัณฑ์มาใช้ช้ า (Reuse) เป็นการน าวัสดุของใช้
กลับมาใช้ในรูปแบบเดิมหรือน ามาซ่อมแซมใช้ หรือน ามาใช้ประโยชน์อย่าง
อ่ืน เช่น การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า การน าขวดน้ าไปบรรจุน้ าดื่มประเภทอ่ืน
แทน เป็นต้น 
 3. การน ากลับมาผลิตใหม่ (Recycle) เป็นการแยกวัสดุที่ไม่
สามารถใช้ซ้ าออกจากมูลฝอยและรวบรวมมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
สินค้าขึ้นใหม่ หรือที่เรียกว่า “รีไซเคิล” ซึ่งต่างจากการใช้ซ้ าตรงที่การรี
ไซเคิลต้องมีขั้นตอนการน าวัสดุผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
ชิ้นใหม่ออกมา 
 
การก าจัดมูลฝอย 
 การก าจัดมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
 - ไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสัตว์ เช่น 
ท าให้เกิดแหล่งอาหารแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะต่าง ๆ  
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 - ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนแก่แหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน 
คุณภาพอากาศ และพ้ืนดิน  
 - ไม่เป็นสาเหตุของความเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องมาจากเสียง 
กลิ่น ควัน ผง ฝุ่น และ อื่น ๆ 
 - ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือท าให้
สิ่งแวดล้อมเสียหายน้อยที่สุด 
 วิธีการก าจัดมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการท่ีใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ 
 1. วิธีการหมักท าปุ๋ย (Composting) จะอาศัยกระบวนการทาง
ชีววิทยาของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายอินทรีย์สารที่มีอยู่ในมูลฝอย ภายใต้
สภาวะที่เหมาะสม อาทิ ความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน สภาพความ
เป็นกรด-ด่าง และอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจน ซึ่งกระบวนการ
หมักจะมีทั้งแบบที่ต้องใช้อากาศ (Aerobic Digestion) และแบบที่ไม่ใช้
อากาศ (Anaerobic Digestion) ซึ่งผลผลิตสุดท้ายจะได้สารอินทรีย์ที่ย่อย
สลายแล้วและมีสีน้ าตาล มีกลิ่นคล้ายดิน เรียกว่าคอมโพสต์ สามารถใช้เป็น
สารปรับปรุงคุณภาพดินได้ และกรณีที่หมักแบบไม่ใช้อากาศจะได้ก๊าซ
ชีวภาพ (ก๊าซมีเทน) ด้วย 
 2. วิธีการเผาในเตา (Incineration) จะเป็นการก าจัดมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพดีมากวิธีหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดปริมาตรมูลฝอย ซึ่ง
โดยทั่วไปจะสามารถลดปริมาตรมูลฝอยได้ถึงร้อยละ 80-90 อาศัยลักษณะ
สมบัติของมูลฝอยซึ่งสามารถติดไฟได้ โดยการควบคุมอากาศหรือเชื้อเพลิง
เสริมภายใต้อุณหภูมิ ความดัน เวลา และความปั่นป่วน (Turbulence) ที่
เหมาะสมผลที่ได้จากปฏิกิริยาเผาไหม้จะเกิดก๊าซชนิดต่าง ๆ ไอน้ า ฝุ่น และ
ขี้เถ้า อุณหภูมิเผาไหม้ขั้นสุดท้ายภายในเตาเผาจะอยู่ในช่วงระหว่าง 850
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องศาเซลเซียส ถึง 1,200 องศาเซลเซียส วิธีนี้ต้องการพ้ืนที่ที่ ใช้ด าเนินการ
ไม่มากนัก แต่จะต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการด าเนินการ ตัวอย่าง
เทคโนโลยีของการเผาในเตาเผา เช่น การเผาโดยจ ากัดอากาศเพ่ือผลิตก๊าซ
เชื้อเพลิงจากมูลฝอย (Gasification) การเผามูลฝอยโดยใช้ปริมาณอากาศ
มากเกินพอ (Excess Air Combustion) ซึ่งความร้อนที่ได้จากเตาเผา
สามารถน าไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  
 3.  การผลิตเป็นเชื้อเพลิงแท่ง (Refuse Derived Fuel ; RDF)
 นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการน ามูลฝอยมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง 
(Refuse Derived Fuel ; RDF) ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) จะเป็นการก าจัดมูลฝอยโดยการน ามูลฝอยมาเทกอง
ฝนพ้ืนที่ซึ่งเตรียมไว้ แล้วใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยและบดอัดให้ยุบตัวลง แล้วใช้
ดินกลบทับและบดอัดให้แน่นอีกครั้งเพ่ือป้องกันกลิ่น แมลงพาหะ และน้ าฝน
ชะล้าง และอินทรีย์สารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในมูลฝอยจะถูกย่อยสลายตาม
ธรรมชาติและโดยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ ท าให้มูลฝอย
ยุบตัวลงและเกิดก๊าซมีเทนและน้ าเสียขึ้นมา โดยวิธีการดังกล่าวจะต้องมีการ
มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การปูแผ่นพลาสติกกันซึม
ด้านล่างและด้านข้างบ่อฝังกลบ การติดตั้งท่อระบายก๊าซ การติดตั้งบ่อ
ติดตามตรวจสอบ เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่มีราคาท่ีดินถูก และ
อาศัยเทคโนโลยีไม่มากนัก 
 4. การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสาน (Integrated Solid Waste 
Management)  การก าจัดมูลฝอยแต่ละชุมชนอาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
จะเลือกใช้หลายวิธีร่วมกันก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณและลักษณะของมูลฝอยและ
ปัจจัยอ่ืน ๆ การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานจะเป็นการบริหารจัดการที่
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เน้นการคัดแยก และการน ามูลฝอยมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดย
เทคโนโลยีที่เลือกใช้ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับศักยภาพในการบริหาร
จัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ทั้งในเรื่องของการ
บริหารจัดการ บุคลาการ และงบประมาณ  
 
การศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอย 
 ลักษณะมูลฝอยที่นิยมท าการวิเคราะห์เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการ
วางแผน ได้แก่ 
 1. ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ องค์ประกอบทางกายภาพ เช่น เศษ
อาหาร กระดาษ แก้ว ฯลฯ และ ความหนาแน่น 
 2. ลักษณะทางเคมี ได้แก่ ความชื้น ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ 
ปริมาณเถ้า และค่าความร้อน เป็นต้น  
 ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ ได้แบ่งประเภทของมูลฝอยออกเป็น 4 
ประเภทใหญ่ ๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการจ าแนกประเภทของมูลฝอย โดยมูลฝอยที่
ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 
  1. มูลฝอยย่อยสลาย คือ มูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลาย
ได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น  เศษผักเปลือกผลไม้ เศษอาหาร 
ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือ
สัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
  2. มูลฝอยที่น ามารีไซเคิลได้ หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ 
ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ 
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  3. สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้  เช่น แก้ว 
กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ 
กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต้น 
  4. มูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยประเภทอ่ืนนอกเหนือจากมูล
ฝอยย่อยสลาย มูลฝอยที่น ามารีไซเคิลได้และมูลฝอยอันตราย มีลักษณะที่
ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อ
พลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่
กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อน
อาหาร ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน 
เป็นต้น 
 มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของ
วัตถุดังต่อไปนี้ 
  - วัตถุระเบิดได ้
  - วัตถุไว้ไฟ 
  - วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
  - วัตถุมีพิษ 
  - วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค 
  - วัตถุกัมมันตรังสี 
  - วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
  - วัตถุกัดกร่อน 
  - วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 
  -  วัตถุอย่าง อ่ืนอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรืออาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์ พืช หรือทรัพย์ เช่น 
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หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะท่ี
ใช้บรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสี หรือสารเคมี เป็น
ต้น 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของมูลฝอย (Composition analysis) 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบมูลฝอยเป็นการหาค่าของพารามิเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับมูลฝอยเพ่ือน าค่าที่ได้ไปศึกษาหาแนวทางในการจัดการที่
เหมาะสม อาทิ การหาองค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยเพ่ือน ากลับมา
ใช้ใหม่ส่วนองค์ประกอบทางเคมีจะน าไปใช้ในการวางแผนการก าจัดมูลฝอย 
เช่น การเผา การหมักท าปุ๋ยหรือการฝังกลบเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น 
ดังนั้น ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของมูลฝอยจึงต้องท าด้วยวิธีการที่
ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า มีความน่าเชื่อถือ
สูงและผู้ใช้มีความม่ันใจในการน าไปใช้ 
การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างมูลฝอย 
 ความหนาแน่นปกติ หมายถึง ค่าความหนาแน่นของมูลฝอยใน
ภาชนะเก็บรวบรวมมูลฝอย ซึ่งตามปกติจะมีการอัดให้แน่นเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น 
 อุปกรณ์ 
  ก) ภาชนะตวงมูลฝอยความจุไม่ต่ ากว่า 50 ลิตร 
  ข) เครื่องชั่งน้ าหนัก 
  ค) อุปกรณ์ส าหรับคลุกเคล้ามูลฝอย เช่น พลั่ว จอบ ฯลฯ 
 วิธีการ 
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  น ามูลฝอยสดที่ท าการสุ่มตัวอย่างแล้วมาตวงด้วยภาชนะ
ตวงมูลฝอย ยกภาชนะตวงมูลฝอยสูงจากพ้ืนประมาณ 30 เซนติเมตร แล้ว
ปล่อยให้กระแทกกับพ้ืน 3 ครั้ง หากปริมาณของมูลฝอยในถังตวงลดลงต่ า
กว่าระดับที่ใช้วัดปริมาณให้เติมมูลฝอยเพ่ิมลงไปจนได้ระดับ น าภาชนะตวง
มูลฝอยที่บรรจุมูลฝอยดังกล่าวชั่งน้ าหนัก เพ่ือน าไปใช้ในการค านวณค่า
ความหนาแน่น ทดลองหาค่าความหนาแน่นหลาย ๆ ครั้ง แล้วน าค่าที่ได้มา
เฉลี่ยเป็นค่าความหนาแน่นปกติ 
 
 การค านวณ 
  จากผลการทดลองข้างต้น สามารถน ามาค านวณความ
หนาแน่นปกติได้ โดยใช้สูตร 
 

D =
W1 −W2

V
 

 
 เมื่อ  
  D     = ความหนาแน่นปกติ (Bulk density) 
  W1   = น้ าหนักมูลฝอยสด และน้ าหนักภาชนะตวงมูลฝอย 
  W2   = น้ าหนักภาชนะตวงมูลฝอย 
  V     = ปริมาตรภาชนะตวงมูลฝอย 
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องค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอย (Composition) 
 องค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยที่จะท าการวิเคราะห์ จะแบ่ง
ประเภทออกอย่างละเอียด เพ่ือให้มีผลต่อการวางแผนจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  เศษอาหาร 
  2)  กระดาษ   
   - กระดาษขาว A4 
   - กระดาษหนังสือพิมพ์ 
   - หนังสือ/นิตยสาร/กระดาษแข็ง เช่น แผงขนม 
   - กระดาษคราฟ (ลูกฟูกน้ าตาล) 
   - กระดาษกล่องนม/น้ าผลไม้ 
  3) พลาสติก 
   - HDPE (ขวดน้ าขาวขุ่น ขวดนม  ขวดน้ ามันเครื่อง  
     ขวดแชมพู) 
   - LDPE (หลอดเครื่องส าอาง จุกในขวดน้ าเกลือ) 
   - PVC  พลาสติกท่ีกันเชื่อมเป็นขีด  
     (ขวดน้ าดื่มใส ขวดน้ ามันพืช ขวดน้ าผลไม้) 
   - PS (กล่องใสของเล่น ถาดใส่อาหาร ถ้วยไอศกรีม  
     ไม้บรรทัด) 
   - EPS พลาสติกท่ีกันเชื่อมรวมเป็นจุดตรงกลาง  
     (ขวดน้ าอัดลม ขวดน้ ามันพืช) 
   - PP (ฝาภาชนะถุงร้อน กระบอกเข็มฉีดยา  
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     หลอดกาแฟ ถ้วยพลาสติกร้อน) 
  4) แก้ว 
   - แก้วสีขาว 
   - แก้วสีชา 
   - แก้วสีเขียว 
  5) โลหะ 
   - อลูมิเนียม (กระป๋องโค๊ก เป๊ปซี่ เบียร์) 
     ถุงขนมฟอล์ย 
   - เหล็ก (กระป๋องนม ผลไม้กระป๋อง  
     อาหารกระป๋อง) 
   - สังกะสีเคลือบ 
   - ทองแดง (สายไฟ) ทองเหลือง 
   - ตะกั่ว 
   - อ่ืน ๆ 
  6) ยาง 
  7) หนัง 
  8) ผ้า 
  9) ไม ้
  10) มูลฝอยอันตรายจากชุมชน เช่น ถ่านไฟฉาย 
       ถ่านโทรทัศน์ แบตเตอรี่ กระป๋อง บรรจุสารเคมี  
       (สเปรย์) หลอดไฟฟ้า 
  11) อ่ืน ๆ เช่น ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป กระดาษทิชชู 
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 อุปกรณ์ 
     ก) เครื่องมือชั่งน้ าหนักอย่างหยาบและละเอียด 
     ข) ถุงมือยาง 
     ค) ถุงพลาสติกบรรจุตัวอย่าง 
     ง) ผ้าใบ/ผ้ายาง ปูพื้น 
     จ) หน้ากากกันฝุ่น 
     ฉ) รองเท้าบู๊ท 
 
 การค านวณ 
 

   Cx =
Wx×100

WT
 

     
  เมื่อ Cx = สัดส่วนร้อยละขององค์ประกอบ 
     ตัวอย่าง X 
   Wx = น้ าหนักตัวอย่าง X 
   WT = น้ าหนักของตัวอย่างรวม 
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การส ารวจองค์ประกอบมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด   
 ส าหรับการส ารวจองค์ประกอบมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด จะแตกต่าง
ไปจากสถานที่ก าจัดเพียงจ านวนครั้งที่สุ่มตัวอย่างต่อวัน เพราะปริมาณมูล
ฝอยที่สุ่มตัวอย่างไม่มากเหมือสถานที่ก าจัด การเลือกเวลาในการสุ่มคือ 
เวลาที่แหล่งก าเนิดน ามูลฝอยมาทิ้งให้กับเทศบาลน าไปก าจัด ดังนั้น การสุ่ม
ตัวอย่างวันละครั้งก็เพียงพอ ส่วนจ านวนตัวอย่างควรพิจารณาจากปริมาณ
มูลฝอยโดยทั่วไปควรเป็น 1 ตัวอย่างต่อครั้ง แต่ถ้าบริเวณนั้นมีปริมาณมูล
ฝอยตั้งแต่ 5 ตัน ควรสุ่มจ านวน 2 ตัวอย่างต่อครั้ง และหากเป็นแหล่งก าเนิด
ที่มีมูลฝอยเป็นปริมาณมากตั้งแต่ 10 ตันขึ้นไป ควรสุ่มตัวอย่างจ านวน 3–4 
ตัวอย่างต่อครั้ง หรือแล้วแต่ความเหมาะสม และต้องท าการส ารวจให้ครบ
วันในรอบสัปดาห์จ านวน 5–7 วัน ที่ครอบคลุมวันท าการและวันหยุดสุด
สัปดาห์ 
การส ารวจองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่ก าจัด   
 ส าหรับการส ารวจองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่ก าจัด  เพ่ือน าผล
มาใช้ในการออกแบบ นิยมท าการส ารวจองค์การประกอบตลอดสัปดาห์ 
กล่าวคือ 5–7 วันต่อเนื่อง ทั้งนี้หากส ารวจไม่ครบทั้ง 7 วัน ให้ท าการส ารวจ
ครอบคลุมทั้งวันท าการและวันหยุดสุดสัปดาห์ และในแต่ละวันควรท าการ
ส ารวจไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง กล่าวคือ อาจจะท าตอนเช้า 2 ตัวอย่างแล้วเฉลี่ย
เป็นครั้งที่ 1 และ ตอนบ่าย 2 ตัวอย่างแล้วเฉลี่ยเป็นครั้งที่ 2 หลังจากท าการ
ส ารวจแต่ละวันแล้วน าข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยองค์ประกอบตลอดสัปดาห์ 
หากมีปริมาณมูลฝอยจ านวนมากตั้งแต่ 50 ตันต่อวัน ควรท าการสุ่มตัวอย่าง
อย่างน้อย 3 ตัวอย่างต่อครั้ง และถ้ามูลฝอยเป็น 100 ตันต่อวัน ควรเก็บ
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ตัวอย่างอย่างน้อย 5 ตัวอย่างต่อครั้ง หรือแล้วแต่ผู้ท าการส ารวจเห็น
เหมาะสม 
 
1.2 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

  โดยทั่วไปแล้วแนวทางก าจัดขยะมูลฝอยจะเป็นตามแผนภาพที่ 1 

หากมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ ประโยชน์ได้อีกแทนที่จะ

น าไปก าจัด ได้แก่ ขยะอินทรีย์และวัสดุรีไซเคิล ซึ่งนอกจากจะเป็นการยืด

อายุของหลุมฝังกลบแล้ว ยังเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและ

พลังงานในการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาใหม่อีกด้วย 

  ดังนั้น เมื่อการอุปโภคบริโภคยังคงเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน ปัญหาขยะก็

ยังคงต้องอาศัยแนวทาง จัดการที่มีประสิทธิภาพ และในการจัดการก็ต้อง

ค านึงถึงปัจจัยหลายด้านเพื่อป้องกันมิให้เกิดผล กระทบต่อคนที่อาศัยบริเวณ

ใกล้เคียงรวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบข้างอีกด้วย  
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แผนภาพที่ 1 สีของถังขยะที่ใช้รองรับขยะมูลฝอยในชุมชน 

 

 

ขยะ 

ขยะอินทรีย ์ วัสดุรไีซเคลิ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 

- อาหารสัตว ์

- ปุ๋ยหมัก 

- น้ าหมักชีวภาพ 

 

- ธนาคาร

ขยะ 

 

- ฝังกลบ 

- เตาเผา 

- ส่งให้ อปท. 

น าไปก าจัด 

 



26 
 

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิล 

  เพ่ือให้การลด การคัดแยก และน าขยะไปใช้ประโยชน์เป็นไปอย่าง

ครบวงจรและเกิดประสิทธิภาพ มากที่สุด จึงได้ก าหนดแนวทางในการ

ด าเนินการออกเป็น 4 กิจกรรมใหญ่ๆ ได้แก่ 

 

กิจกรรมที่  1 การจัดการขยะและวัสดุ รี ไซ เคิล ในชุมชน/หมู่ บ้ าน 

ประกอบด้วย 4 ต้นแบบย่อย ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1.1 การจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลโดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นผู้ด าเนินงานเองและท า

หน้าที่ในการรับขยะและวัสดุรีไซเคิลจากครัวเรือนที่ร่วมโครงการ โดยมีการ

นัดหมายวัน เวลา ในการจัดเก็บและรับซื้อวัสดุรีไซเคิล จากนั้นจะรวบรวม 

คัดแยก และจ าหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่าในพ้ืนที่ส าหรับขยะ ย่อยสลาย

ได้ เช่น เศษอาหาร อาจน าไปท าปุ๋ย ท าน้ าหมักชีวภาพ ส่วนขยะทั่วไปและ

ขยะอันตราย จะรวบรวมเพ่ือน าไปก าจัดโดย อปท. ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 1 อบรมหรือให้ความรู้แผู้น าชุมชน เพ่ือส่งเสริมความรู้

ประโยชน์จากการคัดแยกขยะ และวัสดุรีไซเคิล เทคนิคการคัดแยกขยะ และ

การแปรรูป ขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ให้กับแกนน าโดยหวังผลให้เกิด การ

เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะท างาน มาจากผู้แทนของ อปท.และผู้แทน

ของชุมชน/ หมู่บ้านที่ร่วมโครงการ โดยจะหารือในการนัดวัน เวลา และ

ก าหนดเส้นทางในการจัดเก็บ รวมทั้งคัดเลือกร้าน รับซื้อท่ีให้ราคายุติธรรม 

ขั้นตอนที่ 3 ประสานร้านรับซื้อในพื้นที่ คัดเลือกร้านรับซื้อโดยผ่าน

การเปรียบเทียบ ราคาอย่างน้อย 3 ราย โดยเน้นร้านที่รับซื้อวัสดุ รีไซเคิลได้

เกือบทุกประเภทและให้ราคาดีที่สุด 

ขั้นตอนที่ 4 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการ คณะท างานจะ

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการ ให้ชุมชนรับทราบ เช่น การเดินเคาะ

1. อบรม/ให้ความรู้ ผู้น าชุมชน

2 แต่งตั้งคณะท างาน

3. ประสานงานร้านรับซื้อ

4. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการ

5. เริ่มด าเนินการ

6. ประชุมติดตามผล
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ประตูบ้าน ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน เป็น

ต้น 

ขั้นตอนที่ 5 เริ่มด าเนินงาน ในวันเปิดโครงการควรจัดกิจกรรม 

เกี่ยวกับการรีไซเคิล เพ่ือเป็นการสร้างความ สนใจและกระตุ้นให้ประชาชน

เข้ามามีส่วน ร่วมกับโครงการมากขึ้น 

ขั้นตอนที่ 6 ติดตามผลการด าเนินงาน คณะท างานจะประชุมผล

การด าเนินงานทุกเดือนเพ่ือปรับปรุงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้ง

สรุปตัวเลขปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รวบรวมได้ 

 

กิจกรรมที่ 1.2 การจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลในชุมชน/หมู่บ้าน โดย

ชุมชน/ หมู่บ้านเป็นผู้ด าเนินการเอง 

 
ภาพที ่1.1 การจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลในชุมชน 

 

ครัวเรือนเป็นผู้คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รูปแบบคล้ายกับกิจกรรม

ที่ 1.1 แตกต่างกันที่ชุมชน/ หมู่บ้านเป็นผู้ด าเนินการเอง ในขณะที่ อปท.จะ
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ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและสนับสนุน การด าเนินงาน โดยการ

ด าเนินงานประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่  

  1. คณะกรรมการหรือผู้แทนของชุมชน/หมู่บ้านรับซื้อโดยตรงจาก

แต่ละครัวเรือน  

2. คณะกรรมการหรือผู้แทนของชุมชน/หมู่บ้านตั้งจุดรับซื้อเอง  

3. ร้านรับซื้อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปรับซื้อแต่ละครัวเรือน เมื่อ

รวบรวมและจ าหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่าแล้วควรบันทึกปริมาณขยะ

และวัสดุรีไซเคิลที่รวบรวมได้สรุปเป็นรายเดือน ส่วนเศษอาหารจะน าไปท า

ปุ๋ยหมัก ในขณะที่ขยะทั่วไปและขยะอันตราย จะรวบรวมให้  อปท. น าไป

ก าจัด 

 

 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

2 แต่งตั้งคณะท างาน

3. ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน

4. ประสานงานร้านรับซื้อ

5. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการ

6. เริ่มด าเนินการ

7. ประชุมติดตามผล
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ขั้นตอนที่ 1 ประชุม/อบรมคณะกรรมการ ของชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือ

ท าความเข้าใจและคัดเลือกรูปแบบ การด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน 

และประโยชน์ของโครงการ 

 

ขั้นตอนที่  2 แต่งตั้ งคณะท างาน สรรหาผู้ รับผิดชอบในการ

ด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่มาจากคณะกรรมการหรือผู้แทนของ ชุมชน/

หมู่บ้านที่ร่วมโครงการ และมีผู้แทนของ อปท. ร่วมเป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้

การด าเนินงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ขั้นตอนที่  3 ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน เลือกรูปแบบที่

เหมาะสมอาจให้คณะกรรมการหรือชุมชน/หมู่บ้านด าเนินงานเองหรือให้

ร้าน รับซื้อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปรับซื้อแต่ละครัวเรือนได้ หรือจะตั้งเป็น

จุดรับซื้อเพ่ือให้สมาชิกของ ชุมชน/หมู่บ้าน น าวัสดุรีไซเคิลมาจ าหน่ายยังจุด

ที่ก าหนดได้ 

ขั้นตอนที่ 4 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการ ผ่านสื่อต่าง ๆ 

เช่น ป้ายไวนิล แผ่นพับ ใบปลิว เพ่ือให้แต่ละครัวเรือนแยกขยะแต่ละ

ประเภทแล้วรวบรวมไว้ 

ขั้นตอนที่ 5 คณะท างานรับซื้อหรือคัดเลือก ร้านรับซื้อในพ้ืนที่ 

หรืออาจจะประสานกับ อปท. ในพ้ืนที่ให้มารับวัสดุรีไซเคิล ตามวันและเวลา

ที่ก าหนดไว้ก็ได้ 
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ขั้นตอนที่ 6 เริ่มด าเนินงาน คณะท างานจะรับสมัครสมาชิก โดย

ทางคณะท างานอาจหาภาชนะ รองรับส าหรับแยกประเภทให้กับครัวเรือนท่ีี

ร่วมโครงการ หรือส่งเสริมความรู้ให้ครัวเรือนมีการ คัดแยกประเภทของขยะ

ก่อนจะรวบรวมให้คณะท างานจัดเก็บ ซึ่งครัวเรือนที่ร่วมโครงการจะติด 

สติ๊กเกอร์หรือท าสัญลักษณ์หน้าบ้านเพื่อความสะดวกแก่ผู้จัดเก็บ 

ขั้นตอนที่ 7 ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน คณะท างานจะมีการ

ประชุมและรวบรวมปริมาณ วัสดุรีไซเคิลที่เข้าสู่ โครงการรวมทั้งปรับปรุง

โครงการให้ดีขึ้น 

กิจกรรมที่ 1.3 การจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลในชุมชนในรูปแบบของ

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

เป็นการจัดการวัสดุรีไซเคิลผ่านทางธนาคารวัสดุรีไซเคิล โดย

สมาชิกจะน าวัสดุรีไซเคิล มาฝากกับธนาคารฯ และสามารถถอนเงินได้ตาม

วัน เวลาท าการของธนาคารฯ ซึ่งมีรูปแบบคล้ายธนาคารพาณิชย์ทั่วไป  

 
 

ภาพที ่1.2 การจัดท าบัญชีซื้อขายธนาคารขยะ 
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ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือท าความ

เข้าใจกับคณะท างานเกี่ยวกับการด าเนินงาน การสื่อสารให้สมาชิกในชุมชน 

เข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะท างาน คณะท างานมาจากคนในชุมชน 

อาจเป็นผู้น า ชุมชนหรืออาสาสมัครก็ได้ ท าหน้าที่รับผิดชอบใน กิจกรรมรับ

ฝากและบริหารจัดการภายในธนาคารฯ 

ขั้นตอนที่ 3 จัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล คณะท างานด าเนินการ

ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดตั้งธนาคารฯเช่น การสรรหา

สถานที่ด าเนินการ การก าหนดวันและเวลาด าเนินการธนาคารฯ วิธีการรับ

ฝาก การจัดสรรรายได้ การสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น ตลอดจนการแบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบของคณะท างานในหน้าที่ต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ โครงการ คณะท างาน

ควรก าหนดแนวทางการ ประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนให้ครัวเรือนในชุมชน/ 

หมู่บ้าน มาสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารฯ วิธีการ ประชาสัมพันธ์ เช่น การ

บอกต่อ เสียงตามสาย แผ่นพับ การประกาศในที่ประชุม ทั้งนี้ขึ้นกับความ

เหมาะสม ของแต่ละพ้ืนที่ 

ขั้นตอนที่ 5 เริ่มด าเนินงาน วันแรกที่เปิดธนาคารฯ จะมีคนใน

ชุมชนที่ สนใจมาสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งอาจสมัครในนามราย บุคคล หรือ

ครอบครัว หรือในนามของกลุ่มก็ได้ 
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การเตรียมการด าเนินงานส าหรับกิจกรรมท่ี 1 

1. จัดอบรมให้กับคนในชุมชน/หมู่บ้าน 

2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายผ้า ไวนิล แผ่นพับ ใบปลิว อาจ

เป็นการสนับสนุนของ อปท. 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการด าเนินงาน เช่น ถังพลาสติก ตาชั่งขนาด 

20 และ 60 กิโลกรัม  เครื่องคิดเลข เป็นต้น 

4. จัดท าแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกรายรับ-รายจ่าย บันทึก

จ านวนสมาชิก ทะเบียน ร้านรับซื้อในพ้ืนที่ บันทึกการรับฝากของสมาชิก 

เป็นต้น 

5. จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ เช่นการให้รางวัลแก่ผู้ที่น าวัสดุรีไซเคิล

มาร่วมโครงการสูงสุด การร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

 

ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จส าหรับกิจกรรมที่ 1 

1. นโยบายภาครัฐ คือ อปท. ในพ้ืนที่อาจมีการก าหนดงบประมาณ

หรือแผนงานที่สอดคล้องกับการท าโครงการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน 

2. ศักยภาพผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ผู้น าชุมชน/หมู่บ้านที่มีความ

เข้มแข็งและเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

3. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชน (ความตระหนัก

ด้านสิ่งแวดล้อม) โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน 



34 
 

4. เครื่องมือ/องค์ความรู้ Best Practice อปท. ควรสนับสนุนการ

ด าเนินงาน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ องค์ความรู้ในการด าเนินงาน 

หรือมีตัวอย่างชุมชน/หมู่บ้านที่มีการด าเนินงานในลักษณะเดียวกันให้เรียนรู้ 

5. ใช้สื่อมวลชนช่วยผลักดันในการขยายผล โดยสื่อมวลชนใน

พ้ืนที่จะมีส่วนในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพ่ือให้เกิดการ

ขยายผลในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

6. การสร้างแรงจูงใจ เมื่อมีการด าเนินโครงการเกิดขึ้นแล้วควรมี

การจัดกิจกรรมในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วน

ร่วมอย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรมที ่2 การสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะแก่เยาวชน 

ประกอบด้วย 2 ต้นแบบย่อย 

กิจกรรมที่ 2.1 การจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

เป็นการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียนโดยนักเรียนเป็น

คณะท างานของธนาคารฯ ต้นแบบนี้เน้นการสร้างจิตส านึกในการคัดแยก

ขยะให้กับเยาวชนโดยหวังว่าจะเป็นนิสัยติดตัวและน าไปปฏิบัติต่อใน

ครอบครัวต่อไป 

 

 

 

 

 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

2 แต่งตั้งคณะท างาน

3. จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล

4. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการ

5. เริ่มด าเนินการ

6. ประชุมติดตามผล
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ขัน้ตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 

ซึ่งอาจจะมาจากนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้จัดการ

ธนาคาร เจ้าหน้าที่คัดแยก เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย

บัญชี-การเงิน เจ้าหน้าที่รับฝากถอน เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

คณะท างานจะประชุมและหารือในการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

ซึ่งจะจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณด าเนินงาน วัน เวลาท าการ 

ประสานร้านรับซื้อ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการ 

ประชาสัมพันธ์ให้เพ่ือนักเรียนทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ 

การคัดแยกขยะและรวบรวมเพ่ือน ามาฝาก เป็นต้น โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน

หน้าเสาธงเสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ชั่วโมงกิจกรรม 

เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 4 เริ่มด าเนินงาน 

รับสมัครสมาชิกและมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสนใจ

ในโครงการ 

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

คณะท างานรายงานผลการด าเนินงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และ

ผู้บริหารของโรงเรียนและร่วมกันคิดแนวทางต่อยอดสู่กิจกรรมอ่ืน ๆ ด้าน

สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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กิจกรรมที ่2.2 การจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลในสถาบันการศึกษาระดับ 

มัธยมศึกษา 

 
ภาพที่ 1.3 ธนาคารขยะระดับมัธยมศึกษา 

 

เป็นการสร้างจิตส านึกและปลูกฝังนิสัยในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งแก่

นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยการ

จัดตั้งภาชนะรองรับหรือถังขยะตามจุดต่าง ๆ แล้วรวบรวมขยะในถังมาคัด

แยกเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและจ าหน่ายเป็นรายได้ของโครงการ นอกจากนี้ยัง

สามารถตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลในรูปแบบเดียวกับธนาคารขยะในโรงเรียน

ระดับประถมศึกษาอีกด้วย 



38 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมตั้งทีมงาน/คณะท างาน 

คณะท างานจะท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการขยะโดยมีอาจารย์

ที่ปรึกษา/ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจจุดตั้งภาชนะรองรับ 

โดยเน้นจุดที่มีกิจกรรม เช่น บริเวณอาคารเรียน โรงอาหาร อาคาร

กิจกรรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดรูปแบบภาชนะรองรับ 

ซึ่งจะใช้ถังสี หรือถังใส หรือใส่ถุงสีในถังขนาดใหญ่-เล็ก ขึ้นกับพ้ืน

ที่ตั้งถังมาก-น้อย ความสวยงาม โดยทั่วไปภาชนะรองรับอาจแบ่งภาชนะ

รองรับเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

2 แต่งตั้งคณะท างาน

3. ส ารวจจุดตั้งภาชนะรองรับ

4. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการ

5. เริ่มด าเนินการ

6. ประชุมติดตามผล
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1. ขยะอินทรีย์  

2. ขยะท่ัวไป 

3. วัสดุรีไซเคิล  

4. ขยะอันตราย 

เช่น ถังรับขยะอินทรีย์ ถังรับวัสดุรีไซเคิลพวกพลาสติก แก้ว 

กระป๋อง กล่องเครื่องดื่มหรือถังรับกระดาษ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 4 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ 

สื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทราบผ่านสื่อต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการทิ้งขยะให้ถูกถัง ถูกประเภท และความส าคัญในการแยกขยะ

ก่อนทิ้ง 

ขั้นตอนที่ 5 เริ่มด าเนินงาน 

ทีมงานอาจจัดกิจกรรมในการตั้งภาชนะรองรับเพ่ือให้ทุกคนทราบ

และมีส่วนร่วมโครงการ 

ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

คณะท างานจะสรุปตัวเลขปริมาณขยะและวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยก

ได้มาใช้ในการประชุมหารือเพ่ือปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่อง อาจเป็น

จุดบกพร่องหรือจุดที่ยังไม่มีการทิ้งขยะถูกถัง และถูกประเภท โดยวัสดุรี

ไซเคิลจะมีการจ าหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่าในพ้ืนที่เพ่ือเป็นรายได้สู่

โครงการหรือสถาบันการศึกษา 
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หมายเหตุ: หากสถาบันการศึกษาใดมีพ้ืนที่และต้องการคัดแยก

ประเภทวัสดุรีไซเคิลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสามารถท าได้โดยน าวัสดุรีไซเคิลที่ อยู่ใน

ภาชนะรองรับแต่ละประเภทมาคัดแยกตามประเภท ได้แก่ 

• ขยะอินทรีย์ ที่เป็นเศษอาหาร เศษผักผลไม้ สามารถน ามาท าปุ๋ย

หมักหรือเป็นอาหารสัตว์ 

• วัสดุรีไซเคิล คัดแยกเป็นกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ/อโลหะ 

และกล่องเครื่องดื่มเพ่ือจ าหน่าย 

• ขยะทั่วไป และขยะอันตรายส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าจัด 

 

การเตรียมการด าเนินงานส าหรับกิจกรรมท่ี 2  

1. จัดอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่ธนาคารฯ พนักงานท าความสะอาด 

หรือแม่บ้าน 

2. จัดเตรียมสถานที่ในการรวบรวมและคัดแยกขยะ สถานที่ตั้ง

ธนาคารฯ 

3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายผ้า แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น 

4. อุปกรณ์ในการด าเนินงาน เช่น ถังขยะขนาด 120 หรือ 240 ลิตร 

ตาชั่งขนาด 20 หรือ 60 กิโลกรัม เครื่องคิดเลข เป็นต้น 

5. แบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง เช่น บันทึกรายรับ-รายจ่าย บันทึกจ านวน

สมาชิก ทะเบียนร้านรับซื้อในพ้ืนที่ บันทึกการรับฝากของสมาชิก เป็นต้น 

6. จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ 
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7. เงินหมุนเวียน เป็นเงินตั้งต้นที่ธนาคารฯ จะน าไปใช้ เช่น การ

จ่ายให้สมาชิกเมื่อมีการถอนเงินในครั้งแรก ซึ่งทางสถาบันการศึกษาอาจต้อง

ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ 

 

ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จส าหรับกิจกรรมที่ 2  

1. นโยบายผู้บริหารสถาบันการศึกษา ที่เล็งเห็นความส าคัญใน

การจัดการขยะ 

2. งบประมาณ ควรมีการตั้งงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน

ทุกปี 

3. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร (ความตระหนักด้าน

สิ่งแวดล้อม) เช่น การส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ท ากิจกรรมด้าน

สิ่งแวดล้อม อาจผ่านสโมสรหรือชมรมต่าง ๆ 

4. เครื่องมือ/องค์ความรู้ Best Practice เป็นการส่งเสริมการ

จัดการขยะโดยสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมหรือหลักสูตรการเรียน การ

สอนที่เก่ียวข้องกับจิตส านึกในการคัดแยกขยะ รวมทั้งการศึกษาดูงาน 

5. ใช้สื่อมวลชนช่วยผลักดันในการขยายผลในการประชาสัมพันธ์

โครงการ รวมทั้งการให้สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และ

แหล่งเรียนรู้ การด าเนินงานสู่สถาบันการศึกษาอ่ืน ชุมชน หรือหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในพื้นที่ 

6. การจัดสรรรายได้จากโครงการ ควรเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่

ทุกฝ่าย ทั้งสมาชิก พนักงานท าความสะอาด และหน่วยงานอาคาร 
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หน่วยที่ 2 
การคัดแยกขยะมูลฝอย 

 
2.1 ประเภทของขยะมูลฝอย 
     1) ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายหรือขยะเปียก คือ ขยะที่เน่า
เสียและย่อยสลายได้เร็วสามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือก
ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น  

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 ขยะอินทรีย์ 
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     2) ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือ
วัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ
กระป๋องเครื่องดื่มเศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 ขยะมูลฝอยที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ 
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    3) ขยะทั่วไป หรือมูลฝอยทั่วไปคือขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจาก
ขยะย่อยสลายขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและ
ไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม
ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือ
ถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 ขยะทั่วไป 
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     4) ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย คือมูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมี
องค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้ 
        1. วัตถุระเบิดได้ 
        2. วัตถุไวไฟ 
        3. วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
        4. วัตถุมีพิษ 
        5. วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค 
        6. วัตถุกัมมันตรังสี 
       7. วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
        8. วัตถุกัดกร่อน 
        9. วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 

 
 

 
ภาพที่ 2.4 ขยะอันตราย 
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        10. วัตถุอย่างอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรืออาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์ พืชหรือสัตว์ เช่น 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่  ภาชนะที่ใช้
บรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 
ให้แยกท้ิงมูลฝอยอันตราย โดยการแยกออกจากขยะทั้ง  3  ชนิดที่กล่าวมา 
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2.2 ประเภทขยะรีไซเคิล 
     การรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่คือ การน าขยะรีไซเคิล ของเสีย 
บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือ
เพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยกรรมวิธีต่าง ๆ ซึ่งทุกคนสามารถท าได้ โดย
การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภททั้งที่บ้าน โรงเรียน และส านักงาน เพ่ือ
น าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 
 1. แก้ว สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 
     1.1 ขวดแก้วดีจะถูกน ามาคัดแยกชนิด สี และประเภทที่
บรรจุสินค้า ได้แก่ ขวดเหล้า ขวดน้ าปลา ขวดเบียร์ ขวดซอส ขวดโซดา  
ขวดเครื่องดื่มชูก าลัง ขวดยา ขวดน้ าอัดลม ฯลฯ  

 
ภาพที่ 2.5 ขวดแก้ว 

 
การจัดการขวดเหล่านี้หากไม่แตกบิ่นเสียหายจะถูกน ากลับเข้า

โรงงานเพื่อน าไปล้างให้สะอาดและน ากลับมาใช้ใหม่ที่เรียกว่า “Reuse”  
     1.2 ขวดแก้วแตกขวดที่แตกหักบิ่นช ารุดเสียหายจะถูก
น ามาคัดแยกสี ได้แก่ ขวดแก้วใส ขวดแก้วสีชา และขวดแก้วสีเขียว จากนั้น
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น าเศษแก้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล โดยเบื้องต้นจะเริ่มแยกเศษแก้ว
ออกมาตามสีของเอาฝาจุกที่ติดมากับปากขวดออกแล้วบดให้ละเอียดใส่
น้ ายากัดสีเพ่ือกัดสีที่ติดมากับขวดแก้วล้างให้สะอาด แล้วน าส่งโรงงานผลิต
ขวดแก้วเพื่อน าไปหลอมใหม่ 
 2. กระดาษ 
  กระดาษเป็นวัสดุที่ย่อยง่ายที่สุดเพราะผลิตจากเยื่อไม้
ธรรมชาติโดยปกติกระดาษจะมีระยะเวลาย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
ประมาณ 2–5 เดือน แต่ถ้าถูกทับถมอยู่ในกองขยะจนแน่นไม่มีแสงแดด
อากาศและความชื้น ส าหรับจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย ก็อาจต้องใช้เวลาถึง 
50 ปีในการย่อยสลาย ดังนั้นเราจึงควรแยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเหล่ านี้
ออกจากขยะชนิดอื่น ๆ เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บและน าไปรีไซเคิล 

      
ภาพที่ 2.6 กล่องกระดาษ/กระดาษหนังสือพิมพ์ 

 
 ตัวอย่างกระดาษที่น ามารีไซเคิล  กระดาษแข็งกล่องน้ าตาล 
กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษสี กระดาษหนังสือ กระดาษสมุด กระดาษถุง
ปูน 
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 3. พลาสติก  
  พลาสติกแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
     3.1 พลาสติกที่คงรูปถาวรหรือพลาสติกเทอร์โมเซท 
(Thermosetting Plastic) เป็นพลาสติกที่แข็งตัวด้วยความร้อนแบบไม่
ย้อนกลับสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์รูปทรงต่าง ๆ ได้โดยท าให้แข็งตัวด้วย
ความร้อนในแม่แบบและเมื่อแข็งตัวแล้วจะมีความคงรูปสูงมากเนื่องจากไม่
สามารถหลอมเหลวได้อีกพลาสติกในกลุ่มนี้ จึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก
ประเภท “รีไซเคิลไม่ได้” 

  
 

ภาพที่ 2.7 พลาสติกที่คงรูปถาวรหรือพลาสติกเทอร์โมเซท 
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      3.2 พลาสติกที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือเทอร์โม
พลาสติก (Thermoplastic) เป็นพลาสติกที่หลอมตัวด้วยความร้อนและกลับ
แข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดต่ าลงพลาสติกชนิดนี้  จัดเป็นวัสดุประเภท       “รี
ไซเคิลได้” เพ่ือให้ง่ายต่อการแยกชนิดบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ือน ามากลับมา
แปรรูปใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มีการน าสัญลักษณ์มาใช้บนบรรจุ
ภัณฑ์อย่างแพร่หลาย ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.8 พลาสติกที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือเทอร์โมพลาสติก 

 
 สัญลักษณ์ชนิดพลาสติก 
  ตัวอย่างพลาสติกอ่ืน ๆ เป็นพลาสติกอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
พลาสติกท้ัง 6 ประเภทพบมากมายหลายรูปแบบเช่น ส้นรองเท้าปากกา 
 ตัวอย่างพลาสติกที่น ามารีไซเคิล พลาสติกรวมพลาสติกขวด PET 
พลาสติก PVC สายยางขวดน้ ามันพืชเก่า พลาสติก แผ่นป้ายอะครีลิค ขวด
น้ าดื่ม สายไฟ  
 4. โลหะ   
  โลหะที่สามารถน ามารีไซเคิลใหม่ได้มีดังนี้ 
      4.1 เหล็กใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิต
อุปกรณต์่าง ๆรวมทั้งเครื่องใช้ในบ้านอุตสาหกรรม 
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ภาพที่ 2.9 เศษโลหะ 

      4.2 ทองเหลืองเป็นโลหะมีราคาดีน ากลับมาหลอมใช้ใหม่ 
      4.3 ทองแดงน ากลับมาหลอมท าสายไฟใหม่ได้อีก 
      4.4 สแตนเลสน ากลับมาหลอมท าช้อนส้อม กระทะ หม้อ 
      4 .5  ตะกั่ วน ากลับมาหลอมใหม่ท า ฟิวส์ ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่าง ๆ  
  5. อลูมิเนียม อลูมิเนียมแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
      5.1 อลูมิเนียมหนา เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ ลูกสูบ 
      5.2 อลูมิเนียมบางเช่น กาละมังซักผ้า ขันน้ า กระป๋อง
น้ าอัดลม กระป๋องเบียร์  

 
ภาพที่ 2.10 กระป๋องอลูมิเนียม 
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2.3 การคัดแยกขยะมูลฝอย 
     ควรรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเรือน 
โรงแรมสถานประกอบการและสถานที่อยู่อาศัยอ่ืน ๆ ด าเนินการคัดแยก
และเก็บกักขยะที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.11 ถังขยะมูลฝอยที่ใช้แยกประเภทขยะมูลฝอย 

 
    1. คัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้หรือขยะรี
ไซเคิลออกจากขยะย่อยสลายขยะอันตรายและขยะทั่วไป 
    2. เก็บกักขยะท่ีท าการคัดแยกแล้วในถุงหรือถังรองรับขยะแบบแยก
ประเภทที่หน่วยราชการก าหนด 
    3. เก็บกักขยะที่ท าการคัดแยกแล้วในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท
สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอไม่กีดขวางทางเดิน อยู่ห่างจากสถานที่ประกอบ
อาหาร ที่รับประทานอาหารและแหล่งน้ าดื่ม 
    4. ให้เก็บกักขยะอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารที่ไม่ทราบแน่ชัด
เป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากขยะอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของ
สารพิษ หรือการระเบิดเพ่ือแยกทิ้งตามรูปแบบการเก็บรวบรวมของ อปท. 
ซึ่งมี 3 แบบหลักๆ ได้แก่ 
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     1) การเก็บจากหน้าบ้านพร้อมขยะทั่วไปโดยการเก็บขนมี
ช่องแยกขยะอันตราย 
     2) การเก็บจากหน้าบ้านตามวันที่ก าหนดโดยมีรถเก็บขยะ
อันตรายโดยเฉพาะ 
     3) การน าไปทิ้งในภาชนะหรือสถานที่ รวบรวมขยะ
อันตรายของชุมชนที่จัดไว้เฉพาะ 
 5. ห้ามเก็บกักขยะอันตรายไว้รวมกัน โดยให้แยกเก็บเป็นประเภท
หากเป็นของเหลวให้ใส่ถังหรือภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไม่รั่วไหลและห้ามเท
ของเหลวต่างชนิดปนกันเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหากเป็นของแข็ งหรือ
กึ่งของแข็งให้เก็บใส่ถังหรือภาชนะท่ีแข็งแรง 
 6. หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะที่ท าการคัดแยกแล้วและมีคุณสมบัติที่
เหมาะแก่การเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรคหรือที่อาจเกิดการรั่วไหลของ
สารพิษไว้เป็นเวลานาน 
 7. หากมีการใช้น้ าท าความสะอาดวัสดุคัดแยกแล้วหรือวัสดุเหลือใช้
ที่มีไขมันหรือตะกอนน้ ามันปนเปื้อนจะต้องระบายน้ าเสียนั้นผ่านตะแกรง
และบ่อดักไขมันก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ 
 8. ห้ามเผา หลอมสกัดหรือด าเนินกิจกรรมอ่ืนใด เพ่ือการคัดแยก 
การสกัดโลหะมีค่าหรือการท าลายขยะในบริเวณที่พักอาศัยหรือพ้ืนที่ที่ไม่มี
ระบบป้องกันและควบคุมของเสียที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ต้องมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยภายในบ้านเพ่ือเป็นการ
สะดวกแก่ผู้เก็บขนและสามารถน าขยะบางชนิดไปขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัวรวมทั้งง่ายต่อการน าไปก าจัดอีกด้วย โดยสามารถท าได้
ดังนี้ 
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ประเภทแยกวิธีใดการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ขยะอินทรีย์/ขยะย่อยสลาย 
  - คัดแยกอาหารกิ่งไม้ ใบไม้ออกจากขยะอ่ืน ๆ 
  - จัดหาภาชนะท่ีมีฝาปิดเพื่อแยกเศษอาหาร ผัก ผลไม้ 
  - รวบรวมเศษอาหารไว้เลี้ยงสัตว์ 
  - น าเศษผักผลไม้และเศษอาหารไปท าน้ าหมักจุลินทรีย์ 
(EM)  

 
ภาพที่ 2.12 เปลือกผลไม้ 

 
  - เศษกิ่งไม้ใบไม้ ผสมกับกากน้ าหมักจุลินทรีย์จะกลายเป็น
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
  - แยกขยะรีไซเคิลที่ขายได้แต่ละประเภทให้เป็นระเบียบ
เพ่ือสะดวกในการหยิบใช้หรือจ าหน่าย 
  - รวบรวมมาเข้ากิจกรรมของชุมชน เช่น ธนาคารขยะ
  - น ามาใช้ซ้ าโดยประยุกต์เป็นอุปกรณ์ในบ้าน เช่น ขวดน้ า
พลาสติกมาตัดเพ่ือปลูกต้นไม้ กระป๋องน้ าอัดลมตัดฝาใช้เป็นแก้วน้ าขวดแก้ว
ขวดพลาสติกมาใส่กาแฟ ฯลฯ 
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ขยะอันตราย (ขยะพิษ) 
 - แยกขยะอันตรายออกจากขยะอ่ืน ๆ โดยในการคัดแยกต้องระวัง
ไม่ให้ขยะอันตรายแตกหักหรือสารเคมีที่บรรจุอยู่เข้าสู่ร่างกาย 
 

 
 

ภาพที่ 2.13 ขยะอันตราย (ขยะพิษ) 
 

 - ขยะอันตรายบางประเภทสามารถน ากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ เช่น
หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันยังไม่มีมูลค่าพอที่จะ
ขายได้ส าหรับขยะที่สามารถน ากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้หรือขยะรีไซเคิลมี
วิธีการคัดแยกขยะเพ่ือให้ขายได้ราคาดีดังนี้ 
 
ประเภทประเภทท่ีขายได้ 
 กระดาษ -กระดาษหนังสือพิมพ์ 
  - กระดาษสมุด 
  - หนังสือ, นิตยสาร 
  - กระดาษกล่อง 
  - หนังสือพิมพ์ 
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     คัดแยกเป็นประเภทและมัดให้เรียบร้อยเวลาจ าหน่ายจะได้ราคาที่
ดีกว่าเนื่องจากกระดาษแต่ละประเภทมีราคารับซื้อที่แตกต่าง 
 พลาสติก -ภาชนะพลาสติกบรรจุ ยาสระผมครีมอาบน้ า 
  - ถุงพลาสติกเหนียว - ถังน้ ากะละมัง 
  - ขวดน้ ามันพืชหรือขวดน้ าดื่มชนิดใส 
  - บรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรีไซเคิล 
  - ขวดน้ าพลาสติกสีขาวขุ่นถอดฝาขวดโดยให้เทของเหลวที่
บรรจุภายในออกท าความสะอาดจากนั้นท าให้แบนเพ่ือประหยัดเนื้อที่และ
เก็บรวบรวมแยกประเภทเป็นพลาสติกสีขาวขุ่น เนื่องจากพลาสติกแต่ละ
ประเภทมีราคาแตกต่างกัน 
 โลหะ/อโลหะ 
  - วัสดุหรือเศษเหล็กทุกชนิด  
  - กระป๋องบรรจุที่ไม่เป็นสนิม    
  - เครื่องดื่มท่ีเป็นอลูมิเนียม 
  - ทองแดง ทองเหลือง ตะกั่ว     
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หน่วยที่ 3 

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะมูลฝอย 

 
3.1 การท าน้ าหมักจุลินทรีย์  
     ประเภทของน้ าหมักจุลินทรีย์ 
 น้ าหมักจุลินทรีย์สามารถแบ่งออกตามประเภทของวัตถุดิบที่
น ามาใช้ในการผลิตแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ น้ าหมักจุลินทรีย์ที่ผลิตจาก
พืชหรือขยะเปียก และน้ าหมักจุลินทรีย์ที่ผลิตจากสัตว์ 
 1. น้ าหมักจุลินทรีย์ท่ีผลิตจากพืชหรือขยะเปียก 
  1.1 เศษอาหาร 
      - เศษอาหาร ½ ถัง 
      - กากน้ าตาล 1 ลิตร 
      - น้ าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร 
      - น้ าสะอาด ½ ถัง 
      - ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 - 40 ลิตร 
      - ถุงปุ๋ย 
 วิธีท า  
     1. เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้น
เติมกากน้ าตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมให้เข้ากัน 
     2. น าเศษอาหารใส่ถุงปุ๋ยผูกปากถุงน าไปแช่ กดให้จมหมัก
ไว้ 7 วันเก็บในที่ร่มประโยชน์ผสมน้ า 1 : 500 ใช้ฉีดพ่น หรือรดต้นพืชช่วย
เร่งการเจริญเติบโตและใช้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
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  1.2 เศษผัก 
      - เศษผัก ½ ถัง 
      - กากน้ าตาล 1 ลิตร 
      - น้ าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร 
      - น้ าสะอาด ½ ถัง 
      - ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 - 40 ลิตร 
      - ถุงปุ๋ย 
 วิธีท า 
     1. เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้น
เติมกากน้ าตาลและน้ าหมักผสมให้เข้ากัน 
     2. น าเศษผักใส่ถุงปุ๋ยผูกปากถุงน าไปแช่ กดให้จมหมักไว้ 7 
วันเก็บในที่ร่มประโยชน์ผสมน้ า 1:500 ใช้ฉีดพ่น หรือรดต้นพืชช่วยเร่งการ
เจริญเติบโตและใช้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
     1.3 เศษผลไม้รสเปรี้ยว 
      - เปลือกส้ม เปลือกมะนาว 
      - กากน้ าตาล 1 ลิตร 
      - น้ าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร 
      - น้ าสะอาด ½ ถัง 
      - ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 - 40 ลิตร 
      - ถุงปุ๋ย 
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 วิธีท า 
    1. เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้นเติม
กากน้ าตาลและน้ าหมักผสมให้เข้ากัน 
    2. น าเศษผลไม้รสเปรี้ยวใส่ถุงปุ๋ยผูกปากถุงน าไปแช่กดให้จมหมักไว้ 
7 วัน เก็บในที่ร่มประโยชน์ใช้ขัดห้องน้ าโดยไม่ต้องผสมน้ าแทนน้ ายาล้าง
ห้องน้ าท่ีเป็นสารเคมีใช้เทลงในท่อระบายน้ า จะช่วยลดกลิ่นเหม็นของน้ าเสีย
และใช้เทลงในโถส้วมเพ่ือช่วยในการย่อยสลายท าให้ส้วมไม่เต็ม 
  

1.4 เศษผลไม้สีแดง สีเหลือง 
      - สับปะรด แตงโม กระเจี๊ยบ ฟักทอง ขนุน 
      - กากน้ าตาล 1 ลิตร 
      - น้ าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร 
      - น้ าสะอาด ½ ถัง 
      - ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 - 40 ลิตร 
      - ถุงปุ๋ย 
 วิธีท า 
     1. เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถัง จากนั้น
เติมกากน้ าตาลและน้ าหมักผสมให้เข้ากัน 
     2. น าเศษอาหารใส่ถุงปุ๋ย มัดปากถุงแล้วน าไปแช่ โดยกด
ให้จมน้ า ท าการหมักไว้ 7 วัน และให้เก็บไว้ในที่ร่ม  ก่อนน าไปใช้ให้ผสมน้ า
ในอัตรา 1 : 500 แล้วน าไปฉีดพ่นพืชผัก จะช่วยเร่งสีของดอกไม้ให้มีสีสัน
สวยงาม 
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  1.5 พืชสมุนไพร 
      - สะเดา ขิง ข่า ตะไคร้หอม ใบมะกรูด 
      - กากน้ าตาล 1 ลิตร 
      - น้ าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร 
      - น้ าสะอาด ½ ถัง 
      - ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 - 40 ลิตร 
      - ถุงปุ๋ย 
 วิธีท า 
     1. เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้น
เติมกากน้ าตาลและน้ าหมัก ผสมให้เข้ากัน 
    2. น าพืชสมุนไพรใส่ถุงปุ๋ยผูกปากถุงน าไปแช่ กดให้จมหมัก
ไว้ 7 วันเก็บในที่ร่มประโยชน์ผสมน้ า 1:500 ใช้ฉีดพ่นพืชจะช่วยป้องกันและ
ลดการท าลายพืชผลจากแมลงศัตรูพืช 
 ข้อควรระวัง 
     1. ห้ามน าน้ าหมักจุลินทรีย์ไปเก็บในท่ีกลางแจ้ง หรือมีแดด
ส่องถึงเป็นอันขาดเนื่องจากจะท าให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ าหมักจุลินทรีย์ตาย
และส่งผลให้การหมักไม่เป็นไปโดยสมบูรณ์ 
     2. ถ้าหมักครบ 7 วัน แล้วเปิดดูน้ าหมักจุลินทรีย์จะพบว่ามี
ฝ้าสีขาวเกิดขึ้นบนผิวน้ าซึ่งแสดงว่าน้ าหมักนั้นใช้ได้แล้ว แต่ถ้าเปิดดูแล้วเกิด
ฝ้าสีด าและมีกลิ่นเหม็น แสดงว่าหมักผิดวิธี ให้แก้ไขโดยเติมกากน้ าตาลอีก 1 
ลิตร หมักอีก 7 วันก็จะน ามาใช้ได้ 
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     3. การใช้น้ าหมักจุลินทรีย์กับพืชนั้น จะต้องมีการเจือจาง
กับน้ าก่อนน าไปใช้ เนื่องจากถ้าใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ที่เข้มข้นเกินไป จะท าให้
พืชเจริญเติบโตช้าและใบเหลือง  แต่ถ้าใช้ในอัตราที่พอเหมาะพืชจะ
เจริญเติบโตและใบเขียวเป็นมัน 
 

2. น้ าหมักจุลินทรีย์ท่ีผลิตจากสัตว์ 
  2.1 ปลา 
      - เศษปลาที่ท้ิงแล้ว 3 กิโลกรัม 
       - กากน้ าตาล 1 ลิตร  
   - น้ าหมักจุลินทรีย์ 
       - น้ าสะอาด ½ ถัง 
       - ถังพลาสติกมีฝาปิด  
   - ไม้ส าหรับคน 
 วิธีท า 
     1. ผสมส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในถังพลาสติกแล้วท าการปิด
ฝาขณะที่หมักควรเก็บไว้ในที่ร่ม 
     2. หมักไว้ 1 - 2 เดือนและต้องคอยเปิดถังคนน้ าหมัก
จุลินทรีย์อย่างสม่ าเสมอเพ่ือช่วยให้ย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้น ประโยชน์ผสมน้ า 
1:500 ใช้ฉีดพ่นหรือรดต้นพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและช่วยปรับปรุง
คุณภาพดิน 
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  2.2 หอยเชอรี่ 
      - หอยเชอรี่ ½ ถัง หรือ 60 กิโลกรัม 
      - กากน้ าตาล 2 - 3 ลิตร  
   - น้ าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร 
      - น้ าสะอาด ½ ถัง 
       - ถังพลาสติกมีฝาปิด  
   – ไม้ส าหรับคน 
 
 วิธีท า 
    1. ทุบหอยเชอรี่ให้เปลือกแตกแล้วคลุกเคล้ากับกากน้ าตาลและน้ า
หมักจุลินทรีย์ให้ทั่ว 
    2. ใส่ลงในถังพลาสติกเติมน้ าสะอาดปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่มหมักทิ้งไว้ 
90 วัน จึงน ามาใช้ได้  ประโยชน์ผสมน้ า 1:500 ใช้ฉีดพ่นหรือรดต้นพืช ช่วย
เร่งการเจริญเติบโตและช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน 
 ข้อควรระวัง 
    1. หากเติมกากน้ าตาลน้อยเกินไปจะท าให้ในขณะหมักเกิดกลิ่น
เหม็น ให้แก้ไขโดยเติมกากน้ าตาลลงไปจะท าให้กลิ่นเหม็นหายไป 
    2. ระวังการให้น้ าหมักจุลินทรีย์ห้ามใช้ในปริมาณที่เข้มข้นและใช้
ติดต่อกันหลายวันควรใช้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และควรผสมน้ าอย่างน้อย 1:200 
ถึง 1:500 
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3.2 การหมักปุ๋ยอินทรีย์ 
    ในปัจจุบันขยะประเภทผักผลไม้ เศษใบไม้ และเศษอาหาร ซึ่งเป็น
ขยะที่สามารถย่อยสลายได้นับวันจะเพ่ิมปริมาณมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
ก่อให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยากในการก าจัด ดังนั้นการท าปุ๋ยหมักจึงเป็นแนวทาง
หนึ่งที่สามารถลดปริมาณขยะและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเป็นการส่งเสริมการท าเกษตรแบบ
ธรรมชาติ 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
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ตารางท่ี 3.1 ประเภทของขยะมูลฝอยส าหรับน าไปท าปุ๋ยหมัก 
ขยะสีน้ าตาล ขยะสีเขียว ขยะท่ีไม่ควรน าไปท าปุ๋ยหมัก 
- หญ้าแห้ง 
- ฟางข้าว 
- ใบไม้แห้ง 

- หญ้าสด 
- ใบไม้สด 
- เศษอาหาร 
- ผักต่าง ๆ 
- เปลือกผลไม้ 
 

- เศษกระดูก 
- น้ ามันปรุงอาหาร 
- นม 
- มูลสุนัขหรือแมว 
- เมล็ดวัชพืช 

 
  ซึ่งมีหลายแบบ เช่น แบบคอกสัตว์ แบบคอกอิฐบล็อก ถัง
น้ าพลาสติกทั่วไป หรืออาจใช้วงขอบซีเมนต์ เป็นต้น 
       - แบบคอกสัตว์ น าไม้ระแนงมาประกอบกัน 4 ด้าน โดยให้ด้านหนึ่ง
สามารถเปิดออกได้ รองพ้ืนถังหมักด้วยแผ่นพลาสติก เพ่ือช่วยรักษา
ความชื้นไว้ หากปริมาณขยะมูลฝอยมีมาก ให้เพ่ิมจ านวนถังหมักตามปริมาณ 
         - แบบคอกอิฐบล็อก ก่อคอกด้วยอิฐบล็อก โดยเว้นช่องว่างระหว่าง
ก้อนอิฐแต่ละก้อนไว้ส าหรับเป็นช่องระบายอากาศ 
        - ถังน้ าพลาสติก น าถังน้ าพลาสติกหรือถังทั่วไปมาเป็นถังหมักขยะ
มูลฝอยได้ โดยตัดฝาด้านบนและเจาะรูบริเวณก้นถัง เจาะรูรอบ ๆ ส าหรับ
ระบายอากาศ และควรวางถังสูงกว่าพื้นเล็กน้อย เพ่ือให้ระบายอากาศได้ดี 
 โดยจะต้องค านึงถึงพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับหมักปุ๋ย ดังนี้ 
  - สามารถระบายน้ าได้สะดวก  
  - มีน้ าส าหรับรดปุ๋ยหมักได้สะดวก 
            - อยู่ใกล้จุดกั้นลม เช่น ก าแพงหรือพุ่มไม้ 
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          - อยู่ห่างจากสวนผัก เพ่ือป้องกันแมลงและหอยทากกัดกิน 
    พืชผัก 
          - เป็นบริเวณท่ีขนส่งขยะมูลฝอยได้สะดวก 
          - ควรมีแนวกั้นระหว่างหลุมและพ้ืนที่ใช้สอย 
วัตถุประสงค์ 
     1) ลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่จะต้องน าไปก าจัดอันเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการก าจัด 
     2) เพ่ิมรายได้ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
     3) น าปุ๋ยหมักที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 
  อุปกรณ์ 
     1) ถังหมัก 
     2) จอบ/คราด 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     1) น าเศษอาหาร 1 ส่วน โดยปริมาตร เกลี่ยลงพ้ืน เพ่ือ
เตรียมการผสม 
     2) น าเศษใบไม้แห้งที่สับแล้ว 1 ส่วน โดยปริมาตร เกลี่ย
ทับลงบนเศษอาหารเช่นเมื่อตวงวัสดุหมัก (เศษอาหาร มูลสัตว์ หรือเศษผัก 
ผลไม้) 1 กระป๋องก็ต้องตวงเศษใบไม้แห้ง 1 กระป๋อง เช่นกัน (กระป๋องที่ใช้
ตวงมูลฝอยทั้ง 2 ชนิดควรมีขนาดเท่ากัน) 
     3) ใช้จอบหรือคราด คลุกเคล้าวัสดุหมักทั้งหมดให้เข้ากัน 
     4) เมื่อเศษอาหารกับใบไม้แห้งผสมเข้ากันดีแล้ว จึงน า
ภาชนะมาตักโกยวัสดุหมักลงในถังหมักและท าการปิดฝาหมักให้เรียบร้อย 
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     5) การเติมขยะควรท าการเติมทุกวัน เนื่องจากวัสดุหมักมี
การยุบตัวลง ซึ่งมีอัตราการเติมขยะเศษอาหาร 2 - 2.5 กก./วัน หรือ 4 - 5 
ลิตร/วัน 
     6) ความชื้นที่เหมาะสมส าหรับกองปุ๋ยหมักประมาณร้อย
ละ 60 ความถี่ในการทดสอบผู้ใช้สามารถทดสอบความชื้นเบื้องต้นอย่าง
ง่ายๆ คือ ใช้มือก าวัสดุหมักแล้วบีบแรงๆ จะมีน้ าไหลออกมาตามร่องนิ้วมือ
เพียงเล็กน้อย 
ตารางท่ี 3.2 การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการหมักปุ๋ย 

ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข 
มีกลิ่นเหม็นคล้าย
ไข่เน่า 

ความชื้นมากเกินไป 
การถ่ายเทอากาศได้
น้อย 

ผสมขยะจ าพวกใบไม้
แห้ง หญ้าแห้ง เพื่อ
ดูดซับความชื้น และ
ท าให้อากาศถ่ายเท
สะดวกยิ่งขึ้น 

มีกลิ่นเหม็นคล้าย
แอมโมเนีย 

มีมูลฝอยสีเขียวมาก
ท าให้มีปริมาณ
ไนโตรเจนมากเกินไป 

เติมขยะที่มีคาร์บอน 
เช่น ใบไม้และกิ่งไม้
แห้ง 

อุณหถูมิต่ าเกินไป มีปริมาณมูลฝอยน้อย
เกินไป ท าให้ขาด
ไนโตรเจนและ
ความชื้น จึงไม่ท าให้
เกิดกระบวนการหมัก 

เติมขยะให้มีปริมาณ
มากขึ้นให้พอเหมาะ
กับถังหมัก 



67 
 

สุนัข หนู และแมลงคุ้ย
เขี่ยหลุมหมัก 

มีขยะจ าพวกเศษ
อาหารมาก 

ใช้ดินปกคลุมขยะสด
ทันทีท่ีน ามาเติมลงใน
บ่อหมัก 

กระบวนการหมักใช้
เวลานานกว่าปกติ 

ขนาดของขยะมีชิ้น
ใหญ่เกินไป 

ตัดหรือสับขยะให้มี
ขนาดเล็กลงเหลือ 
0.5-1.5 นิ้ว 

หลุมหมักเปียกเกินไป มีความชื้นมากเกินไป  
การระบายอากาศไม่
เพียงพอ 

ย้ายหลุมหมักไปอยู่ใน
บริเวณท่ีอากาศ
ถ่ายเทดี เติมใบไม้
แห้ง และพลิกกลับ
ขยะ 

 
การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก 
     1) ใช้ปุ๋ยหมักกับการปลูกพืช ผัก และไม้ดอกในแปลงปลูก 
     2) เตรียมแปลงตามความต้องการ แล้วโรยปุ๋ยหมักให้ทั่ว
แปลง หนาประมาณ 2 - 4 เซนติเมตร ใช้จอบสับคลุกเคล้าดินให้ลึก
ประมาณ 20 เซนติเมตร และรดน้ าให้ทั่วแปลงหมักดินไว้ประมาณ 1 
สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงน าพืชมาปลูกได้ 
     3) ใช้ปุ๋ยหมักกับการปลูกพืชในกระถาง 
     4) ผสมปุ๋ยหมักกับดินร่วนในอัตราส่วน 1:5 โดยปริมาตร 
รดน้ าให้ชุ่มและทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วจึงน าใส่ภาชนะหรือกระถาง
เพ่ือปลูกพืชต่อไป 
  5) ใช้ปุ๋ยหมักกับพืชไร่และไม้ผล 
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3.3 การใช้ไส้เดือนก าจัดเศษอาหารและขยะมูลฝอย 

     

 
ภาพที่ 3.2 ไส้เดือน 

 
 การใช้ไส้เดือนก าจัดเศษอาหารและขยะ ในบ้านเรือนหรือย่อย
สลายขยะอินทรีย์ในครัวเรือน เป็นอีกหนึ่งความนิยม ช่วยลดปริมาณขยะ
อินทรีย์จากครัวเรือนได้ เพราะค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิด
จากบ้านเรือนในประเทศที่พัฒนามีมูลค่าค่อนข้างสูง ประกอบกับนโยบาย
ด้านการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด และจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมของประชาชน ทุกครัวเรือนจะมีกิจวัตรมากมาย ซึ่งก่อให้เกิด
ขยะอินทรีย์หลายชนิดอยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหาร 
เช่น เศษผัก ผลไม้ หรือเศษอาหารเหลือทิ้ง ขยะอินทรีย์ที่ทิ้งในแต่ละ
ครัวเรือนมีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.5 - 3 กิโลกรัมต่อวัน ยิ่งถ้าเป็นชุมชนใหญ่ๆ 
หรือชุมชนเมืองขยะอินทรีย์จะมีปริมาณมากกว่านี้หลายเท่า และก่อให้เกิด
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ส่งกลิ่นเหม็น สะสมเชื้อโรค และก่อให้เกิดโรค รวมทั้ง
ก่อให้เกิดน้ าเสียตามมา หากแต่ละครัวเรือนเลี้ยงไส้เดือนภายในบ้านไว้ช่วย
ก าจัดขยะอินทรีย์ ปริมาณขยะก็จะลดลงได้เป็นจ านวนมาก อาจจะเลี้ยงใน
ภาชนะท่ีช่วยประหยัดพื้นที่ เช่น ลิ้นชักพลาสติก อ่างพลาสติก     บ่อซีเมนต์ 
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กระถาง หรือวัสดุเหลือใช้ และน าเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์มาใส่ในภาชนะ
เลี้ยงไส้เดือนดิน 
     ไส้เดือนดินย่อยสลายเศษขยะอินทรีย์ต่าง ๆ แล้วแยกมูลมูลไส้เดือน
ดินที่อยู่ในภาชนะเมื่อครบ 30 - 60 วัน ใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ที่ปลูกในบ้านได้ 
หรือหมักเป็นน้ าหมักมูลไส้เดือนดินก็ได้ หรือถ้าน าไส้เดือนดินไปขยายพันธุ์ก็
สามารถน าไปใช้เลี้ยงในภาชนะอ่ืน ต่อยอดเป็นรายได้เสริม จ าหน่ายให้กับ
บ่อตกปลา หรือฟาร์มเลี้ยงไก ่
 
วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 
     1. เตรียมบ่อวงซีเมนต์ที่เทพ้ืน และต่อท่อระบายน้ าหมักมูลไส้เดือน
ดินน าบ่อวงซีเมนต์ไปตั้งไว้ในบริเวณที่ไม่มีแสงแดด ไม่โดนฝน และอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก 

 
ภาพที่ 3.3 บ่อเลี้ยงไส้เดือน 

 
     2. ล้างบ่อวงซีเมนต์ แช่น้ าทิ้งไว้ 3 - 7 วัน เพ่ือลดความเค็มของปูน
ซึ่งเป็นอันตรายต่อไส้เดือนดิน 
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    3. ท าพ้ืนเลี้ยงในบ่อหนา 3 นิ้ว ใส่ไส้เดือนดิน 1 กิโลกรัม ต่อพ้ืนที่
บ่อ 1 ตารางเมตร 
    4. ทาสบู่รอบ ๆ ปากบ่อ ป้องกันไส้เดือนดินหนี ใส่เศษอาหาร เศษ
ผัก หรือผลไมเ้หลือทิ้งในบ้านลงไปในบ่อเพ่ือให้ไส้เดือนดินท าการย่อยสลาย 
    5. พ้ืนเลี้ยง เตรียมจากดินร่วน 4 ส่วน ผสมกับมูลวัว 1 ส่วน หมักไว้
ที่ความชื้น 80 - 90 เปอร์เซ็นต์ นาน 7 วัน หรือ ใช้น้ าหมักมูลไส้เดือนเข้มข้น 
10 เปอร์เซ็นต์ รดทิ้งไว้ 1 วัน 
     การใช้ไส้เดือนดินก าจัดเศษอาหารและขยะ ในชุมชนงานให้บริการ
ด้านความสะอาด ด้านสาธารณสุข ด้านความสวยงามของภูมิทัศน์ในชุมชน 
และการจัดเก็บท าลายขยะเป็นอีกหน้าที่ที่ เทศบาลและ อบต. ให้บริการแก่
ชุมชนที่ผ่านมาการจัดเก็บท าลายขยะจะใช้วิธีการฝังกลบ หรือเผา ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะอินทรีย์จึงเป็น
อีกแนวทางของการก าจัดขยะอินทรีย์ อีกทั้งยังได้ผลผลิต คือ ปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดิน ปุ๋ยน้ าหมักมูลไส้เดือนดินและตัวไส้เดือนดิน ยังสามารถน าไปใช้
บ ารุงต้นไม้ในเขตชุมชน และแจกจ่ายไส้เดือนดินที่ขยาย พันธุ์ได้ให้แก่
เกษตรกรหรือชาวบ้านได้อีกด้วย 
     การใช้ไส้เดือนดินก าจัดเศษอาหารและขยะ ภาคเกษตรกรรม 
การเกษตรในประเทศไทย มีการท าไร่ ท าสวน ท านา และเลี้ยงสัตว์กันทั่วทุก
ภาค วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเกิดขึ้นในไร่นา สวน หรือฟาร์ม ถูกก าจัด
อย่างผิดวิธี เช่น การเผาฟางข้าวเนื่องจากเป็นวิธีการที่ท าได้ง่ายที่สุด แต่เป็น
การเสียประโยชน์ ท าให้ดินเสื่อม การน าฟางข้าวหรือวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรอ่ืน ๆ มาท าปุ๋ยหมักโดยใช้ไส้เดือนดินช่วยให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น 
หรือท าปุ๋ยมูลไส้เดือนซึ่งสามารถสร้างประโยชน์เมื่อการน ากลับมาใช้ในนา
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ข้าวได้ ในภาคเกษตรกรรมการใช้ไส้เดือนดินช่วยฟ้ืนฟูดินปลูกก็สามารถท า
ได้ โดยสร้างสภาพแวดล้อมในไร่นา ในสวน ให้เหมาะสม ใส่เศษอินทรียวัตถุ
คลุมดินแล้วรดน้ าให้มีความชื้นอยู่เสมอแล้วปล่อยไส้เดือนดินสายพันธุ์ที่
เหมาะสมลงในดินเพาะปลูก หรือ หากมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะ
อินทรีย์ต่าง ๆ สามารถน าไส้ เดือนดินที่อาศัยอยู่ ในมูลสัตว์หรือเศษ
อินทรียวัตถุมาเลี้ยงขยายพันธุ์มาใช้ก าจัดได้ เช่น สายพันธุ์ไทเก้อร์ หรือ อาย
ซิ เนี ย ฟูทิตา  (Eisenia foetida) , เ รด เวิ ร์ ม  หรื อ  ลั มบริคั ส  รู เบลลัส 
(Lumbricus rebellus), แอฟฟริกัน ไนท์ ครอว์เล่อร์ หรือ ยูดริลลัส ยูจินิแอ 
(Eudrilus eugeniae) และ ขี้ตาแร่ หรือ ฟีเรททิมา พีกัวน่า (Pheretima 
peguana) 
 
ค าแนะน า  
     ขยะอินทรีย์ ของเสียจากท่อระบายน้ าทิ้ง และวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร บางชนิดไม่เหมาะสมในการน ามาให้ไส้เดือนดินย่อยสลายในขั้น
แรก จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการท าให้เหมาะสมก่อน เช่น การลดปริมาณ
น้ าที่มากเกินไป หรือ การหมักเพ่ือลดปริมาณความร้อนและก๊าซพิษ หรือ 
เพ่ือให้วัสดุเหล่านั้นมีความอ่อนนุ่มลง เหมาะแก่การย่อยสลายโดยไส้เดือน
ดิน 
 
ข้อควรระวัง  
    ทั้งนี้ในพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพืช มักจะไม่พบ
ไส้เดือนดิน เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีในพ้ืนที่เกษตร และปริมาณไนโตรเจนในดิน
มีผลต่อความหนาแน่นของไส้เดือนดินในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงการใช้สารเคมี
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ก าจัดศัตรูพืชที่เป็นพิษต่อไส้เดือนดิน อันได้แก่ อัลดิคาร์ป เบนโนมิล บีเอชซี 
คาร์บาริล คาร์โบฟูราน คลอร์เดน เอนดริน เฮบตาคลอร์ มาลาไธออน     พา
ราไธออน เป็นต้น 
     การใช้ไส้เดือนดินก าจัดขยะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยง
สุกร ฟาร์มเลี้ยงไก่ หรือ ฟาร์มโคนม โคเนื้อ ในอดีตมีการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก
ตามบ้านเรือน หรือเลี้ยงแบบปล่อยซึ่งจะไม่ก่อปัญหา แต่ในปัจจุบันมีการตั้ง
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ทางการค้า ซึ่งในการเลี้ยงสัตว์จะมีมูลสัตว์จ านวน
มาก ทับถม สะสมกันจนเกิดกลิ่นเหม็นและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใน
ฟาร์ม และบริเวณใกล้เคียงถ้าไม่มีระบบจัดการที่ดี โดยเฉพาะเรื่องการก าจัด
กลิ่น และยังมีปัญหาเรื่องแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ท าให้ต้องมีการติดตั้ง
ระบบก าจัดของเสียและใช้สารเคมีก าจัดแมลงวัน มีสารเคมีตกค้าง และท า
ให้เสียค่าใช้จ่าย 
วิธีแก้ปัญหา 
    ท าได้โดยการเลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือก าจัดมูลสัตว์หรือขอเสียจาก
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สามารถลดกลิ่น และย่อยสลายของเสียหรือมูลสัตว์ต่าง ๆ 
ให้เป็นปุ๋ยหมักได้อย่างรวดเร็ว ไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของมูลสัตว์มีความ
เหมาะสมในการผสมกับขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากในกระบวนการผลิตปุ๋ย
หมักจากมูลไส้เดือนดิน 
 
วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะอินทรีย์ชุมชน 
     1. สร้างโรงเรือนที่ป้องกันน้ าฝนได้ มีการพรางแสง มีตาขายปิด
โดยรอบ เพื่อป้องกันศัตรูไส้เดือน 
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ภาพที่ 3.4 โรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน 

 
     2. สร้างบ่อเลี้ยงกว้างประมาณ 1 - 2 เมตร สูง 0.8 - 1 เมตร ความ
ยาวขึ้นอยู่กับขนาดโรงเรือน พ้ืนบ่อลาดเอียง 1 - 2 เปอร์เซ็นต์ และต่อท่อ
ระบายน้ าหมักออกจาพ้ืนบ่อไปยังบ่อเก็บน้ าหมักในจุดที่ต่ าที่สุดของพ้ืนที่ 
    3. ใส่ดินที่พ้ืนบ่อเลี้ยงหนา 3 นิ้ว ใส่ไส้เดือนดิน 1 กิโลกรัม ต่อพ้ืนที่
บ่อ 1 ตารางเมตร 

 
ภาพที่ 3.5 เศษผักและผลไม้ 

    4. ใส่ขยะอินทรีย์ให้ไส้เดือนดินย่อยสลายหนา 3 นิ้ว (ฤดูหนาวหนา 
6 นิ้ว) 
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เอกสารอ้างอิง 
 
กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2553. 

คู่มือการด าเนินงานลดขยะมูลฝอยภายในอาคารส านักงาน. พิมพ์ครั้ง

ที่ 3 .กรุงเทพฯ: ฮีซ์ จ ากัด 

กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2553.

คู่มือการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร พิมพ์ครั้งที่ 4 .

กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว 

กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551.

คู่มือแนวทางการลดคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย.พิมพ์

ครั้งที ่1 .กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 – 2564. [ออนไลน์]. 
 เข้าถึงได้จาก http://www.nakhonphanom.go.th/index2.php  
 (วันที่ 20 กรกฏาคม 2561) 
ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ  
 พ. ศ. 2560 - 2564 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
  http://www.pcd.go.th/info_serv/plan.html  
 (วันที่ 20 กรกฏาคม 2561) 
 
 
 
 

http://www.nakhonphanom.go.th/index2.php
http://www.pcd.go.th/info_serv/plan.html


75 
 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ส านักงานปลัดกระทรวง 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปี 2560  

(เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม). [ออนไลน์].  
เข้าถึงได้จาก http://www.mnre.go.th/reo09/th/index 

 (วันที่ 10 กรกฎาคม 2561) 

http://www.mnre.go.th/reo09/th/index

