
 

 

 รายงานการจัดการความรู้  
(KM-Knowledge Management)  
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย  
 
จัดท าโดย  
กลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  
 
 
 
 
 



ค าน า 

ปัจจุบันขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องไดให้ความส าคัญและต้อง ร่วมมือแกไขกันอยู่อย่างเต็ม
ความสามารถ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
ความเจริญเติบโตทางดด้านเศรษฐกิจ การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของ
คนเราเริ่มเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยใช้ตะกร้าเวลาไปจ่ายตลาด ใช้ปิ่นโตใสอาหาร ใช้ใบตองหรือใบบัวซ่ึงเป็นวัสดุที่
ย่อยสลายไดง่ายห่ออาหาร แต่ปัจจุบันมีการใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์จาพวกพลาสติก โฟม แก้ว กระดาษ โลหะ 
อลูมิเนียม เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทาให้เกิดมูลฝอยสูงขึ้นตามไปด้วย ผลกระทบท่ีจะตามมามีทั้งความสูญเสียทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางน้าดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุร าคาญส่งกลิ่นเหม็นรบกวน รวมถึงเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนาโรคเสียหายต่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวความสูญเสีย ทางด้านเศรษฐกิจและ
สิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐที่ใช้ในการแกไขปัญหาขยะมูลฝอย อย่างไรก็ตามขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีสัดส่วน
องค์ประกอบที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ใหม่ ไดในอัตราที่ไมน้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณขยะมูลที่เกิดขึ้น โดย
สามารถนาขยะจาพวกพลาสติก แกว กระดาษ โลหะอลูมิเนียม มารีไซเคิลไดร้อยละ 30 -35 และน าขยะอินทรีย์
หรือขยะที่สามารถย่อย สลายได้มาหมักทาปุ๋ยได้ร้อยละ 45 - 50 แต่ปัจจุบันอัตราการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่มี เพียงร้อยละ 22 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ซ่ึงยังคงเป็นอัตราที่ต่ ามากเม่ือเปรียบเทียบกับขยะมูล
ฝอยที่มีศักยภาพในการกลับมาใช้ประโยชนไดดังนั้นหากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ลดคัดแยกและใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอยโดยเริ่มจากตนเองครอบครัว หมูบ้านหรือชุมชน สถานประกอบการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม 
ห้างสรรพสินคา -ร้านสะดวกซ้ือ รวมทั้งองค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียน สถานที่ราชการ อาคารสานักงาน ก็จะสามารถ
ช่วยแกไขปัญหาขยะมูลฝอยไดและยังช่วยให้ประหยัดงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย กิจกรรม
ธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญในการด้านการลด คัดแยกและใช้ประโยชนขยะมูลฝอย
โดยตรง กิจกรรมการลด คัดแยกและใช้ประโยชนจากขยะมูลฝอยสามารถด าเนินการได้ในทุกระดับ ทั้งในระดับ
หมู่บ้าน ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ หากมีองค์กร หรือเครือข่ายอาสาสมัคร ให้การ
ร่วมมือกันอย่างเป็น ระบบแล้ว ก็จะทาให้กิจกรรมลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
 
         กลุ่มอ านวยการ 
       สพป.สระแก้ว เขต 2 



ค านิยามท่ีควรทราบ ค า หรือ กลุ่มค าหรือวลีท่ีปรากฏในเน้ือหาแต่ละส่วน หากไม่ได้ระบุ
ความหมายเฉพาะไว้ให้มี ความหมายดังต่อไปน้ี  

1) ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) หมายความถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถ้า มูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตราย จากชุมชนหรือ ครัวเรือน  

2) วัสดุเหลือใช้ (Waste residues) หมายความถึง สิ่งของ เครื่องใช้หรือสินคที่ผ่านการใช้งาน แล้วหรือ
หมดอายุการใช้งานแล้ว หรือที่เหลือจากความต้องการและไมเป็นที่ต้องการจะใช้อีกต่อไป  

2.1 วัสดุเหลือใช้ทั่วไป หมายความถึง สิ่งของหรือสินค้าที่ไมใช้แล้ว แต่ไมเป็นอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน
หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ยางรถยนต์ เศษผ้า เศษไม  

2.2 วัสดุเหลือใช้ที่เป็นอันตราย หมายความถึง สิ่งของหรือสินค้าที่ไม่ใช้แล้วและปนเปื้อน หรือ สัมผัสหรือ
มีส่วนประกอบของวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เช่น แบตเตอร์รี่ ถ่านไฟฉาย น้ามัน
เครื่องใช้แล้ว ตัวทาละลาย  

3) ภาชนะรองรับขยะ (Storage Container) หมายความถึง ภาชนะสาหรับเก็บกักและรวบรวม ขยะ
แต่ละประเภท ณ แหล่งก าเนิด เพ่ือให้การจัดเก็บรวบรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปนเปื้อนของขยะ
ที่มีศักยภาพในการนากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งสามารถนาขยะไปกาจัด ไดอย่างมีประสิทธิภาพ  

4) การคัดแยกขยะ (Waste Separation) หมายความถึงกระบวนการหรือกิจกรรมจัดแบ่งหรือ แยก
ขยะออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะองค์ประกอบ เช่น แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม โดยใช้
แรงงานคนหรือเครื่องจักรกล เพ่ือการนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่หรือใช้ประโยชนทางพาณิชย์  

5) การใช้ประโยชนขยะ (Waste Utilization) หมายความถึงการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การแปรรูปใช้ใหม่การใช้ซ้ า การใช้ประโยชนด้านพลังงาน การหมักปุย และ การนาขยะมาเป็น
เชื้อเพลิงแข็ง เป็นต้น  

6) การใช้ซา (Reuse) หมายความถึง การนาขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ กลับมาใช้
อีกในรูปลักษณะเดิมโดยไมผ่านกระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ  

7) การแปรรูปใช้ใหม่ (Recycling) หมายความถึง การนาขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือ วัสดุ
เหลือใช้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  

8) การหมักท าปุ๋ย (Composting) หมายความถึง การนาเอาขยะที่ย่อยสลายไดมาแปรสภาพโดยวิธีการ
หมัก โดยอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรียใ์นการย่อยสลายอินทรียวัตถุ  

9) ธนาคารขยะ หมายความถึง กิจกรรมการซ้ือขายขยะรีไซเคิลในโรงเรียนหรือชุมชนโดยรายไดที่ เกิดขึ้น
จะถูกบันทึกลงบนสมุดคูฝากของสมาชิก ซ่ึงสามารถฝากหรือถอนไดในลักษณะเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์ ขยะรี
ไซเคิลจะถูกเก็บรวบรวมไวและจาหน่ายให้กับซาเล้งหรือร้านรับซ้ือของเกา ต่อไป  
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10) สถานท่ีรับซ้ือของเก่า (Junk shop) หมายความถึง สถานที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพ่ือการซ้ือขายขยะรี

ไซเคิล วัสดุเหลือใช้หรือของเกที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น กระดาษ ขวด กระป๋อง แก้ว พลาสติก และ
วัสดุอ่ืนๆและมีการรวบรวมไวเพ่ือจาหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องต่อไป ทั้งนี้ไมรวมถึงสถานที่ด าเนิน
กิจกรรมธนาคารขยะ หรือสถานที่รับซ้ือวัสดุรีไซเคิล ชุมชน หรือศูนย์รีไซเคิลชุมชนที่มีขนาดน้อยกว่า 1 ตันต่อวัน  

11) สถานท่ีหมักท าปุ๋ย (Composting facility) หมายความถึงสถานที่ท่ีมีการนาเอาขยะย่อย สลาย 
เศษวัสดุจากการเก็บเก่ียว กากตะกอนจากระบบบาบัดน้ าเสียหรือของเสียอ่ืนๆ ที่สามารถย่อยสลายไดมาแปร
สภาพ โดยวิธีการหมักโดยอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรียใ์นการย่อยสลายอินทรียวัตถุ ซ่ึงจะไดผง
หรือก้อนเล็กๆ สีน้ าตาล เรียกว่า “คอมโพสต” ที่สามารถใช้เป็นสารบ ารุงดิน รวมถึงสถานที่หมักทาปุ๋ยเพ่ือผลิต
ก๊าซชีวภาพ เพ่ือใช้ประโยชนด้านพลังงานด้วย ทั้งนี้ ไมรวมถึงการหมักท าปุ๋ยของชุมชน ซ่ึงไดคอมโพสตน้อยกว่า 1 
ตันต่อวันหรือก๊าซชีวภาพ น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
ประเภทขยะมูลฝอย โดยท่ัวไปแล้วขยะแบงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1) ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายไดเร็ว สามารถ นามาหมักทา
ปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไมเศษอาหาร ใบไมเศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง ซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม
หรือสัตว์ท่ีเกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น  
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2) ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยท่ียังใช้ได้ คือของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ซ่ึงสามารถนา กลับมาใช้

ประโยชนใหม่ได้ เช่น แกว กระดาษกระป๋องเครื่องด่ืม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์กล่อง
เครื่องด่ืม แบบ UHT เป็นต้น  
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3) ขยะท่ัวไป หรือ มูลฝอยท่ัวไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และ

ขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไมคุ้มค่าสาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส
ขนมถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อน
อาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกสาหรับ บรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อย เป็นต้น  
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4) ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือ มีองค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้  

1. วัตถุระเบิดได้  
2. วัตถุไวไฟ  
3. วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์  
4. วัตถุมีพิษ  
5. วัตถุที่ท าให้เกิดโรค  
6. วัตถุกัมมันตรังสี  
7. วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  
8. วัตถุกัดกร่อน  
9. วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง  
10. วัตถุอย่างอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรืออาจท าให้เกิดอันตรายแกบุคคล 

สัตว์พืช เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอร์รี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกาจัดแมลง
หรือ วัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น  
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ประเภทขยะรีไซเคิล  

การรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่ คือ การนาขยะรีไซเคิล ของเสีย บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุ เหลือใช้มาแปร
รูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยกรรมวิธี ต่างๆ ซ่ึงทุกคนสามารถทาไดโดย
การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และ สานักงาน เพ่ือนาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล  
1. แก้ว สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้  

1.1 ขวดแก้วดี จะถูกนามาคัดแยกชนิด สีและประเภทที่บรรจุสินคา ไดแกขวดแม่โขง ขวด น้าปลา ขวด
เบียร์ ขวดซอส ขวดโซดา ขวดเครื่องด่ืมชูกาลัง ขวดยา ขวดน้าอัดลม ฯลฯ การจัดการขวดเหล่านี้หากไมแตกบิ่น
เสียหาย จะถูกนากลับเขาโรงงานเพ่ือนาไปล้างให้สะอาดและนากลับมาใช้ใหม่ที่ เรียกว่า “Reuse” 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 ขวดแก้วแตก ขวดที่แตกหักบิ่นชารุดเสียหายจะถูกนามาคัดแยกสีไดแกขวดแก้วใส ขวดแกว สีชา

และขวดแกวสีเขียว จากนั้นนาเศษแก้วมาผ่านระบวนการรีไซเคิล โดยเบื้องต้นจะเริ่มแยก เศษแก้วออกมาตามสี
ของ เอาฝาจุกที่ติดมากับปากขวดออกแล้วบดให้ละเอียด ใส่น้ายากัดสีเพ่ือกัดสีที่ติดมากับขวดแกว ล้างให้สะอาด 
แล้วนาส่งโรงงานผลิตขวดแก้วเพ่ือนาไปหลอมใหม่  
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2. กระดาษ กระดาษเป็นวัสดุที่ย่อยง่ายที่สุด เพราะผลิตจากเยื่อไมธรรมชาติโดยปกติกระดาษจะมีระยะเวลาย่อย
สลายไดเองตามธรรมชาติ ประมาณ 2 – 5 เดือน แต่ถ้าถูกทับถมอยูในกองขยะ จนแน่นไม่มีแสงแดด อากาศและ
ความชื้น สาหรับจุลินทรีย์ในการย่อยสลายก็อาจต้องใช้เวลาถึง 50 ปีในการย่อยสลาย ดังนั้นเราจึงควรแยกขยะที่
เป็นเศษกระดาษเหล่านี้ออกจากขยะชนิดอ่ืนๆ เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บและนาไปรีไซเคิลเป็นกระดาษนา
กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
3. พลาสติก แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท ดังนี้  

3.1 พลาสติกท่ีคงรูปถาวรหรือพลาสติกเทอร์โมเซท (Thermosetting Plastic) เป็นพลาสติกที่
แข็งตัวด้วยความร้อนแบบไมย้อนกลับสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์รูปทรงต่างๆ ไดโดยท าให้แข็งตัว ด้วยความร้อนใน
แม่แบบและเม่ือแข็งตัวแลวจะมีความคงรูปสูงมาก เนื่องจากไม่สามารถหลอมเหลวได้อีกพลาสติกในกลุ่มนี้จึง
จัดเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท “รีไซเคิลไม่ได้”  
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3.2 พลาสติกท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ไดหรือเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) เป็น พลาสติกที่หลอมตัว
ด้วยความร้อน และกลับแข็งตัวเม่ืออุณหภูมิลดต่ าลง พลาสติกชนิดนี้จัดเป็น วัสดุประเภท “รีไซเคิลได้” เพ่ือให้
ง่ายต่อการแยกชนิดบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ือน ามากลับมาแปร รูปใช้ใหม่ไดอย่างมีประสิทธิภาพ ไดมีการน าสัญญา
ลักษณ์มาใช้บนบรรจุภัณฑ์อย่างแพร่หลาย ดังนี้  
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4. โลหะ โลหะที่สามารถน ามารีไซเคิลใหม่ไดมี ดังนี้  

4.1 เหล็ก ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องใช้ในบ้าน 
อุตสาหกรรม  

4.2 ทองเหลือง เป็นโลหะมีราคาดีน ากลับมาหลอมใช้ใหม่ได้โดย การท าเป็นพระ ระฆัง อุปกรณ์สุขภัณฑ์
ต่างๆ และใบพัดเรือเดินทะเลขนาดใหญ่  

4.3 ทองแดง น ากลับมาหลอมท าสายไฟใหม่ได้อีก  
4.4 สแตนเลส น ากลับมาหลอมท าช้อนส้อม กระทะ หม้อ  
4.5 ตะก่ัว น ากลับมาหลอมใหม่ท าฟิวส์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่างๆ  

 

 
5. อลูมิเนียม อลูมิเนียม แบ่งได้ 2 ประเภท คือ  

5.1 อลูมิเนียมหนา เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ลูกสูบ  
5.2 อลูมิเนียมบาง เช่น กะละมังซักผ้า ขันน้า กระป๋องน้ าอัดลม กระป๋องเบียร์  
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การคัดแยกขยะมูลฝอย  

ควรรณรงค์ให้ความรูแกประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเรือน หรือเจ้าของผูป้ระกอบการ อาคารที่พัก
อาศัย อาคารสานักงาน สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินคา โรงแรม สถานประกอบการ และสถานที่อยู่อาศัยอ่ืนๆ 
ดาเนินการคัดแยกและเก็บกักขยะที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้  

1. คัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชนใหม่ไดหรือขยะรีไซเคิลออกจากขยะย่อยสลาย ขยะ
อันตรายและขยะทั่วไป  

2. เก็บกักขยะที่ทาการคัดแยกแล้วในถุงหรือถังรองรับขยะแบบแยกประเภทที่หน่วยราชการ ก าหนด  
3. เก็บกักขยะที่ทาการคัดแยกแล้วในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอไมกีด ขวาง

ทางเดิน อยู่ห่างจากสถานที่ประกอบอาหาร ที่รับประทานอาหาร และแหล่งน้าด่ืม  
4. ให้เก็บกักขยะอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารที่ไมทราบแน่ชัด เป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากขยะ อ่ืนๆ 

เพ่ือป้องกันการแพรกระจายของสารพิษ หรือการระเบิดเพ่ือแยกทิ้งตามรูปแบบการเก็บรวบรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมี3 แบบหลักๆ ได้แก  

1) การเก็บจากหน้าบ้านพร้อมอมขยะทั่วไปโดยการเก็บขนมีช่องแยกขยะอันตราย  
2) การเก็บจากหน้าบ้านตามวันที่ก าหนดโดยมีรถเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะ  
3) การนาไปทิ้ง ในภาชนะหรือสถานที่รวบรวมขยะอันตรายของชุมชนที่จัดไวเฉพาะ  
5. ห้ามเก็บกักขยะอันตรายไว้รวมกัน โดยให้แยกเก็บเป็นประเภทๆ หากเป็นของเหลวให้ใส่ถังหรือ 

ภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไมรั่วไหล และห้ามเทของเหลวต่างชนิดปนกันเนื่องจากอาจเกิดการ ระเบิดหากเป็น
ของแข็ง หรือก่ึงของแข็งให้เก็บใสถังหรือภาชนะที่แข็งแรง  

6. หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะที่ท าการคัดแยกแล้วและมีคุณสมบัติที่เหมาะแกการเพาะพันธุของ พาหะนา
โรค หรือที่อาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษไวเป็นเวลานาน  

7. หากมีการใช้น้ าท าความสะอาดวัสดุคัดแยกแล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่ มีไขมัน หรือตะกอนน้ามัน ปนเปื้อน 
จะต้องระบายน้าเสียนั้นผ่านตะแกรงและบ่อดักไขมันก่อนระบายสู่ท่อน้าสาธารณะ  

8. ห้ามเผา หลอม สกัดหรือดาเนินกิจกรรมอ่ืนใด เพ่ือการคัดแยก การสกัดโลหะมีค่าหรือการ ทาลายขยะ
ในบริเวณที่พักอาศัย หรือพ้ืนที่ท่ีไมมีระบบป้องกันและควบคุมของเสียที่จะเกิดขึ้น  
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กิจกรรมการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์  
ก่อนที่จะนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ต้องมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยภายในบ้าน เพ่ือเป็นการสะดวกแกผู้เก็บ
ขนและสามารถนาขยะบางชนิดไปขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและ ครอบครัว รวมทั้งง่ายต่อการนาไปกาจัดอีก
ด้วย โดยสามารถท าได้ดังนี้ 
 

ประเภท แยกวิธีใ ด น าไปใช้ประโยชน์ 
ขยะอินทรีย์ 

 

- คัดแยกอาหาร ก่ิงไม้ ใบไม้  
ออกจากขยะอ่ืนๆ  
- จัดหาภาชนะที่มีฝาปิด  
เพ่ือแยกเศษอาหาร ผัก 
ผลไม้ 

-รวบรวมเศษอาหารไว้เลี้ยงสัตว์  
-นาเศษผัก ผลไม้และเศษอาหารไปทาขยะ 
หอมหรือน้าหมักจุลินทรีย์ (EM)  
-เศษก่ิงไม้ ใบไม้ ผสมกับกากที่ได้จากการ
ทาขยะหอมกลายเป็นปุ๋ยหมักอินทรี 

ขยะรีไซเคิล 

 
 
 
 

- แยกขยะรีไซเคิลที่ขายได้
แต่ละประเภทให้เป็น
ระเบียบ เพ่ือสะดวกในการ
หยิบใช้หรือจ าหน่าย 

- รวบรวมมาเข้กิจกรรมของชุมชน เช่น 
ธนาคารขยะแลกแต้ม ขยะแลกไข่ ธนาคาร
ขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น  
-น ามาใช้ซ้ าโดยประยุกต์เป็นอุปกรณ์ในบ้าน 
เช่นขวดน้ าพลาสติกมาตัดเพ่ือปลูกต้นไม้
กระป๋องน้าอัดลมตัดฝาใช้เป็นแก้วน้า             
ขวดแก้วขวดพลาสติกมาใส่กาแฟ เครื่องปรุง
ต่างๆ หรือผงซักฟอกชนิดเติมได้ ฯลฯ 

ขยะอันตราย 
(ขยะพิษ) 

 
 

- แยกขยะอันตรายออก
จากขยะอ่ืนๆ โดยใน
การคัดแยกต้องระวัง
ไม่ให้ขยะอันตราย 
สารเคมีที่บรรจุอยู่
สัมผัสร่างการหรือ  
เข้าตา 

-ขยะอันตรายบางประเภทสามารถนา
กลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ เช่น หลอดฟลูออ
เรสเซนต์แบบตรง แบตเตอร์รี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ถ่านชาร์ต เป็นต้น แต่
ปัจจุบันยังไม่มีมูลค่าพอที่จะขายได้ แต่
ท่านสามารถช่วยป้องกันปัญหามลพิษจาก
ขยะได้ โดยรวบรวมนาไปกาจัดอย่างถูกวิธี 
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ส าหรับขยะที่สามารถน ากลับมาแปรใช้ใหม่ได้หรือขยะรีไซเคิล มีวิธีการคัดแยกขยะเพ่ือให้ ขายได้ราคาดีดังนี้  
 

ประเภท ประเภทท่ีขายได้ วิธีเก็บ ราคา (บาท)/กิโลกรัม 
กระดาษ -กระดาษหนังสือพิมพ์  

-กระดาษสมุด  
-หนังสือ นิตยสาร  
-กระดาษกล่อง  
-กระดาษขาว-ด า (A4)  
-แผ่นพับ 

คัดแยกเป็นประเภทและมัดให้
เรียบร้อย เวลาจาหน่ายจะได้
ราคาที่ดีกว่า เนื่องจาก
กระดาษแต่ละประเภทมีราคา
รับซ้ือแตกต่างกัน 

ขาว-ด าคอมพิวเตอร์ 8 บาท,  
ขาว-ดา 7 บาท,  
เล่มรวม 3 บาท,  
หนังสือพิมพ์ 7 บาท 

พลาสติก -ภาชนะพลาสติกบรรจุยา
สระผม ครีมอาบน้ า  
- ถุงพลาสติกเหนียว  
-ถังน้ า กะละมัง  
-ขวดน้ ามันพืชหรือขวดน้ า
ด่ืมชนิดใส  
-บรรจุภัณฑ์ที่มี  
เครื่องหมายรีไซเคิล  
-ขวดน้ าพลาสติกสีขาวขุ่น 

ถอดฝาขวด ริน/เทของเหลวท่ี
บรรจุภายในออก ท าความ
สะอาด จากนั้นทาให้แบนเพ่ือ
ประหยัดเนื้อที่ และเก็บรวม
รวมแยกประเภทเป็นพลาสติก
สีขาวขุ่น พลาสติกใส และ
พลาสติกอ่ืนๆ เนื่องจาก
พลาสติกแต่ละประเภทมีราคา
แตกต่างกัน 

ขวดน้าใส 9 บาท,  
ขวดน้าขุ่น 16 บาท,  
แผ่น CD 17 บาท,  
ขวดรวมสี 8 บาท,  
เชือกฟาง 2 บาท 

แก้ว - ขวดหรือภาชนะแก้ว 
ส าหรับบรรจุอาหาร 
เครื่องด่ืมทุกชนิด ทั้งแบบ
ใส เขียว และน้ าตาล 

ถอดฝา ริน/เทของเหลวท่ี
บรรจุภายในออกท าความ
สะอาดและเก็บรวบรวม 

เศษแก้วขาว 0.75 บาท  
เศษแก้วเขียว 0.25 บาท  
เศษแก้วน้ าตาล 0.50 บาท 

โลหะ/อโลหะ -วัสดุหรือเศษเหล็กทุก
ชนิด  
-กระป๋องบรรจุที่ไม่เป็น
สนิม  
-บรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมที่
เป็นอลูมิเนียม  
-ทองแดง ทองเหลือง 
ตะก่ัว 

-ริน/เท ของเหลวท่ีอยู่ข้างใน
ออกท าความสะอาด ทับให้
แบบ  
-ทองแดง ทองเหลือง ตะก่ัว 
แยกประเภทไว้ 

กระป๋อง 3 บาท  
สังกะสี 3 บาท  
เหล็กรวม 8 บาท 

 
หมายเหตุ : ราคาวัสดุรีไซเคิล เป็นราคาตามตลาด 
 
 
 
 
 



แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอย  
การป้องกันและควบคุมการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะที่ส าคัญ ตองอาศัยขบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน

ชีวิตประจ าวัน โดยทั่วไปแล้วหน่วยงาน ประชาชน องค์กรและชุมชน สามารถลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นไดโดยใช้
หลักการดังนี้  
1. ระดับครัวเรือน  

1.1 ลดการใช้ (Reduce)  
1) ลดการขนขยะเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กระดาษห่อของ โฟม หรือ หนังสือพิมพ์ 

เป็นต้น  
2) ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ายาล้างจาน น้ายาปรับผ้านุ่ม เครื่องส าอางค์ ถ่านชนิดชาร์ตได้ สบู่เหลว 

น้ายารีดผ้า น้ายาทาความสะอาด ฯลฯ  
3) ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีภายในบ้าน เช่น ยากาจัดแมลงหรือ

น้ ายาท าความสะอาดต่าง ๆ ควรจะหันไปใช้วิธีการทางธรรมชาติจะดีกว่า อาทิ ใช้เปลือกส้มแห้งน ามาเผาไล่ยุง 
หรือใช้ผลมะนาวเพ่ือดับกลิ่นภายในห้องน้ า  

4) พยายามหลีกเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติกซ่ึงก าจัดยาก โดยใช้ถุงผ้า หรือตะกร้าใน การจับจ่ายซ้ือของ 
ใช้ปิ่นโตใส่อาหาร  

  
 
1.2 ใช้ซ้ า (Reuse)  
1) น าสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกที่ไม่เปรอะเปื้อนก็ให้เก็บไว้ใช้ใส่ของอีกครั้ง หรือใช้

เป็นถึงใส่ขยะในบ้าน  
2) น าสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชนไดอีก เช่น การนายางรถยนต์มาท าเก้าอ้ี การน าขวดพลาสติกก็

สามารถน ามาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ แจกัน การนาเศษผ้ามาทาเปลนอน เป็นต้น  
3) ใช้กระดาษทั้งสองหน้า 
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1.3 การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการน าวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก 

เหล็ก อะลูมิเนียม มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ นอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการ
ใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเราสามารถท าได้โดย  

1) คัดแยกขยะรีไซเคิล แต่ละประเภท ได้แก่แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ  
2) น าไปขาย/บริจาค/ น าเข้าธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่  
3) ขยะเหล่านี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล  

2. ระดับชุมชน  
2.1 จัดท าโครงการหรือประสานให้มีการด าเนินโครงการที่เน้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะชุมชน ณ แหล

ก าเนิด ซ่ึงจะลดภาระการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการ ดังกล่าว ได้แก่ การจัดต้ัง
ธนาคารขยะหรือวัสดุเหลือใช้การหมักทาปุ๋ย การหมักปุ๋ยน้ าชีวภาพ ตลาดนัดขยะ รีไซเคิล ขยะแลกไข ผ้าป่ารี
ไซเคิล สหกรณ์สินค้ารีไซเคิล การบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น  

2.2 ให้รางวัลตอบแทนใบประกาศเกียรติคุณ หรือการส่งเสริมการขายแก่ร้านค้า หรือประกอบการที่
สามารถลดบรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย เช่น ร้านค้าที่มีการกักเก็บหรือจาหน่ายสิ้นค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ ห่อหุ้มน้อย หรือมีการ
รวบรวมบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือใช้ประโยชน์ใหม่  

2.3 ส่งเสริมให้ผู้จัดจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าปลีก-ส่ง อ านวยความ
สะดวกให้กับผู้บริโภคในการคัดแยกและส่งคืนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้า โดยจัดให้มีภาชนะรองรับที่เหมะสม           
ณ จุดขายและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคแยกบรรจุภัณฑ์ออกจากสินค้า ณ จุดขาย หรือใกล้จุดขายโดยไม่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่าย 
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ตัวอย่างกิจกรรมการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย  
1. ระดับครัวเรือน  
1.1 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
 

 

  

  

 
1.2 การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ การทาน้าหมักจุลินทรีย์ คือ สารละลายที่ไดจากการย่อยสลายเศษวัสดุที่

เหลือใช้จากส่วนต่างๆ ของพืชหรือสัตว์ โดยผ่านกระบวนการหมักในสภาพที่ไมมีออกซิเจน มี จุลินทรีย์ทาหน้าที่
ย่อยสลายเศษซากพืชและซากสัตว์เหล่านั้นให้กลายเป็นสารละลายรวมถึงการใช้เอนไซม์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หรือมีการเติมเอนไซม์หรือการเร่งการย่อยสลาย ทาให้เกิดกระบวนการย่อยสลายไดอย่างงรวดเร็วยิ่งขึ้น  
ประเภทของน้าหมักจุลินทรีย์ น้าหมักจุลินทรีย์สามารถแบงออกตามประเภทของวัตถุดิบที่นามาใช้ในการผลิต แบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท คือ น้าหมักจุลินทรีย์ที่ผลิตจากพืชหรือขยะเปียก และน้าหมักจุลินทรีย์ที่ผลิตจากสัตว์  

1. น้ าหมักจุลินทรีย์ท่ีผลิตจากพืชหรือขยะเปียก  
1.1 เศษอาหาร  
ส่วนผสม  
- เศษอาหาร 1/2 ถัง  
- กากน้าตาล 1 ลิตร  
- น้ าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร  
- น้ าสะอาด 1/2 ถัง  
อุปกรณ์ -ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 -40 ลิตร  
- ถุงปุ๋ย  
วิธีท า  
1. เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถัง  จากนั้นเติมกากน้ าตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์ผสม                  

ให้เข้ากัน  
2. น าเศษอาหารใสถุ่งปุ๋ยผูกปากถุงน าไปแช่ กดให้จมหมักไว 7 วัน เก็บในที่ร่ม  
ประโยชน์  ผสมน้า 1 : 500 ใช้ฉีดพ่น หรือรดต้นพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโต และใช้เป็นหวัเชือ้จุลินทรีย์ 
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1.2 เศษผัก  
สวนผสม  - เศษผัก 1/2 ถัง  

- กากน้ าตาล 1 ลิตร  
- น้าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร  
- น้ าสะอาด 1/2 ถัง  

อุปกรณ์  - ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 -40 ลิตร  
- ถุงปุ๋ย  

วิธีท า   1. เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้นเติม กากน้ าตาลและ               
หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมให้เข้ากัน  

2. น าเศษผักใสถุงปุ๋ยผูกปากถุงน าไปแช่กดให้จมหมักไว 7 วัน เก็บในที่ร่ม  
ประโยชน์  ผสมน้า 1:500 ใช้ฉีดพ่น หรือรดต้นพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโต และใช้เป็นหัว

เชื้อจุลินทรีย์  
1.3 เศษผลไม้รสเปรี้ยว 
ส่วนผสม  - เปลือกส้ม มะนาว สัปปะรด 1/2 ถัง  

- กากน้ าตาล 1 ลิตร  
- น้าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร  
- น้ าสะอาด 1/2 ถัง  

อุปกรณ์  - ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 -40 ลิตร  
- ถุงปุ๋ย  

วิธีท า   1. เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้นเติม กากน้าตาลและ หัว
เชื้อจุลินทรีย์ผสมให้เข้ากัน  

2. น าเศษผลไม้รสเปรี้ยวใสถุงปุ๋ยผูกปากถุงน าไปแช่กดให้จมหมักไว้ 7 วัน เก็บในที่ร่ม  
ประโยชน์  ใช้ขดัห้องน้าโดยไม่ต้องผสมน า้แทนน า้ยาล้างห้องน้าที่เป็นสารเคมี ใช้เทลงในท่อ

ระบายน า้จะช่วยลดกล่ินเหม็นของน า้เสีย และใช้เทลงในโถส้วมเพื่อช่วยในการย่อยสลายท าให้ส้วมไม่เต็ม 
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1.4 เศษผลไม้สีแดง สีเหลือง  
ส่วนผสม  - มะละกอ แตงโม กระเจี๊ยบ ฝักทอง ขนุน 1/2 ถัง  

- กากน้ าตาล 1 ลิตร  
- น้ าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร  
- น้ าสะอาด 1/2 ถัง  

อุปกรณ์  - ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 -40 ลิตร  
- ถุงปุ๋ย  

วิธีท า   1. เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้นเติม กากน้าตาลและ                
หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมให้เข้ากัน  

2. น าเศษผลไม้ใสถุงปุ๋ยผูกปากถุงน าไปแช่กดให้จมหมักไว้ 7 วัน เก็บในที่ร่ม  
ประโยชน ์ ผสมน้า 1:500 ใช้ฉีดพ่นพืชดอกช่วยเร่งสีของดอกไม้ให้มีสีสันสวยงาม  
1.5 พืช สมุนไพร  
ส่วนผสม  - สะเดา ขิง ข่า ตะไคร้หอม ใบมะกรูด 1/2 ถัง  

- กากน้ าตาล 1 ลิตร  
- น้ าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร  
- น้ าสะอาด 1/2 ถัง  

อุปกรณ์  - ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 -40 ลิตร  
- ถุงปุ๋ย  

วิธีท า   1. เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้นเติม กากน้ าตาลและ                   
หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมให้เข้ากัน  

2. น าเศษพืชสมุนไพรใสถุงปุ๋ยผูกปากถุงนาไปแชกดให้จมหมักไว 7 วัน เก็บในที่ร่ม  
ประโยชน์  ผสมน้า 1:500 ใช้ฉีดพ่นพืชจะช่วยป้องกันและลดการทาลายพืชผลจากแมลงศัตรูพืช  
ข้อควรระวัง  1. ห้ามนาน้าหมักจุลินทรีย์ไปเก็บในที่กลางแจง หรือมีแดดส่องถึงเป็นขาดเนื่องจากจะ

ท าให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ าหมักจุลินทรีย์ตายและส่งผลให้การหมักไมเป็นไปโดยสมบูรณ์  
2. ถ้าหมักครบ 7 วัน แล้วเปิดดูน้ าหมักจุลินทรีย์แล้วจะพบว่ามีฝ้าสีขาวเกิดขึ้นบนผิวน้ า 

ซ่ึงแสดงว่าน้าหมักนั้นใช้ได้แล้ว แต่ถ้าเปิดดูแล้วเกิดฝ้าสีด าและมีกลิ่นเหม็นแสดงว่าหมักผิดวิธี ให้แกไขโดยเติม
กากน้ าตาลอีก 1 ลิตร หมักอีก 7 วัน ก็จะน ามาใช้ได้  

3. การใช้น้าหมักจุลินทรีย์กับพืชนั้น จะต้องมีการเจือจางกับน้ าก่อนน าไปใช้                                           
เนื่องจากถ้าใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ที่เข้มข้นเกินไปจะท าให้พืชเจริญเติบโตช้าและใบเหลือง แต่ถ้าใช้ในอัตราที่
พอเหมาะพืช จะเจริญเติบโตและใบเขียวเป็นมัน 
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2. น้ าหมักจุลินทรีย์ท่ีผลิตจากสัตว์  

2.1 ปลา  
ส่วนผสม  - เศษปลาที่ท้ิงแล้ว 3 กิโลกรัม  

- กากน้ าตาล 1 ลิตร  
- น้ าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร  
- น้ าสะอาด 1/2 ถัง  

อุปกรณ์  - ถังพลาสติกมีฝาปิด  
- ไม้สาหรับคน  

วิธีท า   1. เติมส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในถังพลาสติกแล้วท าการปิดฝา ขณะหมักควรเก็บไว้ในที่ร่ม  
2. หมักทิ้งไว้ 1 – 2 เดือนและต้องคอยเปิดถังคนน้ าหมักจุลินทรีย์อย่างสม่ าเสมอเพ่ือ   
   ช่วยให้ย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้น  

ประโยชน์ ผสมน้า 1: 500 ใช้ฉีดพ่น หรือรดต้นพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโต และช่วยปรับปรุง
คุณภาพดิน  

2.2 หอยเชอร์รี่  
ส่วนผสม  - หอยเชอร์รี่ 1/2 ถัง  

- กากน้าตาล 1 ลิตร  
- น้ าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร  
- น้ าสะอาด 1/2 ถัง  

อุปกรณ์  - ถังพลาสติกมีฝาปิด  
- ไม้ส าหรับคน  

วิธีท า   1. ทุบหอยเชอร์รี่ให้เปลือกแตกแล้วคลุกเคล้ากับกากน้าตาลและน้ าหมักจุลินทรีย์ให้ทั่ว  
2. ใส่ลงในถังพลาสติกเติมน้ าสะอาด ปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่ม หมักทิ้งไว้ 90 วัน จึงน ามา 
    ใช้ได้  

ประโยชน ์ ผสมน้า 1:500 ใช้ฉีดพ่น หรือรดต้นพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโต และช่วยปรับปรุง
คุณภาพดิน  

ข้อควรระวัง  1. หากเติมกากน้ าตาลน้อยเกินไปจะท าให้ในขณะหมักเกิดกลิ่นเหม็น ให้แก้ไขโดยเติม
กากน้าตาลลงไป จะทาให้กลิ่นเหม็นหายไป  

2. ระวังการให้น้ าหมักจุลินทรีย์ห้ามใช้ในปริมาณที่เข้มข้นและใช้ติดต่อกันหลายวัน              
ควรใช้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และควรผสมน้ าอย่างน้อย 1 : 200 ถึง 1 : 500 
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3. การหมักปุ๋ยอินทรีย์  

ในปัจจุบันขยะประเภทผัก ผลไม้เศษใบไม้และเศษอาหาร ซ่ึงเป็นขยะที่สามารถย่อย สลายได้นับวันจะ
เพ่ิมปริมาณมากขึ้น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยากในการก าจัด ดังนั้น การทาปุ๋ยหมักจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่
สามารถลดปริมาณขยะและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร เป็นการ
ส่งเสริมการท าเกษตรแบบธรรมชาติ  

วัตถุประสงค์  
1) ลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่จะต้องน าไปก าจัดอันเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการก าจัด  
2) เพ่ิมรายได้ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
3) น าปุ๋ยหมักที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง  
อุปกรณ์  
1) ถังหมัก  
2) จอบ/คราด  
ข้นตอนการดาเนินงาน  
1) น าเศษอาหาร 1 ส่วน โดยปริมาณ เกลี่ยลงพ้ืน เพ่ือเตรียมการผสม  
2) น าเศษใบไม้แห้งที่สับแล้ว 1 ส่วน โดยปริมาณ เกลี่ยทับลงบนเศษอาหาร เช่น เม่ือตวง วัสดุหมัก (เศษ

อาหาร มูลสัตว์หรือเศษผัก ผลไม้ 1 กระป๋อง ก็ต้องตวงเศษใบไม้แห้ง 1 กระป๋อง เช่นกัน (กระป๋องที่ใช้ตวงมูลฝอย
ทั้ง 2 ชนิดควรมีขนาดเท่ากัน)  

3) ใช้จอบหรือคราดคลุกเคล้าวัสดุหมักทั้งหมดให้เข้ากัน  
4) เม่ือเศษอาหารกับใบไม้แห้งผสมเข้ากันดีแล้ว จึงนาภาชนะมาตักโกยวัสดุหมักลงในถัง หมัก และท าการ

ปิดฝาหมักให้เรียบร้อย  
5) การเติมขยะควรท าการเติมทุกวัน เนื่องจากวัสดุหมักมีการยุบตัวลง ซ่ึงมีอัตราการเติม ขยะเศษอาหาร

2 -2.5 กก./วัน หรือ4 -5 ลิตร/วัน  
6) ความชื้นที่เหมาะสมส าหรับกองปุ๋ยหมักประมาณร้อยละ 60 ความถี่ในการทดสอบ ผู้ใช้สามารถ

ทดสอบความชื้นเบื้องต้นอย่างง่ายๆ คือ ใช้มือก าวัสดุหมักแล้วบีบแรง ๆ  จะมีน้าไหล ออกมา 
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การแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกการหมักปุ๋ย 
 
ปัญหา  

 
 
สาเหตุ  

 
 
วิธีแก้ไข  

- กลิ่นเหม็น  -ความชื้นมากเกินไป  
-การถ่ายเทอากาศน้อย  
-มีขยะสีเขียวมากทาให้มีปริมาณ
ไนโตรเจนมากเกินไป  

-ผสมขยะจ าพวกใบไม้แห้ง ดิน 
หญ้าแห้ง เพ่ือดูดซับความชื้น 
และท าให้อากาศถ่ายเทสะดวก
ยิ่งขึ้น  
-เติมขยะที่มีคาร์บอน เช่น ใบไม้ 
และก่ิงไม้แห้ง  

- ภายในถังหมักไมมี ความร้อน  - ปริมาณขยะน้อยเกิน ไปทาให้
ขาดไนโตรเจน และความชื้น  

-เติมขยะให้มีปริมาณ มากขึ้นให้
พอเหมาะกับ ถังหมัก  

- กระบวนการหมักใช้เวลานานเกินกว่า
ปกติ  

- ขนาดของขยะมีชิ้น ใหญ่เกินไป  -ตัดหรือสับขยะให้มีขนาด เล็กลง
เหลือประมาณ 1 -2 นิ้ว  

- ถังหมักเปียกเกินไป  -ความชื้นมากเกินไป  
- การระบายอากาศไม เพียงพอ  

-ย้ายถังหมักไปอยู่ในบริเวณ ที่
อากาศถ่ายเทได้สะดวก เติมใบไม้
แห้งและพลิกขยะ เพ่ือให้
ความชื้นลดลง  

 
การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก  

1) ใช้ปุ๋ยหมักกับการปลูกพืช ผัก และไมดอกในแปลงปลูก  
2) เตรียมแปลงตามความต้องการ และโรยปุ๋ยหมักให้ทั่วแปลง หนาประมาณ 2 - 4 เซนติเมตร ใช้จอบสับ

คลุกเคล้าดินให้ลึกประมาณ 20 เซนติเมตร และรดน้าให้ทั่วแปลง หมักดินไว้ ประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากนั้นจึงน า
พืชมาปลูกได้  

3) ใช้ปุ๋ยหมักกับการปลูกพืชในกระถาง  
4) ผสมปุ๋ยหมักกับดินร่วนในอัตราส่วน 1:5 โดยปริมาณ รดน้าให้ชุ่มและทิ้งไวประมาณ 1 สัปดาห์แล้วจึง

น าใส่ภาชนะหรือกระถางเพ่ือปลูกพืชต่อไป  
5) ใช้ปุ๋ยหมักกับพืชไร่และไม้ผล 
 

 


