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ค าน า 

 ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรม

การบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปของประชากรไทย ท าใหม้ลูฝอยชมุชน

ของประเทศไทยมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหใ้นหลาย

พ้ืนท่ีประสบปัญหาในการจดัการมลูฝอย โดยในปัจจบุันภาระในการ

จัดการมลูฝอยตกเป็นของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงมี

งบประมาณและขีดความสามารถในการจดัการท่ีจ ากดั นอกจากน้ียงั

ด าเนินการจัดเก็บค่าบริการการจัดการมลูฝอยในอัตราท่ีต ่ากว่า

ความเป็นจริงท าให้ระบบการจัดการมลูฝอยในแต่ละท้องถ่ินไม่

สามารถรองรบัมลูฝอยท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ภาคประชาชนถือเป็นกลไกท่ีส าคัญในการด าเนินการแกไ้ข

ปัญหาดังกล่าว หากประชาชนคัดแยก ใช้ประโยชน์ และจัดการ      

มลูฝอยชมุชนแต่ละประเภทไดอ้ย่างเหมาะสมจะท าใหส้ามารถลด

ผลกระทบทาง ส่ิงแวดล้อม ท่ี เ กิด ข้ึนจากม ูลฝอย ได้อย่ าง มี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นการจดัการมลูฝอยตัง้แต่ตน้ทาง รวมทัง้

ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการมลูฝอยของหน่วยงาน

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

 คณะวิทยาศาสตร ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม หวงัเป็นอย่างย่ิง

ว่า “ค ู่มือการคดัแยก ใชป้ระโยชน ์และจดัการมลูฝอยชมุชน (ฉบับ

ประชาชน)” จะช่วยใหป้ระชาชนมีแนวคิดเชิงอนรุกัษแ์ละเขา้ใจถึง

ปัญหามลูฝอย รวมทั้งสามารถคัดแยก ใช้ประโยชน์ และจัดการ    

มลูฝอยชมุชนไดอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม

และเพ่ือหมนุเวียนทรพัยากรธรรมชาติกลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์

สงูสดุต่อไป 

คณะผ ูจ้ดัท า 
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บทท่ี 1 

ปัญหาขยะมูลฝอยอยูไ่ม่ไกลจากตวัเรา 

 ปัจจบุันจ านวนประชากรท่ีเ พ่ิมข้ึนและการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองของประเทศไทยส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ท่ี

ตอบสนองการใชชี้วิตของพวกเราใหมี้ความสะดวกสบายมากข้ึน 

  ทั้งอาหาร พวกเราบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ มากขึ้น

เครื่องด่ืม บรรจภุณัฑ ์สารเคมี ยารกัษาโรค อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์

ฯลฯ สง่ผลท าใหส้ภาพแวดลอ้มของประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป 
 

“ปัญหาขยะมูลฝอย 

ถือเป็นวาระแห่งชาติ” 

กรมควบคมุมลพิษ รายงานว่าในปี 

พ.ศ.2556 มีขยะมลูฝอยเกิดข้ึน

ทัง้หมด 26.77 ลา้นตนั เทียบเท่า

กับตึกใบหยก 2 ซ่ึงเป็นตึกท่ีสงู

ท่ีสดุของประเทศ จ านวน 139 ตึก 

และเม่ือเทียบกบัจ านวนประชากร

ของประเทศไทย พบว่าประชากร 

แต่ละคนผลิตขยะมลูฝอย เท่ากบั 

1.15 กก./คน/วัน นอกจากน้ียงั

พบว่าในปัจจบุันประเทศไทยมี

ปริมาณขยะมลูฝอยสะสมสงูถึง 

19 .94  ล้านตัน  เ ที ยบ เท่ ากับ       

ตึกใบหยก 2 จ านวน 103 ตึก 

 เกิดขึ้น 

26.77 ลา้นตนั 

139 ตึก 

 สะสม 

19.94 ลา้นตนั 

103 ตึก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Rayong Campus  
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จากเหตผุลดังกล่าวท าให้ปัญหาการจัดการขยะมลูฝอย

กลายเป็นวาระแห่งชาติท่ีจ าเป็นจะตอ้งรีบแกไ้ขอย่างเร่งด่วน แลว้

...หมายถึงส่ิงใดไดบ้า้ง ขยะมลูฝอย

ส่วนใหญ่เรามกัเรียก  กนัอย่างติดปากว่า  “มูลฝอย” “ขยะ”

โดยทัง้สองค าน้ีมีความหมายเหมือนกนั และส่ือความหมายถึงส่ิงของ

หรือวัตถท่ีุน่ารงัเกียจ ไม่เป็นท่ีต้องการหรือไม่สามารถน ามาใช้

ประโยชนต์ามความตอ้งการได ้ ดงันัน้  จึงหมายถึง“ขยะมูลฝอย”

ของเหลือท้ิงจากการใช้สินค้าและบริการจากกิจกรรมต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวนัของมนษุย ์ผ ูค้นทัว่ไปจึงมกัมีความเขา้ใจว่าจะตอ้งท้ิง

ขยะมลูฝอยท่ีเกิดข้ึนทัง้หมดเพ่ือน าไปก าจดัใหห้มดส้ิน อย่างไรก็ตาม

หากมีการคดัแยกขยะมลูฝอยก่อนน าไปท้ิงจะท าใหไ้ด ้  “วสัดเุหลือใช”้

ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัคงมีประโยชนแ์ละสามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ อีกทัง้

ยงัช่วยลดผลกระทบต่อสขุภาพของมนษุยแ์ละส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก

การก าจดัขยะมลูฝอยอย่างไม่ถกูหลกัวิชาการ และช่วยลดตน้ทนุใน

การเก็บขนและก าจดัขยะมลูฝอยใหก้บัทอ้งถ่ิน 
 

 

รูห้รือไม่.....วา่….. 

ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายค าว่า  หมายถึง    “ขยะ”

หยากเย่ือ มลูฝอย สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 ไดใ้หค้ านิยามค าว่า  หมายถึง ”มูลฝอย”

เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถ ุถงุพลาสติก 

ภาชนะท่ีใสอ่าหาร เถา้ มลูสตัว ์ซากสตัว ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาด

จากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสตัว์ หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึง  

มลูฝอยติดเช้ือ มลูฝอยท่ีเป็นพิษหรอือนัตรายจากชมุชน 
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มูลฝอยก่อใหเ้กิดผลกระทบ รูห้รือไม่.....วา่.....

ต่อสขุภาพของมนษุยแ์ละสิ่ งแวดลอ้ม 

หากเราไม่ท าการคดัแยกมูลฝอยก่อนท้ิง 

และจัดการมูลฝอยอย่างไม่เหมาะสม 
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ความสกปรก ไม่เป็นระเบียบ ทศันอจุาด 

มลูฝอยตกคา้งจะสรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผ ูค้นท่ีพกัอาศยัอย ู่

ในท้องท่ีนั้นๆ เกิดกล่ินเหม็นและความสกปรก รวมทั้งท าให้เกิด

ทศันียภาพท่ีไมเ่ป็นระเบียบ 

 

แหลง่เพาะพนัธ ุเ์ช้ือกอ่โรค 

มลูฝอยอินทรยีแ์ละเศษอาหารจะเป็นแหลง่เพาะพนัธ ุเ์ช้ือกอ่โรค 

โดยเฉพาะเช้ือโรคท่ีกอ่ใหเ้กิดโรคเก่ียวกบัทางเดินอาหาร เช่น อาหาร

เป็นพิษ อจุจาระร่วง นอกจากน้ียังดึงดดูสัตว์ท่ีเป็นพาหะน าโรค

ต่างๆ เช่น นก หน ูสนุขั แมลงสาบ แมลงวนั เป็นตน้ 
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แหลง่น ้าเน่าเสีย  

น ้าชะมลูฝอยหรือมลูฝอยอินทรีย์ท่ีถกูท้ิงหรือปนเป้ือนลงส ู่

แหลง่น ้า จะท าใหป้ริมาณออกซิเจนในน ้าลดลงและส่งผลใหแ้หลง่น ้า

เน่าเสียในท่ีสดุ 

 

สารพิษปนเป้ือนส ูส่ิ่งแวดลอ้ม 

มลูฝอยอันตรายโดยเฉพาะ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋อง

สเปรย ์บรรจภุณัฑส์ารเคมี และขยะอิเล็กทรอนิกส ์จะมีองคป์ระกอบ

ของสารโลหะหนกัและสารอนัตรายต่างๆ ซ่ึงหากปนเป้ือนส ู่ดินและ

แหล่งน ้าจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและเขา้ส ู่ห่วงโซ่อาหาร ซ่ึงจะ

ยอ้นกลบัมากอ่ใหเ้กิดผลกระทบต่อสขุภาพของมนษุยใ์นท่ีสดุ 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ  

การก าจัดมลูฝอยอย่างไม่ถกูตอ้ง เช่น การกองในท่ีแจง้และ

การฝังกลบท่ีไม่มีการควบคมุ นอกจากจะเกิดการปนเป้ือนของน ้าชะ

มลูฝอยแลว้ยงัจะก่อใหเ้กิดกา๊ซมีเทน ในขณะท่ีการเผามลูฝอยในท่ี

แจง้และเหตกุารณไ์ฟไหมบ่้อขยะจะท าใหเ้กิดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

และกา๊ซพิษอ่ืนๆ ซ่ึงจะถกูปลดปล่อยออกส ู่ชัน้บรรยากาศ โดยกา๊ซ

เรอืนกระจกเหลา่น้ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

 
 

 

รูห้รือไม่.....วา่….. 

ประเทศไทยมีสถานท่ีก าจดัมลูฝอย รวม 2,490 แห่ง แบ่งเป็น

สถานท่ีก าจดัมลูฝอยแบบถกูตอ้ง 466 แห่ง และสถานท่ีก าจัด 

มลูฝอยแบบไมถ่กูตอ้งมากถึง 2,024 แห่ง ท าใหใ้นปี พ.ศ.2557 

ประเทศไทยเกิดเหตกุารณไ์ฟไหมบ่้อขยะทัง้หมดมากถึง 15 ครัง้ 
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ลดปรมิาณ

การจบัจ่าย

สินคา้ 

ซ้ือสินคา้

ท่ีใชซ้ ้าได ้

ซ้ือของ

มือสอง 

เลี่ยง

ผลิตภณัฑใ์ช้

แลว้ท้ิง 

ซ้ือสินคา้

ท่ีรไีซเคิล

ได ้

คิดกอ่น

ซ้ือ 

คิดก่อนซ้ือ.....แยกก่อนท้ิง.....รกัษาสิ่ งแวดลอ้ม 
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มลูฝอยยอ่ยสลาย  

คือ มลูฝอยอินทรีย ์หรือมลูฝอย

ท่ี ย่ อ ย ส ล า ย ไ ด้ เ อ ง ต า ม

ธรรมชาติและ/หรือสามารถ

น ามาหมักท าปุ๋ ยได้ เช่น เศษ

อาหาร มลูสัตว์ ซากหรือเศษ

ของพืช ผกั ผลไม ้หรอืสตัว ์เป็น

ต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษ

ของพืช ผกั ผลไม ้ หรือสตัวท่ี์

เ กิ ด จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง ใ น

หอ้งปฏิบติัการ  

โดยทัว่ไปมลูฝอยชมุชนท่ีเกิดข้ึนในครวัเรือนสามารถแบ่งได้

เป็น 4 ประเภท ซ่ึงจะช่วยใหเ้ราสามารถน ามลูฝอยแต่ละประเภท

กลบัมาใชป้ระโยชนใ์หมไ่ดห้รอืน าไปก าจดัอยา่งถกูตอ้งไดง่้ายข้ึน 
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มลูฝอยท่ียงัใชไ้ด ้(รไีซเคิล) 

คือ มลูฝอยท่ีสามารถน ากลบัมา

ท า เป็นผลิตภัณฑ์ได้ใหม่ โดย

ผ่ านกรรม วิ ธีการผลิตทาง

อตุสาหกรรม เช่น เศษเหล็ก 

แกว้ พลาสติก กระดาษ เป็นตน้  
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มลูฝอยทัว่ไป 

คือ มลูฝอยท่ีย่อยสลายไดย้าก

หรอือาจจะยอ่ยสลายไดเ้องตาม

ธรรมชาติแต่ไม่ค ุม้กบัตน้ทนุใน

การน ากลบัมาท าเป็นผลิตภณัฑ์

ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต

ทางอตุสาหกรรม เช่น กล่อง

บรรจนุมพร้อมด่ืม โฟม ซอง

หรือถงุพลาสติกส าหรบับรรจ ุ

อาหารดว้ยวิธีสญุญากาศ ซอง

หรือถงุพลาสติกส าหรบับรรจ ุ

เครื่องอปุโภคดว้ยวิธีรีดความ

รอ้น เป็นตน้ 
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มลูฝอยอนัตราย 

คือ มลูฝอยท่ีปนเป้ือน หรือมี

ส่วนประกอบของวัตถท่ีุอาจ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคณุภาพ

สิ่งแวดลอ้มหรืออาจท าให้เกิด

อนัตรายแก่บคุคล สตัว ์พืชหรือ

ทรัพย์ เช่น หลอดฟลอูอเรส-

เซนต ์ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ภาชนะท่ีใช้

บรรจสุารก าจดัแมลงหรือวชัพืช 

กระ ป๋องสเปรย์บรรจ ุสีหรื อ

สารเคมี เป็นตน้ 
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 มลูฝอยแต่ละชนิดใชเ้วลานานเท่าไหร่ ? ในการรูห้รือไม่.....วา่…..

ยอ่ยสลายตามธรรมชาติ.... 

เศษพืชผกั 

5 วนั – 1 เดือน 

กระดาษ 

2 – 5 เดือน 

เปลือกสม้ 

5 วนั – 1 เดือน 

ใบไม ้

3 เดือน 

กลอ่งบรรจนุม

 พรอ้มด่ืม

5 ปี 

รองเทา้หนงั 

25 – 40 ปี 

กระป๋องโลหะ

บรรจอุาหาร 

50 – 100 ปี 

กระป๋อง

เครือ่งด่ืม 

80 – 100 ปี 

ถงุพลาสติก 

450 ปี 

กลอ่งโฟม 

ไมย่อ่ยสลาย 
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บทท่ี 2 

การใชป้ระโยชนม์ูลฝอยยอ่ยสลาย 

 

การท าน ้าหมกัจลุินทรยีจ์ากมลูฝอยอินทรยี ์

มลูฝอยอินทรีย์จ าพวกขยะเปียก เช่น เศษผักและผลไม ้

สามารถน าไปย่อยสลายโดยผ่านกระบวนการหมกัโดยจลิุนทรียใ์น

สภาพท่ีไรอ้ากาศใหก้ลายเป็นน ้าหมกัจลิุนทรีย ์โดยอาจเรียกน ้าหมกั

จลิุนทรีย์ด้วยช่ืออ่ืนๆ เช่น น ้าหมักอีเอ็ม (EM) ขยะหอม น ้าหมัก

ชีวภาพ น ้าสกดัชีวภาพ เป็นตน้  

น ้าหมกัจลิุนทรยีส์ามารถผลิตใชไ้ดเ้องในระดบัครวัเรือนโดยใช้

เศษผกัและผลไม ้ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัเป็นวตัถดิุบ นอกจากน้ีอปุกรณ์

ท่ีใช้ในการผลิตยังสามารถหาได้ง่ายในท้องถ่ิน คือ น ้าสะอาด 

กากน ้าตาล (โมลาส) หรือน ้าตาลทรายแดง และถงัพลาสติกท่ีมีฝา

ปิดขนาด 20 ลิตร และถงุกระสอบปุ๋ ยหรอืถงุตาขา่ย  

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Rayong Campus  
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 เราสามารถท าหวัเช้ือน ้าหมกัจลิุนทรียไ์ดง่้ายๆ รูห้รือไม่.....วา่…..

โดยน าเศษผักและผลไม้ท่ีหั่นเป็นช้ินเล็กๆ 3 กก. ผสมกับ

กากน ้ าตาลหรือน ้ าตาลทรายแดง  1 กก. แล้ว จึงใส่ลงใน          

ถงุกระสอบปุ๋ ย จากนัน้จึงน าไปหมกัในถงัพลาสติก ปิดฝาถงัแลว้

น าไปตัง้ไวใ้นท่ีรม่นาน 15 วนั แลว้จึงเติมน ้าสะอาดลงไปครึ่งถงั

แลว้น าไปหมกัต่อไปอีก 30 วนั จะไดห้วัเช้ือน ้าหมกัจลิุนทรียจ์าก

เศษผกัและผลไม ้ 

  

  

สามารถน าน ้าหมกัจลิุนทรียท่ี์ไดไ้ปขยายหัวเช้ือไดด้ว้ยการน า  

หัวเช้ือน ้าหมักจลิุนทรีย์ 1 ลิตร เศษผักและผลไมท่ี้หั่นเป็นช้ิน

เล็กๆ 3 กก. กากน ้าตาล 1 กก. และน ้าสะอาดครึ่งถัง มาหมกั

ผสมรวมกนัในถงัพลาสติก โดยใหน้ ้าหมกัท่วมเศษผกัและผลไม ้ 

ปิดฝาถงัแลว้น าไปตัง้ไวใ้นท่ีรม่เป็นเวลา 7 วนั จะเกิดฝ้าสีขาวบน

ผิวน ้าแสดงว่าสามารถน าไปใชป้ระโยชนต์่อไปได ้
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 ขอ้ปฏิบติัท่ีส าคญั คือ หา้มท าการหมกัหรือน าน ้าหมกัจลิุนทรีย์

ไปเก็บในท่ีกลางแจง้ หรือมีแดดส่องถึง เน่ืองจากจะท าใหจ้ลิุนทรียท่ี์

มีอย ู่ในน ้าหมักตาย และส่งผลให้การหมักไม่เป็นไปโดยสมบรูณ์ 

นอกจากน้ีหากพบว่าเกิดฝ้าสีด าและมีกลิ่นเหม็น แสดงว่าท าการหมกั

ผิดวิธี ใหแ้กไ้ขโดยเติมกากน ้าตาลอีก 1 ลิตร และท าการหมกัต่ออีก 

7 วัน โดยน ้าหมักจลิุนทรีย์ท่ีได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

หลากหลายตามชนิดของวตัถดิุบท่ีน ามาหมกั 

ประเภท การน าไปใชป้ระโยชน ์

น ้าหมกัเศษผกัและ

ผลไม ้

ผสมกบัน ้าสะอาดในอตัราส่วน 1 ต่อ 500 

ใ ช้ ฉี ดพ่ น หรื อ รดต้น พื ช ช่ ว ย เ ร่ ง ก า ร

เจรญิเติบโต และใชเ้ป็นหวัเช้ือจลิุนทรยี ์

น ้าหมักเศษผลไม้

รสเปรี้ยว (เช่น สม้ 

มะนาว สบัปะรด) 

ใชข้ดัหอ้งน ้าโดยไม่ตอ้งผสมน ้าแทนน ้ายา

ลา้งหอ้งน ้าท่ีเป็นสารเคมี หรือใชเ้ทลงท่อ

ระบายน ้าจะช่วยลดกล่ินเหม็นของน ้าเสีย 

หรือใชเ้ทลงในโถสว้มเพ่ือช่วยในการย่อย

สลายส่ิงปฏิกลูท าใหส้ว้มไมเ่ต็ม 

น ้าหมกัเศษผลไมสี้

แดงสีเหลือง (เช่น 

แตง โม  มะละกอ 

ฟักทอง) 

ผสมกบัน ้าสะอาดในอตัราส่วน 1 ต่อ 500 

ใชฉี้ดพ่นพืชดอกช่วยเร่งสีของดอกไมใ้หมี้

สีสนัสวยงาม 

น ้ า ห มัก พื ช ส ุม น

ไพร ( เ ช่น สะเดา 

ขิง ข่า ตะไคร้ ใบ

มะกรดู) 

ผสมกบัน ้าสะอาดในอตัราส่วน 1 ต่อ 500  

ใช้ฉีดพ่น ช่วยป้องกันและลดการท าลาย

พืชผลจากแมลงศตัรพืูช 
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การท าปุ๋ ยหมกัจากมลูฝอยอินทรยีร์ะดบัครวัเรอืน 

 การท าปุ๋ ยหมกัแบบน้ีเหมาะกบัเศษอาหารหรือเศษผกัและผลไม้

จากครวัเรือน รวมทัง้เศษใบไมท่ี้สามารถหาไดง่้ายภายในบริเวณ

บา้น ซ่ึงมีปริมาณไม่มากเป็นการจ าลองวิธีการผลิตปุ๋ ยหมกัในระดบั

ใหญ่มาไวใ้นตะกรา้ผา้หรอืเขง่พลาสติกท่ีมีรรูะบายอากาศดา้นขา้ง 

 โดยเริ่มจากการน าเศษใบไม้มาวางในตะกรา้ผ้าหรือเข่ง

พลาสติกใหห้นาประมาณ 1 ขอ้น้ิวมือ แลว้จึงวางเศษอาหารหรือเศษ

ผกัและผลไมจ้ากครวัเรือนใหห้นาประมาณ 1 ขอ้น้ิวมือ แลว้จึงโรย

ปุ๋ ยคอกหรือมลูวัวแหง้ในอตัราส่วนเศษใบไม ้1.5 ส่วน เศษอาหาร

หรือเศษผกัและผลไมจ้ากครวัเรือน 1.5 ส่วน และปุ๋ ยคอกหรือมลูววั

แหง้ 1 สว่น แลว้รดน ้า ท าอยา่งน้ีไปเรือ่ยๆ จนเต็ม โดยดา้นบนสดุให้

โรยปุ๋ ยคอกหรอืมลูววัปิดทบัเอาไว ้

 ท าการดแูลความช้ืนโดยการรดน ้ารอบๆ ตะกรา้ผา้หรือเข่ง

พลาสติก วนัละครัง้ และทกุ 7 วนั ใหใ้ชส้ายยางเปิดน ้าแลว้เสียบลง

ไปในกองปุ๋ ยในตะกรา้ผา้หรือเข่งพลาสติกลึกๆ ระยะห่างของรท่ีู

เสียบประมาณ 10 ซม. (ใหส้งัเกตวุ่ามีน ้าไหลซึมออกมาจึงหยดุเติม

น ้า) เม่ือครบ 2 เดือนใหค้ว ่าตะกรา้ผา้หรอืเข่งพลาสติกลงในกะละมงั 

แกะใบไมส้่วนท่ีไม่ย่อยออก ส่วนท่ีเหลือจะเป็นปุ๋ ยหมกัทัง้หมด ท้ิงปุ๋ ย

หมกัใหแ้หง้แลว้จึงน าไปใชป้ระโยชนต์่อไปได ้

 

 

 

 ไม่ควรกดหรือเหยียบกองปุ๋ ยใหแ้น่นจนเกินไปรูห้รือไม่.....ว่า…..

เน่ืองจากจะส่งผลเสียต่อจลิุนทรียแ์บบใชอ้ากาศในกองปุ๋ ยหมกั 

นอกจากน้ีการรกัษาระดบัความช้ืนใหเ้หมาะสมจะช่วยใหจ้ลิุนทรีย์

ท าการยอ่ยสลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ใบไมแ้หง้ 1.5 สว่น 

 

มลูฝอย 1.5 สว่น 

 

ปุ๋ ยคอก 1 สว่น 

 มลูฝอย 1.5 สว่น 

 

ปุ๋ ยคอก 1 สว่น 

 

ใบไมแ้หง้ 1.5 สว่น 

 

หนา 5 ซม. 

 

หนา 5 ซม. 

 

วางใบไมแ้หง้และมลูฝอยอินทรยี ์สลบักบัปุ๋ ยคอกแลว้รดน ้าทกุชัน้ 

 

ครบ 2 เดือน จึงคว ่าตะกรา้ลง แกะเอาใบไมท่ี้ไมย่อ่ยสลายออก 

ท าปุ๋ ยหมกัท่ีไดใ้หแ้หง้กอ่นน าไปใช ้
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นอกจากน้ีมลูฝอยอินทรียย์งัสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นดา้น

ต่างๆ ไดอี้กมากมาย ดงัน้ี 

1. การน ามลูฝอยอินทรียไ์ปเล้ียงสตัว์ เป็นการน าเศษอาหาร

จากบา้นเรือนและรา้นคา้มาใชเ้ล้ียงหม ูเป็ด ไก่ เป็นตน้ ทัง้น้ีจะตอ้ง

น าเศษอาหารดังกล่าวมาต้มเ พ่ือฆ่าเ ช้ือก่อโรคก่อนน าไปใช ้

นอกจากน้ียงัมีการน าเศษผกัเหลือท้ิงจากตลาดสดไปใชใ้นการเล้ียง

หมแูละววัไดอี้กดว้ย 

2. การเล้ียงไสเ้ดือนดินดว้ยเศษผกัและผลไม ้ เป็นการน าเศษ

ผกัและผลไมจ้ากตลาดสดมาใชใ้นการเล้ียงไสเ้ดือนดิน นอกจาก

ไสเ้ดือนดินจะช่วยย่อยสลายเศษผกัและผลไมแ้ลว้ ผลพลอยไดจ้าก

การย่อยสลายท่ีมีมลูค่าสงูทัง้ “มลูไสเ้ดือน” และ “น ้าฉ่ีไสเ้ดือน” ยงั

สามารถน ามาใชเ้ป็นปุ๋ ยส าหรบับ ารงุรกัษาตน้ไมไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

3. การหมักก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร เป็นการย่อยสลาย   

มลูฝอยอินทรียโ์ดยเฉพาะเศษอาหารดว้ยจลิุนทรียแ์บบไม่ใชอ้ากาศ

เกิดกา๊ซชีวภาพส าหรบัน ามาใชห้งุตม้ในครวัเรอืนได ้
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บทท่ี 3 

การใชป้ระโยชนม์ูลฝอยรีไซเคิล 

 

ปัจจบุันมลูฝอยถกูท้ิงปะปนกนัมาโดยไม่ไดมี้การแยกประเภท 

ส่งผลท าใหว้สัดเุหลือใชท่ี้เป็นมลูฝอยรีไซเคิลสกปรกและมีคณุภาพ

ดอ้ยลง โดยการรีไซเคิล (Recycle) เป็นการน าวสัดเุหลือใชท่ี้สามารถ

น ากลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ได ้เช่น กระดาษ ขวดแกว้ พลาสติก เหล็ก 

อลมิูเนียม มาแปรรปูโดยกรรมวิธีต่างๆ  นอกจากจะช่วยลดปริมาณ

มลูฝอยแลว้ ยงัเป็นการช่วยลดการใชพ้ลงังานและมลพิษท่ีเกิดกบั

ส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

การท าน ้าหมกัจลุินทรยีจ์ากมลูฝอยอินทรยี ์

 

 

 

 

คดัแยกมลูฝอยรไีซเคิล 

 

กระดาษ / แกว้ / พลาสติก / โลหะหรอือโลหะ 

 

น าไปขาย / บรจิาค / กิจกรรมมลูฝอยรไีซเคิล 

 

กระบวนการรไีซเคิล 

เก็บรวบรวม

วัสดเุหลือใช้

หรือมลูฝอย

รไีซเคิล 

แยกมลูฝอยรีไซเคิลท่ี

สามารถขายไดไ้ว้เป็น

ประเภทใหเ้ป็นระเบียบ

เพ่ือสะดวกในการหยิบ

ใชห้รอืจ าหน่าย 

ร ว บ ร ว ม น า ม า เ ข้ า

กิจกรรมของชมุชน เช่น 

ธนาคารขยะขยะแลก

แต้ม ขยะแลกไข่ ผา้ป่า 

รีไซเคิล เ ป็นต้น  หรือ

น ามาใชซ้ ้าโดยประยกุต์

เป็นอปุกรณใ์นบา้นเรอืน 
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มลูฝอยรไีซเคิลท่ีสามารถน าไปขายใหก้บัรา้นรบัซ้ือของเกา่ได ้

ประเภท ชนิดท่ีขายได ้ ลกัษณะการเก็บ ราคา (บาท / กก.) 

กระดาษ หนงัสือพิมพ ์

สมดุ 

นิตยสาร 

กลอ่ง 

แผน่พบั 

เก็บแยกประเภท

และมดัเป็นกล ุม่

ใ ห้ เ รี ย บ ร้อ ย

เวลาขายจะได้

ร า ค า ดี ก ว่ า 

เ น่ื อ ง จ า ก

กระดาษแต่ละ

ประเภทมีราคา

รบัซ้ือต่างกนั 

กระดาษขาว (7.4) 

กลอ่ง (5.3) 

หนงัสือพิมพ ์(5) 

เศษกระดาษ (3.3) 

 

 

 

 

แกว้ ขวดหรือแก้ว

ส าหรับบรรจ ุ

อ าห าร  ห รื อ

เครื่องด่ืม (สีใส 

สีเขียว สีน ้าตาล) 

เก็บแยกประเภท

ตามสี ถอดฝา

ขวด เทของเหลว

ออก 

 

 

 

 

แกว้ (1) 

ขวดเปลา่ (0.6) 

ขวดและกลอ่งเบียร์

ลีโอ (7 บาท/กลอ่ง)  

ขวดและกลอ่งเบียร์

ชา้ง (8 บาท/กลอ่ง) 

ขวดและกลอ่งเบียร์

สิงห ์(7 บาท/กลอ่ง) 

ขวดและกล่องเบียร ์

ไฮเนเกน้ (13 บาท/กลอ่ง) 
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ประเภท ชนิดท่ีขายได ้ ลกัษณะการเก็บ ราคา (บาท / กก.) 

พลาสติก พลาสติกบรรจ ุ

แ ช ม พู  ห รื อ

ครมีอาบน ้า 

ถ ุง พ ล า ส ติ ก

เหนียว 

กาละมงั 

ขวดน ้ามนัพืช 

ขวดน ้าด่ืมใส 

บรรจภุัณฑ์ท่ีมี

เครื่ อ งหมาย   

รไีซเคิล 

ขวดน ้าพลาสติก

สีขาวข ุน่ 

เก็บแยกประเภท

พลาสติกสีขาว

ข ุ่น พลาสติกใส

ถอดฝาขวด เท

ของเหลวออก 

ท าความสะอาด 

แลว้บีบใหแ้บน 

พลาสติกขวดน ้าใส 

(15) 

พลาสติกขวดน ้ า

ข ุน่ (24) 

ถงุพลาสติก (4) 

เศษพลาสติกรวม 

 (9.5)

 

 

 

โ ล ห ะ /

อโลหะ 

เศษเหล็กทกุชนิด 

กระป๋องท่ีไม่เป็น

สนิม 

กระป๋องอลมิูเนียม 

ทองแดง 

ทองเหลือง 

ตะกัว่ 

เก็บแยกประเภท

เทของเหลวออก 

ท าความสะอาด 

แลว้บีบใหแ้บน 

กระป๋องกาแฟ (1) 

กระป๋องอลมิูเนียม (50) 

เศษเหล็กหนา (11.35) 

เศษเหล็กบาง (10.35) 
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ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชว้สัดเุหลือใชเ้ป็นอปุกรณใ์นบา้นเรอืน 

 

โคมไฟจากขวดแกว้เหลือใช ้

 

ท่ีเก็บสายไฟจากแกนกระดาษช าระ 
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หวัฝักบวัจากขวดน ้าพลาสติก 

 

ท่ีตกัดินและท่ีโกยขยะจากขวดนมพลาสติก 
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ท่ีแขวนมือถือขณะชารต์แบตเตอรีจ่ากขวดน ้ายาลา้งหอ้งน ้า 

 

ท่ีปิดถงุขนมจากฝาขวดน ้าพลาสติก 
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ไมก้วาดจากขวดน ้าพลาสติก 

 

ล้ินชกัจากลงัพลาสติกใส่ผลไม ้
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ท่ีแขวนเส้ือจากฝากระป๋องเครือ่งด่ืม 

 

 

 

 

 

 

 

 เราสามารถเปล่ียนขยะไรค้่าใหก้ลายเป็นเงิน รูห้รือไม่.....ว่า…..

โดยผ ูท่ี้ประกอบอาชีพรบัซ้ือของเก่าจะรบัซ้ือวัสดเุหลือใช้จาก

บ้านเรือนและขายส่งไปยงัโรงงานเพ่ือน าไปแปรรปูกลบัมาเป็น

ผลิตภณัฑใ์หม่ โดยท่ีราคาท่ีซ้ือขายกนันัน้จะแตกต่างกนัไปข้ึนอย ู่

กบัความตอ้งการของตลาด 
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บทท่ี 4 

การใชป้ระโยชนม์ูลฝอยทั่วไป 

 

มลูฝอยทั่วไปมีลกัษณะย่อยสลายไม่ไดห้รือย่อยสลายไดย้าก  

ไม่มีความเป็นพิษแต่ไม่ค ุม้ค่ากบัการน ากลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ จึง

จ าเป็นจะตอ้งน าไปก าจดัดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การฝังกลบ การเผา

เป็นตน้ ซ่ึงหากไม่มีมาตรการหรือเทคโนโลยีในการควบคมุมลพิษท่ี

เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อย่างไรก็ตามใน

ปัจจบุนัสามารถน ามลูฝอยทัว่ไปบางชนิดกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ใน

รปูแบบต่างๆ ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินการฝังกลบมลูฝอยทัว่ไป 
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การผลิตแท่งเช้ือเพลิงขยะ 

มลูฝอยทั่วไปสามารถน ามาผลิตแท่งเช้ือเพลิงขยะ (Refuse 

Derived Fuel, RDF) เพ่ือใชเ้ป็นพลงังานทดแทนไดโ้ดยปรบัปรงุและ

แปลงสภาพมลูฝอยใหมี้คณุสมบัติในด้านค่าความรอ้น ความช้ืน 

ความหนาแน่น ท่ีเหมาะสมในการน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงแข็งส าหรบั

หมอ้ไอน ้าเพ่ือผลิตไฟฟ้าหรือความรอ้นในภาคอตุสาหกรรม โดย  

มลูฝอยทัว่ไปท่ีนิยมน ามาใชท้ าแท่งเช้ือเพลิงขยะ คือ เศษพลาสติก

เกา่และเศษพลาสติกท่ีไมส่ามารถรไีซเคิลได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในปัจจบุันมีการน าแท่งเช้ือเพลิงขยะมาใชเ้ป็นรูห้รือไม่.....ว่า…..

เช้ือเพลิงในเตาเผาร่วมกบัถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต ์

โดยมีราคารบัซ้ือเช้ือเพลิงขยะหนา้โรงปนูสงูถึง 1,000 บาทต่อตนั 
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การผลิตหลงัคาเขียวจากกลอ่งเครือ่งด่ืม 

กล่องเครื่องด่ืมชนิดต่างๆ เช่น กล่องนม กล่องน ้าผลไม้ มี

สว่นประกอบของกระดาษ พลาสติก และอลมิูเนียมฟอยล ์ซ่ึงสามารถ

น ามารีไซเคิลไดท้ั้งหมด โดยผ่านกรรมวิธีแยกส่วนประกอบของ

กล่อง ท่ี เ ป็นวัสดตุ่ างชนิดออกจากกัน  ทั้ง น้ีกล่องเครื่ อง ด่ืม

ประกอบดว้ยกระดาษมากถึง 75% ซ่ึงสามารถน าเย่ือกระดาษท่ีแยก

ไดไ้ปผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิล ในขณะท่ีพลาสติกและอลมิูเนียม-

ฟอยลส์ามารถน ามาใชผ้ลิตเป็นหลงัคาเขียว (greenroof) เพ่ือมอบ

ใหก้บัผ ูด้อ้ยโอกาสและขาดแคลนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นประกอบของกลอ่งเครือ่งด่ืม 
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 ระหว่างปี พ.ศ.2553-2557 โครงการหลงัคารูห้รือไม่.....ว่า…..

เขียวเพ่ือมลูนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สามารถรวบรวม

กลอ่งเครื่องด่ืมไดม้ากถึง 89.6 ลา้นกลอ่ง และสามารถผลิตเป็น

หลงัคาเขียวไดม้ากถึง 44,830 แผน่  
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บทท่ี 5 

การจัดการมูลฝอยอันตราย 

 

เม่ือเราท้ิงมลูฝอยอันตรายไปพรอ้มกับมลูฝอยอ่ืนๆ สาร

อนัตรายหรือสารพิษต่างๆ อาจปนเป้ือนเขา้ส ู่ระบบนิเวศและระบบ

ห่วงโซ่อาหาร ผา่นทางดิน น ้า และอากาศ ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิต

มนษุย ์สตัว ์และพืช ดงันัน้จึงควรแยกท้ิงมลูฝอยอนัตรายไม่ใหป้ะปน

ไปกบัมลูฝอยอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงจรของมลูฝอยอนัตราย 
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การแยกท้ิงมลูฝอยอนัตรายจากชมุชน 

ชมุชนหรือทอ้งถ่ินควรก าหนดวิธีการคดัแยกมลูฝอยอนัตราย

ภายในชมุชนและจดัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสามารถส่ือสารกบัผ ูค้น

ในชมุชนใหเ้กิดความสนใจ มีความสะดวกในการคดัแยกก่อนท่ีจะท้ิง

มลูฝอยอนัตรายนัน้ๆ อย่างปลอดภยัและสามารถลดการปนเป้ือน

ของสารอนัตรายหรือสารพิษต่างๆ ส ู่ส่ิงแวดลอ้มได ้ทัง้น้ีชมุชนหรือ

ทอ้งถ่ินอาจจดัใหมี้การแยกท้ิงตามจดุท่ีก าหนดจะตอ้งมีองคป์ระกอบ

และลกัษณะการใชง้านท่ีสามารถป้องกนัการแตกช ารดุของมลูฝอย

อันตรายจากชมุชน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและ

เจา้หนา้ท่ีปฏิบัติงานเก็บรวบรวม โดยสามารถสรปุเป็นเกณฑ์การ

ออกแบบได ้ดงัน้ี 

1. ภาชนะบรรจมุลูฝอยอนัตรายตอ้งแยกตามประเภทท่ีเกิดข้ึน

เป็นประจ าในชมุชนหรือทอ้งถ่ินของตน เช่น ภาชนะบรรจสุารเคมี 

หลอดฟลอูอเรสเซนตแ์บบตรง หลอดไฟแบบอ่ืนๆ แบตเตอรี่มือถือ 

และถ่านไฟฉาย เป็นต้น และจะต้องมีความจเุพียงพอกับมลูฝอย

อนัตรายท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 3 เดือน 

2. ภาชนะบรรจมุลูฝอยอนัตรายแต่ละประเภทควรวางรวมกนั

ในชัน้วางท่ีมีผนงัปิดมิดชิดทกุดา้นเพ่ือป้องกนัประชาชนโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเด็กซ่ึงอาจจะหยิบมลูฝอยอนัตรายจากภาชนะบรรจไุปเล่น 

หรือน าไปใชป้ระโยชนโ์ดยร ูเ้ท่าไม่ถึงการณ ์และป้องกนัการค ุย้เข่ีย

ของสตัวไ์ดอี้กดว้ย 

3. ขนาดของชัน้วางควรมีขนาดกระทดัรดั สามารถยกไปวาง

ไดท้กุสถานท่ีทัง้ภายในและภายนอกอาคาร โดยไม่กินพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีมี
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อย ู่เดิม และควรมีความสงูเพียงพอเพ่ือใหส้ามารถสงัเกตไดง่้าย อีก

ทัง้ยงัช่วยป้องกนัการวางท้ิงแกว้น ้าหรอืมลูฝอยอ่ืนๆ บนชัน้วาง 

4. ควรจดัใหมี้ช่องขนาดพอเหมาะกบัมลูฝอยอนัตรายแต่ละ

ประเภท เพ่ือใหส้ามารถแยกท้ิงมลูฝอยอันตรายไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิด

ประตชูั้นวาง และประตคูวรมีลักษณะโปร่งใสสามารถมองเห็น       

มลูฝอยอนัตรายในชัน้วางไดจ้ากภายนอก 

5. ภาชนะบรรจมุลูฝอยอนัตรายแต่ละประเภทตอ้งสามารถยก

ออกจากชัน้วางไดเ้พ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการเก็บรวบรวมไดส้ะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งภาชนะรองรบัมลูฝอยอนัตรายจากชมุชนตามจดุท้ิงท่ีก าหนด 

ก 

ข

 
 
ก 

ค

 
 
ก 

ง

 
 
ก 

ภ า ช น ะ ร อ ง รั บ ม ูล ฝ อ ย

อันตรายจากชมุชนตามจดุ

ท้ิงท่ีก าหนด ประกอบดว้ย 

(ก) ช่องใส่หลอดฟลอูอเรส-

เซนตแ์บบตรง 

(ข) ช่องใส่ถ่านไฟฉาย หรือ

แบตเตอรีมื่อถือ 

(ค) ช่องใสห่ลอดไฟแบบอ่ืนๆ 

(ง) ช่ อ ง ใ ส่ ภ า ช น ะ บ ร ร จ ุ

สารเคมี  หรือกระ ป๋อง

สเปรย ์
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แมโ่จ;้ 2558. 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม, กรงุเทพมหานคร. ค ู่มือการคดัแยกขยะอนัตราย

ส าหรบัเยาวชน. กรงุเทพมหานคร: กรงุเทพมหานคร; 2556. 

โครงการหลงัคาเขียวเพ่ือมลูนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก 

[อินเทอรเ์น็ต]. [เขา้ถึงเม่ือ 1 ก.ย. 2558]. เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://www.greenroof.in.th/ 
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คณะผ ูจ้ดัท า 

ค ู่มือการคดัแยก ใชป้ระโยชน ์และจดัการมลูฝอยชมุชน (ฉบบัประชาชน) 

 

คณะท างาน / ผ ูเ้รยีบเรยีง 

ดร.พรทิพย ์โรจนฤ์ทยั 

ดร.ชนะ ประพฤทธ์ิวงศ ์

นายนิติธร สขุวงค ์

นายอดุมศกัด์ิ บญุมีรติ  

นางวรารกัษ ์จลุลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัพิมพโ์ดย 

คณะวิทยาศาสตร ์พลงังานและสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

19 หม ู่ท่ี 11 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง  21120 
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โครงการบรกิารเพ่ือสงัคมและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

“มจพ.แบ่งปันความร ูส่ิ้งแวดลอ้มส ูช่มุชน” 

คณะวิทยาศาสตร ์พลงังานและสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

19 หม ู่ท่ี 11 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง  21120 

โทร 0 3862 7012 

www.sciee.kmutnb.ac.th 


