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คํานํา
 
 องคประกอบของขยะมูลฝอยประกอบดวยขยะอินทรียประมาณ 
64 % ขยะรีไซเคิล ประมาณ 30 % ขยะท่ัวไป ประมาณ 3 % และขยะ
อันตรายอีกประมาณ 3 % โดยขยะท่ีมีมูลคามากที่สุดก็คือขยะรีไซเคิล 
เพราะสามารถนํากลับไปแปรรูปผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได ทําใหมีการ
เปรียบเทียบวาขยะคือทอง ถาเราสามารถนําขยะรีไซเคิลมาใชประโยชน
ใหมไดทั้งหมดก็จะชวยใหลดการใชทรัพยากร และยังชวยใหเกิดรายได
กบัตัวเราเอง ลดภาระใหกบัทองถิน่ในการจดัสรรงบประมาณเพือ่กาํจดั
ขยะมูลฝอย
 คูมือธนาคารขยะรีไซเคิล จัดทําเพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจ 
ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลใหแก 
คณะครู และนักเรียน รวมท้ังประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ ไดนาํไปใชเปนคูมอื
ในการทํากจิกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน และชุมชน และนําไปสูการมี
สวนรวมในการแกไขปญหาและปองกนัปญหาขยะมูลฝอยชมุชนไดตอไป
ในอนาคต

กลุมงานแผนส่ิงแวดลอม
                                                    กรกฎาคม 2554
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ธนาคารขยะรีไซเคิล
 จะดกีวาไหมถาเราทกุคน
จะชวยกันคัดแยกขยะรีไซเคิล 
และแทนท่ีแตละคน แตละบาน
จะขายขยะกันเอง เรารวมกัน
จดัตัง้ “ธนาคารขยะรไีซเคลิ” 
ที่เปนตัวกลางในการดําเนิน
การนี้แทน

 หลกัการของธนาคารขยะรไีซเคลิ 
คอืการสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย
โดยเริ่มตนที่เยาวชนและชุมชน และ
ใชโรงเรียนเปนสถานที่ทําการธนาคาร 
ดําเนินการโดยใหนักเรียนสมัครเปน
สมาชกิของธนาคารขยะรไีซเคลิ และนาํ
ขยะรีไซเคิลมาฝาก เจาหนาที่ธนาคาร
จะทําการคัดแยก และชั่งนําหนักแลว
คํานวณเปนจํานวนเงิน จากนั้นบันทึก

ลงสมุดคูฝาก โดยใชราคาที่ทางโรงเรียนประสานกับรานรับซื้อของเกา
เปนเกณฑ 
 ผลพลอยไดคือเยาวชนและนักเรียนจะมีรายไดจากการนําขยะ
มาฝากกับธนาคาร สวนธนาคารก็มีรายไดจากการเปนตัวแทนขายขยะ
รไีซเคิลใหกบัรานรบัซ้ือของเกาและสามารถนํากาํไรหลังหกัคาใชจายใน
การดําเนินการไปเปนกองทนุเพ่ือการศึกษา หรือสนบัสนนุกจิกรรมอ่ืนๆ 
ในโรงเรียนไดอีก
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วัตถุประสงค
 1) เพื่อปลูกจิตสํานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดลอม
ภายในชุมชน
 2) เปนการชวยลดปริมาณขยะและเสริมสรางความรูในเร่ืองการ
คัดแยกขยะที่ถูกตองเหมาะสม
 3) เพื่อนําผลพลอยไดจากการตั้งธนาคารขยะมาตั้งเปนกองทุน
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในชุมชน
 4) เพื่อเปนการสรางรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนในการดําเนินงาน
 5) เพื่อเปนตัวอยางที่ดีในการจัดการขยะของชุมชน
อุปกรณ
 1) เครื่องชั่งนําหนัก
 2) สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิล
 3) สมุดคูฝากและเอกสารบัญชี
ขั้นตอนการดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล
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รับสมัครคณะทํางาน

การจัดเตรียมสถานท่ีเก็บรวบรวมขยะ

การเปดธนาคารขยะรีไซเคิล

คณะทํางานมีการประชุม

การประชาสัมพันธ

การประเมินผล



คณะทํางานธนาคารขยะรีไซเคิล
 รับสมัครคณะทํางานจากนักเรียนใน
โรงเรียน โดยมีครูที่ปรึกษากิจกรรมปน
หนึ่งในคณะทํางานดวย ควรจัดตั้งคณะ
ทํางานไวสองชุด เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ
งานและสามารถทําหนาที่แทนกันได คณะ
ทาํงานตองมีการประชมุเพือ่เตรยีมงาน เชน 
การประชาสมัพนัธวางแผนกาํหนดวนั และ
สถานทีเ่ปดธนาคารขยะรีไซเคลิ การกาํหนด
ระยะเวลาการรับฝาก เวลาการขายขยะ
รีไซเคิล ฯลฯ และการดําเนินการตางๆ เพื่อ

เปดธนาคาร และการประเมินผลกิจกรรม
หนาที่ของคณะทํางาน
 1. ผูจัดการธนาคารขยะ จํานวน 1 คน 
มหีนาทีร่บัผดิชอบการดําเนินงานในภาพรวม
ของธนาคารขยะ
  

2. ครูที่ปรึกษากิจกรรม จํานวน 1 คน 
มีหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานของ
ธนาคารขยะรีไซเคิล การประสานราน
รับซื้อของเกา และดูแลเกี่ยวกับการเงิน
ของโครงการ พรอมท้ังดูแลเอกสารเบิก
จายเงิน ซึ่งเอกสารทุกฉบับสามารถตรวจ
สอบได
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 3. เจาหนาทีค่ดัแยกขยะและช่ังนาํหนกั จาํนวน 
2 คน มีหนาที่คัดแยกและชั่งนําหนักขยะรีไซเคิลที่
สมาชิกนํามาฝาก

   4. เจาหนาที่จดบันทึก 
จํานวน 1 คน มีหนาที่รับ
ผิดชอบการจดบันทึก ราย
ละเอียดเกี่ยวกับสมาชิก ประเภท และปริมาณ
ขยะรีไซเคิล เพ่ือสงตอใหเจาหนาที่คิดเงิน
 

 5. เจาหนาที่คิดเงิน จํานวน 1 คน มีหนา
ทีร่บัผดิชอบการคิดจํานวนเงินของขยะรีไซเคิล
ที่สมาชิกนํามาฝาก พรอมรับผิดชอบการฝาก-

ถอนเงินของสมาชิก
   6. เจาหนาที่บัญชี 
จํานวน 1 คน มีหนาที่ดูแล
รับผิดชอบเอกสาร การ
เงิน เชน สรุปยอดการนําฝากของสมาชิก สรุปยอด
รายรับรายจายของธนาคาร บนัทกึยอดคงเหลือของ

ขยะรีไซเคิล ฯลฯ โดยตองทําการบันทึกทุกวันที่เปดทําการ
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ภารกิจเบื้องตนที่เจาหนาที่ในคณะทํางานตองปฏิบัติงาน
 1. จัดหาสถานที่ที่ใชใน
การจัดเก็บขยะรีไซเคิลกอน
นาํไปขาย ยดึหลกัวาเปนสถาน
ที่ที่สามารถเก็บรวบรวมขยะ
รีไซเคิลได ปองกันแดดฝน
ได ถามีพื้นที่ เ พียงพอควร
แยกประเภทขยะรีไซเคิลอยาง
ชัดเจน เปนชองสําหรับขยะ
รไีซเคลิแตละประเภท เชน แกว โลหะ/อโลหะ พลาสตกิ กระดาษ เปนตน
 ในกรณีที่ไมมีสถานที่เก็บรวบรวม สามารถใชวิธีการรับฝากตอน
เชา และใหรานรับซ้ือของเกามารับซ้ือในตอนเย็น

 2. จัดหาอุปกรณที่จําเปนในการจัดทํา
ธนาคารขยะ เชน เครื่องชั่ง
 3. ระบบเอกสารบัญชี เอกสารท่ีตองจัด
เตรียม ไดแกจัดทําใบสมัครสมาชิกธนาคาร
ขยะรีไซเคิล ทะเบียนลูกคา ใบนําฝาก ใบถอน
เงนิ  สมดุคูฝาก สมดุการนําฝาก และเอกสาร
ในการทําบัญชีที่จําเปน
การเตรียมการเปดธนาคาร

 1. ตดิตอประสานงานกบัรานคาของเกาในเรือ่งเกีย่วกบัราคาขยะ
รีไซเคิล ประเภทตางๆ เพื่อจัดทําตารางเปรียบเทียบราคาขยะรีไซเคิล
แตละประเภท (ราคาสามารถเปลีย่นแปลงได) พรอมทัง้กาํหนดวนัทีเ่ขา
มารับซื้อจากธนาคาร
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 2. การประชาสมัพนัธ คณะทํางานควรเผยแพรความรูความเขาใจ
เรือ่งขยะไซเคลิและธนาคารขยะ เพือ่ใหเกดิความรวมมอืในโรงเรยีน โดย
การจัดบอรดนิทรรศการ การเดินบอกในแตละหองเรียน การแทรกใน
กจิกรรมของแตละรายวชิา เพือ่ใหมสีมาชกิมาสมคัรเขารวมกจิกรรมให
มากที่สุด
 นอกจากนีท้างโรงเรยีนควรทําหนงัสอืแจงผูปกครองทราบถงึการ
เขารวมกิจกรรม ซึ่งจะเปนวิธีที่ไดรับความรวมมือเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
ทําใหเกิดการคัดแยกขยะที่บานกอนนํามาฝากธนาคาร

 
 3. การอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และ
การใชประโยชนจากขยะในรูปแบบตางๆ กับผูที่เกี่ยวของ
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การดําเนินการในวันเปดธนาคาร
 รับสมัครสมาชิก 
 เร่ิมแรกจะตองรับสมัครสมาชิกของธนาคาร โดยผูที่สนใจกรอก
รายละเอียดลงในใบสมัคร จากนั้นเจาหนาที่ธนาคารจะใหเลขท่ีสมาชิก
พรอมทัง้ลงรายละเอยีดในสมดุคูฝาก โดยธนาคารจะเปนผูเกบ็รวบรวม
สมุดคูฝากไวที่ธนาคาร ซึ่งสมาชิกสามารถขอดูไดในวันที่ธนาคารเปด
ทําการ
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ใบสมัคร                                              เลขท่ี 001

ธนาคารขยะ                                            
สาขา โรงเรียนไมมีขยะ
วันที่  15  สิงหาคม  2554
ชื่อ  เด็กหญิงสวย  นารัก
วัน/เดือน/ป เกิด  1  มีนาคม  2546
การศึกษา โรงเรียนไมมีขยะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ที่อยู  เลขที่ 9  หมูบานสะอาดจัง
ตําบล  อากาศดี  อําเภอ  นําใส
จังหวัด  รักสิ่งแวดลอม  โทรศัพท  08x-xxx-xxxx
                                                    สวย  นารัก
                                                  (ลงช่ือสมาชิก)
                                                     หลอ  ใจดี
                                                    (เจาหนาที่)



การฝาก
 เมื่อสมาชิกนําขยะรีไซเคิลมาฝากที่ธนาคารใหดําเนินการดังนี้
 1. สมาชิกเขียนใบนําฝากตามประเภทขยะรีไซเคิลที่นําฝาก แลว
นําใบนําฝากพรอมขยะรีไซเคิลท่ีนํามาสงใหเจาหนาที่คัดแยก

 2. เจาหนาที่คัดแยก ทําการคัดแยกประเภทขยะตามใบนําฝาก 
แลวชั่งนําหนัก เสร็จแลวสงใบนําฝากใหเจาหนาที่จดบันทึก
 3. เจาหนาท่ีจดบันทึก เรียกสมาชิกเจาของบัญชีมาดูการชั่งนํา
หนัก และบันทึกขอมูลนําหนักของขยะรีไซเคิลลงในใบนําฝาก แลวสง
ใบนําฝากใหเจาหนาที่คิดเงิน
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 4. เจาหนาที่คิดเงินจากใบนําฝาก โดยเปรียบเทียบจากราคาที่รับ
ซื้อ แลวบันทึกลงใบนําฝาก

 
 5. เจาหนาทีบ่ญัชีทาํการลงบนัทึกขอมลูในสมดุคูฝาก เพือ่เกบ็เปน
หลักฐาน การฝาก-ถอนของสมาชิก

 
 6. ผูจัดการธนาคารตรวจสอบความถูกตองของใบนําฝาก          
(ชื่อ-สกุล เลขท่ีสมาชิก ราคาตอหนวยของขยะรีไซเคิล การคํานวณ
จาํนวนเงนิในแตละชอง และจาํนวนเงนิยอดรวมทัง้หมด) และใหสมาชกิ
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ตรวจดูความถูกตอง แลวทําการลงลายมือชื่อผูนําฝาก ผูจัดการลง
ลายมือช่ือในใบนําฝาก และสมุดคูฝากของสมาชิกรับรองความถูกตอง
การถอน
 หากสมาชกิตองการถอนเงนิ จะสามารถถอนไดกต็อเมือ่ธนาคาร
ขยะรไีซเคลิเปดทาํการครัง้ตอไป และสมาชกิตองนาํขยะรไีซเคลิมาฝาก
ในวันนั้นดวย จึงจะสามารถถอนเงินได
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การดําเนินการหลังปดธนาคาร
จัดทําเอกสารทะเบียนลูกคา
 หลงัจากปดธนาคารแลวเจาหนาทีจ่ะตองรวบรวมใบสมัครสมาชิก 
มาลงในเอกสารทะเบยีนคมุลกูคา เพือ่เกบ็ขอมลูจาํนวนสมาชกิทัง้หมด
ที่เขารวมกิจกรรม

การขายขยะใหรานรับซื้อของเกา

 ผูจดัการธนาคารขยะ และครทูีป่รกึษา 
ประสานงานขายขยะใหแกรานรับซ้ือของเกา
ที่ติดตอไว โดยสวนใหญจะใหมารับซ้ือขยะ
รีไซเคิลที่ธนาคารขยะในเวลาหลังเลิกเรียน
ของวนเปดธนาคารนั้น
สรุปการดําเนินการของธนาคาร
 เจาหนาทีต่องลงรายละเอยีดในเอกสารสรปุการนาํฝาก และควร
มีการสรุปผลการดําเนินงานในแตละเดือนและแจงใหแกสมาชิกของ
ธนาคาร โดยการจัดบอรดนิทรรศการประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน 
ณ บริเวณที่ทําการ
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การติดตามประเมินผล
 พิจารณาไดจากปริมาณขยะรีไซเคิลที่รวบรวมไดจากจํานวน
สมาชิกที่เขารวมกิจกรรม และจากกําไรในการซื้อขาย โดยควรติดตาม
อยางตอเนื่องเพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง รวมท้ังยังอาจดูจาก
จํานวนครั้งที่สมาชิกแตละคนเขารวม ซึ่งจะบอกไดวา ธนาคารขยะชวย
จะชวยสรางใหเกิดนิสัยการคัดแยกขยะที่บานไดผลหรือไม
การสนับสนุน
 ทางโรงเรียนควรใหการสนับสนุนเพ่ือใหธนาคารคงอยูและ
สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง เชน
 - ใหเกียรติบัตรหรือเงินตอบแทนตามความเหมาะสมแกคณะ
ทํางาน
 - แจกของท่ีระลึกใหแกสมาชิกในเทศกาลตางๆ
 - ใหโบนัสพิเศษแกสมาชิกที่มียอดเงินฝากสูง

 - ใหโบนสัพิเศษหรอืคะแนนพิเศษแกสมาชกิทีห่าสมาชกิมาเพิม่ได
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 - การจัดทําหลักสูตรพิเศษเร่ืองส่ิงแวดลอมใหนักเรียนไดเรียนรู
เรื่องการจัดการขยะ
 - การจัดกิจกรรมการประดิษฐสิ่งของจากขยะรีไซเคิล แลวนําสิ่ง
ประดิษฐนั้นมาจําหนาย หรือแจกเปนของที่ระลึก
 - ติดตามและขอความสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือองคกรสวนกลาง เชนกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ประโยชนอื่นๆ ของธนาคารขยะรีไซเคิล
 1. เยาวชนเกิดความเขาใจในคุณคาของวัสดุบางประเภท วา
สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายคร้ัง หรือสามารถเปลี่ยนเปนเงินได
 2.  ฝกนิสัยการออมทรัพยของเยาวชน
 3 .  ชวยลดปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติ  และใช
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมทําใหสภาพแวดลอมดีขึ้น
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