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คู่มือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอยชุมชน

 

 

คํานํา 

 ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาระดับประเทศ เนื่องจากมีปริมาณ

เพิ่มข้ึนทุกวันตามจํานวนประชากรที่เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ หาก

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆ 

ตามมา เช่น บ้านเมืองไม่สะอาดเรียบร้อย เกิดเหตุรําคาญต่างๆ ได้แก่กล่ินเหม็น

จากขยะ เชื้อโรคต่างๆ ยิ่งในเมืองที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหากผู้ที่มีหน้าที่

รับผิดชอบไม่สามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ

แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อย่างไรก็ตามการจะแก้ปัญหาขยะมูลฝอยให้สําเร็จลุล่วง

ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ เอกชน และภาค

ประชาชน  

 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๑๔ จึงได้จัดทําคู่มือการลด คัดแยก และใช้

ประโยชน์ ขยะมูลฝอยชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เพื่อเป็นแนวทางอย่างง่ายให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และนําไปปฏิบัติ 

โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว และขยายผลไปสู่ชุมชน อันจะส่งผลให้ปริมาณ

ขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวมต่อไป 

 

                                                             กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 
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คู่มือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอยชุมชน

ขยะมูลฝอยคอือะไร? 

ขยะมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ 

ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน 

ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ

อันตรายจากครัวเรือนหรือชุมชน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและ

คุณสมบัติที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

ขยะมูลฝอยมาจากไหน? 

ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆของเรา ในชีวิตประจําวัน ขยะมูลฝอยที่

เกิดขึ้นจะมีลักษณะแตกต่างกันตามแหล่งกําเนิด โดยแหล่งกําเนิดที่สําคัญมีดังนี้  

 - ขยะมูลฝอยจากอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ขยะมูลฝอยจากแหล่งนี้มีลักษณะ

หลากหลาย เช่น เศษอาหาร เศษวัสดุต่างๆ ทั้งที่อันตรายและไม่อันตราย 

 - ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม เช่น เศษวัสดุ สารประกอบ

ต่างๆ จากการประกอบกิจการ และขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นอันตราย 

 - ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมภาคเกษตรกรรม เช่น ภาชนะบรรจุสารป้องกันและ

กําจัดศัตรูพืช และแมลง เศษซากพืช ซากสัตว์เป็นต้น 

 

 

โดยทั่วไปขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. ขยะย่อยสลาย (Compostable  waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะมูลฝอยที่

เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็ว สามารถนํามาหมักทําปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้

เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซาก หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่

เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะมูลฝอยที่มีปริมาณ

มากที่สุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

2. ขยะรีไซเคิล (Recyclable  waste) หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ 

หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง

เครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT 

สําหรับขยะรีไซเคิลมีปริมาณมากเป็นอันดับ 2 ในกองขยะ พบประมาณ 30% ของ

ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 
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3. ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะมูลฝอยที่มี

องค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ 

วัตถุมีพิษ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุที่ทําให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทําให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่น 

ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําให้เกิดอันตราย แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน

หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายนี้

เป็นขยะมูลฝอยที่มีปริมาณน้อยที่สุด กล่าวคือพบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะมูล

ฝอยทั้งหมด 

 

 

 

 

4. ขยะทั่วไป (General  waste) หรือมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะมูลฝอยประเภทอื่น

นอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะย่อยสลายยาก ไม่

คุ้มค่ากับการนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก 

พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร 

ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น สําหรับขยะทั่วไปน้ี เป็นขยะมูลฝอยที่มีปริมาณใกล้เคียงกับ

ขยะอันตราย กล่าวคือจะพบประมาณ 3% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 

 

 

 

 

ขยะที่เกิดขึ้นแล้วไปอยู่ที่ไหน? 

“คุณทราบหรอืไม่ว่า...ในวันหนึ่งๆ นั้นมีขยะมูลฝอยเกิดขึน้เท่าไร และใน 1 ปี มีปริมาณ

มากแค่ไหน แล้วขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนี้ไปอยู่ที่ไหนกัน” 

     - ในแต่ละปีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึน้ทั่วประเทศ ประมาณ 13-15 ล้านตัน 

     - มีการนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ประมาณร้อยละ 26 หรือประมาณ 3.86 ล้านตัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย 

ได้แก่ บ้านเรือน โรงงาน 

สถานศึกษา ร้านค้า 

สถานประกอบการ 

ตลาด 

นําไปกําจัด 

คัดแยกวัสดุรีไซเคิลขายซาเล้ง 

ร้านรับซื้อของเก่า 

81% 

สถานที่ฝังกลบ 

Landfill 
เตาเผา เทกอง 

กลางแจ้ง 

หมักปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ 

หมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 

16% 

ผลิตพลังงานไฟฟ้า 

และเชื้อเพลิงทดแทน 

3% 

นํากลับมาใช้ใหม่ 
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3. ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะมูลฝอยที่มี
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พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร 

ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น สําหรับขยะทั่วไปน้ี เป็นขยะมูลฝอยที่มีปริมาณใกล้เคียงกับ

ขยะอันตราย กล่าวคือจะพบประมาณ 3% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 

 

 

 

 

ขยะที่เกิดขึ้นแล้วไปอยู่ที่ไหน? 
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     - ในแต่ละปีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึน้ทั่วประเทศ ประมาณ 13-15 ล้านตัน 

     - มีการนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ประมาณร้อยละ 26 หรือประมาณ 3.86 ล้านตัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย 

ได้แก่ บ้านเรือน โรงงาน 
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ขยะ...เป็นสิ่งมีค่า 

 ท่านทราบหรือไม่ว่าขยะก่อให้เกิดรายได้ เปลี่ยนจากขยะไร้ค่ามาเป็นเงิน ปัจจุบัน

ได้กลายเป็นอาชีพๆ หนึ่ง คือ อาชีพรับซื้อของเก่า และขายส่งไปยังโรงงานเพื่อนําไป  

แปรรูปกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ราคาที่ซื้อขายกันนั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ

ความต้องการของตลาด ทั้งนี้ วิธีการแยกประเภทวัสดุรีไซเคิล เพื่อขายให้ได้ราคาดี ทําได้

ง่ายๆ ดังนี้ 
ประเภท ประเภทที่ขายได้ วิธีเก็บ ราคา (บาท/กก.) 

กระดาษ - กระดาษหนังสือพิมพ์ 

- กระดาษสมุด 

- หนังสือ , นิตยสาร 

- กระดาษกล่อง 

- กระดาษขาว-ดํา 

- แผ่นพับ 

คัดแยกเป็นประเภท และมัดให้

เรียบร้อย เวลาจําหน่ายจะได้ราคา

ที่ดีกว่า เนื่องจากกระดาษแต่ละ

ประเภทมีราคาที่รับซ้ือแตกต่างกัน 

กระดาษขาวดํา  8  บาท 

กล่องกระดาษ  5.50  บาท 

กระดาษหนังสือพิมพ์ 5.4 บาท 

เศษกระดาษ  1.40  บาท 

พลาสติก - ภาชนะพลาสติกบรรจุยาสระผม 

  ครีมอาบน้ํา 

- ถุงพลาสตกิเหนียว 

- ถังน้ํา กะละมัง 

- ขวดน้ํามันพืช ขวดน้ําดื่มชนิดใส 

- บรรจุภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมาย 

  รีไซเคิล 

- ขวดน้ําพลาสติกสีขาวขุ่น 

ถอดฝาขวด ริน/เท ของเหลวที่

บรรจุภายในออกทําความสะอาด 

จากนั้นทําให้แบน เพื่อประหยัด 

เ นื้ อ ที่  และ เ ก็ บ ร วบ ร วมแย ก

ประเภทเป็นพลาสติกสีขาวขุ่น 

พลาสติกใส  และพลาสติกอื่นๆ 

เนื่องจากพลาสติกแต่ละประเภทมี

ราคาแตกต่างกัน 

พลาสติกขวดน้ําใส 19.50 บาท 

พลาสติกขวดน้ําขุ่น 20.50 บาท 

ถุงพลาสติก 1.50 บาท 

เศษพลาสติกรวม 9 บาท 

 

แก้ว - ขวดหรือภาชนะแก้วสําหรับบรรจุ

อาหารเครื่องดื่มทุกชนิด ทั้งที่มีสีใส 

เขียว และน้ําตาล 

ถอดฝาขวด ริน/เท ของเหลวที่

บรรจุภายในออก ทําความสะอาด 

และเก็บรวบรวม 

แก้ว 1 บาท , ขวดน้ําเปล่า 0.6 

บาท , ขวดและกล่องเบียร์ลีโอ 

8.50 บาท/กล่อง ,  ขวดและ

กล่องเบียร์  Hineken 15 บาท/

กล่อง 

โลหะ/อโลหะ - วัสดุหรือเศษเหล็กทุกชนิด 

- กระป๋องบรรจุอาหารที่ไม่เป็นสนิม 

- เครื่องดื่มที่เป็นอลูมิเนียม 

- ทองแดง ทองเหลือง ตะกั่ว 

ริน/เท ของเหลวที่บรรจุภายในออก 

ทําความสะอาด จากนั้นทําให้แบน

เพื่อประหยัดเนื้อที่และเก็บรวบรวม 

กรณีเศษทองแดงให้มัดรวมไว้ 

กระป๋องอลูมิเนียม 42 บาท 

อลูมิเนียม 47 บาท 

เศษเหล็กหนา 11.70 บาท 

เศษเหล็กบาง 11 บาท 

สังกะสี 5.90 บาท 

 

ทุกคนสามารถทําให้...ขยะ...ลดลงได ้

 เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลด

ปริมาณขยะได้ โดยเริ่มที่คนในครอบครัว และชักชวน

ไปสู่ชุมชน หมู่บ้าน ที่ทํางาน ให้ช่วยกันลด คัดแยกขยะ 

เพื่อให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยสามารถทําได้ดังนี้ 

 

ลดการใช้ (Reduce) 

 1. ลดการขนขยะเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กระดาษห่อของ 

โฟม หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

 2. ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ํายาล้างจาน น้ํายาปรับผ้านุ่ม สบู่เหลว น้ํายารีด

ผ้า น้ํายาทําความสะอาด เครื่องสําอาง ถ่านชนิดชาร์จได้ ฯลฯ 

 3. ลดปริมาณขยะมูลฝอยอนัตรายในบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีภายในบ้าน 

เช่น ยากําจัดแมลงหรือน้ํายาทําความสะอาดต่างๆ ควรหันไปใช้วิธีทางธรรมชาติ เช่น ใช้

เปลือกส้มแห้งนํามาเผาไล่ยุง หรือใช้ผลมะนาวเพื่อดับกลิ่นภายในห้องน้ํา 

 4. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกําจัดยาก โดยใช้ถุงผ้าหรือ

ตะกร้าในการจับจ่ายซื้อของ 
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ขยะ...เปน็สิ่งมีค่า 

 ท่านทราบหรือไม่ว่าขยะก่อให้เกิดรายได้ เปลี่ยนจากขยะไร้ค่ามาเป็นเงิน ปัจจุบัน

ได้กลายเป็นอาชีพๆ หนึ่ง คือ อาชีพรับซื้อของเก่า และขายส่งไปยังโรงงานเพื่อนําไป  

แปรรูปกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ราคาที่ซื้อขายกันนั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ

ความต้องการของตลาด ทั้งนี้ วิธีการแยกประเภทวัสดุรีไซเคิล เพื่อขายให้ได้ราคาดี ทําได้

ง่ายๆ ดังนี้ 
ประเภท ประเภทที่ขายได้ วิธีเก็บ ราคา (บาท/กก.) 

กระดาษ - กระดาษหนังสือพิมพ ์

- กระดาษสมุด 

- หนังสือ , นิตยสาร 

- กระดาษกล่อง 

- กระดาษขาว-ดํา 

- แผ่นพับ 

คัดแยกเป็นประเภท และมัดให้

เรียบร้อย เวลาจําหน่ายจะได้ราคา

ที่ดีกว่า เนื่องจากกระดาษแต่ละ

ประเภทมีราคาที่รับซ้ือแตกต่างกัน 

กระดาษขาวดํา  8  บาท 

กล่องกระดาษ  5.50  บาท 

กระดาษหนังสือพิมพ์ 5.4 บาท 

เศษกระดาษ  1.40  บาท 

พลาสติก - ภาชนะพลาสติกบรรจุยาสระผม 

  ครีมอาบน้ํา 

- ถุงพลาสตกิเหนียว 

- ถังน้ํา กะละมัง 

- ขวดน้ํามันพืช ขวดน้ําดื่มชนิดใส 

- บรรจุภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมาย 

  รีไซเคิล 

- ขวดน้ําพลาสติกสีขาวขุ่น 

ถอดฝาขวด ริน/เท ของเหลวที่

บรรจุภายในออกทําความสะอาด 

จากนั้นทําให้แบน เพื่อประหยัด 

เ นื้ อ ที่  และ เ ก็ บ ร วบ ร วมแย ก

ประเภทเป็นพลาสติกสีขาวขุ่น 

พลาสติกใส  และพลาสติกอื่นๆ 

เนื่องจากพลาสติกแต่ละประเภทมี

ราคาแตกต่างกัน 

พลาสติกขวดน้ําใส 19.50 บาท 

พลาสติกขวดน้ําขุ่น 20.50 บาท 

ถุงพลาสติก 1.50 บาท 

เศษพลาสติกรวม 9 บาท 

 

แก้ว - ขวดหรือภาชนะแก้วสําหรับบรรจุ

อาหารเครื่องดื่มทุกชนิด ทั้งที่มีสีใส 

เขียว และน้ําตาล 

ถอดฝาขวด ริน/เท ของเหลวที่

บรรจุภายในออก ทําความสะอาด 

และเก็บรวบรวม 

แก้ว 1 บาท , ขวดน้ําเปล่า 0.6 

บาท , ขวดและกล่องเบียร์ลีโอ 

8.50 บาท/กล่อง ,  ขวดและ

กล่องเบียร์  Hineken 15 บาท/

กล่อง 

โลหะ/อโลหะ - วัสดุหรือเศษเหล็กทุกชนิด 

- กระป๋องบรรจุอาหารที่ไม่เป็นสนิม 

- เครื่องดื่มที่เป็นอลูมิเนียม 

- ทองแดง ทองเหลือง ตะกั่ว 

ริน/เท ของเหลวที่บรรจุภายในออก 

ทําความสะอาด จากนั้นทําให้แบน

เพื่อประหยัดเนื้อที่และเก็บรวบรวม 

กรณีเศษทองแดงให้มัดรวมไว้ 

กระป๋องอลูมิเนียม 42 บาท 

อลูมิเนียม 47 บาท 

เศษเหล็กหนา 11.70 บาท 

เศษเหล็กบาง 11 บาท 

สังกะสี 5.90 บาท 

 

ทุกคนสามารถทําให้...ขยะ...ลดลงได ้

 เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลด

ปริมาณขยะได้ โดยเริ่มที่คนในครอบครัว และชักชวน

ไปสู่ชุมชน หมู่บ้าน ที่ทํางาน ให้ช่วยกันลด คัดแยกขยะ 

เพื่อให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยสามารถทําได้ดังนี้ 

 

ลดการใช้ (Reduce) 

 1. ลดการขนขยะเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กระดาษห่อของ 

โฟม หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

 2. ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ํายาล้างจาน น้ํายาปรับผ้านุ่ม สบู่เหลว น้ํายารีด

ผ้า น้ํายาทําความสะอาด เครื่องสําอาง ถ่านชนิดชาร์จได้ ฯลฯ 

 3. ลดปริมาณขยะมูลฝอยอนัตรายในบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีภายในบ้าน 

เช่น ยากําจัดแมลงหรือน้ํายาทําความสะอาดต่างๆ ควรหันไปใช้วิธีทางธรรมชาติ เช่น ใช้

เปลือกส้มแห้งนํามาเผาไล่ยุง หรือใช้ผลมะนาวเพื่อดับกลิ่นภายในห้องน้ํา 

 4. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกําจัดยาก โดยใช้ถุงผ้าหรือ

ตะกร้าในการจับจ่ายซื้อของ 
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ลดการใช้ (Reduce)

ทุกคนสามารถทำาให้...ขยะ...ลดลงได้
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ใช้ซ้ํา (Reuse)  

 1. นําของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกที่ไม่เปรอะเปื้อนก็ให้เก็บไว้ใช้

ใส่ของอีกครั้ง หรือใช้เป็นถุงใส่ขยะในบ้าน 

 2. นําสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การนํายางรถยนต์มาทําเก้าอ้ี 

การนําขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ แจกัน การนําเศษผ้ามาทําเปลนอน เป็นต้น 

 3. ใช้กระดาษทั้งสองหน้า 

 

 

 

 

 

การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการนําวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว 

พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ นอกจากจะเป็นการลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรา

สามารถทําได้โดย 

 1. คัดแยกขยะรีไซเคิล แต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/

อโลหะ 

 2. นําไปขาย/บริจาค/นําเข้าธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข ่

 3. ขยะเหล่าน้ีก็จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 

 

 

 

 

กิจกรรมการนาํขยะกลับมาใช้ประโยชน ์

 ก่อนที่จะนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ต้องมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย

ภายในบ้านเพื่อเป็นการสะดวกแก่ผู้เก็บขนและสามารถนําขยะบางชนิดไปขายเพ่ือเพิ่ม

รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมทั้งง่ายต่อการนําไปกําจัด โดยสามารถทําได้ดังนี้ 

 
ประเภท แยกวิธีใด เอาไว้ทําอะไร 

ขยะอินทรีย์ 

- คัดแยกอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ออกจากขยะอื่น 

- จัดหาภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อแยกเศษอาหาร ผัก  

  ผลไม้ 

- รวบรวมเศษอาหารไว้เลี้ยงสัตว์ 

- นําเศษผัก ผลไม้และเศษอาหารไปทําขยะหอม หรือน้ํา

หมักจุลินทรีย์ 

- เศษกิ่งไม้ ใบไม้ ผสมกับกากที่ได้จากการทําขยะหอม

กลายเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ 

ขยะรีไซเคิล 

- แยกขยะรีไซเคิลที่ขายได้ แต่ละประเภทให้เป็น 

  ระเบียบ เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ หรือ 

  จําหน่าย 

- รวบรวมมาเข้ากิจกรรมของชุมชน เช่น ธนาคารขยะ ขยะ 

  แลกไข่ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 

- นํามาใช้ซํ้าโดยประยุกต์เป็นอุปกรณ์ในบ้าน เช่นขวดน้ํา 

  พลาสติกมาตัดเพื่อปลูกต้นไม้ กระป๋องน้ําอัดลม ตัดฝาใช ้

  เป็นแก้วน้ํา ขวดแก้ว ขวดพลาสติกมาใส่กาแฟ เครื่องปรุง 

  ต่างๆ หรือผงซักฟอกชนิดเติม ฯลฯ 

ขยะ

อันตราย 

- แยกขยะอันตรายออกจากขยะอื่นๆ โดยในการ

คัดแยกต้องระวังไม่ให้ขยะอันตราย สารเคมีที่

บรรจุอยู่สัมผัสร่างกายหรือเข้าตา 

- ขยะอันตรายเหล่านีไ้ม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ซํ้าอีก 

  แต่ท่านสามารถช่วยป้องกันปัญหาภาวะมลพิษจากขยะได้  

  โดยรวบรวมนําไปกําจัดอย่างถูกวิธี 

 

หลังจากคัดแยกขยะแล้ว ก็จะได้ขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยแบ่งออกเป็น 

2 กิจกรรมใหญ่ ตามประเภทขยะดังนี้ 
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ใช้ซ้ำา (Reuse)

การรีไซเคิล (Recycle)
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ใช้ซ้ํา (Reuse)  

 1. นําของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกที่ไม่เปรอะเปื้อนก็ให้เก็บไว้ใช้

ใส่ของอีกครั้ง หรือใช้เป็นถุงใส่ขยะในบ้าน 

 2. นําสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การนํายางรถยนต์มาทําเก้าอ้ี 

การนําขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ แจกัน การนําเศษผ้ามาทําเปลนอน เป็นต้น 

 3. ใช้กระดาษทั้งสองหน้า 

 

 

 

 

 

การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการนําวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว 

พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ นอกจากจะเป็นการลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรา

สามารถทําได้โดย 

 1. คัดแยกขยะรีไซเคิล แต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/

อโลหะ 

 2. นําไปขาย/บริจาค/นําเข้าธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข ่

 3. ขยะเหล่าน้ีก็จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 

 

 

 

 

กิจกรรมการนาํขยะกลับมาใช้ประโยชน ์

 ก่อนที่จะนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ต้องมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย

ภายในบ้านเพื่อเป็นการสะดวกแก่ผู้เก็บขนและสามารถนําขยะบางชนิดไปขายเพ่ือเพิ่ม

รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมทั้งง่ายต่อการนําไปกําจัด โดยสามารถทําได้ดังนี้ 

 
ประเภท แยกวิธีใด เอาไว้ทําอะไร 

ขยะอินทรีย์ 

- คัดแยกอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ออกจากขยะอื่น 

- จัดหาภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อแยกเศษอาหาร ผัก  

  ผลไม้ 

- รวบรวมเศษอาหารไว้เลี้ยงสัตว์ 

- นําเศษผัก ผลไม้และเศษอาหารไปทําขยะหอม หรือน้ํา

หมักจุลินทรีย์ 

- เศษกิ่งไม้ ใบไม้ ผสมกับกากที่ได้จากการทําขยะหอม

กลายเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ 

ขยะรีไซเคิล 

- แยกขยะรีไซเคิลที่ขายได้ แต่ละประเภทให้เป็น 

  ระเบียบ เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ หรือ 

  จําหน่าย 

- รวบรวมมาเข้ากิจกรรมของชุมชน เช่น ธนาคารขยะ ขยะ 

  แลกไข่ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 

- นํามาใช้ซํ้าโดยประยุกต์เป็นอุปกรณ์ในบ้าน เช่นขวดน้ํา 

  พลาสติกมาตัดเพื่อปลูกต้นไม้ กระป๋องน้ําอัดลม ตัดฝาใช ้

  เป็นแก้วน้ํา ขวดแก้ว ขวดพลาสติกมาใส่กาแฟ เครื่องปรุง 

  ต่างๆ หรือผงซักฟอกชนิดเติม ฯลฯ 

ขยะ

อันตราย 

- แยกขยะอันตรายออกจากขยะอื่นๆ โดยในการ

คัดแยกต้องระวังไม่ให้ขยะอันตราย สารเคมีที่

บรรจุอยู่สัมผัสร่างกายหรือเข้าตา 

- ขยะอันตรายเหล่านีไ้ม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ซํ้าอีก 

  แต่ท่านสามารถช่วยป้องกันปัญหาภาวะมลพิษจากขยะได้  

  โดยรวบรวมนําไปกําจัดอย่างถูกวิธี 

 

หลังจากคัดแยกขยะแล้ว ก็จะได้ขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยแบ่งออกเป็น 

2 กิจกรรมใหญ่ ตามประเภทขยะดังนี้ 
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กิจกรรมการนำาขยะกลับมาใช้ประโยชน์
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1. การใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย ์

 1.1 การทําปุ๋ยหมัก นําเศษอาหารสด/เศษพืช/ขี้เลื่อย/ชานอ้อย/เศษใบไม้แห้ง/

เศษหญ้าแห้ง ผสมรวมกันในอัตราส่วนขยะสดต่อเศษพืชเท่ากับ 1 : 4 และกองบนพื้นดิน 

การต้ังกองจะทําเป็นชั้นๆ ระหว่างเศษพืช และปุ๋ยคอก ขนาดของกองกว้าง 2.5 เมตร สูง 

1.2 เมตร ยาว 4 เมตร กวนวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาท ีเติมเศษอาหารทุกวันเป็นเวลา 2 

สัปดาห์ เมื่อครบ 2 สัปดาห์ หยุดเติมอาหาร ถ่ายออกจากถังหมัก 3 ใน 4 ส่วน ทิ้งไว้ให้

เป็นปุ๋ยที่สมบูรณ์อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ ปุ๋ยหมักชุดแรกนําไปใช้ปลูกพืช ผสมกับดิน

เพื่อเพิ่มอาหารพืชได้ 1 ส่วนที่เหลือเก็บไว้ใช้เป็นหัวเช้ือในการเริ่มต้นหมกัต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ปุ๋ยน้ําชีวภาพที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ 

 - ขยะอินทรีย ์ได้แก่ เศษพืช ผัก ผลไม้ เศษอาหาร เป็นต้น โดยจะต้องเป็นขยะ

สดๆ 0.5 ถัง 

 - กากน้ําตาล 1 ลิตร 

 - น้ําหมักจลุินทรีย์ 1 ลิตร 

 - น้ําสะอาด 0.5 ถัง 

 (หรือใช้อัตราส่วน ขยะอินทรีย์ 3 ก.ก. : กากน้ําตาล 1 ก.ก. : หัวเช้ือ/นํ้าหมัก

จุลินทรีย์ 1 ก.ก.) 

 อุปกรณ์ 

      - ถังพลาสติกมีฝาปิดขนาด 20-40 ลิตร 

      - ถุงปุ๋ย 

 วิธีทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 
 

เศษอาหารสด/เศษพืชพวกขี้เลื่อย  

ชานอ้อย เศษใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง 

ผสมในอัตราส่วน ขยะสด : เศษพืช เท่ากับ 1 :  4 

เติมขยะเศษอาหารทุกวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

กวนวันละ 3 คร้ัง คร้ังละ 5 นาที 

ครบ 2 สัปดาห์ หยุดเติมเศษอาหาร 

ถ่ายออกจากถังหมัก 3 ใน 4 ส่วน 

ทิ้งไว้ให้เป็นปุ๋ยที่สมบูรณ์ 

อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ 

1 ส่วนที่เหลือเก็บไว้เป็นหัวเชื้อ 

ในการเริ่มต้นหมักต่อไป 

ปุ๋ยหมักชุดแรก นําไปใช้ปลูกพืช 

ผสมกับดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช 

ปุ๋ยหมักชุดที่ 2 

ดําเนินการหมักต่อ 

1. เติมนํ้าสะอาดลงในถัง

พลาสติก ประมาณครึ่งถัง 

2. จากน้ันเตมิกากนํ้าตาล

และหัวเช้ือจุลินทรีย์ ผสมให้
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คู่มือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอยชุมชน 

3. นําเศษวัสดุใส่ถุงปุ๋ย ผูกปากถุง 

แล้วนําไปแช่ให้จมน้ําเป็นเวลา 7 

วัน ปิดฝา แล้วเก็บในที่ร่ม 
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1. การใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย ์

 1.1 การทําปุ๋ยหมัก นําเศษอาหารสด/เศษพืช/ขี้เลื่อย/ชานอ้อย/เศษใบไม้แห้ง/

เศษหญ้าแห้ง ผสมรวมกันในอัตราส่วนขยะสดต่อเศษพืชเท่ากับ 1 : 4 และกองบนพื้นดิน 

การต้ังกองจะทําเป็นชั้นๆ ระหว่างเศษพืช และปุ๋ยคอก ขนาดของกองกว้าง 2.5 เมตร สูง 

1.2 เมตร ยาว 4 เมตร กวนวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาท ีเติมเศษอาหารทุกวันเป็นเวลา 2 

สัปดาห์ เมื่อครบ 2 สัปดาห์ หยุดเติมอาหาร ถ่ายออกจากถังหมัก 3 ใน 4 ส่วน ทิ้งไว้ให้

เป็นปุ๋ยที่สมบูรณ์อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ ปุ๋ยหมักชุดแรกนําไปใช้ปลูกพืช ผสมกับดิน

เพื่อเพิ่มอาหารพืชได้ 1 ส่วนที่เหลือเก็บไว้ใช้เป็นหัวเช้ือในการเริ่มต้นหมกัต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ปุ๋ยน้ําชีวภาพที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ 

 - ขยะอินทรีย ์ได้แก่ เศษพืช ผัก ผลไม้ เศษอาหาร เป็นต้น โดยจะต้องเป็นขยะ

สดๆ 0.5 ถัง 

 - กากน้ําตาล 1 ลิตร 

 - น้ําหมักจลุินทรีย์ 1 ลิตร 

 - น้ําสะอาด 0.5 ถัง 

 (หรือใช้อัตราส่วน ขยะอินทรีย์ 3 ก.ก. : กากน้ําตาล 1 ก.ก. : หัวเช้ือ/นํ้าหมัก

จุลินทรีย์ 1 ก.ก.) 

 อุปกรณ ์

      - ถังพลาสติกมีฝาปิดขนาด 20-40 ลิตร 

      - ถุงปุ๋ย 

 วิธีทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 
 

เศษอาหารสด/เศษพืชพวกขี้เลื่อย  

ชานอ้อย เศษใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง 

ผสมในอัตราส่วน ขยะสด : เศษพืช เท่ากับ 1 :  4 

เติมขยะเศษอาหารทุกวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

กวนวันละ 3 คร้ัง คร้ังละ 5 นาที 

ครบ 2 สัปดาห์ หยุดเติมเศษอาหาร 

ถ่ายออกจากถังหมัก 3 ใน 4 ส่วน 

ทิ้งไว้ให้เป็นปุ๋ยที่สมบูรณ์ 

อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ 

1 ส่วนที่เหลือเก็บไว้เป็นหัวเชื้อ 

ในการเริ่มต้นหมักต่อไป 

ปุ๋ยหมักชุดแรก นําไปใช้ปลูกพืช 

ผสมกับดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช 

ปุ๋ยหมักชุดที ่2 

ดําเนินการหมักต่อ 

1. เติมนํ้าสะอาดลงในถัง

พลาสติก ประมาณครึ่งถัง 

2. จากน้ันเตมิกากนํ้าตาล

และหัวเช้ือจุลินทรีย์ ผสมให้
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3. นําเศษวัสดุใส่ถุงปุ๋ย ผูกปากถุง 

แล้วนําไปแช่ให้จมน้ําเป็นเวลา 7 

วัน ปิดฝา แล้วเก็บในที่ร่ม 



คู่มือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอยชุมชน

การนํามาใช้ประโยชน์ 

      - ผสมนํ้า 1 : 500 ใช้ฉีดพ่นหรือรดต้นพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโต และใช้เป็น

หัวเช้ือจุลินทรีย์ 

      - ใช้ราดดับกลิ่นในห้องน้ํา และราดลงบ่อเกรอะช่วยให้ส้วมไม่เต็มเร็ว 

      - นําไปทําน้ํายาเอนกประสงค์ โดยใช้น้ําหมักที่ทําจากผลไม้รสเปรี้ยว จึงมี

ประโยชน์ใช้ในการซักล้างและทําความสะอาดได้หลายอย่าง เช่น ล้างจาน, ซักผ้า , ล้างรถ 

, ล้างห้องน้ํา ฯลฯ ซึ่งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

การทํานํ้ายาเอนกประสงค์ 

ส่วนผสม สําหรับการทํานํ้ายาเอนกประสงค์ (20 ลิตร) 

1. เอ็น 70 จํานวน 1 กิโลกรัม 

2. น้ําเกลือ 5 ลิตร (เกลือ 1.5 กิโลกรัมต้มกับนํ้า 5 ลิตร) 

3. น้ําด่างขี้เถ้า 5 ลิตร (ขี้เถ้า 1.5 ก.ก. หมักกับนํ้า 10 ลิตรทิ้งไว้ 7 วันขึ้นไปกรองเอา 

   แต่น้ําใส)  

4. น้ําหมักจากผลไม้รสเปรี้ยว จํานวน 5 ลิตร 

วิธีทํา 

1.นําเอ็น 70 เทใส่ถังกวนให้เอ็น 70 แตกเป็นสีขุ่นใหท้ั่ว 

2.ใส่น้ําเกลือคอ่ยๆ เทลงในถงักวนให้เอ็น 70 จนแตกเป็นฟองค่อยๆ กวนจนน้ําเกลือหมด 

3.เมื่อน้ําเกลือละลายเอ็น 70 หมดแล้วแตกเป็นฟองให้เอาน้ําด่างเท ผสมเข้าไปกวนใน 

  ทิศทางเดียวกันจนแตกฟองหมด 

4.ใส่น้ําหมักผลไม้รสเปรี้ยวลงไปกวนในทิศทางเดียวกันสังเกตว่านํ้ายา จะข้นขึ้นเรื่อยๆ 

   (เป็นการทําปฏิกิริยาของกรดกับด่าง) กวนไปเรื่อยๆ จนเข้ากัน 

5.ตรวจดูความเหลวตามความพอใจของเรา ทิ้งไว้ 1 คืนอาจทําให้หนืดขึ้นอีกเล็กน้อย ทิง้ 

   ไว้ให้ฟองยุบตัว รุ่งเช้านํ้ายาเอนกประสงค์ที่ได้ จะใสและไม่มีฟอง จากนั้นนําไปกรอกใส ่

   ภาชนะที่ต้องการเก็บไว้ใช้ 

1.3 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์  

- การเลี้ยงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต์ 

 อุปกรณ์ 

      1. วงบ่อซีเมนต์ที่เทพื้นและต่อท่อระบายน้ําหมัก  

      2. พ้ืนเลี้ยงไส้เดือนดิน ประกอบด้วยดินร่วน 4 ส่วน มลูวัวแห้ง 1 ส่วน 

      3. เครื่องบดเปลือกไข่ สาํหรับบดเปลือกไข่ ใช้เพื่อปรับค่ากรด-ด่าง 

      4. พลั่ว/จอบ/คราด ใช้เตรียมพ้ืนเลี้ยง และเก็บมูลไส้เดือนดิน 

      5. สายยางรดนํ้า/บัวรดนํ้า สําหรับใสน่้ําในบ่อเลี้ยงเพิ่มความช้ืน 

      6. ถุงมือ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเวลาปฏิบัติงาน 

      7. ตะแกรงคัดแยก สําหรับคัดแยกตัวไส้เดือนดินออกจากมูลไส้เดือนดิน 

      8. ตัวไส้เดือนดิน 

      9. แผ่นพลาสติกสีดํา ใช้ผึง่มูลไส้เดือนดินเพื่อลดความช้ืน 

      10. ภาชนะรองรับนํ้าหมักมูลไส้เดือนดิน 

 วิธีเลี้ยง 

      1. นําวงบ่อไปตั้งไว้ในบริเวณที่ไม่มีแสงแดด/ไม่โดนฝน และอากาศถ่ายเทได้

สะดวก (ต้ังบริเวณใกล้ๆ กับห้องครัว หรือใต้ชายคา) 

      2. ล้างวงบ่อซีเมนต์ 2-3 รอบ และขังน้ําในวงบ่อ โดยแช่ต้นกล้วยทิ้งไว้

ประมาณ 3-5 วัน (ลดความเค็มของปูนซึ่งเป็นอันตรายต่อไส้เดือนดิน) 

      3. นําก้อนกรวดขนาดเล็กใส่ในตาข่ายไนล่อน มัดเป็นตุ้มวางไว้ที่ปากท่อ

ระบายน้ําหมักด้านในของบ่อ (ป้องกันพื้นเลี้ยงอุดตันท่อ) 

      4. เตรียมพ้ืนเลี้ยง โดยใช้ดินร่วน 4 ส่วน 

มูลวัวแห้ง 1 สว่น ผสมให้เข้ากัน  

 

 

11 

คู่มือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอยชุมชน 

12 

คู่มือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอยชุมชน 
11

การนํามาใช้ประโยชน์ 

      - ผสมนํ้า 1 : 500 ใช้ฉีดพ่นหรือรดต้นพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโต และใช้เป็น

หัวเช้ือจุลินทรีย์ 

      - ใช้ราดดับกลิ่นในห้องน้ํา และราดลงบ่อเกรอะช่วยให้ส้วมไม่เต็มเร็ว 

      - นําไปทําน้ํายาเอนกประสงค์ โดยใช้น้ําหมักที่ทําจากผลไม้รสเปรี้ยว จึงมี

ประโยชน์ใช้ในการซักล้างและทําความสะอาดได้หลายอย่าง เช่น ล้างจาน, ซักผ้า , ล้างรถ 

, ล้างห้องน้ํา ฯลฯ ซึ่งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

การทํานํ้ายาเอนกประสงค์ 

ส่วนผสม สําหรับการทํานํ้ายาเอนกประสงค์ (20 ลิตร) 

1. เอ็น 70 จํานวน 1 กิโลกรัม 

2. น้ําเกลือ 5 ลิตร (เกลือ 1.5 กิโลกรัมต้มกับนํ้า 5 ลิตร) 

3. น้ําด่างขี้เถ้า 5 ลิตร (ขี้เถ้า 1.5 ก.ก. หมักกับนํ้า 10 ลิตรทิ้งไว้ 7 วันขึ้นไปกรองเอา 

   แต่น้ําใส)  

4. น้ําหมักจากผลไม้รสเปรี้ยว จํานวน 5 ลิตร 

วิธีทํา 

1.นําเอ็น 70 เทใส่ถังกวนให้เอ็น 70 แตกเป็นสีขุ่นใหท้ั่ว 

2.ใส่น้ําเกลือคอ่ยๆ เทลงในถงักวนให้เอ็น 70 จนแตกเป็นฟองค่อยๆ กวนจนน้ําเกลือหมด 

3.เมื่อน้ําเกลือละลายเอ็น 70 หมดแล้วแตกเป็นฟองให้เอาน้ําด่างเท ผสมเข้าไปกวนใน 

  ทิศทางเดียวกันจนแตกฟองหมด 

4.ใส่น้ําหมักผลไม้รสเปรี้ยวลงไปกวนในทิศทางเดียวกันสังเกตว่านํ้ายา จะข้นขึ้นเรื่อยๆ 

   (เป็นการทําปฏิกิริยาของกรดกับด่าง) กวนไปเรื่อยๆ จนเข้ากัน 

5.ตรวจดูความเหลวตามความพอใจของเรา ทิ้งไว้ 1 คืนอาจทําให้หนืดขึ้นอีกเล็กน้อย ทิง้ 

   ไว้ให้ฟองยุบตัว รุ่งเช้านํ้ายาเอนกประสงค์ที่ได้ จะใสและไม่มีฟอง จากนั้นนําไปกรอกใส ่

   ภาชนะที่ต้องการเก็บไว้ใช้ 

1.3 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์  

- การเลี้ยงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต์ 

 อุปกรณ์ 

      1. วงบ่อซีเมนต์ที่เทพื้นและต่อท่อระบายน้ําหมัก  

      2. พ้ืนเลี้ยงไส้เดือนดิน ประกอบด้วยดินร่วน 4 ส่วน มลูวัวแห้ง 1 ส่วน 

      3. เครื่องบดเปลือกไข่ สาํหรับบดเปลือกไข่ ใช้เพื่อปรับค่ากรด-ด่าง 

      4. พลั่ว/จอบ/คราด ใช้เตรียมพ้ืนเลี้ยง และเก็บมูลไส้เดือนดิน 

      5. สายยางรดนํ้า/บัวรดนํ้า สําหรับใสนํ้่าในบ่อเลี้ยงเพิ่มความช้ืน 

      6. ถุงมือ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเวลาปฏิบัติงาน 

      7. ตะแกรงคัดแยก สําหรับคัดแยกตัวไส้เดือนดินออกจากมูลไส้เดือนดิน 

      8. ตัวไส้เดือนดิน 

      9. แผ่นพลาสติกสีดํา ใช้ผึง่มูลไส้เดือนดินเพื่อลดความช้ืน 

      10. ภาชนะรองรับนํ้าหมักมูลไส้เดือนดิน 

 วิธีเลี้ยง 

      1. นําวงบ่อไปตั้งไว้ในบริเวณที่ไม่มีแสงแดด/ไม่โดนฝน และอากาศถ่ายเทได้

สะดวก (ต้ังบริเวณใกล้ๆ กับห้องครัว หรือใต้ชายคา) 

      2. ล้างวงบ่อซีเมนต์ 2-3 รอบ และขังน้ําในวงบ่อ โดยแช่ต้นกล้วยทิ้งไว้

ประมาณ 3-5 วัน (ลดความเค็มของปูนซึ่งเป็นอันตรายต่อไส้เดือนดิน) 

      3. นําก้อนกรวดขนาดเล็กใส่ในตาข่ายไนล่อน มัดเป็นตุ้มวางไว้ที่ปากท่อ

ระบายน้ําหมักด้านในของบ่อ (ป้องกันพื้นเลี้ยงอุดตันท่อ) 

      4. เตรียมพ้ืนเลี้ยง โดยใช้ดินร่วน 4 ส่วน 

มูลวัวแห้ง 1 สว่น ผสมให้เข้ากัน  
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การทำาน้ำายาเอนกประสงค์



คู่มือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอยชุมชน

การนํามาใช้ประโยชน์ 

      - ผสมนํ้า 1 : 500 ใช้ฉีดพ่นหรือรดต้นพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโต และใช้เป็น

หัวเช้ือจุลินทรีย์ 

      - ใช้ราดดับกลิ่นในห้องน้ํา และราดลงบ่อเกรอะช่วยให้ส้วมไม่เต็มเร็ว 

      - นําไปทําน้ํายาเอนกประสงค์ โดยใช้น้ําหมักที่ทําจากผลไม้รสเปรี้ยว จึงมี

ประโยชน์ใช้ในการซักล้างและทําความสะอาดได้หลายอย่าง เช่น ล้างจาน, ซักผ้า , ล้างรถ 

, ล้างห้องน้ํา ฯลฯ ซึ่งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
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   แต่น้ําใส)  

4. น้ําหมักจากผลไม้รสเปรี้ยว จํานวน 5 ลิตร 

วิธีทํา 

1.นําเอ็น 70 เทใส่ถังกวนให้เอ็น 70 แตกเป็นสีขุ่นใหท้ั่ว 

2.ใส่น้ําเกลือคอ่ยๆ เทลงในถงักวนให้เอ็น 70 จนแตกเป็นฟองค่อยๆ กวนจนน้ําเกลือหมด 

3.เมื่อน้ําเกลือละลายเอ็น 70 หมดแล้วแตกเป็นฟองให้เอาน้ําด่างเท ผสมเข้าไปกวนใน 

  ทิศทางเดียวกันจนแตกฟองหมด 

4.ใส่น้ําหมักผลไม้รสเปรี้ยวลงไปกวนในทิศทางเดียวกันสังเกตว่านํ้ายา จะข้นขึ้นเรื่อยๆ 

   (เป็นการทําปฏิกิริยาของกรดกับด่าง) กวนไปเรื่อยๆ จนเข้ากัน 

5.ตรวจดูความเหลวตามความพอใจของเรา ทิ้งไว้ 1 คืนอาจทําให้หนืดขึ้นอีกเล็กน้อย ทิง้ 

   ไว้ให้ฟองยุบตัว รุ่งเช้านํ้ายาเอนกประสงค์ที่ได้ จะใสและไม่มีฟอง จากนั้นนําไปกรอกใส ่

   ภาชนะที่ต้องการเก็บไว้ใช้ 

1.3 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์  

- การเลี้ยงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต์ 

 อุปกรณ์ 

      1. วงบ่อซีเมนต์ที่เทพื้นและต่อท่อระบายน้ําหมัก  

      2. พ้ืนเลี้ยงไส้เดือนดิน ประกอบด้วยดินร่วน 4 ส่วน มลูวัวแห้ง 1 ส่วน 

      3. เครื่องบดเปลือกไข่ สาํหรับบดเปลือกไข่ ใช้เพื่อปรับค่ากรด-ด่าง 

      4. พลั่ว/จอบ/คราด ใช้เตรียมพ้ืนเลี้ยง และเก็บมูลไส้เดือนดิน 

      5. สายยางรดน้ํา/บัวรดนํ้า สําหรับใสน่้ําในบ่อเลี้ยงเพิ่มความช้ืน 

      6. ถุงมือ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเวลาปฏิบัติงาน 

      7. ตะแกรงคัดแยก สําหรับคัดแยกตัวไส้เดือนดินออกจากมูลไส้เดือนดิน 

      8. ตัวไส้เดือนดิน 

      9. แผ่นพลาสติกสีดํา ใช้ผึง่มูลไส้เดือนดินเพื่อลดความช้ืน 

      10. ภาชนะรองรับนํ้าหมักมูลไส้เดือนดิน 

 วิธีเลี้ยง 

      1. นําวงบ่อไปตั้งไว้ในบริเวณที่ไม่มีแสงแดด/ไม่โดนฝน และอากาศถ่ายเทได้

สะดวก (ต้ังบริเวณใกล้ๆ กับห้องครัว หรือใต้ชายคา) 

      2. ล้างวงบ่อซีเมนต์ 2-3 รอบ และขังน้ําในวงบ่อ โดยแช่ต้นกล้วยทิ้งไว้

ประมาณ 3-5 วัน (ลดความเค็มของปูนซึ่งเป็นอันตรายต่อไส้เดือนดิน) 

      3. นําก้อนกรวดขนาดเล็กใส่ในตาข่ายไนล่อน มัดเป็นตุ้มวางไว้ที่ปากท่อ

ระบายน้ําหมักด้านในของบ่อ (ป้องกันพื้นเลี้ยงอุดตันท่อ) 

      4. เตรียมพ้ืนเลี้ยง โดยใช้ดินร่วน 4 ส่วน 

มูลวัวแห้ง 1 สว่น ผสมให้เข้ากัน  
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     5. เพิ่มความช้ืนพื้นเลี้ยง โดยรดน้ําลง

พ้ืนเลี้ยงและคลุกให้เข้ากันจนพื้นเลี้ยงมีความชื้น

ประมาณ 80% ตรวจสอบความชื้นโดยนําพ้ืนเลี้ยง

มากําในมือต้องไม่มีน้ําไหลซมึออกมาตามซอกมือ 

และเมื่อคลายมือออก พ้ืนเลี้ยงต้องไม่แตกตัวออก

จากกันในทันท ี 

      6. ใส่พ้ืนเลี้ยงในวงบ่อหนา 3 นิ้ว 

      7. ใส่ไส้เดอืนดิน 1 กิโลกรัม/วงบ่อ

ซีเมนต์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร (สามารถใส่ได้

น้อยกว่าน้ีตามปริมาณไส้เดือนดินที่มี) 

      8. ทาสบู่หรือน้ํายาล้างจานรอบๆ ปาก

บ่อที่เลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อป้องกันไส้เดือนดินหนี (ทา

เป็นแถบกว้าง 1-2 นิ้ว) 

      9. ใส่มูลวัวบางๆ และใสข่ยะ

อินทรีย์ในครัวให้ไส้เดือนดินย่อยสลาย 

      10. ปิดฝาบ่อด้วยแผ่นวัสดุที่หาได้ 

เช่น ไม้อัด ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ ที่สามารถ

ป้องกันแสง ฝน และแมลงศตัรูไส้เดือนดินได้ 

และเจาะรูระบายอากาศบริเวณฝาไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

- การเลี้ยงไส้เดือนดินในโรงเรือนขนาดเล็ก ขนาด 1 X 2 เมตร 

 อุปกรณ์การเลี้ยงไส้เดือนดิน 

      1. อุปกรณ์สําหรับสร้างโรงเรือน เช่น อิฐบล็อก ไม้ ปูนซีเมนต์ กระเบื้องมุง

หลังคา หรือสร้างจากวัสดุในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ หลังคามุงจาก เป็นต้น  

      ส่วนอุปกรณ์ที่เหลือเหมือนกับการเลี้ยงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต์ 

 การสร้างบ่อเลี้ยง 

      1. เลือกพื้นที่ที่จะสร้างโรงเรือน และวัดพ้ืนที่พร้อมปักไม้ระบุตําแหน่งที่จะใช้

ฝังเสาบ่อและโรงเรือน 

      2. ฝังเสาโรงเรือน (ยาว 2 เมตร) และเสาบ่อ (ยาว 1 เมตร)  

      3. สร้างบ่อเลี้ยงขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 0.8-1 เมตร 

      5. เทพื้นบอ่ให้มีความลาดเอียง 1-2 % และต่อท่อระบายน้ําหมักออกจากบ่อ

เลี้ยงในจุดตํ่าสุดไปยังบ่อเก็บนํ้าหมักมูลไส้เดือนดิน 

      6. ทําฝาปิดบ่อเลี้ยงจากวัสดุที่หาได้ เช่น กระเบื้องแผ่นเรียบเจาะช่องระบาย

อากาศ โครงไม้บุด้วยซาแลนสีดํา เป็นต้น 

 การสร้างบ่อเก็บนํ้าหมัก/ถังเก็บนํ้าหมัก 

      1. กรณีใช้ถังพลาสติกเก็บรวบรวมนํ้าหมักฯ ขุดหลุมบริเวณท่อระบายน้ํา

หมักที่ทําไว้ ให้มีขนาดเท่ากับถังเก็บน้ําหมักที่ต้องการวาง เจาะรูบริเวณปากถังให้มีขนาด

พอที่จะต่อท่อระบายน้ําหมัก และปิดฝาเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรือแมลงตกลงไป และ

ป้องกันไม่ให้น้ําระเหยออก 

      2. กรณีสร้างจากอิฐบล็อก ขุดหลุมบริเวณท่อระบายน้ําหมักที่ทําไว้เป็นรูป  

สี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 50 ซม. ลึก 1 เมตร เทพื้นด้วยคอนกรีต และก่ออิฐบล็อกของบ่อทั้ง 

4 ด้าน ให้มีความสูงพ้นพื้นดิน 20 ซม. ฉาบด้านในบ่อ และทาสารกันซึม(ระหว่างก่อสร้าง

ให้ต่อท่อพีวีซีจากบ่อเลี้ยงเข้าไปในบ่อเก็บนํ้าหมักได้เลย) และสร้างฝาปิดบ่อไว้ป้องกัน

น้ําฝนและสัตว์ที่จะเข้าไปในบ่อ 
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     5. เพิ่มความช้ืนพื้นเลี้ยง โดยรดน้ําลง

พ้ืนเลี้ยงและคลุกให้เข้ากันจนพื้นเลี้ยงมีความชื้น

ประมาณ 80% ตรวจสอบความชื้นโดยนําพ้ืนเลี้ยง

มากําในมือต้องไม่มีน้ําไหลซมึออกมาตามซอกมือ 

และเมื่อคลายมือออก พ้ืนเลี้ยงต้องไม่แตกตัวออก

จากกันในทันท ี 

      6. ใส่พ้ืนเลี้ยงในวงบ่อหนา 3 นิ้ว 

      7. ใส่ไส้เดอืนดิน 1 กิโลกรัม/วงบ่อ

ซีเมนต์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร (สามารถใส่ได้

น้อยกว่าน้ีตามปริมาณไส้เดือนดินที่มี) 

      8. ทาสบู่หรือน้ํายาล้างจานรอบๆ ปาก
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- การเลี้ยงไส้เดือนดินในโรงเรือนขนาดเล็ก ขนาด 1 X 2 เมตร 
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      1. อุปกรณ์สําหรับสร้างโรงเรือน เช่น อิฐบล็อก ไม้ ปูนซีเมนต์ กระเบื้องมุง

หลังคา หรือสร้างจากวัสดุในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ หลังคามุงจาก เป็นต้น  

      ส่วนอุปกรณ์ที่เหลือเหมือนกับการเลี้ยงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต์ 
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4 ด้าน ให้มีความสูงพ้นพื้นดิน 20 ซม. ฉาบด้านในบ่อ และทาสารกันซึม(ระหว่างก่อสร้าง

ให้ต่อท่อพีวีซีจากบ่อเลี้ยงเข้าไปในบ่อเก็บนํ้าหมักได้เลย) และสร้างฝาปิดบ่อไว้ป้องกัน

น้ําฝนและสัตว์ที่จะเข้าไปในบ่อ 
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การสร้างโรงเรือน       

1. ฝังเสา 4 มมุของบ่อเลี้ยง (ฝังพร้อมขณะสร้างบ่อเลี้ยง)  

 2. ทําหลังคา มุงด้วยกระเบื้อง/จาก/หญ้าคา/หญ้าแฝก เพื่อป้องกันน้ําฝน 

แสงแดด (หลังคาควรยื่นออกจากตัวบ่อเลี้ยงมากพอที่จะไม่ทําให้น้ําฝนเข้าในบ่อ) 

 วิธีเลี้ยง 

 1. ล้างบ่อเลี้ยง 2-3 รอบ และขังน้ําในบ่อ โดยแช่ต้นกล้วยทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วัน 

(ลดความเค็มของปูนซึ่งเป็นอันตรายต่อไส้เดือนดิน) 

 2. ทําตามวิธีเลี้ยงข้อ 3-6 หน้าที่ 12-13 ของการเลี้ยงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต์ 

 3. ใส่ไส้เดือนดิน 2 ก.ก. (สามารถใส่ได้น้อยกว่าน้ีตามปริมาณไส้เดือนดินที่มี) 

 4. ทําตามวิธีเลี้ยงข้อ 8-10 หน้าที่ 13 ของการเลี้ยงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต์ 

 

 

 

 

 

 

 ประโยชน ์

     ปุ๋ยหมักมูลไสเ้ดือนดนิ (Vermicompost) มีธาตุ

อาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ได้ในปริมาณทีสู่ง และมี

จุลินทรีย์จํานวนมาก เร่งการออกดอก ออกผล 

น้ําหมักมูลไส้เดือนดิน หมายถึง น้ําที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน

ดิน มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ําตาลดํา คล้ายน้ําโคล่า ไม่มกีลิ่นเหม็น มี

ส่วนประกอบของธาตุอาหารพืช และจุลินทรีย์หลายชนิด ใช้ผสมน้ํา 1 : 20 ฉีด

พ่นพืช หรือใช้โดยไม่ต้องผสมน้ําจุ่มกิ่งพืชที่จะปักชําช่วยเร่งราก หรือใช้ราดดับกลิ่น  

2. การใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคลิ 

 พอจะทราบกันแล้วว่าขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ หรือที่เรียกว่า 

“ขยะรีไซเคิล” เราสามารถคัดแยกและรวบรวมโดยการทํากิจกรรมภายในชุมชนได้หลาย

กิจกรรมเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งยกตัวอย่างได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยะแลกไข่ 

ผ้าป่ารีไซเคิล 

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 

ศูนย์วัสดุรีไซเคิลของชุมชน 

ธนาคารขยะรีไซเคิล 
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 4. ทําตามวิธีเลี้ยงข้อ 8-10 หน้าที่ 13 ของการเลี้ยงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต์ 

 

 

 

 

 

 

 ประโยชน์ 

     ปุ๋ยหมักมูลไสเ้ดือนดนิ (Vermicompost) มีธาตุ

อาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ได้ในปริมาณทีสู่ง และมี

จุลินทรีย์จํานวนมาก เร่งการออกดอก ออกผล 

น้ําหมักมูลไส้เดือนดิน หมายถึง น้ําที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน

ดิน มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ําตาลดํา คล้ายน้ําโคล่า ไม่มกีลิ่นเหม็น มี

ส่วนประกอบของธาตุอาหารพืช และจุลินทรีย์หลายชนิด ใช้ผสมน้ํา 1 : 20 ฉีด

พ่นพืช หรือใช้โดยไม่ต้องผสมน้ําจุ่มกิ่งพืชที่จะปักชําช่วยเร่งราก หรือใช้ราดดับกลิ่น  

2. การใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคลิ 

 พอจะทราบกันแล้วว่าขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ หรือที่เรียกว่า 

“ขยะรีไซเคิล” เราสามารถคัดแยกและรวบรวมโดยการทํากิจกรรมภายในชุมชนได้หลาย

กิจกรรมเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งยกตัวอย่างได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยะแลกไข่ 

ผ้าป่ารีไซเคิล 

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 

ศูนย์วัสดุรีไซเคิลของชุมชน 

ธนาคารขยะรีไซเคิล 

15 

คู่มือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอยชุมชน 

16 

คู่มือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอยชุมชน 
16



คู่มือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอยชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

กรมควบคุมมลพิษ. คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 

         ชุมชน.กรุงเทพฯ,2551 

อานัฐ  ตันโช. คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์.เชียงใหม่,2552   

http://www.pcd.go.th/ 

http://www.wongpanit.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้จัดทํา 

คู่มือการลด คดัแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอยชุมชน 

 

ที่ปรึกษา 

นายจุมพล  ศริิสวัสด์ิ  ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 

 

คณะทาํงาน 
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นางสาวเพชรรุ่ง กิมานันท ์ ลูกจ้างปฏิบัติงานกลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อม 
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