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3. รู้ใช้และลดขยะ 

 

3.1 เกี่ยวกับขยะมูลฝอย 

ความหมายของขยะมูลฝอย 

 มูลฝอยหมายความวําเศษกระดาษเศษผ๎าเศษอาหารเศษสินค๎าถุงพลาสติกภาชนะใสํอาหารเถ๎ามูลสัตว์
หรือซากสัตว์รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือท่ีอื่น 
(ท่ีมา :พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หน๎า 2.)  

ขยะมูลฝอย (Waste) หมายถึงสิ่งของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช๎การ
ไมํได๎หรือไมํต๎องการใช๎แล๎วบางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียตํอสุขภาพทางกาย
และจิตใจเนื่องจากความสกปรกเป็นแหลํงเพาะเชื้อโรคท าให๎เกิดมลพิษและทัศนะอุจาด 
 มลพิษท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย (Waste Pollution) หมายถึงสภาวะแวดล๎อมท่ีไมํเหมาะสมอันเนื่องมาจาก

ขยะมูลฝอยเชํนการท้ิงขยะลงในแหลํงน้ าและการเกิดกลิ่นเนําเหม็นจากกองขยะ 

ประเภทของขยะมูลฝอย 

 ประเภทมูลฝอยท่ีจ าแนกกันทั่วไป มี 4 ประเภท  

1. มูลฝอยอินทรีย์ เป็นสิ่งท่ียํอยสลายได๎งําย เชํน เศษอาหาร ผัก 

ผลไม๎ หญ๎า ใบไม๎ กิ่งไม๎ ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต๎น  

2. มูลฝอยรีไซเคิล เป็นสิ่งท่ียังมีประโยชน์สามารถน าไปแปรรูป

กลับมาใช๎ใหมํ เชํน กระดาษ พลาสติก แก๎ว โลหะ กลํองเครื่องดื่ม

แบบ UHT กระป๋อง และแผํนซีดี เป็นต๎น 

3. มูลฝอยอันตราย เป็นสิ่งท่ีมีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตราย 

วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกรํอน วัตถุติดเชื้อและวัตถุไวไฟ เชํน ถํานไฟฉาย 

แบตเตอรี่ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์  ขวดน้ ายาล๎างห๎องน้ าและกระป๋องสเปรย์ เป็นต๎น 

4. มูลฝอยท่ัวไป หมายถึง สิ่งอื่นๆนอกเหนือจากข๎างต๎น อาจน ามาใช๎ใหมํได๎ แตํยํอยสลายยาก ไมํ

ค๎ุมคําในการแปรรูปกลับมาใช๎ใหมํ เชํน เศษผ๎า เศษหนัง ซองบะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป พลาสติกหํอขนม 

เป็นต๎น 
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แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 

 ขยะมูลฝอยเกิดจากกิจกรรมตํางๆ ของมนุษย์ท้ังจากการกระบวนการผลิตจากโรงงอุตสาหกรรมและ

การใช๎สอยในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะมีลักษณะแตกตํางกันออกๆไป ตามแหลํงก าเนิดแหลํงก าเนิดของมูลฝอย 

1. มูลฝอยจากบ๎านพักอาศัย (Residential Waste)  

เป็นมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมการด ารงชีพของคนที่อาศัยอยูํในบ๎านพักอาศัยหรืออาคารชุดหรื

ออพาทเมนท์ได๎แกํเศษอาหารจากการเตรียมอาหารหรือจากการเหลือใช๎เศษกระดาษเศษพืชผัก

ถุงพลาสติกขวดพลาสติกใบไม๎ใบหญ๎าภาชนะหรืออุปกรณ์ท่ีช ารุดหรือเสื่อมคุณภาพเฟอร์นิเจอร์เกําที่

ช ารุดเศษแก๎วฯ 

2. มูลฝอยจากธุรกิจการค๎า (Commercial Waste)  

 หมายถึงมูลฝอยท่ีมาจากสถานท่ีท่ีมีการประกอบกิจการค๎าขายสํงขายปลีกหรอการบริการทางการ ค๎า

ตํางๆ ซึ่งขึ้นอยูํกับวําจะเป็นกิจการค๎าประเภทใดได๎แกํอาคารส านักงานตลาดร๎านขายอาหารร๎านขายของช า  

ร๎านขายผลิตภัณฑ์อาการเกษตรโรงแรมโรงมหรสพหรือโกดังเก็บสินค๎าซึ่งมักจะมีภาชนะเก็บมูลฝอยเป็นของ

ตนเองมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นอาจมีเศษอาหารเศษแก๎วพลาสติกเศษวัสดุสิ่งกํอสร๎างตํางๆหรืออาจมีของเสียอันตราย 

3. มูลฝอยจากการเกษตร (Agriculture Wastes)  

 แหลํงมูลฝอยท่ีส าคัญมักมาจากกิจกรรมการเพาะปลกและการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารมูลฝอยจาก

แหลํงดังกลําวมักประกอบด๎วยมูลสัตว์เศษหญ๎าเศษพืชภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืชเป็นต๎นในอดีตของเสียจา

 การเกษตรเหลํานี้สํวนใหญํ (ยกเว๎นภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืช) มักถูกน ามาไถกลบลงบนพื้นท่ีท่ีจะ

ท าการเพาะปลูกซึ่งถือเป็นการหมุนเวียนเอาของเสียท่ีเกิดขึ้นน ากลับมาใช๎ประโยชน์ได๎เป็นอยํางดีแตํในปัจจุบัน

นี้ได๎มีการเรํงผลผลิตให๎ได๎ปริมาณมากขึ้นตามจ านวนของประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้นท าให๎มีการน้ าเอาปู๋ยเคมีมาใช๎

แทนท าให๎ปริมาณของมูลฝอยจากการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

4. มูลฝอยจากการพักผํอนหยํอยใจ (Recreational Wastes)  

 มูลฝอยจากสถานท่ีพักผํอนหยํอนใจหรือสถานท่ีทํองเท่ียวไมํวําจะเป็นแหลํงธรรมชาติได๎แกํชายหาด

ตํางๆเขื่อนอํางเก็บน้ าทะเลสาบสระวํายน้ า เป็นต๎นหรืออาจจะเป็นแหลํงทํองเท่ียวท่ีเป็นศิลปกรรมได๎แกํ

โบราณสถานตํางๆเชํนพิพิธภัณฑสถานวัดวาอารามฯลฯกิจกรรมในการพักผํอนมักต๎องมีการรับประทานอาหาร

การรับประทานเครื่องดื่มของวํางตํางๆท าให๎เกิดมูลฝอยในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวํามูลฝอยท่ีเกิดจากการตั้ง

แคมป์จะเกิดประมาณ 1 ปอนด์ตํอคนตํอวันและชนิดของมูลฝอยนั้นขึ้นอยูํกับผู๎ท่ีไปพักผํอนหยํอนใจนั้นสํวน
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ใหญํมูลฝอยท่ีเกิดจากการพักผํอนหยํอนใจจะเป็นเศษอาหารเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ท้ังหลายเชํนกลํองกระดาษ

หรือพลาสติกถุงกระดาษหรือพลาสติกกระป๋องโลหะตํางๆขวดแก๎วหรือพลาสติกฯลฯ 

5. มูลฝอยจากโรงพยาบาล (Hospital Waste)  

 มูลฝอยจากโรงพยาบาลมักถูกจัดไว๎ในกลุํมของมูล

ฝอยอันตรายเพราะอาจท าให๎เกิดผลเสียตํอสิ่งแวดล๎อมได๎หลาย

ประการเชํนอาจเป็นการแพรํกระจายเชื้อโรคฯลฯจึงนับวํามี

ความส าคัญเป็นอยํางยิ่งท่ีนําจะพิจารณาจัดการแยกออก

ตํ า งหากจากมู ลฝอย ท่ีมาจากแหลํ งอื่ นๆมู ลฝอยจาก

โรงพยาบาลองค์การอนามัยโลกได๎มีการแบํงประเภทของมูล

ฝอยท่ีเกิดขึ้นเป็น 8 ประเภทคือ 

- มูลฝอยท่ัวไป (General waste) เชํนเศษ

อาหารเศษกระดาษพลาสติกฯลฯ 

- มูลฝอยพยาธิสภาพ (Pathological waste) เชํนเลือดน้ าเหลืองเนื้อเยื่อหรือชิ้นสํวนจาก

สัตว์ทดลอง 

- มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste) เชํน สิ่งปฎิกูลท่ีมีเชื้อโรคเนื้อเยื้อหรือชิ้นสํวนอวัยวะท่ีมีเชื้อ

โรค ฯลฯ 

- มูลฝอยกัมมันตภาพรังสี (radiological waste) เชํนฟิล์มเอ็กชเรย์สารกัมมันตภาพรังสีท่ีใช๎ใน

การรักษาหรือวินิจฉัยโรคฯลฯ 

- มูลฝอยสารเคมี (Chemical waste) เชํนสารเคมีตํางๆท่ีใช๎ในการรักษาโรคสารเคมีท่ีใช๎ใน

ห๎องปฎิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรคสารเคมีท่ีใช๎ในการศึกษาวิจัยในห๎องปฏิบัติการ ฯลฯ 

- มูลฝอยมีคม (Sharp waste) เชํนเข็มฉีดยากรรไกรมัดผําตัดมีดโกน ฯลฯ 

- มูลฝอยประเภทยา (Medicine waste) เชํนยาท่ีเสื่อมคุณภาพยาท่ีเหลือจากการใช๎การรักษา

ยาทีใ่ช๎สนการศึกษาวิจัยในห๎องปฏิบัติการ ฯลฯ 

- มูลฝอยประเภทกระป๋องอัดความดัน (Pressurized container) เชํนกระป๋องยาท่ีใช๎ในการ

รักษากระป๋องสารเคมีท่ีใช๎ในการท าลายเชื้อโรคกระป๋องสารเคมีท่ีใช๎ในการฆําแมลงฯลฯ 

6. มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Wastes)  

 มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมมีความแตกตํางกันขึ้นอยูํกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมนั้นหรือ

ประเภทของอุตสาหกรรมสํวนใหญํได๎แกํพวกเศษอาหารมูลฝอยแห๎งตํางๆเชํนเศษกระดาษกระดาษแข็งฯลฯ

ขี้เถ๎าของเสียอันตรายเป็นต๎น 
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องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
 องค์ประกอบของขยะจะเปลี่ยนไปตามสภาพของภูมิอากาศ ฤดูกาล และพฤติกรรมทางเศรษฐกิจสังคม 
วิถีชีวิตตลอดจนอุปนิสัยและแบบแผนในการบริโภคของแตํละชุมชน/เมือง โดยท่ัวไปมีองค์ประกอบแตกตํางกัน
ไป อยํางไรก็ตามขยะมูลฝอยท่ีมีแหลํงก าเนิดมาจากชุมชนมีองค์ประกอบหลักอยูํด๎วย กัน 4 ประเภท คือ 

1. ขยะอินทรีย์ที่สามารถยํอยสลายได๎ เชํน เศษอาหาร เศษใบไม๎ เศษหญ๎า (64 %) 
2. ขยะรีไซเคิล เชํน แก๎ว กระดาษ โลหะ พลาสติก อะลูมิเนียม และยาง (30 %) 
3. ขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายจากชุมชน เชนํ ถํานไฟฉาย หลอดไฟฟ้า  (3%) 
4. ขยะท่ัวไป เชํน เศษผ๎า เศษไม๎ เศษวัสดุกํอสร๎าง เถ๎าจากการเผาไหม๎และอื่นๆ  (3%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ขยะประเภทตํางๆ ดังกลําว หากน ามาจ าแนกตามลักษณะของการติดไฟ-ไมํติดไฟ สามารถจ าแนกได๎ ดังนี้ 

Combustible Wastes (ของเสียที่ติดไฟได๎) Non-Combustible Wastes (ของเสียที่ติดไฟไมํได๎) 
1. ผักผลไม๎เศษอาหาร 7. แก๎ว 
2. กระดาษ 8. โลหะ 
3. พลาสติก 9. หินกระเบื้อง 
4. ผ๎า 10. อื่นๆ 
5. ไม ๎  
6. ยางและหนัง  

 

 

 

 พลาสติก 17% ได้แก ่ถุงพลาสติก, 

ขวด, โฟม, ซองบรรจุอาหาร 

 กระดาษ 8% ได้แก ่หนังสือพิมพ์,

นิตยสาร, กลํองยูเอชที, บรรจภุัณฑ์

กันกระแทก 

 แก้ว 3% ได้แก่ ขวดเครื่องดื่มชูก าลัง

, 

ขวดเครื่องปรุงรส, เครื่องส าอาง, ขวด

เครื่องดื่มแบบวันเวย ์

 โลหะ อลูมิเนียม 2% ได้แก่ เศษ

อลูมิเนียมเครื่องครัว, กระป๋องอาหาร

,เครื่องดื่ม 

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
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3.2 ปัญหาขยะมูลฝอย 
 

สถานการณ์ขยะมูลฝอย 
สถานการณ์ขยะมูลฝอยโดยรวม 

 ปี 2555 ประมาณการวําประเทศไทยมีปริมาณมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นประมาณ 24.73 ล๎านตัน เฉลี่ย 
67,577 ตันตํอวัน โดยมีปริมาณมูลฝอยชุมชนท่ีประชาชนน ามาท้ิงในถังประมาณ 15.90 ล๎านตัน องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถเก็บขนได๎ประมาณ 11.90 ล๎านตัน และสามารถน าไปก าจัดอยํางถูกหลักวิชาการ
ประมาณ 5.83 ล๎านตัน และมีมูลฝอยถูกน ากลับไปใช๎ประโยชน์รวมกันประมาณ 5.28 ล๎านตัน สํวนท่ีเหลืออีก
ประมาณ 13.62 ล๎านตัน เป็นมูลฝอยตกค๎างท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรวบรวมน าไปก าจัดโดยวิธีการไมํ
ถูกต๎อง เชํน เทกองหรือเผากลางแจ๎ง นอกจากนี้ยังมีมูลฝอยท่ีตกค๎างในพื้นท่ีตํางๆ หรือการลักลอบน าไปท้ิงใน
บํอดินเกําหรือพื้นท่ีรกร๎าง โดยเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขนาดเล็กและในพื้นท่ีหํางไกล ซึ่งยังมีระบบ
การเก็บรวบรวมไมํครอบคลุมพื้นท่ีบริการ และก าจัดยังไมํถูกหลักวิชาการ สํงผลให๎เกิดการตกค๎างของมูลฝอย
ในพื้นท่ี (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) ดังแสดงในแผนภาพ 
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 ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น มีแนวโนม๎เพิ่มขึ้นทุกปี ท้ังนี้ อันเนื่องมาจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น สํงผล

ให๎เกิดการบริโภคท่ีเพิ่มมากขึ้น เกิดเป็นของเสียตกค๎างอยูํในสิ่งแวดล๎อม ดังสรุปอยูํในตาราง 

ตารางปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันในช่วงปี 2548 - 2555 

 ปริมาณมูลฝอย (ตันต่อวัน) 
2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 25554) 

1. กรุงเทพฯ 9,340 9,356 8,291 8,403 8,532 8,780 8,834 8,766 11,4701) 11,000 
2. เขตเทศบาล
เมืองพัทยา 

12,100 12,500 12,635 12,912 13,600 14,915 16,368 16,620 19,4362) 25,472 

3. องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (5,509 
แห่ง) 

17,800 18,100 18,295 18,697 18,200 17,369 16,208 16,146 38,5443) 31,105 

รวม 39,240 39,956 39,221 40,012 40,332 41,064 41,410 41,532 69,450 67,577 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จ านวนเทศบาลองค์การบริหารสํวนต าบล ในปี 2555 (กรมการสํงเสริมการปกครอท๎องถิ่น) 

ที่มา: 1) ข๎อมูลประมาณการปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร มกราคม - ธันวาคม 2555 โดยกรมควบคุมมลพิษ 

 2) ข๎อมูลประมาณการปริมาณมูลฝอยของเมืองพัทยา, มกราคม - ธันวาคม 2555 โดยกรมควบคุมมลพิษ 

 3) ข๎อมูลประมาณการปริมาณมูลฝอยของเทศบาล และองค์การบริหารสํวนต าบล มกราคม - ธันวาคม 2555 โดยกรม

 ควบคุมมลพิษ 

 4) เป็นข๎อมูลที่ปรับฐานใหมํประมาณการจากจ านวนประชากร ณ เดือนตุลาคม 2555 คูณด๎วยอัตราการเกิดมูลฝอย

 ของแตํละพ้ืนที
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สถานการณ์ของเสียอันตราย 

 ปี 2555 มีของเสียอันตรายเกิดขึ้นท่ัวประเทศประมาณ 4.71 ล๎านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณ 

1.31 ล๎านตันหรือร๎อยละ 38.53 ประกอบด๎วยของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นของเสียสํวนใหญํร๎อยละ 

84 หรือ 3.95 ล๎านตัน ของเสียอันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อรวมกันอีกร๎อยละ 16 หรือ 0.76 ล๎านตัน 

โดยภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นพื้นท่ีท่ีมีของเสียอันตรายเกิดขึ้นมากท่ีสุด มีสัดสํวน

รวมกันร๎อยละ 73 ของปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมดท่ัวประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของเสียอันตรายจากชุมชน 

 ปี 2555 มีปริมาณเกิดขึ้นท้ังหมด 712,270 ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร๎อยละ 0.7 หรือ 5,270 ตัน (ไมํ

รวมปริมาณท่ีเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัย) สํวนใหญํร๎อยละ 51 เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) จ านวน 359,070 ตัน เชํน

โทรศัพท์มือถือ/บ๎านอุปกรณ์เลํนภาพ/เสียงขนาดพกพา โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์สํวนบุคคล เป็นต๎น และของเสีย

อันตรายประเภทอื่น เชํน แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี รวมกันอีกประมาณ 353,200 ตัน คิดเป็น

ร๎อยละ 49 การจัดการในปัจจุบันพบวํา ของเสียอันตรายประเภทอ่ืนสํวนใหญํยังถูกท้ิงปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป มี

เพียงองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินไมํก่ีแหํงท่ีมีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน และเก็บรวบรวมเพื่อสํงไป

รีไซเคิลหรือก าจัดในศูนย์จัดการของเสียอันตรายที่ถูกหลักวิชาการ  
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ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 

 ในป ี2555 มีของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น 3.95 ล๎านตัน โดยภาคตะวันออกยังคงมีสัดสํวน
ของของเสียเกิดขึ้นมากท่ีสุด 2.21 ล๎านตันหรือร๎อยละ 46.4 รองลงมาคือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 0.92 
ล๎านตันหรือร๎อยละ 19.4 และภาคกลาง 0.69 ล๎านตัน หรือรอ๎ยละ 14.5  

สถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อ 

 แหลํงก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อจ าแนกเป็น 3 ประเภทคือ 1) สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 2) 

โรงพยาบาลคลินิกสัตว์และ 3) ห๎องปฏิบัติการเชื้ออันตราย โดยในปี 2555 ประมาณการวํามีมูลฝอยติดเชื้อ

ประมาณ 43,800 ตันตํอปี หรือประมาณ 120 ตันตํอวัน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับมูลฝอยท่ัวไป พบวําปริมาณมูล

ฝอยท่ัวไป 1 วันเทียบได๎กับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นใน 1 ปี  

ปริมาณมูลฝอยตกค๎าง 
 ในชํวง 5 ปีท่ีผํานมา ปัญหามูลฝอยของประเทศไทยมีแนวโน๎มทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจาก
การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภค
บริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกัน ปริมาณมูลฝอยท่ีได๎รับการจัดการอยํางถูกต๎องเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีต่ า 
แม๎วําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะได๎รับการจัดสรรงบประมาณในการกํอสร๎างระบบก าจัดเพิ่มขึ้น  แตํก็ยังไมํ
เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยท่ีมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นทุกปี  โดยสามารถก าจัดได๎อยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ
ประมาณ 5.83 ล๎านตันและถูกน ากลับไปใช๎ประโยชน์ประมาณ 5.28 ล๎านตัน มูลฝอยสํวนท่ีเหลือกวํา 13 ล๎าน
ตันยังคงถูกก าจัดท้ิงอยํางไมํถูกหลักวิชาการ โดยการเผากลางแจ๎ง กองท้ิงในบํอดินเกําหรือพื้นท่ีรกร๎าง
โดยเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขนาดเล็กและในพื้นท่ีหํางไกล ซึ่งยังมีระบบการเก็บรวบรวมไมํ
ครอบคลุมพื้นท่ีบริการและก าจัดยังไมํถูกหลักวิชาการ สํงผลให๎เกิดการตกค๎างของมูลฝอยในพื้นท่ี นอกจากนี้
ยังพบวําระบบก าจัดมูลฝอยสํวนใหญํยังขาดประสิทธิภาพในการก าจัดมูลฝอยและไมํสามารถด าเนินการได๎
ถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
 เมื่อพิจารณาจากอัตราตกค๎างของมูลฝอยในจังหวัดปริมาณสะสมของมูลฝอยในสถานท่ีก าจัดมูลฝอย

สัดสํวนของปริมาณมูลฝอยท่ีได๎รับการก าจัดถูกต๎องและแนวโน๎มทิศทางการพัฒนาในอนาคตของจังหวัดโดย

รวบรวมข๎อมูลจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินระดับเทศบาลและองค์การบริหารสํวนต าบลภายในจังหวัดพบวํา

มีจังหวัดท่ีนําเป็นหํวงจากปัญหาด๎านมูลฝอย 10 ล าดับแรก ดังตาราง (หน้าถัดไป) 
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ตารางแสดงจังหวัดที่น่าเป็นห่วงจากปัญหาด้านมูลฝอย 10 อันดับแรก 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ  

หมายเหตุ : พิจารณาจากอัตราตกค๎างของมูลฝอยในจังหวัดปริมาณสะสมของมูลฝอยในสถานที่ก าจัดมูลฝอยสัดสํวนของ

ปริมาณมูลฝอยที่ได๎รับการก าจัดถูกต๎องและแนวโน๎มทิศทางการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด 

 

อัตราการผลิตขยะมูลฝอย 

 การผลิตขยะมูลฝอยในแตํละเขตพื้นท่ีจะมีปริมาณมากน๎อยไมํเทํากัน ท าให๎เหลือเป็นขยะมูลฝอยใน

อัตราท่ีแตกตํางกัน ดังนี้ 

พื้นที่ ปรมิาณขยะ 

ระดับเทศบาลนคร 1.89 กก./คน/วัน 

เทศบาลเมือง 1.15 กก./คน/วัน 

เทศบาลต าบล 1.02 กก./คน/วัน 

องค์การบริหารสํวนต าบล 0.91 กก./คน/วัน 

เมืองพัทยา 3.90 กก./คน/วัน 

  ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ 2555 

 

 

 

ล าดับ จังหวัด อัตราตกค้างของ
มูลฝอยในจังหวัด 

ปริมาณสะสม
ของมูลฝอยใน
สถานที่ก าจัดที่
ไม่ถูกต้อง 

สัดส่วนของ
ปริมาณมูลฝอย
ที่ได้รับการก าจัด

ถูกต้อง 

แนวโน้มทิศทาง
การพัฒนาใน
อนาคตของ
จังหวัด 

1 นครศรีธรรมราช     
2 ตาก     
3 สมุทรสาคร     
4 นครปฐม     
5 ปทุมธาน ี     
6 สมุทรปราการ     
7 ฉะเชิงเทรา     
8 พระนครศรีอยุธยา     
9 สงขลา     
10 สุรินทร ์     



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย 

  1. ความมักงํายและขาดความส านึกถึงผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นเป็นสาเหตุท่ีพบบํอยมากซึ่งจะเห็นได๎จากการ
ท้ิงขยะลงตามพื้นหรือแหลํงน้ าโดยไมํท้ิงลงในถังรองรับท่ีจัดไว๎ให๎และโรงงานอุตสาหกรรมบางแหํงลักลอบน าสิ่ง
ปฏิกูลไปทิ้งตามท่ีวํางเปลํา 

  2. การผลิตหรือใช๎สิ่งของมากเกินความจ าเป็นเชํนการผลิตสินค๎าที่มีกระดาษหรือพลาสติกหุ๎มหลายชั้น
และการซื้อสินค๎าโดยหํอแยกหรือใสํถุงพลาสติกหลายถุงท าให๎มีขยะปริมาณมาก 

  3. การเก็บและท าลายหรือน าขยะไปใช๎ประโยชน์ไมํมีประสิทธิภาพจึงมีขยะตกค๎างกองหมักหมมและ
สํงกลิ่น เหม็นไปทั่วบริเวณจนกํอปัญหามลพิษให๎กับสิ่งแวดล๎อม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย  

 ขยะมูลฝอยกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพของมนุษย์หลายประการดังตํอไปนี้ คือ 
ด๎านสุขภาพ 
 กองขยะมูลฝอยเป็นแหลํงเพาะพันธุ์ของแมลง และพาหะของโรค เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ท่ีปนเปื้อนมา
กับขยะมูลฝอยมีโอกาสท่ีจะขยายพันธุ์เพิ่มจ านวนมากยิ่งขึ้นได๎ เพราะขยะมูลฝอยมีท้ังความชื้นและสารอินทรีย์
ท่ีจุลินทรีย์ใช๎เป็นอาหาร ขยะพวกอินทรีย์สารท่ีท้ิงค๎างไว๎ จะเกิดการเนําเปื่อยกลายเป็นแหลํงเพาะพันธุ์ของ
แมลงวัน นอกจากนั้นพวกขยะท่ีปลํอยท้ิงไว๎นานๆ จะเปน็ที่อยูํอาศัยของหนู โดยหนูจะเขา๎มาท ารังขยายพันธุ์ 
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เพราะมีท้ังอาหารและท่ีหลบซอํน ดังนั้นขยะท่ีขาดการเก็บรวบรวม และการก าจัด จึงท าให๎เกิดเป็นแหลํง
เพาะพันธุ์ที่ส าคัญของเชื้อโรค แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะน าโรคมาสูํคน  
 โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษย์มีสาเหตุมาจากการสัมผัสกับฝุ่นละอองจากเศษขยะ การ
ได๎รับควันพิษจากการเผาขยะ ท้ังการสัมผัสทางตรงและทางอ๎อม โดยอันตรายที่เกิดขึ้นมีตั้งแตํอาการเล็กน๎อย 
จนกระทั่งรุนแรงมาก อาจเกิดขึ้นโดยทันทีหรือสะสมในระยะยาว โดยอันตรายที่เกิดขึ้นจากขยะสามารถเข๎าสูํ
รํางกายได๎ 3 ทาง ดังนี้ 

1. ทางผิวหนัง การสัมผสัหรือจับต๎องโดยตรง กับสารประกอบในผลิตภัณฑ์หรือขยะมีพิษบางตัว เชํน ยา
ฆําแมลง และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ท าให๎ซึมเข๎าสูํผิวหนัง กระแสเลือด และเข๎าสูํราํงกายไปอยําง
รวดเรว็ กํอให๎เกิดโรคตํางๆ ตามมา  

2. ทางการหายใจ จากการสูดดมกลิ่นขยะ ฝุ่นละออง ก๏าซหรือไอสารพิษจากขยะอันตรายบางชนิด เชํน 
สี ตัวท าละลาย น้ ามันรถยนต์ เมื่อเราหายใจเข๎าไปก็จะเข๎าไปสะสมอยูํบริเวณปอด แลว๎จึงดูดซึมเข๎าสูํ
กระแสเลือด กํอให๎เกิดปัญหากับระบบทางเดินหายใจหรือท าลายอวัยวะภายในได๎ 

3. ทางเดินอาหาร โดยการรับประทานเข๎าไปทั้งทางตรงและทางอ๎อม เชํน การได๎รับสารพิษปนเปื้อนจาก
ภาชนะใสํอาหารหรือจากมือ รวมถึงสารพิษที่สะสมในรปูของหํวงโซํอาหารในพืชผักและเนื้อสัตว์ ซึ่ง
สารพิษเหลาํนี้จะเข๎าไปสะสมอยูํในระบบทางเดินอาหาร เชนํ ยารักษาโรคท่ีหมดอายุแลว๎ หรือสารเคมี
ท่ีระบุวํามีอันตราย 

อันตรายจากขยะมูลฝอยสํงผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย์ จนกํอให๎เกิดโรคตํางๆ ดังนี ้
1. โรคระบบทางเดินอาหาร เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ตํางๆ เชํน ไวรัส รา แบคทีเรียในขยะมูลฝอยท่ีตกค๎าง

บนพื้นจะเป็นแหลํงเพาะพันธุข์องหนู ยุง แมลงสาบ และ
แมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะน าโรคติดตํอ เชํน โรคท๎องรํวง โรค
พยาธิตํางๆ ตลอดจนสิ่งมีชีวติท่ีมองไมํเห็น ได๎แกํ เชื้อโรค
ตํางๆ เชํน เชื้ออหิวาตกโรค ไทฟอยด์ และโรคบดิ โดยเชื้อโรค
เหลํานี้เข๎าสูรํํางกายคนเรา จากการกินอาหารและน้ า หรือการ
จับต๎องด๎วยมือ ซึ่งสํงผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของคนเรา
ได๎โดยงําย 

2. โรคจากการติดเชื้อ อันตรายจากขยะติดเชื้อโรค เชํน ถุงยาง
อนามัย ผ๎าอนามัย กระดาษทชิชูของคนที่เป็นวัณโรคใช๎ขับเสมหะหรือน้ าลาย ส าลีเช็ดแผล พลาสเตอร์
ปิดแผลท่ีใช๎แล๎ว อาหารเนําบดู และซากสัตว์  

3. โรคภูมิแพ ้เกิดได๎จากการสูดดมฝุ่นละอองท่ีปลิวฟุ้งกระจายมาจากเศษขยะชนดิตํางๆ เชํน เศษ
กระดาษ ฝุ่นฝ้าย ผงหมึกพิมพ์จากเศษกระดาษ ตลอดจนของเสียท่ีเป็นอันตรายบางชนิดท่ีระเหยหรือ
ปลํอยสารตํางๆ ออกมาเป็นฝุ่นผสมอยูํในอากาศ นอกจากนี้ การเผาขยะอาจท าให๎มีสารอนัตราย
ปะปนอยูํในอากาศ ในรูปของไอหรือฝุ่นของสารเคมีตํางๆ ได๎เชํนกัน 

4. ปวดศีรษะ คลืน่ไส้ และอาเจียน เกิดจากกลิ่นเนําเหม็น ขยะมูลฝอยท่ีกองทิ้งไว๎ ไมํมีการฝังกลบหรือ
จากการเก็บขยะไมํหมด ท าให๎เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน นอกจากนี้ขยะมูลฝอยท่ีกองทิ้งไว๎นานๆ จะมีก๏าซ
ท่ีเกิดจากการหมักขึ้น ได๎แกํ ก๏าซมีเทนหรือก๏าซชีวภาพ ซึง่ติดไฟหรือเกิดระเบิดขึ้นได๎ และก๏าซไขํเนํา 
(ก๏าซไฮโดรเจนซลัไฟด์) สํงกลิ่นเหม็นรบกวนได๎เชํนกัน 
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5. โรคมะเร็ง เนื่องจากได๎รับสารพิษตํอเนื่องเป็นระยะเวลานาน ไมํวําจากการสดูดมอากาศเสียของการ
เผาขยะ ซึ่งเกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ๎ง ท าให๎เกิดควันและสารพษิปนเปื้อนในอากาศ 
โดยเฉพาะสารไดออกซินระหวํางการเผา ซึ่งสารนี้เปน็สารกํอให๎เกิดมะเร็งและท าลายการท างานของ
ตับได๎ นอกจากนี้ ยังมีอันตรายจากสารเคมีตํางๆ ของขยะพิษบางชนิด เชํน สารหนูในแบตเตอรี่มือถือ 
ซึ่งเป็นตัวการกํอให๎เกิดมะเร็งผิวหนังและมะเร็งปอดได๎ หรือ สารเบริลเลียม ที่ใช๎ในแผงวงจรหลักของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสารกํอมะเร็ง โดยเฉพาะมะเรง็ปอด และหากสัมผัสสารนีจ้ะท าให๎เกิด
แผลท่ีผิวหนังอยํางรุนแรง 

ด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
 ขยะมูลฝอยปริมาณมาก ๆ ยํอมต๎องสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการเพื่อให๎ได๎ประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ผลกระทบจากขยะมูลฝอยไมํวําจะเป็นน้ าเสีย อากาศเสีย ดินปนเปื้อนเหลํานี้ยํอมสํงผลกระทบตํอ
เศรษฐกิจของประเทศ 

ด๎านทัศนียภาพ 
 การเก็บขนและก าจัดท่ีดีจะชํวยให๎ชุมชนเกิดความสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยอันสํอแสดง
ถึงความเจริญและวัฒนธรรมของชุมชน ฉะนั้นหากเก็บขนไมํดี ไมํหมด ก าจัดไมํดี ยํอมกํอให๎เกิดความไมํนําดู 
ขาดความสวยงาม บ๎านเมืองสกปรก และความไมํเป็นระเบียบ สํงผลกระทบตํออุตสาหกรรมการทํองเท่ียว 

ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให๎เกิดมลพิษของ
น้ า มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศ เนื่องจากขยะสํวนท่ี
ขาดการเก็บรวบรวม หรือไมํน ามาก าจัดให๎ถูกวิธี ปลํอยท้ิง
ค๎างไว๎ในพื้นที่ของชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะน าความ
สกปรก เชื้อโรค สารพิษจากขยะไหลลงสูํแหลํงน้ า ท าให๎
แหลํงน้ าเกิดเนําเสียได๎ และนอกจากนี้ขยะมูลฝอยยังสํงผล
กระทบตํอคุณภาพดิน ซึ่ งจะมีมากหรือน๎อยขึ้นอยูํ กับ
คุณลักษณะของขยะมูลฝอย ถ๎าขยะมีซากถํานไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์มาก ก็จะสํงผล

ตํอปริมาณโลหะหนักพวกปรอท แคดเมียม ตะก่ัว ในดินมาก 
ซึ่งจะสํงผลเสียตํอระบบนิเวศน์ในดิน และสารอินทรีย์ในขยะ 
มูลฝอยเมื่อมีการยํอยสลาย จะท าให๎เกิดสภาพความเป็นกรด
ในดิน และเมื่อฝนตกมาชะกองขยะมูลฝอยจะ ท าให๎น้ าเสีย
จากกองขยะมูลฝอยไหลปนเปื้อนดินบริเวณรอบๆ ท าให๎เกิด
มลพิษของดินได๎ การปนเปื้อนของดิน ยังเกิดจากการน ามูล
ฝอยไปฝังกลบ หรือการยักยอกน าไปท้ิงท าให๎ของเสีย
อันตรายปนเปื้อนในดิน ถ๎ามีการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ๎งท า

ให๎เกิดควันมีสารพิษท าให๎คุณภาพของอากาศเสีย สํวนมลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอยนั้น อาจเกิดขึ้นได๎ท้ัง
จากมลสารท่ีมีอยูํในขยะและพวกแก๏สหรือไอระเหย ท่ีส าคัญก็คือ กลิ่นเหม็นท่ีเกิดจากการเนําเปื่อย และ
สลายตัวของอินทรีย์สารเป็นสํวนใหญํ 
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3.3 การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 
 

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA (Life Cycle Assessment: LCA) 
หลักการของ LCA 

 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle 
Assessment: LCA) คือกระบวนการวิเคราะห์และประเมินคํา
ผลกระทบผลิตภัณฑ์ท่ีมีตํอสิ่งแวดล๎อมครอบคลุมตลอดท้ังวัฏ
จักรของผลิตภัณฑ์ตั้งแตํ กระบวนการผลิต การสกัดหรือการ
ได๎มาซึ่งวัตถุดิบ การขนสํง การใช๎ การน ากลับมาใช๎ใหมํ และ
การจัดการของเสียของผลิตภัณฑ์หลังจากการใช๎งาน มีการระบุ
ถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบท่ีใช๎ รวมถึงของเสียท่ีปลํอยออก
สูํสิ่งแวดล๎อม ซึ่งอาจกลําวได๎วําเป็นการพิจารณา “ผลิตภัณฑ์
ตั้งแตํเกิดจนตาย (From the Crave to Grave)” เพื่อหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให๎เกิดผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมน๎อยท่ีสุด  
 การประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑ์ต๎องมีแงํคิดเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกบริโภค คือ การคิดหน๎า คิด
หลัง ท้ังนี้เพื่อให๎ทราบถึงเส๎นทางชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึงจุดหมายปลายทาง ให๎ครอบคลุม
ตลอดชีวิตท้ังชีวิตของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการเลือกซื้อ เลือกใช๎ผลิตภัณฑ์จะต๎องสอดคล๎องตรงกับความจ า
เป็นมากท่ีสุด มิใชํการเลือกตามกระแสโฆษณาหรือแฟชั่นเพียงอยํางเดียว 
 คิดหน้า หมายถึง การพิจารณากํอนท่ีจะซื้อสินค๎า วําการได๎มาซึ่งวัตถุดิบเหลํานั้นจะกํอให๎เกิด
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมหรือไมํ โดยควรพิจารณาถึงผลกระทบในประเด็นตํางๆดังนี้ 

- พลังงานความร๎อน ไฟฟ้า 
- ทรัพยากรน้ า 
- การใช๎วัตถุดิบและการเกิดขยะมูลฝอย 
- การใช๎สารประกอบหรือสารเคมีอันตราย 
- การปลํอยสารมลพิษออกสูํอากาศ น้ า ดิน 
- การยํอยสลายของสารเคมี 

  คิดหลัง หมายถึง การพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีตํอสิ่งแวดล๎อมท่ีเกิดขึ้นหลังจากการใช๎ผลิตภัณฑ์ใน
ประเด็นตํางๆ ดังนี้ 

- การเกิดขยะมูลฝอย 
- การใช๎พลังงานในการก าจดั 
- การปลํอยสารพษิสูํดนิ น้ า และอากาศ 

ประโยชนข์อง LCA 
- ท าให๎เกิดการประหยัดวัตถุดิบและพลังงานด๎วยกระบวนการน ากลับมาใช๎ใหมํ ซึ่งสํงผลใหต๎๎นทุน

การผลิตลดลง 
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- เป็นหลักในการตัดสนิใจให๎เกิดการเลือกใช๎ทรัพยากรหรือวัตถุดิบท่ีดี มีคุณภาพ ท าให๎ของเสียที่
จะเกิดขึ้นในขึ้นตอนการผลิตมีปริมาณน๎อย สํงผลให๎ต๎นทุนการบ าบดัมลพิษท่ีจะเกิดขึ้นนอ๎ยตาม
ไปด๎วย 

- ชํวยลดปริมาณและลดการสะสมตัวของความเป็นพิษตํางๆ ท่ีเกิดขึ้นตํอสิ่งแวดล๎อม 
- ท าให๎ผ๎ูบริโภคมีหลักในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค๎าที่จะไมํสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม หรือ

สํงผลกระทบน๎อยท่ีสุด 
 
การงด-เลิก (Avoid)  
 เป็นการงดหรือเลิกการบริโภคท่ีเป็นอันตรายตํอผู๎บริโภคโดยตรง การบริโภคท่ีเป็นอันตรายตํอผู๎อื่น 
และตํอระบบนิเวศ โดยจะต๎องงด-เลิก  ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ท่ีใช๎แล๎วทิ้งเลย เชํน  
- ใบมีดโกนหนวดชนิดท่ีใช๎แล๎วทิ้งเลย 
- ตะเกียบไม๎ ช๎อนพลาสติก  
- โฟมส าหรับบรรจุอาหาร  
- ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร    

2. ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอันตรายตํอผ๎ูใช๎ เชํน  
- สารก าจัดแมลงทุกชนิด  
- ยาฆําหญ๎าสารเคมีผสมในผลิตภัณฑ์  
- สีผสมอาหาร สารกันบูด  
- เครื่องส าอาง  
- น้ ายาท าความสะอาด 

3. ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอันตรายตํอระบบนิเวศ เชํน  
- สเปรย์ทุกชนิดท่ีใช๎ CFC ชํวยเพิ่มแรงอัด  
- น้ ายาดบัเพลิง  
- น้ ายาท าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
- ปุ๋ยเคมี 
- ยาฆําแมลงและปราบศัตรูพืช  

4. ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากสัตว์ป่า หรือชิ้นสํวนของสัตว์ทุกชนิด เชนํ 
- ก าไร ตํางหู หมวก กระเป๋า ที่ท าจากชิ้นสํวนของสัตว์ปา่ทุกชนิด 
- เครื่องประดับบา๎น ปะการัง 
- เครื่องราง 

5. กิจกรรมท่ีท าให๎เกิดอันตรายตํอชีวิตมนุษย์และสภาพแวดล๎อม เชํน 
- การถํายเทของเสียลงสูํท่ีรองรับตามธรรมชาติได๎แกํ แหลํงน้ า อากาศ ดิน ซึ่งจะสามารถ

บ าบดัและก าจัดได๎ยาก 
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การลดปริมาณการใช้ (Reduce)  
 หากไมํสามารถเลิกการใช๎หรือการบริโภคของบางอยํางได๎เสียทีเดียว ก็พยายามลดใช๎ให๎น๎อยลง ลด
การบริโภคท่ีจะให๎เกิดการรํอยหรอของทรัพยากรท่ีมีอยูํจ ากัด ทรัพยากรท่ีใช๎แล๎วหมดไป  รวมท้ังทรัพยากรท่ี
ทดแทนใหมํได๎บางชนิดก็ต๎องลดการใช๎ เนื่องจากท าให๎เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งจะต๎องหาทางลด
ปริมาณการบริโภค และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎ทรัพยากรเหลํานี้ 

1. ทรัพยากรท่ีใช๎แล๎วหมดไป เชํน  
- พลังงาน จากปิโตเลียมและถํานหิน  
- แรํธาตุโลหะทุกชนิด 

2. ทรัพยากรท่ีทดแทนใหมํได๎ ซึ่งปัจจุบันมีการน าออกมาใช๎อยําง
รวดเร็ว และมากเกินกวําท่ีธรรมชาติจะทดแทนใหมํได๎ทัน จึงควร
ลดการใช๎ลง เชํน  

- ไม๎  
- พืชพันธ์  
- สัตว์ ชิ้นสํวนของสัตว์ทุกชนิด 

3. ผลิตภัณฑ์ท่ีเมื่อน ามาใช๎ จะท าให๎เกิดความเสียหายตํอระบบนิเวศ ยากตํอการท าลาย มีการใช๎
อยํางแพรํหลาย และไมํอาจงดหรือเลิกได๎โดยทันที แตํอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให๎เกิดความ
เหมาะสมได๎ เชํน  

- การใช๎ภาชนะบรรจุหีบหํอ ท่ีเป็นพลาสติกทุกชนิด ได๎แกํ ขวดชมพู ซองพลาสติก กลํอง 
ตลับพลาสติก ขวดน้ าดื่ม ซึ่งมีอายุการใช๎งานสั้น แตํจะตกค๎างในสภาวะแวดล๎อมเป็น
เวลานาน 

4. ผลิตภัณฑ์ท่ีได๎จากกระบวนการผลิตท่ีต๎องใช๎พลังงานมาก และอาจน ากลับมาใช๎ใหมํได๎หลายครั้ง 
แตํมีการท้ิงและใช๎อยํางไมํค๎ุมคํา การถํายเทสูํสภาพแวดล๎อมจะไมํยํอยสลายได๎โดยงําย และใน
ขบวนการผลิตยังท าให๎เกิดการรํอยหรอของทรัพยากรป่าไม๎ในระบบนิเวศอยํางรวดเร็ว เชํน  

- กระดาษทุกชนิด ซึ่งจะต๎องลดปริมาณการใช๎ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช๎ทุก
ขั้นตอน 

 
การใช้ซ้ า ใช้แล้วใช้อีก (Reuse)  
 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบริโภคอยํางเหมาะสม เพื่อลดการ
รํ อยหรอของทรัพยากร ท่ีมี อยูํ  แ ล ะลดการปลํ อยมลพิษลงสูํ
สภาพแวดล๎อม โดยวิธีการน าทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ตํางๆ กลับมาใช๎
ใหมํลักษณะเดิม ไมํมีการแปรเปลี่ยนรูปทรง เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
พลังงานท่ีต๎องใช๎ในกระบวนการผลิต การจัดจ าหนําย ทุกขั้นตอนกํอน
ถึงมือผู๎บริโภค เพื่อไมํให๎กลายเป็นขยะเร็วเกินไป ผลิตภัณฑ์ท่ีควรใช๎ซ้ า
ได๎แกํ 

- เสื้อผ๎าทุกชนิด อาจเพิ่มประโยชน์การใช๎สอยได๎มากขึ้น โดยการลดการท้ิงด๎วยการจ าหนาํยเป็นของ
ใช๎แลว๎ หรือบรจิาคให๎ผ๎ูขาดแคลน หรือน าไปใช๎ประโยชนใ์นลักษณะอื่นๆ 
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- ภาชนะบรรจุท่ีท าด๎วยแก๎วบางชนิด ซึ่งขั้นตอนการผลิตต๎องใช๎ทรัพยากรท้ังท่ีเป็นวัตถุดิบ จ านวน
มากและใช๎พลังงานปริมาณมาก โดยสนับสนุนให๎มีการน าขวดหรือภาชนะเหลํานี้กลับมาใช๎อีก 
รวมท้ังภาชนะหีบหํออื่นๆ เชํนลังพลาสติก ลังพลาสติก เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด หนังสือ และอื่นๆ 

 
การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill)  
 เป็นนิยมในวงกว๎าง เพราะนอกจากจะราคาถูกแล๎ว ยังเป็นการลด
บรรจุภัณฑ์หีบหํอในสํวนท่ีเป็นขยะภายในบ๎าน นอกจากนี้ยังเป็นการลด
ต๎นทุนในการใช๎ทรัพยากรจ านวนมากในการผลิต สินค๎าท่ีนิยมผลิตเป็น
ชนิดเติมสํวนใหญํ เป็นสินค๎าท่ีใช๎ในบ๎าน ได๎แกํ น้ ายาล๎างจาน ผงซักฟอก 
สบูํเหลว รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มส าเร็จรูปหลายชนิด 
 

3.4 การจัดการขยะปลายทาง 
 

Recycle หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 

 ผลิตภัณฑ์บางชนิดแม๎จะมีความคงทน แตํกลับมีอายุการใช๎งานสั้น มีปริมาณการใช๎มาก ท าให๎หมด

เปลืองทรัพยากรและพลังงานอยํางรวดเร็ว จึงควรใช๎ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้อยํางระมัดระวัง และ

ให๎เกิดประโยชน์คุ๎มคํามากท่ีสุด เพื่อลดปริมาณของเสียท่ีจะถํายเทลงสูํสภาพแวดล๎อม และเมื่อเลิกใช๎แล๎ว ควร

จะมีการจัดการเพื่อน าเอาทรัพยากรท่ีครั้งหนึ่งถูกแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ดังกลําว หมุนเวียนกลับมาใช๎ใหมํ 

จึงต๎องผํานกระบวนการหลอมละลาย บด อัด  ฯลฯ  

อะไรบ๎างท่ี Recycle ได๎ 

1. แก๎ว ได๎แกํ ขวดหรือภาชนะแก๎วส าหรับบรรจุเครื่องดื่มและอาหารทุกชนิดท่ีมีสีใส สีน้ าตาลหรือ
เขียว เชํน  

- ขวดน้ าอัดลม 
- ขวดเหล๎า, ขวดเบียร์, ขวดโซดา  
- ขวดน้ าปลา, ขวดซอส  
- ขวดเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง  
- ขวดยา 

2. กระดาษ ได๎แกํ 
- กระดาษหนังสือพิมพ ์
- กลํองกระดาษ ถุงกระดาษรีไซเคิล กระดาษลัง 
- กระดาษขาว-ด า กระดาษคอมพิวเตอร์ 
- สมุด หนังสือ นิตยสาร 

3. พลาสติก ได๎แกํ 
- ขวดน้ าพลาสติก ขวดน้ าพลาสติกขาวขุํน ขวดน้ ามันพชื แก๎วน้ า  
- ภาชนะพลาสติกสีตํางๆ เชํนกะละมัง แกลลอน ถังน้ า ขวดแชมพู 
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- ถุงพลาสติกเหนี่ยว ฝาจุกน้ าเปลํา สายยางเกํา ทํอพีวีซี 
- บรรจภุัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิล 

4. โลหะ / อโลหะ ได๎แกํ 
- วัสดุหรือเศษเหล็กทุกชนิด เชํน น็อต ตะปู ตะแกรง ข๎อตํอวาล์ว 
- กระป๋องอะลูมิเนียม เชํน กระป๋องเบียร์ กระป๋องน้ าอัดลม 
- ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส ตะกั่ว 
- สังกะสี ปี๊บ กระป๋อง 

กระบวนการ Recycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กว่าจะมาเป็น...แก้ว 

 เป็นวัตถุท่ีมีความแข็ง โปรํงใส เนื้อใสสะอาด มีความเปน็มันแวววาวสุกใส เป็นสารประกอบของซิลิกา

กับสารโลหะออกไซด์ มีลักษณะโปรํงตาและมีความเปราะในตังเอง น ามาเผาให๎ถึงจุดละลายที่อุณหภูมิสูง และ

เมื่อเย็นตัวลงจะกลายเปน็ของแข็งโดยไมํตกผลึก 

วงจรการผลิตแก้ว 

 ขั้นที่ 1 - ผสมวัตถุดิบในสัดสวํนท่ีเหมาะสม 

 ขั้นที่ 2 - หลอมในเตาเผาท่ีอุณหภูมิสูงประมาณ 1,500 oC จนได๎น้ าแก๎ว 

 ขั้นที่ 3 - หยอดน้ าแก๎วลงแบบเพื่อขึ้นรูปเปน็ขวดหรือโหลแก๎วในรูปแบบตํางๆ  

 ขั้นที่ 4 - น าขวดหรือโหลแก๎วท่ีขึ้นรูปแล๎วมาอบท่ีอุณหภูมิประมาณ 450 oC  

 ขั้นที่ 5 - ปลํอยให๎เย็นตัวอยํางช๎าๆ จนได๎แก๎วที่มีความทนทาน ไมํแตกงําย 

ขั้นตอนการ Recycle 

- คัดแยกแก๎วสีออกจากกัน 

- บดให๎แตกเป็นชิ้นเล็กๆ  

- ล๎างท าความสะอาด และดูดวัตถุอื่นๆ ที่เจือปนออก 
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- น าแก๎วป่นที่สะอาดไปผสมกับทราย หินปูน โซดาแอช ในสดัสํวนท่ีเหมาะสมเพื่อหลอมและขึ้นรปู

จนได๎ผลิตภัณฑ์ใหม ํ

ประโยชน์ของการรีไซเคิล 

แก๎ว 1 ตัน จะใช๎พลังงานจากน้ ามันเตา ก๏าซธรรมชาติและไฟฟ้า 7,670 เมกะจูล แตํถ๎าน าเศษแก๎ว 

100% น ากลับมารีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นแก๎ว 1 ตัน จะใช๎พลังงานเพียง 5,900 เมกะจูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กว่าจะมาเป็น...กระดาษ 

 วัตถุแผํนบางๆ ท ามาจากใบเปลือกไม๎ ฟาง เศษผ๎า และอาจมีสํวนผสมอยํางอ่ืนเพื่อชํวยให๎สํวนผสม

ของกระดาษดีขึ้น 

วงจรการผลิตกระดาษ 

 ขั้นที่ 1 - ตัดต๎นไม๎และแยกเปลือกนอกออกแล๎วสับเป็นชิ้นให๎มีขนาดเล็กลง 

ขั้นที่ 2 - ต๎มกับน้ าและสารเคมี (โซดาไฟและโซเดียมซัลไฟล์) เพื่อชํวยยํอยเนื้อไม๎จนได๎เนื้อไม๎คุณภาพดี 

ขั้นที่ 3 - ล๎างท าความสะอาดเยื่อและเติมสารฟอกสี 

ขั้นที่ 4 - ปั่นเยื่อให๎ละเอียดแลว๎เติมสารปรับปรุงคุณภาพเยื่อ 

ขั้นที่ 5 - ปั๊มเยื่อในเครื่องจักรเพื่อกระจายเส๎นใยและแยกน้ าออกจากเยื่อ 

ขั้นที่ 6 - หัวฉีดจํายเยื่อลงบนตะแกรงเพื่อให๎เยื่อยึดติดเป็นแผํนๆ 

ขั้นที่ 7 - แผํนเยื่อเคลื่อนผํานลูกกลิ้งเพื่ออัดแนํนและบบีน้ าท่ีเหลือ 

ขั้นที่ 8 - ผํานลูกกลิ้งร๎อนเพื่อท าให๎แห๎ง 

ขั้นที่ 9 - ผํานลูกกลิ้งเหล็กเพื่อท าให๎เรียบ 

ขั้นที่ 10 - เก็บเป็นม๎วนใหญํหรือตัดเก็บเป็นม๎วนเล็กลง เพื่อสํงตํอไปยังโรงงานผลิตภัณฑ์กระดาษ 

ขั้นตอนการ Recycle 

- กระดาษที่ถูกคัดแยก จะถูกตัดให๎เล็กลง โดยใช๎ความร๎อนและน้ าเพื่อท าให๎กระดาษขาดเป็นเยื่อ 

- ท าความสะอาดเพื่อก าจัดสิ่งเจือปนออก 

- เติมสารเคมีเพื่อฟอกขาวให๎เยื่อสะอาด 



19 
 

- น าเยื่อผํานเข๎าเครื่องจักรผลิตกระดาษ ตัดเก็บเป็นม๎วน เพื่อจัดสํงโรงงานผลิตภัณฑ์กระดาษ 

ประโยชน์ของการรีไซเคิล 

 การรีไซเคิลกระดาษ 1 ตัน สามารถชํวยรักษาต๎นไม๎ไว๎ได๎ 17 ต๎น ประหยัดน้ า 7 ,000 แกลลอน 

ประหยัดน้ ามัน 380 แกลลอน รวมถึงใช๎พลังงานน๎อยกวําการผลิตกระดาษใหมํถึงร๎อยละ 60 ลดมลภาวะทาง

อากาศได๎ร๎อยละ 74 และลดมลภาวะทางน้ า เชํน คลอรีน ได๎ร๎อยละ 35 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กว่าจะมาเป็น...พลาสติก  

 เป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนท่ีมีน้ าหนักโมเลกุลสูง ประกอบด๎วยหนํวยซ้ าๆ กัน ตํอกันเป็น

โมเลกุลยาว สังเคราะห์ขึ้นใช๎แทนวัสดุจากธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร๎อนก็อํอนตัว บาง

ชนิดแข็งตัวถาวร 

วงจรการผลิตพลาสติก 

ขั้นที่ 1 - น าน้ ามันดบิจากธรรมชาติ ผํานการกลั่นล าดับสํวนจนได๎สารประกอบไฮโดรคารบ์อนตํางๆ 

ขั้นที่ 2 - น าไฮโดรคารบ์อนสายยาวผํานกระบวนการแยกสลาย เพื่อตัดความยาวใหส๎ั้นลง จนได๎

 สารประกอบขนาดเล็ก เชํน ก๏าซเอทิลีน และโพรพลิีน ซึ่งใชเ๎ป็นสารตั้งต๎นในการผลิตพลาสติก 

ขั้นที่ 3 - น าก๏าซเอทิลีนเข๎าสูหํม๎อปฏิกิริยา  

ขั้นที่ 4 - เติมตัวเรํงปฏิกิริยาสารเคมี ได๎เป็น โพรลิเอทีลีน ท่ีมีลักษณะเหมือนแป้งฝุ่น 

ขั้นที่ 5 - น าเข๎าสูํกระบวนการ เพื่อเปลี่ยนจากผงเป็นเม็ดพลาสติก 

ขั้นที่ 6 - น าไปขึ้นรูปในรูปแบบตํางๆเหมาะสมของชนิดผลติภัณฑ์ 

ขั้นที่ 7 - ใสํสัญลักษณ์ตัวเลขท่ีก๎นภาชนะของผลิตภัณฑ์ เพื่อแยกประเภทพลาสติก 

ขั้นตอนการ Recycle 

- พลาสติกท่ีถูกคัดแยก ถูกบีบให๎แบนสํงโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก 

- บดอัดพลาสติกให๎เป็นชิ้นเล็ก ล๎างท าความสะอาด 

- ตากแดดหรือใช๎อากาศร๎อนท าให๎แห๎ง 
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- หลอมชิ้นพลาสติกผํานเครื่องอัดรีดออกมาเป็นเส๎นแล๎วตัดให๎เป็นเม็ดเล็กๆ น าไปขึ้นรูปพลาสติกให๎

เป็นผลิตภัณฑ์ 

ประโยชน์ของการ Recycle 

- รีไซเคิลพลาสติกเกําต๎องใช๎พลังงานน๎อยกวําการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเดิม 20% - 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. กว่าจะมาเป็น...โลหะ  

 เป็นวัสดุท่ีประกอบด๎วยธาตุโลหะท่ีมีอิเล็กตรอนอิสระอยูํมากมาย ท าให๎มีคุณสมบัติพิเศษหลาย

ประการ คือ เป็นตัวน าไฟฟ้าและความร๎อนได๎ดีมาก ไมํยอมให๎แสงผําน ผิวของโลหะท่ีขัดเรียบจะเป็นมันวาว

และมีความแข็งแรงพอสมควร สามารถน ามาแปรรูปได๎อยํางกว๎างขวาง 

วงจรการผลิตโลหะ 

ขั้นที่ 1 - การเตรียมวัตถุดิบและกระบวนการถลุงเหล็กโดยเผาแรํเหล็กท่ีอุณหภูมิประมาณ 1,300-2,000 °C 

ขั้นที่ 2 - หลอมเหล็กกล๎าที่อุณหภูมิประมาณ 1,600 °C และน ามาหลอมลงในแบบ ปลํอยให๎เย็นตัวลง 

 จนกลายเป็นเหล็กแทํงเล็ก แทํงใหญํ และแทํงแบน 

ขั้นที่ 3 - น าไปรีดและแปรรูป เพื่อให๎ได๎เป็นเหล็กแผํน เหล็กเส๎น เหล็กลวด และอื่นๆ ส าหรับน าไปใช๎งาน  

ขั้นท่ี 4 - น าไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเฉพาะเจาะจงตํอการใช๎งาน เชํน กระป๋อง คลิปหนีบกระดาษ 

 ตะแกรงปิ้งและอื่นๆ 

ขั้นตอนการ Recycle 

- ตัดเหล็กออกเป็นชิ้นยํอยๆ 

- ใช๎แมํเหล็กคัดแยกเหล็กออกจากวัตถุท่ีไมํใชํเหล็ก 

- น าเข๎าสูํกระบวนการหลอมและรีด  
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ประโยชน์ของการ Recycle 

- ประหยัดพลังงานถึง 75% หรอืใช๎พลังงานเพียง 25% ของการผลิตเหล็กกล๎าบริสุทธิ ์
- การน ากระป๋อง 10 กิโลกรัม มารีไซเคิลสามารถประหยัดน้ ามันได๎ 5.7 ลิตร 
- การรีไซเคิลกระป๋องเหล็กกล๎า 1 ตัน ลดการใช๎แรํเหล็ก 1.5 ตัน ถํานหิน 0.5 ตัน และน้ ามันอีก 40% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าขยะไปท าปุ๋ย 

 ปริมาณขยะอินทรีย์ท่ีเกิดขึ้น จ าพวกเศษก่ิงไม๎ ใบไม๎ จากการตัดตกแตํง เศษอาหาร (เปลือกผัก, 
ผลไม๎, ก๎างปลา, เศษข๎าว, กระดูก) ท่ีเกิดขึ้นจากการรับประทาน จะพบวํามีสัดสํวนสูงกวําขยะประเภทอื่นๆ 
หากเกิดการตกค๎างหรือก าจัดอยํางไมํถูกวิธีจะสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ดังนั้นในปัจจุบัน ขยะประเภทนี้จึง
ถูกน ามาใช๎ประโยชน์ได๎หลากหลายวิธีการ การท าปุ๋ยหมัก เป็นวิธีการท่ีได๎รับความนิยม จึงมีการน าขยะอินทรีย์
ประเภทตํางๆ มาใช๎ประโยชน์ ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

ปัจจัยท่ีส าคัญในการหมักปุ๋ย 

 อัตราส่วนวสัดุสนี้้าตาล : วัสดสุีเขียว การหมักจะเกิดขึ้นได๎เร็วและมีประสิทธิภาพ จะต๎องมีอัตราสํวน
ระหวํางวัสดุสีน้ าตาลและวสัดสุีเขียวที่เหมาะสม ในเชิงทฤษฎีต๎องท าการผสมวัสดุสีน้ าตาลและวัสดุสีเขียวให๎ได๎
อัตราสํวนคาร์บอนตํอไนโตรเจน (Carbon : Nitrogen ratio) ประมาณ 30:1 โดยน้ าหนัก จุลินทรียท่ียํอยสลาย
อินทรีย์สารจะใช๎ Carbon เป็นแหลํงพลังงานและใช๎ Nitrogen เพื่อสร๎างโครงสร๎างของเซลล์ 

- วัสดุสีน้ าตาล (Brown Material) คือ ขยะอินทรีย์ท่ีมีสีน้ าตาล ลักษณะท่ัวไปจะแห๎ง มี
องค์ประกอบของคาร์บอนมาก (Carbon - rich material) เชํน ก่ิงไม๎แห๎ง ใบไม๎แห๎ง ฟางข๎าว 
แกลบ ใบไม๎แห๎ง หญ๎าแห๎ง เปลือกถั่ว เป็นต๎น 

- วัสดุสีเขียว (Green Material) คือ ขยะอินทรีย์ท่ัวไปท่ีมีสีเขียว ลักษณะท่ัวไปจะชื้น มี
องค์ประกอบของไนโตรเจนสูง (Nitrogen - rich material) เชํน หญ๎าท่ีตัดใหมํๆ เศษผัก เศษ
ผลไม๎ เศษอาหาร มูลสัตว์ เป็นต๎น 
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 อากาศ ในการท าปุ๋ยหมัก นอกจากจะต๎องผสมวัสดุสีน้ าตาลและวัสดุสีเขียวให๎ได๎อัตราสํวนท่ีเหมาะสม
แล๎ว สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือต๎องมีอากาศเข๎าไปในกองหมัก หรือต๎องให๎มีออกซิเจนเข๎าไปในกองหมักให๎
มากพอสมควร จึงจะเกิดการหมักหรือการยํอยสลายกลายเป็นปุ๋ย 
 ความชื้น ถ๎ากองหมักแห๎งเกินไป การยํอยสลายก็จะใช๎เวลานานขึ้น ถ๎าแฉะหรือมีความชื้นมากเกินไป 
จะท าให๎อากาศเข๎าไปในกองหมักได๎น๎อยลง ท าให๎เกิดการบูดเนําแทนการยํอยสลายแบบใช๎ออกซิเจน  ดังนั้น 
ความชื้นในกองหมักจึงต๎องมีความเหมาะสม 
 อุณหภูมิ : ขนาดของกองหมักจะมีส่วนควบคุมอุณหภูมิ ถ๎ากองหมักมีขนาดเล็กเกินไป ก็จะไมํสามารถ
ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมไว๎ได๎ แตํถ๎ามีขนาดใหญํเกินไป ก็จะมีปัญหาที่อากาศไมํสามารถเข๎าไป
ในกองหมักได๎ จะท าให๎เกิดการบูดเนําของกองหมัก เพราะอยูํในสภาพท่ีไมํมีอากาศหรือออกซิเจน 

รูปแบบของการท าปุ๋ยหมัก 

การท้าปุ๋ยหมักจากก่ิงใบไม้ท่ีผ่านการย่อย 
 ขั้นตอนการท าปุ๋ยหมักจากก่ิงไม๎ใบไม๎อยํางงําย ดังนี ้

1. น าก่ิงไม๎ใบไม๎ท่ีผํานการยํอยแล๎วมาเทใสใํนถังตาขํายสูง 15 CM 
2. น าขี้วัวมาเททับใบไม๎ท่ียํอยแล๎ว สูงประมาณ 5 CM 
3. รดน้ าให๎ชุํม (น้ าประมาณ 5 ลิตร) 
4. ท าซ้ าข๎อ 1) - 3) อีก 3 ครั้ง จะได๎กองปุ๋ยหมักสูงประมาณ 80 CM 
5. น าใบไม๎ท่ียํอยแล๎วมาเททับขี้ววั สูงประมาณ 5 CM 
6. รดน้ าให๎ชุํม (น้ าประมาณ 5 ลิตร) 
7. น าพลาสติกใสํมาพันรอบตาขําย โดยให๎พันสูงจากขอบลํางของถังตาขํายประมาณ 10 CM 
8. รถน้ าทุกๆ 5 - 7 วัน โดยใช๎ไม๎หรือเหล็กแทงเข๎าไปในกองปุ๋ยให๎เป็นรู เพื่อท่ีจะกรอกน้ าลงไป 

เนื่องจากเมื่อปุ๋ยยุบตัวลงจะมีความหนาแนํนมากขึ้น การรดน้ าจะท าให๎น้ าซึมลงไปเฉพาะด๎านบน
ของกองปุ๋ย สํวนด๎านลํางกองปุ๋ยจะไมํได๎รับน้ า การใช๎ไม๎หรือเหล็กแทงเข๎าไปในกองปุ๋ย นอกจาก
จะเป็นการเติมน้ าแล๎ว ยังเป็นการชํวยเติมอากาศเข๎าไปในกองปุ๋ยอีกด๎วย 

9. ใบไม๎จะกลายเป็นปุ๋ยหมักในชํวงเวลา 45-60 วัน (สังเกตกองปุ๋ยจะยุบตัวลงประมาณ 30-40 CM 
และปุ๋ยหมักจะมีสีด า ถ๎าขุดลงไปจะไมํพบใบไม๎ แตํใบไม๎จะกลายเป็นปุ๋ยหมดแล๎ว)  

10. ปุ๋ยหมักสามารถน าไปใช๎ได๎เลย 
 

การท้าปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร 
 ขั้นตอนการท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร มีดังนี ้

1. น าบํอปูนซีเมนต์ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 100 
เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร มาวางบนอิฐหรือ
ลูกปูน ให๎ขอบลํางของบํอปูนซีเมนต์สูงจาก
พื้นดิน 15 เซนติเมตร 

2. น าใบไม๎แห๎งท่ียํอยแล๎วมาใสํในบํอปูนซีเมนต์ให๎
สูงประมาณ 40 เซนติเมตร แล๎วน าเศษอาหารมา
เทใสํ โดยความสูงของเศษอาหารไมํควรเกิน 30 
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เซนติเมตร (เมื่อใสํเศษอาหารลงไป ใบไม๎แห๎งท่ียํอยแล๎วท่ีอยูํด๎านลํางจะยุบตัวลง) แล๎วน าใบไม๎
แห๎งท่ียํอยแล๎วมาเททับอีกครั้ง โดยให๎มีความสูงประมาณ 15 -20 เซนติเมตร หรืออาจใสํเศษ
อาหารเป็นชั้นๆ ก็ได๎ โดยใสํเศษอาหารสูงประมาณ 10 เซนติเมตร แล๎วน าใบไม๎แห๎งท่ียํอยแล๎วมา
เททับอีกครั้ง โดยให๎มีความสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร 

3. ท้ิงไว๎ประมาณ 30 วัน ก็จะไดป๎ุ๋ยอินทรีย์ 
4. ใช๎พลั่วตักปุ๋ยอินทรีย์ที่อยูํด๎านลํางของบํอปูนซีเมนต์ไปใช๎งานได๎ 
5. ในระหวํางชํวงเวลาการหมัก กองปุ๋ยจะยุบตัวลง เราสามารถน าเศษอาหารมาเติมลงไป แล๎วน า

เศษใบไม๎แห๎งท่ียํอยแล๎วมาเททับตามขั้นตอนที่ 2 เป็นชั้นๆ ได๎เรื่อยๆ 
 

การท้าปุ๋ยหมักจากไส้เดือนดิน 
 การท าปุ๋ยหมักจากไส๎เดือนดิน คือ การเลี้ยงไส๎เดือนดินเพื่อ
ยํอยสลายเศษอาหาร เศษผัก ผลไม๎ เพื่อให๎ได๎ผลผลิต 3 ชนิด คือ 
 1. ปุ๋ยมูลไส๎เดือนดิน คือ เศษซากอินทรียวัตถุตํางๆ รวมท้ัง
ดินและจุลินทรีย์ท่ีไส๎เดือนกินเข๎าไปแล๎วขับถํายเป็นมูลออกมา มี
ลักษณะคล๎ายดินสีด า เป็นเม็ดรํวน ไมํมีกลิ่น มีธาตุอาหารพืชอยูํใน
รูปท่ีสามารถน าไปใช๎ได๎ในปริมาณสูง ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับชนิดของอาหาร
ท่ีให๎ไส๎เดือนและมีจุลินทรีย์เป็นจ านวนมาก 
 2. น้ าหมักมูลไส๎เดือน คือ ของเหลวหรือน้ าท่ีได๎จากกระบวนการผลิตปุ๋ยมูลไส๎เดือน เป็นน้ าท่ีขับถําย
ผํานล าตัวไส๎เดือนดิน จากการกินอาหารของไส๎เดือนดิน รวมกับของเหลวหรือน้ าจากการเนําสลายของเศษ
อาหาร เศษผักผลไม๎ท่ีให๎เป็นอาหารกับไส๎เดือนดิน น้ ามูลไส๎เดือนดินมีธาตุอาหารพืชเจือจาง แตํมีจุลินทรีย์
หลายชนิดปริมาณมาก รวมท้ังฮอร์โมนพืชท่ีเป็นประโยชน์หลายชนิด ลักษณะเป็นของเหลวสีน้ าตาลด า ไมํมี
กลิ่น น้ าหมักมูลไส๎เดือนดิน สามารถใช๎เพื่อบ ารุงต๎นพืช โดยเฉพาะพืชดอกหรือไม๎กระถาง ในการใช๎จะน ามา
ผสมให๎เจือจาง แล๎วฉีดพํนแกํต๎นพืช โดยใช๎อัตราน้ าหมักมูลไส๎เดือน 1 สํวน ตํอน้ า 10 -20 สํวน แล๎วใช๎พํนใบ
พืชหรือรดลงดิน   
 3. ไส๎เดือนดินจ านวนเพิ่มขึ้น การจัดการเพื่อให๎ได๎ไส๎เดือนดินยํอยสลายเศษอาหารประเภทอินทรีย์
เหลํานี้ จะท าให๎มีจ านวนไส๎เดือนดินเพิ่มขึ้นด๎วย มีขั้นตอนดังตํอไปนี้ 

 ขั้นเตรียมการ : การเลี้ยงไส๎เดือนดินเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร เศษผักผลไม๎ หรือขยะ
อินทรีย์ มีการเตรียมการ ดังนี้ 

- การจัดเตรียมภาชนะ สถานท่ี หรือวัสดุ
ส้าหรับใช้เลี้ยงไส้เดือน โดยการเลือกภาชนะ
หรือพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีอยูํให๎กับไส๎เดือน ควรเป็น
วัสดุที่ดูดซับน้ าได๎ดี ไมํแห๎งเร็ว ไมํเนําสลายผุ
ผังเร็ว มีความโปรํง รํวน สามารถถํายเท
อากาศได๎ดี และเปน็วัสดุที่มีองค์ประกอบของ
โปรตีนและไนโตรเจนต่ า เนื่องจากวัสดุที่มี
ไนโตรเจนสูง เชํน มลูไกํ หรือมูลหมู จะท าให๎
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ความความร๎อนและมีเกลืออนนิทรีย์สูง ซึ่งเป็นสภาพท่ีไมํเหมาะสมกับไส๎เดือน หากจะใชผ๎สมดินไมํควรใช๎ร๎อย
ละ 10 สํวนผสมท่ีแนะน าให๎ใชเ๎ป็นวัสดุปูพื้นให๎เป็นที่อยูํของไส๎เดือนคือ ดินรํวน 4 สวํนผสมกับมูลวัว 1 สํวน 

 
 
 
 
 
 
 

 
-    การเตรียมไส้เดือน ไส๎เดือนท่ีเหมาะส าหรับการเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ย ต๎องเป็นไส๎เดือนดินสีแดง                      
เนื่องจากเลือดมีรงควัตถุสีแดง ล าตัวขนาดเล็ก อาศัยอยูํบริเวณผิวดินท่ีมีอาหารหรือใต๎เศษซากพืช 
และมีความชื้นตอดปี กินอาหารได๎มาก ขยายจ านวนได๎เร็ว จึงเหมาะส าหรับการใช๎ยํอยสลายอินทรีย์ 
ส าหรับไส๎เดือนสีเทา มีล าตัวใหญํ และเลือดไมํมีรงควัตถุสีแดง มักอาศัยอยูํใต๎ดิน และขุดรูอยูํ กิน  
อาหารได๎น๎อย ขยายจ านวนได๎น๎อย ไมํเหมาะกับการยํอยสลายขยะอินทรีย์ 
ขั้นตอนการเลี้ยงไส๎เดือน : การเลี้ยงไส๎เดือนดินเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร เศษผักผลไม๎ 
หรือขยะอินทรีย์ตํางๆ สามารถเลือกวิธีการเลี้ยงในภาชนะตาํงๆ ได๎ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- การเลี้ยงในถังน้้าหรืออ่างน้้าพลาสติก  : น าถังหรืออํางน้ าพลาสติกมาเจาะรูท่ีก๎นถังหรือก๎นอํางเพื่อ
ระบายน้ า และเจาะรูฝาปิดถังหรืออํางเพื่อระบายอากาศ น าก๎อนกรวดขนาดเล็กใสํถุงตาขํายวางท่ี
ก๎นถังหรือก๎นอําง เพื่อป้องกันการอุดตันของรูระบายน้ า จากดนั้นน าเอาวัสดุผสมท่ีเป็นท่ีอยูํของ
ไส๎เดือน (ดินรํวน:มูลวัว= 1:4 และท าให๎มีความชื้น 80-90 %) ใสํลงไปในถังหรืออําง ให๎มีความ
หนามประมาณ 3 นิ้ว แล๎วใสํไส๎เดือนลงไปในอัตรา 1 กิโลกรัม ตํอ 1 ตารางเมตร ใสํมูลวัวไว๎ตรง
กลาง เพื่อให๎ไส๎เดือนอยูํภายในถัง แล๎วตั้งไว๎ในท่ีรํม อากาศถํายเทสะดวก ไมํโดนแสงแดด ใสํเศษ
อาหาร ผักผลไม๎ให๎ไส๎เดือนยํอยสลาย 
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- เลี้ยงในตู้ลิ้นชักพลาสติก 4 ชั้น  : ท าโดยการเจาะรูระบายอากาศด๎านบนฝากลํอง และเจาะรูระบาย
น้ าส าหรับกลํองลิ้นชัก 3 ชั้นแรก ท่ีจะใช๎เป็นท่ีอยูํของไส๎เดือนให๎มีความหนาประมาณ ¼ ของลิ้นชัก 
จากนั้น น าไส๎เดือนดินมาใสํแตํละชั้น (3 ชั้นบน) ชั้นละประมาณ 100 ตัว ใสํเศษอาหาร ผักหรือ
ผลไม๎โรยหน๎าวัสดุบางๆ น าลิ้นชักตั้งไว๎ในที่รํม ไมํถูกแสงแดด อากาศถํายเทสะดวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเลี้ยงในวงบ่อซีเมนต์  : ท าการล๎างวงบํอซีเมนต์ด๎วยน้ า 2-3 ครั้ง แล๎วใสํน้ าและต๎นกล๎วยท้ิงไว๎
ประมาณ 3-5 วัน เพื่อลดความเค็มของปูน จากนั้นน าถุงตาขํายท่ีบรรจุก๎อนกรวดมาวางบริ เวณ
ปากทางระบายน้ าด๎านในของบํอ แล๎วใสํวัสดุผสมท่ีเป็นท่ีอยูํของไส๎เดือนให๎มีความหนาประมาณ 3 
นิ้ว แล๎วใสํไส๎เดือนดินในอัตรา 1 กิโลกรัม ตํอ 1 ตารางเมตร ใสํเศษอาหาร เศษผักหรือผลไม๎ แล๎ว
ปิดฝาบํอด๎วยวัสดุป้องกันแสง ฝน และแมลง อยําลืมเจาะรูระบายอากาศด๎วย 

 
- การเลี้ยงแบบแปลง : เตรียมพื้นท่ีโดยการท าแปลงเหมือนแปลงผัก 

อาจใช๎อิฐบล็อกหรือไม๎ไผํท าเป็นขอบด๎านข๎าง ความกว๎างประมาณ 
0.5-1.0 เมตร ความยาวขึ้นอยูํกับพื้นท่ี น าไส๎เดือนปลํอยลงในแปลง 
ใสํเศษอาหาร เศษผักหรือผลไม๎บนวัสดุท่ีอยูํของไส๎เดือน แล๎วปิดด๎วย
ฟางหรือคลุมด๎วยผ๎าเต็นท์ อาจจะท าหลังคาพลางแสงเหนือแปลง
ไส๎เดือน เพื่อท าให๎สภาพแวดล๎อมมีความเหมาะสมตํอการเจริญเติบโต
ของไส๎เดือนยิ่งขึ้น 
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- การเลี้ยงในโรงเรือนขนาดเล็ก  : เลือกพื้นท่ี
ส าหรับการกํอสร๎างโรงเรือนให๎มีอากาศถํายเท 
ไมํร๎อนเกินไป แล๎วท าการสร๎างโรงเรือนด๎วยไม๎
ไผํ โดยการฝังเสาบํอแล๎วใช๎ไม๎ไผํผําครึ่งตีปิด
เสาบํอท้ัง 4 ด๎าน จากนั้น ใช๎พลาสติกด าบุ
ภายในบํอและด๎านข๎าง เจาะรูท่ีมุมพื้นบํอ และ
ตํอทํอพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ส าหรับการระบายน้ า
หมักออกไปสูํถังเก็บน้ าหมักมูลไส๎เดือน ท่ีปิดฝา
เพื่อป้องกันสัตว์หรือแมลงตกลงไป รวมท้ัง

ป้องกันการระเหยของน้ าหมัก ท าฝาปิดบํอด๎วยโครงไม๎ไผํ แล๎วหุ๎มตาขํายพรางแสงสีด าส าหรับปิด
ปากบํอ จากนั้นท าหลังคาซึ่งมุงด๎วยหญ๎าคา พลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อป้องกันน้ าฝนและ
แสงแดด 
 
สัดส่วนผลผลิตท่ีได้จากการย่อยสลายของไส้เดือนดิน 
 จากขยะอินทรีย์ท่ีใช๎เป็นอาหาร 100 สํวน จะได๎มูล
ไส๎เดือนดินท่ีเป็นของแข็งประมาณร๎อยละ 30 น้ าหมักมูล
ไส๎เดือนดินท่ีเป็นของเหลวประมาณร๎อยละ 40 และน้ าหนัก
ไส๎เดือนท่ีเพิ่มขึ้นประมาณร๎อยละ 1-2 สํวนท่ีเหลือคือการ
ระเหยสูญหายอากาศร๎อยละ 28-29 

 

การน าขยะไปเทกองกลางแจ้ง หรือการน าขยะไปทิ้งไว้

ตามธรรมชาติ (Open Dump)  

 การน าขยะไปเทกองกลางแจ๎ง หรือการน าขยะไป

ท้ิงไว๎ตามธรรมชาติ (Open Dump) เทศบาล สุขาภิบาล ใน

ประเทศไทย มีให๎เห็นกันอยูํ ท่ัวไป เนื่องจากไมํต๎องเสีย

คําใช๎จํายในการฝังกลบ วิธีนี้มีปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนรุนแรง 

เป็นการรบกวนผู๎ ท่ีอาศัยใกล๎ เ คียงกํอปัญหาเ ก่ียวกับ

ทัศนียภาพ การแพรํกระจายของเชื้อโรค สัตว์แมลงตํางๆ 

เชํน แมลงวัน แมลงหวี่ และยังพบปัญหาน้ าชะจากกองขยะ 

เกิดความเนําเสียแกํน้ าผิวดิน น้ าใต๎ดิน 

 การจัดการกับขยะวิธีนี้เป็นวิธีเกําแกํท่ีใช๎กันอยํางแพรํหลายมานานแล๎วเป็นวิธีท่ีน าขยะไปกองท้ิงไว๎ใน

ท่ีดินกว๎างๆ เฉยๆ แล๎วปลํอยให๎ยํอยสลายตามธรรมชาติเป็นการก าจัดขยะท่ีงํายและลงทุนน๎อยแตํในปัจจุบัน

ท่ีดินแพงมาก ที่สาธารณะหรือท่ีรกร๎างวํางเปลําก็เกือบไมํหลงเหลืออยูํเลยวิธีนี้ต๎องใช๎พื้นท่ีมากด๎วยและชุมชน
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เมืองยิ่งขยายตัวมากขึ้นการน าขยะไปกองท้ิงไว๎ในพื้นท่ีกว๎างขวางเชํนนี้จึ งไมํเหมาะสมเศษวัสดุบางอยํางใน

กองขยะใช๎เวลานานกวําจะยํอยสลาย 

ข้อดี 

ใช๎ได๎ผลดีตํอเมื่อชุมชนมีผู๎ผลิตขยะน๎อยเทํานั้น นอกจากนี้แล๎วขยะต๎องเป็นวัตถุท่ีเนําเปื่อยไปตาม

ธรรมชาติได๎งําย เชํน ใบตอง เศษอาหาร เชือกกล๎วยและสวํนใหญํในเมืองไทยยังใช๎วิธีก าจัดขยะด๎วยวธิีนี้แทบ

ทุกแหํง 

          ข้อเสีย 

- ท าให๎เกิดปัญหาทางด๎านกลิ่นรบกวนผู๎ท่ีอยูํใกล๎เคียง 
- เกิดการแพรํกระจายของเชื้อโรค 
- กํอเกิดปัญหามลพิษทางน้ า ดิน อากาศ และทัศนียภาพ 
- ใช๎พื้นท่ีมาก 

 วิธีกองไว๎ให๎เนําเปื่อย แตํวิธีนี้ใช๎ได๎ผลดีตํอเมื่อชุมชนมีผู๎ผลิตขยะน๎อยเทํานั้น นอกจากนี้แล๎ว ขยะต๎อง
เป็นวัตถุท่ีเนําเปื่อยไปตามธรรมชาติได๎งําย เชํน ใบตอง เศษอาหาร เชือกกล๎วย แตํสํวนใหญํในเมืองไทยยังใช๎
วิธีขจัดขยะด๎วยวิธีนี้แทบทุกแหํง ซึ่งท าให๎เกิดปัญหาทางด๎านกลิ่นรบกวน 
 

การเผาด้วยความร้อนสูง หรือการก าจัดโดยใช้เตาเผา (Incineration) 

เตาเผาท่ีสามารถเผาขยะชนิดตํางๆ ได๎อยําง
สมบูรณ์ จะต๎องไมํท าให๎เกิดกลิ่น และควัน รบกวน ไมํ
กํอให๎เกิดอากาศเป็นพิษ ความร๎อนของเตาเผาขยะท่ีใช๎
โดยท่ัวไปคือระหวําง 676 -1100 องศาเซลเซียส ณ ท่ี
ความร๎อน 676 องศาเซลเซียส จะชํวยท าให๎ก๏าซท่ีเกิดขึ้น
จากการเผาขยะถูกเผาไหม๎ได๎อยํางสมบูรณ์ ท่ีอุณหภูมิ 
760 องศาเซลเซียส จะท าให๎การเผาไหม๎ไมํมีกลิ่นรบกวน  

เนื่ อ ง จ ากความแตกตํ า งแล ะลั กษณะของ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยในแตํละแหํง ดังนั้นรูปแบบ
ของเตาเผาจึงแตกตํางกันไปด๎วย เป็นต๎นวํา ถ๎าชุมชนท่ีมี
ขยะมูลฝอยซึ่งสํวนใหญํเป็นชนิดท่ีเผาไหม๎ได๎งําย 

นอกจากนี้เตาเผาขยะมูลฝอยทุกแบบ จะต๎องมีกระบวนการควบคุมอุณหภูมิ ควัน ไอเสียผงและขี้เถ๎าท่ี
อาจปนออกไปกับควันและปลิวออกมาทางปลํองควัน เตาเผาท่ีมีประสิทธิภาพจะต๎องลดปริมาณของขยะมูล
ฝอยลงไปจากเดิมให๎มีเหลือน๎อยท่ีสุด และสํวนท่ีเหลือกจากการเผาไหม๎นั้นก็จะต๎องมีลักษณะคงรูป ไมํมีการ
ยํอยสลายได๎อีกตํอไป และสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางปลอดภัย 
 ข้อดี  

- ใช๎พื้นท่ีดินน๎อย เมื่อเทียบกับวิธีฝังกลบ  
- สามารถท าลายขยะมูลฝอยได๎เกือบทุกชนิด  
- สามารถสรา๎งเตาเผาในพื้นที่ท่ีไมํหํางไกลจากแหลํงก าเนิดขยะ ท าให๎ประหยัดคําขนสํง  
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- ไมํคํอยกระทบกระเทือนเมื่อสภาพแวดล๎อมของลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง  
- สํวนที่เหลือจากการเผาไหม๎ (ขี้เถ๎า) สามารถน าไปถมท่ีดินได๎ หรือท าวัสดุกํอสร๎างได๎ 

 ข้อเสีย  
          คําลงทุนในการกํอสร๎างและคําใชจ๎ํายในการซํอมแซม บ ารุงรักษาคํอนข๎างสูงและอาจจะเกิดปัญหา
ภาวะมลพิษทางอากาศได๎ 
การฝังกลบตามหลักสุขาภบิาล (Sanitary landfill) 

 
 การก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ เป็นการน าขยะมูลฝอยมาเทกองในพื้นท่ีท่ีจัดเตรียมไว๎ส าหรับการ

ฝังกลบโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีการวางระบบตํางๆ เพื่อป้องกันมิให๎มีการปลดปลํอยมลสารตํางๆ ออกสูํพื้นท่ี

ภายนอก แล๎วใช๎เครื่องจักรกลเกลี่ยและบดอัดให๎ยุบตัวลง หลังจากนั้นใช๎ดินกลบทับและบดอัดให๎แนํนอีกครั้ง 

เป็นลักษณะนี้จนเต็มพื้นท่ีฝังกลบ เพื่อป้องกันปัญหาทางด๎านกลิ่น แมลง สัตว์พาหะ น้ าฝนชะล๎างขยะมูลฝอย

และเหตุร าคาญอื่นๆ สารอินทรีย์ท่ีมีอยูํในขยะมูลฝอยจะถูกยํอยสลายตามธรรมชาติโดยจุลิ นทรีย์โดย

กระบวนการยํอยสลายแบบไมํใช๎ออกซิเจน (Anaerobic Decomposition) ท าให๎ขยะมูลฝอยยุบตัว เกิดก๏าซ

มีเทน และน้ าเสียขึ้นในชั้นของขยะมูลฝอย นอกจากนี้การด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย จะต๎องมีมาตรการใน

การบ าบัดน้ าเสียท่ีเกิดขึ้น การระบายก๏าซออกจากบริเวณฝังกลบ และการติดตามการรั่วซึมของน้ าชะมูลฝอย

ออกนอกพื้นท่ี ซึ่งพื้นที่ท่ีใช๎ในการฝังกลบจะต๎องมีความเหมาะสมเป็นอยํางยิ่งด๎วย 

วิธีฝังกลบขยะมูลฝอย มี 3 วธิคืีอ 
1. การฝังกลบบนพื้นราบ(Area Method) 
 เป็นวิธีฝังกลบท่ีเริ่มจากระดับดินเดิม โดยไมํมีการ
ขุดดิน ท าการบดอัดขยะมูลฝอยตามแนวราบกํอน แล๎ว
คํอยบดอัดทับในชั้นถัดไปสูงขึ้นเรื่อยๆ จนได๎ระดับตามท่ี
ก าหนด การฝังกลบขยะมูลฝอยโดยวิธีนี้จ าเป็นจะต๎องท า
คันดิน (Embankment or Berm)ตามแนวขอบพื้นท่ี เพื่อ
ท าหน๎าท่ีเป็นผนังหรือขอบยันการบดอัดขยะมูลฝอย และ
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ท าหน๎าท่ีป้องกันน้ าเสียท่ีเกิดจากการยํอยสลายของขยะมูลฝอยไมํให๎ซึมออกด๎านนอก ลักษณะของพื้นท่ีท่ี
จ าเป็นต๎องใช๎วิธีนี้คือ ที่ราบลุํมหรือท่ีท่ีมีระดับน้ าใต๎ดินอยูํต่ ากวําผิวดินเล็กน๎อย (ไมํเกิน 1 เมตร)ซึ่งไมํสามารถ
ขุดดินเพื่อก าจัดด๎วยวิธีฝังกลบแบบขุดรํองได๎ เพราะอาจท าให๎เกิดการปนเปื้อนของน้ าเสียจากขยะมูลฝอยลงสูํ
น้ าใต๎ดินได๎งําย การก าจัดด๎วยวิธีนี้จ าเป็นต๎องจัดหาดินจากท่ีอื่นเพื่อมาท าคันดินท าให๎เสียคําใช๎จํายในการ
ด าเนินการสูงขึ้น 

2. วิธีฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench Method)  
 เป็นวิธีฝังกลบท่ีเริ่มจากระดับท่ีต่ ากวํา
ระดับดินเดิม โดยท าการขุดดนิลึกลงไปให๎ได๎
ระดับตามที่ก าหนด แล๎วจึงเริม่บดอัดขยะมลูฝอย
ให๎เป็นชั้นบางๆ ทับกันหนาขึน้เรื่อยๆ จนได๎
ระดับตามที่ก าหนด โดยท่ัวไปความลึกของการ
ขุดรํองจะถูกก าหนดด๎วยระดบัน้ าใต๎ดนิ อยําง
น๎อยระดับก๎นรํองหรือพื้นลํางควรจะอยูํสูงกวํา
ระดับน้ าใต๎ดนิไมํน๎อยกวํา 1 เมตร โดยยึดระดบั
น้ าในฤดูฝนเปน็เกณฑ์ เพื่อป้องกันไมํให๎เกิดการ
ปนเปื้อนตํอน้ าใต๎ดิน การฝังกลบแบบขดุรํองไมํ
จ าเป็นต๎องท าคันดิน เพราะสามารถใช๎ผนังของรํองขุดเป็นก าแพงยันขยะมูลฝอยท่ีจะบดอัดได๎ ท าให๎ไมํต๎องขน
ดินมาจากข๎างนอก และยังสามารถใช๎ดินที่ขุดออกมาแล๎วนัน้กลับมาใช๎กลบทับขยะมลูฝอยได๎อีก 

 
3. วิธีฝังกลบแบบหุบเขา (Canyon Method)  
 เป็นวิธีฝังกลบบนพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นแอํงขนาด
ใหญํ ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากการขุด 
เชํน หุบเขา ห๎วย บํอ เหมือง ฯลฯ วิธีการในการฝังกลบและ
อัดขยะมูลฝอยในบํอแตํละแหํงอาจแตกตํางกันออกไป ท้ังนี้
ขึ้นอยูํกับสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีนั้นๆ  

การเลือกพื้นท่ีในการฝังกลบ 
 พื้นท่ีซึ่งมีลักษณะดังตํอไปนี้ ไมํควรใช๎เป็นสถานท่ีฝัง
กลบกากของเสีย 

- พื้นท่ีชุํมน้ าท่ีมีความส าคัญในระดับนานาชาติ
และระดับชาติ 

- พื้นท่ีห๎ามกํอสร๎างโรงงานตามกฎหมายวําด๎วยโรงงาน 
- พื้นท่ีห๎ามกํอสร๎างอาคารตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร 
- พื้นท่ีห๎ามกํอสร๎างสถานที่ฝังกลบกากของเสียตามกฎหมายวําด๎วยการผังเมือง 
- พื้นท่ีซึ่งมีลักษณะกีดขวางการไหลของทางน้ า 
- พื้ น ท่ี เสี่ ย งภั ยดินถลํม  และน้ าป่ า ไหลหลากตาม ท่ีกรมทรัพยากรธรณี  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ประกาศก าหนด 
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- พื้นท่ีราบน้ าทํวมถึง โดยพิจารณาจากการเกิดซ้ าในชํวงระยะเวลา 30 ปีท่ีผํานมาเว๎นแตํการ
จัดท าระบบฝังกลบกากของเสียในพื้นท่ีดังกลําวจะมีระบบหรือมาตรการป้องกันไมํให๎เกิดการ
พัดพาของเสียออกจากพื้นท่ีฝังกลบ 

ปัญหาท่ีเกิดจากการฝังกลบ 

- กลิ่นรบกวน : กลิ่นเกิดจากการยํอยสลายของสารอินทรีย์ อาจแก๎ไขได๎โดยการปลูกต๎นไม๎ใบทึบ
เป็นแนวบังลมพัด การฉีดพํนสาร EM เป็นระยะ รวมทั้งควบคุมก๏าซกับน้ าชะขยะมลูฝอยให๎
เหมาะสม 

- การปลิวและฟุ้งกระจายของขยะมูลฝอย : แก๎ไขได๎โดยการติดตั้งรั้วตาขํายแบบเคลื่อนย๎ายได๎ใน
บริเวณท่ีมีลมแรง การปลูกต๎นไม๎ใบทึบกันลมก็ชํวยได๎เชํนกัน 

- ฝุ่น : เกิดจากรถบรรทุกขยะมูลฝอยและรถท่ีท างานบดอัดในสถานที่ฝังกลบ แก๎ไขได๎โดยท าผิว
จราจรสถานที่ฝังกลบเป็นแบบราดยาง ลดความเร็วของรถเก็บขยะมูลฝอย การฉีดสเปรย์น้ า
เล็กน๎อยและลดการท างาน เชนํ การขุด การเกลี่ย การบดอดัในขณะท่ีมีลมพดัแรง 

- แมลงวันและสัตวพ์าหะ : กํอให๎เกิดเป็นพาหะน าโรคตํางๆ เหตุร าคาญและผลกระทบตํอสขุภาพ
อนามัยของประชาชน แก๎ไขได๎โดยการกลบทับดินทุกวันและท าการฉีดพํนสารควบคุม เชนํ EM 
และสารก าจดัแมลงท่ีผลิตจากธรรมชาติ เป็นต๎น 

ข๎อดีของการฝังกลบ 

- สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มขึ้นโดยฉับพลันได๎ และกรณีท่ีเกิดปัญหา สามารถ
แก๎ไขได๎ทันทํวงที ไมํเกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค๎าง 

- ไมํมีเศษขยะเหลือตกค๎างท่ีจะต๎องน าไปก าจัดตํออีก 
- สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได๎ทุกประเภท ทุกขนาด ยกเว๎นของเสียอันตรายและของเสียติดเชื้อ 
- เมื่อท าการฝังกลบเต็มพื้นที่แล๎ว สามารถปรบัปรุงพื้นท่ีเดิมเพื่อท าเป็นสวนสาธารณะ สนาม

กีฬาและอื่นๆ เพื่อใชป๎ระโยชน์ตํอได๎ 
- ก๏าซท่ีเกิดจากการฝังกลบ สามารถพัฒนาเพื่อน าไปใช๎เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและอื่นๆ 

ได๎ 
การน าขยะสดไปเลี้ยงสัตว์ (Hog Feeding)  
 ขยะสดในท่ีนี้หมายถึง เศษอาหารท่ีได๎รวบรวม

มาจากห๎องครัว ร๎านอาหาร ภัตตาคาร เศษอาหารเหลํานี้

สามารถใช๎เลี้ยงสัตว์ได๎ ซึ่งควรน ามาต๎มด๎วยความร๎อนไมํ

น๎อยกวํา 100 องศาเซลเซียส นานประมาณ 30 นาทีเป็น

อยํางน๎อย เพื่อท าลายเชื้อโรคและพยาธิเสียกํอน 

 วิธีการ 

- น าซี่โครงสัตว์มาต๎ม จากนั้นเติมเกลือ ต๎มตํอไปเรื่อยๆ จนเนื้อท่ีติดกระดูกเปื่อย (ประมาณ 30 

นาที)  

- น าเศษอาหาร เศษผักท่ีสับแลว๎มาต๎มใสํปลายข๎าว ต๎มอีกประมาณ 15 นาที  
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- ยกพักไว๎ให๎เย็น ในการให๎อาหารควรน าต๎มซี่โครงสัตว์มาเทผสมกับร า น าไปเลี้ยงสัตว์วันละ 2 ครั้ง 

ท้ังเช๎าและเย็น 

 

การใช๎ประโยชน์มูลฝอยชุมชน 

 จากปริมาณมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นท่ัวประเทศ 24.73 ล๎านตันตํอปี (2555)มีการน ามูลฝอยชุมชน
กลับมาใช๎ประโยชน์ประมาณ 5.28 ล๎านตันหรือร๎อยละ 21.36  แบํงเป็น 
 - การใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลโดยการคัดแยกและน ากลับคืนวัสดุรีไซเคิลประเภทแก๎วกระดาษ
พลาสติกเหล็กและอะลูมิเนียมผํานกิจกรรมตํางๆอาทิการซื้อขายวัสดุรีไซเคิลโดยผํานร๎านรับซื้อของเกําศูนย์
วัสดุรีไซเคิลชุมชนธนาคารขยะรีไซเคิลและการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์โดยผู๎ประกอบการรวมประมาณ  4.02 ล๎าน
ตัน (ร๎อยละ 76)  
 - การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหารพืชผักผลไม๎ตํางๆเพื่อน าไปท าปุ๋ยหมักอินทรีย์
ส าหรับใช๎บ ารุงดินเพื่อการเกษตรและการผลิตก๏าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์เพื่อใช๎ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงรวม
ประมาณ 1.14 ล๎านตัน (ร๎อยละ 22)  
 - การแปรรูปมูลฝอยให้เป็นพลังงานโดยการน ามูลฝอยมาผํานกระบวนการแปรรูปให๎เกิดประโยชน์

ในด๎านการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงทดแทนในรูปของแทํงเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: 

RDF) รวมประมาณ 0.12 ล๎านตัน (ร๎อยละ 2) 

 

คุณสามารถท าอะไรได้บ้าง 

การลดการเกิดมูลฝอย 

 1.คิดกํอนซื้อ 

 กํอนการตัดสินใจซื้อสินค๎าอยาํงใดอยํางหนึ่ง จ าเปน็ต๎องปฏิเสธสินค๎า

หรือผลิตภัณฑ์ท่ีไมํจ าเป็น ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองในการผลิตเพื่อชํวย

ลดการเกิดมูลฝอย และประหยัดทรัพยากร 

 วิธีการ 

- เตรียมภาชนะในการบรรจุอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงการรับถุงหรือ

ภาชนะพลาสติกจากร๎านค๎า 

- หลีกเลี่ยงการซื้อสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีหีบหํอหลายชั้น 

- หลีกเลี่ยงการซื้อสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดที่ใช๎ครั้งเดียว มีอายุการใช๎งานสั้น ไมํได๎มาตรฐาน 

- ควรเลือกสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญํ ซึ่งใช๎ทรัพยากรน๎อยกวําเมื่อเทียบกับ

น้ าหนักของผลิตภัณฑ์ 
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- เลือกใช๎สินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เลือกซื้อสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถน ากลับไปรีไซเคิล

ได๎ สินค๎าหริผลิตภัณฑ์ที่ผ๎ูผลิตเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์หลังจากการบริโภค ซึ่งสามารถลดปริมาณ

มูลฝอย  

- เลือกซื้อสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีระบบมัดจ า-คืนเงิน เชํน ขวดเครื่องดื่ม 

 ข๎อแนะน า 

 ควรเปรียบเทียบการซื้อและบริโภคสินค๎าของตนเอง วํามีการคิดกํอนซื้อมากขึ้นกวําเดิมหรือยัง 

2.ใช๎อยาํงค๎ุมคํา 

 สินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ตํางๆ ท่ีเราซื้อมานั้น มีอายุการใช๎งานแตกตํางกัน ผลิตภัณฑ์บางประเภท

สามารถใช๎ได๎หลายครั้ง ชํวยลดการใช๎ทรัพยากร ลดพลังงานลดปริมาณมูลฝอย และเป็น

การชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อม 

 วิธีการ 

- บ ารุงรักษาเครื่องใช๎ อุปกรณ์ตํางๆ ให๎ใช๎งานได๎คงทนและยาวนาน

ขึ้น 

- ซํอมแซมเครื่องใช๎และอุปกรณ์ตํางๆ ให๎สามารถใช๎ประโยชน์ตํอไป

ได๎อีก 

- เลือกซื้อหรือใช๎ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมาให๎ใช๎ได๎มากกวํา 1 ครั้ง เชํน แบตเตอรี่บรรจุไฟฟ้าใหมํได๎ 

- น าบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือชื่นๆ กลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ เชํน ถุงพลาสติก ถุงผ๎า ถุงกระดาษ 

กลํองกระดาษ ขวดน้ าดื่ม กลํองใสํขนม 

- ยืม เชํา หรือใช๎สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช๎บํอยครั้งรํวมกัน เชํน หนังสือพิมพ์ วารสาร 

- บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆ ที่ไมํใช๎แทนที่จะท้ิง เชํน หนังสือ เสื้อผ๎า เฟอร์นิเจอร์ 

- น าสิ่งของมาดัดแปลงให๎ใช๎ประโยชน์ได๎อีก เชํน การน ายางรถยนต์มาท าเก๎าอี้ การน าขวด

พลาสติกมาประดิษฐ์เป็นท่ีใช๎ของ แจกัน การน าเศษผ๎ามาท าเปลนอน เป็นต๎น  

3.ใช๎ถุงผ๎าและตะกร๎าแทนถุงพลาสติก 
 ถุงพลาสติกท่ีเราใช๎นั้นต๎องใช๎เวลาถึง 450 ปี ในการยํอยสลาย ผลิตจากเม็ดพลาสติกจาก

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีท่ีใช๎เพลิงฟอสซิล (เกิดจากการการสะสมของซากพืชซากสัตว์) เป็นวัตถุดิบ การผลิต

ถุงพลาสติกสามารถท าได๎อยํางรวดเร็วในปริมาณมากและด๎วยต๎นทุนที่ต่ า 

 วิธีการ 

- หลีกเลี่ยงการใช๎ถุงพลาสติก เพราะสํวนใหญํเป็นการใช๎เพียง

ครั้งเดียว โดยเฉพาะถุงขนาดเล็กท่ีใช๎งานเพียงเล็กน๎อยแล๎ว

ก็ถูกท้ิง 

- เข๎าร๎านค๎าซื้อสินค๎า โดยปฏิเสธถุงพลาสติก แล๎วน้ าสินค๎าใสํถุง
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ผ๎าท่ีน าไป 

- บางห๎างสรรพสินค๎าหรือร๎านสะดวกซื้อ จัดเตรียมถุงผ๎าไว๎จ าหนํายในราคาถูก ก็สามารถเลือกซื้อ

เพื่อใช๎แทนถุงพลาสติก เพราะถุงผ๎าสามารถใช๎ได๎หลายครั้ง 

- หากไปตลาดซื้อหากับข๎าวก็ให๎น าตะกร๎าติดตัวไปเสมอ 

 ข๎อดีในการใช๎ถุงผ๎าหรือตะกร๎า  

- ท าความสะอาดงําย ยํอยสลายได๎ ไมํตกค๎างเป็นปัญหาในสิ่งแวดล๎อม มีความทนทานใช๎ซ้ าได๎

มากกวําถุงพลาสติก 

- ถ๎าคนกรุงเทพฯ เปลี่ยนมาใช๎ถุงผ๎าหรือตะกร๎าเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จะชํวยให๎ลดมูลฝอย

ถุงพลาสติกอยํางน๎อย 1,000 ล๎านถุงตํอปีเลยทีเดียว 

 

 

วิธแียกประเภทของเสียอันตราย 

 
 
 
 
 

 

ถ้าเป็นของเหลวไมํควรเท
รวมกันให๎แยกตามชนิดของ
เสีย เก็บในภาชนะบรรจุเดิม 
เพื่อรอการก าจัด 

 
 
 

ถ้าเป็นของแข็งเก็บใน
ภาชนะท่ีไมํรั่วซึม แล๎วท า
เครื่องหมายให๎ชัดเจน เพื่อรอ
การก าจัดอยํางถูกวิธี 
 
 

 

 

หลอดฟลูออเรสเซนต์
มีปรอทบัลลาสต์มีสาร
พีซีบ ี

 

น้ ายาท าความสะอาดมีกรดดําง 
และแอมโมเนีย 

 

กระป๋องยาฆําแมลงมี
ยาฆําแมลงตกค๎าง
กระป๋องสเปรย์มี
สารเคมีตกค๎าง 

 

น้ ามันเครื่องแบตเตอรี่ มีสารโฮ
โดรคาร์บอน และโลหะหนัก 

ภัยใกล้ตัวขยะมีพิษ 
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การใช๎ประโยชน์มูลฝอย 
 ปุ๋มหมักอย่างง่าย ใช้พื้นที่น้อย 

 เพื่อปรับปรุงคุณภาพดนิให๎เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของพืช 

และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยท าในครัวเรือนเองได๎งํายๆ 

 อุปกรณ์ : ตาขาย พลาสติก เชือกฟาง ไม๎ 

 ส่วนผสม : ก่ิงไม๎ มูลสัตว์ น้ า  

 วิธีการ 

- น าก่ิงไม๎ใบไม๎ท่ีผํานการยํอยมาบ๎างแลว๎ใสํถังตาขําย สูงประมาณ 15 เซนติเมตร 

- ซื้อมูลสัตว์มาเททับใบไม๎สูงประมาณ 5 เซนติเมตร รดน้ าใหช๎ุํม 

- ท าซ้ าอีก 3 ครั้ง จะได๎กองปุ๋ยหมักสูงประมาณ 80 เซนติเมตร 

- น าใบไม๎ท่ียํอยแล๎วมาเททับขี้ววัสูงประมาณ 5 เซนติเมตร รดน้ าให๎ชุํม 

- น าพลาสติกมาพันรอบถังตาขํายให๎สูงจากขอบลําง 10 เซนติเมตร รดน้ าทุก ๆ 5-7 วัน ดา๎นบน 

และใช๎ไม๎แทงเข๎าไปในกองปุ๋ยหมักด๎านข๎างเพื่อเพิ่มอากาศ 

- ใบไม๎จะกลายเป็นปุ๋ยหมัก 45 – 60 วัน (ปุ๋ยมีสีด าจะไมํพบใบไม๎แล๎ว) 

ท่ีมา : บัณฑิต หิรัญสถิติ.(2552).คูํมือการแปลงก่ิงไม๎และเศษอาหารเป็นปุ๋ยหมัก. 

มหาวิทยาลัยแมํโจ.๎(ออนไลน์).สืบค๎นจาก www.mju.ac.th. เมื่อกันยายน 2555. 

      ปุ๋ยทันใจ 

     ปุ๋ยทันใจ มีกระบวนการท าที่ใช๎เวลาน๎อย และมีคุณสมบตัิในการปรับปรุงคุณภาพของดินให๎เหมาะสมตํอ

การเจริญเติบโตของพืช 

อุปกรณ์ : ถังพลาสติก 

สํวนผสม : ใบไม๎ มูลสัตว ์น้ า 10 ลิตร 

วิธีการ 

- น าใบไม๎สดที่ไมํมีโรคแมลง ยิ่งใบเล็กนุํมๆ เชํน กระถิน มะรุม 

หางนกยูง จามจุรี มะขาม ขี้เหล็ก ฯลฯ ตามดว๎ยมูลสัตว์ หรือ

ปุ๋ยหมักอยํางใด อยํางหนึ่ง หรือรวมกัน 

 

สีทินเนอร์ มีสารท า
ละลาย 

 

ถํายไฟฉายมีแมงกานีสปรอท และ
โลหะหนักอื่นๆ 
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- น าสํวนผสมรวมกันให๎ได๎ 1 กิโลกรัม แชํน้ า 10 ลิตร แชํไว๎ 

1 คืน 

- น าน้ าท่ีได๎ไปผสมน้ าอีก 3-10 เทํา 

- ใช๎รดพืชผัก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก็พอ 

- ใบไม๎จะกลายเป็นปุ๋ยหมักใน 45-60 วัน (ปุ๋ยมีสีด า จะไมํ

พบใบไม๎แล๎ว) 
        ที่มา : โครงการสวนผักเมือง.(2555).ปุ๋ยทันใจ.(ออนไลน์).สืบค๎นจากwww.thaicityfarm.com. เมื่อกันยายน 

ปุ๋         

 

 

            

               

         

                  

                 ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร 

  เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินให๎เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของพืช 

      อุปกรณ์ : บํอซีเมนต์ขนาดเสน๎ผํานศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร 

      ส่วนผสม : ใบไม๎แห๎ง เศษอาหาร 

      วิธีการ 

- น าบํอซีเมนต์ ขนากเส๎นผําศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร มาวางบนอิฐหรอืปูนให๎

ขอบลํางของบํอปูนซีเมนต์สูงกวําพื้น 15 เซนติเมตร 

- น าใบไม๎แห๎งท่ียํอยสลายแลว๎มาใสํในบํอสูง 40 เซนติเมตร แล๎วน าเศษอาหารมาเทใสํสูง 30 

เซนติเมตร 

- น าใบไม๎แห๎งท่ียํอยแล๎วมาเททับอีกครั้งโดยให๎สูง 15-20 เซนจิเมตร สลับกับเศษอาหารสูง 10 

เซนติเมตรสลบักันเป็นชั้นๆ 

- ท้ิงไว๎ 30 วัน จะไดป๎ุ๋ยอินทรีย์ และในระหวาํงชํวงการหมัก กองปุ๋ยจะยุบตัวลง สามารถน าเศษ

อาหารมาเติมแล๎วน าใบไม๎ท่ียํอยมาเททับไปเรื่อยๆ 
       สูตร : คุณกิตติ เจริญพานิช เจ้าของร้านเรือนผักกูด ต้าบลช้างกลาง อ้าเภอข้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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น้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร 

  น้ าหมักชีวภาพ ชวํยให๎พืชแขง็แรง ต๎านทานโรคและศัตรูพชืและยังสามารถก าจัดกลิ่นเหม็นตํางๆ      

รวมท้ังบ าบัดน้ าเสียได๎ดว๎ย สตูรนี้ท ามาจากเศษพืชผัก 

      อุปกรณ์ : ถังพลาสติกมีฝาปิดขนาด 20-40 ลิตรถุงปุ๋ย 

      ส่วนผสม : เศษผัก เศษปลา เศษผลไม๎ ครึ่งถัง กากน้ าตาล 1 ลิตร จลุินทรีย์ 1 ลิตร น้ าสะอาดครึ่งถัง 

      วิธีการ 

- เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสตกิประมาณครึ่งถัง จากนั้นเติมกากน้ าตาลและหัวเชื้อจุลินทรยี์ผสมให๎

เข๎ากัน 

- น าเศษอาหารใสํถุงปุ๋ย ผูกปากถุงน าไปแชํกดให๎จม หมักไว๎ 7 วัน โดยเก็บในท่ีรํม (หากมีเศษปลา

ให๎หมักไว๎ 30 วัน) 

- ใช๎ผสมน้ า 1:500 ใช๎ฉีดพํน หรือรดต๎นพืช เรํงการเจริญเติบโต 

ข๎อแนะน า : น้ าหมักท่ีได๎สามารถใช๎เป็นหัวเชื้อในครั้งถัดไป หากมีกลิ่น ใช๎พด. หรือกากน้ าตาล

เติมเพื่อดับกลิ่น 
ที่มา : ดัดแปลงจากประโยชน์ขยะมูลฝอย.พิมพ์ครั้งที่ 1.บริษัท รุํงศิลป์การพิมพ์ 1997 จ ากัด  

    

                

 

         

 

 

 

 

       รวบรวมมูลฝอยไปเลี้ยงสัตว์ 

  เป็นการน าเศษอาหาร เศษผัก ที่เหลือท้ิงจากบ๎านเรือนมาใชป๎ระโยชนใ์นการเลี้ยงสัตว์ เชนํ เลี้ยงหมู 

เป็ด ไกํ โดยไมํต๎องเสียเงินไปซื้ออาหารราคาแพง 

  



37 
 

    สวํนผสม : เศษอาหาร เศษพืชผัก หรือซี่โครงสัตว์ ที่เหลือจากการท าอาหาร เกลือ 1 ถ๎วยตวง ปลายข๎าว 1-2 

กิโลกรัม และน้ าสะอาด 100 ลิตร  

              วิธีการ 

- น าซี่โครงสัตว์มาต๎ม จากนั้นเติมเกลือ ต๎มตํอไปเรื่อยๆ จนเนื้อท่ีติดกระดูกเปื่อย (ประมาณ 30 

นาที) จากนั้นน าเศษอาหาร เศษผักท่ีสับแล๎วมาต๎มใสปํลายข๎าว ต๎มอีกประมาณ 15 นาที ยกพักไว๎

ให๎เย็น ในการให๎อาหารควรน าต๎มซี่โครงสัตว์มาเทผสมกับร า น าไปเลี้ยงสัตวว์ันละ 2 ครั้ง ทั้งเช๎า

และเย็น 

ท่ีมา : ดัดแปลงจากเกษตรแผํนดินทอง.(2554).การท าอาหารเลี้ยงสัตว์.(ออนไลน์).สบืค๎นจาก 
www.rakbankerd.com. เมื่อกันยายน 2555. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาชนะปลูกผัก 

การปลูกผักรับประทานเอง จะไมํต๎องกังวลวํามสีารเคมีปนเปื้อนมากับ ผัก และได๎ผักท่ีสดใหมํ สะอาด 

รสชาติดี เมื่อถึงเวลาท าอาหารสามารถเด็ดสดๆ หลังบ๎าน ซึ่งไมํต๎องใช๎พื้นท่ีมาก การปลูกผักเองสามารถชํวย

ลดรายจํายสร๎างรายได๎ มีสุขภาพดี และมีความสุข 

หากไมมีพื้นท่ีจริงๆ สามารถน าวัสดุเหลือใช๎มาเป็นภาชนะปลูกผักแบบแขวนไว๎ข๎างฝาได๎ เป็นสวน

แนวตั้งภาชนะท่ีปลูกก็หาได๎ในบ๎าน และน ามาแขวนบนก าแพง นอกจากจะไดผัก สมุนไพร ไว๎ปรุงอาหารแล๎ว 

ยังได๎ความสวยงาม เป็นผนังท่ีดูมีชีวิตชีวา เป็นก าไรเพิ่มสีเขียวให๎กับบ๎านและห๎องครัว 

 

 


