
                        ประชาสัมพนัธ์ การจัดขยะมูลฝอย 

การคดัแยก เกบ็รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 

ในการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จาํเป็นตอ้งจดัให้มีระบบการคดัแยกขยะมูลฝอยประเภทตา่งๆ ตามแต่ลกัษณะองคป์ระกอบ

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือนาํกลบัไปใชป้ระโยชนใ์หม ่สามารถดาํเนินการไดต้งัแต่แหล่งกาํเนิด โดยจดัวางภาชนะใหเ้หมาะสม 

ตลอดจนวางระบบการเกบ็รวบรวมมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัระบบการคดัแยกขยะมูลฝอย พร้อมทังพิจารณา

ควรจาํเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกาํจดัต่อไป 

หลกัเกณฑ์ มาตรฐาน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

1) ถังขยะ 

เพือใหก้ารจดัเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและลดการปนเปือนของขยะมลูฝอยทีมีศกัยภาพในการนาํกลบัมา

ใชป้ระโยชน์ใหม่จะตอ้งมีการตงัจุดรวบรวมขยะมูลฝอย (Station) และให้มีการแบ่งแยกประเภทของถงัรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง 

ๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถงัเพือสะดวกและไม่ตกหลน่ หรือแพร่กระจาย ดงันี 

 

สีเขยีว รองรับขยะทีเน่าเสียและยอ่ย

สลายไดเ้ร็ว สามารถนาํมาหมกัทาํปุ๋ ยได ้

เช่น ผกั ผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้

 

สีเหลือง รองรับขยะทีสามารถนาํมารี

ไซเคิลหรือขายได ้เช่น แกว้ กระดาษ 

พลาสติก โลหะ 

 

สีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะทีมีอนัตรายต่อ

สิงมีชีวติ และสิงแวดลอ้ม เช่น หลอด

ฟลูออเรสเซนต ์ขวดยา ถ่านไฟฉาย 

กระป๋องสีสเปรย ์กระป๋องยาฆ่าแมลง 

ภาชนะบรรจุสารอนัตรายตา่ง ๆ 
 

สีฟ้า รองรับขยะยอ่ยสลายไม่ได ้ไม่เป็น

พิษและไม่คุม้คา่การรีไซเคิล เช่น 

พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมีสาํเร็จรูป 

ถุงพลาสติก โฟมและฟอลย์ทีเปือน

อาหาร 

นอกจากนียงัมีถุงพลาสติกสาํหรับรองรับขยะมูลฝอยในแตล่ะถงั โดยมดัปากถุงสีเดียวกบัถงัทีรองรับมูลฝอยตามประเภทดงักล่าว

ขา้งตน้ 

ในกรณีทีสถานทีมีพืนทีจาํกดัในการจดัวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและมีจาํนวนคนทีคอ่นขา้งมากในบริเวณพืนทีนนั เช่น ศูนย์

การประชุมสนามบิน ควรมีถงัทีสามารถรองรับขยะมลูฝอยไดท้งั 4 ประเภทในถงัเดียวกนั โดยแบ่งพืนทีของถงัขยะมูลฝอยออกเป็น 

4 ช่อง และตวัถงัรองรับขยะมูลฝอยทาํดว้ยสแตนเลส มีฝาผิดแยกเป็น 4 สี ในแตล่ะช่องตามประเภทของขยะมูลฝอยทีรองรับ ดงันี 

 ฝาสีเขียว รองรับขยะมูลฝอยทีเน่าเสียและยอ่ยสลายไดเ้ร็ว 

 ฝาสีเหลือง รองรับขยะมูลฝอยทีสามารถนาํรีไซเคิล หรือขายได ้

 ฝาสีแดงรองรับขยะมูลฝอยทีมีอนัตรายต่อสิงมีชีวติและสิงแวดลอ้ม 

 ฝาสีฟ้ารองรับขยะมูลฝอย ทียอ่ยสลายไม่ได ้ไมเ่ป็นพิษและไม่คุม้คา่การรีไซเคิลและมีสญัลกัษณ์ขา้งถงั 

2) ถุงขยะ 

สาํหรับคดัแยกขยะมูลฝอยฝนครัวเรือนและจะตอ้งมีการคดัแยกรวบรวมใส่ถุงขยะมูลฝอยตามสีตา่ง ๆ ดงัต่อไปนี 

 ถุงสีเขียว รวบรวมขยะมูลฝอยทีเน่าเสีย และยอ่ยสลายไดเ้ร็วสามารถนาํมาหมกัทาํปุ๋ยได ้เช่น ผกั ผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้



 ถุงสีเหลือง รวบรวมขยะมูลฝอยทีสามารถนาํมารีไซเคิลหรือขายได ้เช่น แกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม 

 ถุงสีแดง รวบรวมขยะมูลฝอยทีมีอนัตรายต่อสิงมีชีวติและสิงแวดลอ้ม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต ์ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสี

สเปรย ์กระป๋องสารฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอนัตรายต่าง ๆ 

 ถุงสีฟ้า รวบรวมขยะมูลฝอยทียอ่ยสลายไมไ่ดไ้มเ่ป็นพิษและไม่คุม้คา่การรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมีสาํเร็จรูป 

ถุงพลาสติก โฟมและฟอลย์ทีเปือนอาหาร 

เกณฑม์าตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

  ควรมีสดัส่วนของถงัขยะมูลฝอยจากพลาสตกิทีใชแ้ลว้ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 50 โดยนาํหนกั 

  ไม่มีส่วนประกอบสารพิษ (toxic substances) หากจาํเป็นควรใชส้ารเติมแต่งในปริมาณทีนอ้ยและไม่อยูใ่นเกณฑท์ีเป็นอนัตราย

ต่อผูบ้ริโภค 

  มีความทนทาน แขง็แรงตามมาตรฐานสากล 

  มีขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอตอ่ปริมาณขยะมูลฝอย สะดวกต่อการถ่ายเทขยะมูลฝอยและการทาํความสะอาด 

  สามารถป้องกนั แมลงวนั หนู แมว สุนขั และสัตวอื์น ๆ มิใหส้ัมผสัหรือคุย้เขยีขยะมูลฝอยได ้

               จุดรวบรวมขยะมูลฝอยขนาดยอ่ม 

เพือสะดวกในการเกบ็รวบรวมและประหยดั จึงตอ้งมีการตงัจุดรวมรวบขยะมูลฝอยขึนโดยจุดรวบรวมขยะมูลฝอยจะกาํหนดไวต้าม

สถานทีต่าง ๆ ไดแ้ก่ หมู่บา้น โรงอาหาร โรงภาพยนต ์โดยมีภาชนะรองรับตงัไวเ้ป็นจุด ๆ เช่น หมู่บา้นจดัสรร กาํหนดใหจุ้ดรวบรวม 

1 จุด ต่อจาํนวนครัวเรือน 50 - 80 หลงัคาเรือน จุดแรกจะตงัทีปากประตทูางเขา้หมูบ่า้น สาํหรับอพาร์ตเมนตจ์ะตงัทีลานจอดรถ บา้น

ทอียูใ่นซอยจุดแรกจะตงัหนา้ปากซอย แต่ละครัวเรือนจะรวบรวมขยะมูลฝอยทีคดัแยกได ้โดยถุงพลาสติกตามประเภทของสีตา่ง ๆ 

มาทิงทีจุดรวบรวมขยะมูลฝอย 

 

การแปรสภาพขยะมูลฝอย ในการจดัการขยะมูลฝอย อาจจดัใหมี้ระบบทีช่วยเพิม

ประสิทธิภาพดว้ยการแปรสภาพขยะมูลฝอยคือ การเปลียนแปลงสภาพลกัษณะทาง

กายภาพเพือลดปริมาณเปลียนรูปร่าง โดยวิธีคดัแยกเอาวสัดุทีสามารถหมนุเวียนใช้

ประโยชนไ์ดอ้อกมา วิธีการบดใหมี้ขนาดเล็กลง และวธีิอดัเป็นกอ้นเพือลดปริมาตรของ

ขยะมูลฝอยไดร้้อยละ 20-75 ของปริมาตรเดิมทงันีขนึอยูก่บัประสิทธิภาพของเครืองมือ

และลกัษณะของขยะมูลฝอย ตลอดจนใชว้ิธีการห่อหุ้มหรือการผกูรัดกอ้นขยะมูลฝอยให้

เป็นระเบียบมากยงิขึน ผลทีไดรั้บจากการแปรสภาพมลูฝอยนี จะช่วยใหก้ารเกบ็รวบรวม 

ขนถ่าย และขนส่งไดส้ะดวกขึน สามารถลดจาํนวนเทียวของการขนส่ง ช่วยให้ไม่ปลิว

หล่นจากรถบรรทุก 

และช่วยรีดเอานาํออกจากขยะมูลฝอย ทาํใหไ้ม่มีนาํชะมูลฝอยรัวไหลในขณะขนส่ง ตลอดจนเพิมประสิทธิภาพการกาํจดัขยะมูลฝอยโดยวิธีฝัง

กลบ โดยสามารถจดัวางซอ้นไดอ้ยา่งเป็นระเบียบจึงทาํใหป้ระหยดัเวลา และคา่วสัดุในการกลบทบั และช่วยยดือายกุารใชง้านของบ่อฝังกลบได้

อีกทางหนึงดว้ย 

การพิจารณาเครืองมือแปรสภาพขยะมูลฝอยสามารถเลือกใชไ้ดต้ามองคป์ระกอบและลกัษณะสมบตัิขยะมูลฝอย ประเภทของ

แหล่งกาํเนิด สถานทีตงัระบบใดมีปัจจยัทีควรพิจารณาดงันี 

 

  ความสามารถในการทาํงาน : เครืองมือจะช่วยทาํงานอะไรบา้งใหไ้ดง้านทีดีขึนกวา่เดิม 

  ความเชือถือได้: ตอ้งการบาํรุงรักษามากนอ้ยเพียงไร 

  การบริการ : การตรวจเช็คและซ่อมแซม สามารถทาํไดเ้อง และผูข้ายมีบริการหลงัการขาย 

  ความปลอดภัย : เครืองมือมรีะบบป้องกนัอนัตรายแก่ผูใ้ชง้าน ซึงอาจเกิดการเลินเลอ่หรือขาดความรู้ความเขา้ใจ 

  ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม : ไม่กอ่ใหเ้กิดเสียงดงักลินรบกวน หรือมลพิษอืน ๆ 

  ความสวยงาม : เครืองมือไม่ดูเทอะทะกอ่ความรําคาญให้กบัสายตา 

  ค่าใช้จ่าย : ตอ้งคาํนึงถึงเงินลงทุนและคา่บาํรุงรักษารายปีอยูใ่นระดบัราคาทียอมรับได ้

การลดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 



การลดปริมาณขยะมูลฝอย 

การลดปริมาณขยะมูลฝอยใหไ้ดผ้ลดีตอ้งเริมตน้ทีการคดัแยกขยะมลูฝอยก่อนทิง เพือไมใ่หเ้กิดการปนเปือน ทาํใหไ้ดว้สัดุเหลือใชที้

มีคุณภาพสูง สามารถนาํไป Reused-Recycle ไดง่้าย รวมทงัปริมาณขยะมูลฝอยทีจะตอ้งนาํไปกาํจดัมีปริมาณน้อยลงดว้ย ซึงการคดั

แยกขยะมลูฝอย ณ แหล่งกาํเนิดนนัตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละชุมชน เช่น ครัวเรือน ร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้ สาํนกังาน 

บริษทั สถานทีราชการต่าง ๆ เป็นตน้ รวมทงัปริมาณ และลกัษณะสมบตัิขยะมูลฝอยทีแตกต่างกนัดว้ย ทงันีการคดัแยกขยะมูลฝอย

สามารถดาํเนินการได ้4 ทางเลือก คือ 

ทางเลือกที 1 การคดัแยกขยะมูลฝอยทุกประเภทและทุกชนิด 

ทางเลือกที 2 การคดัแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (Four cans) 

ทางเลือกที 3 การคดัแยกขยะสด ขยะแหง้ และขยะอนัตราย (Three cans) 

ทางเลือกที 4 การคดัแยกขยะสดและขยะแห้ง (Two cans) 

การนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

การนาํขยะมลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหมมี่อยูห่ลายวธีิขึนอยูก่บัสภาพและลกัษณะสมบตัิของขยะมูลฝอยซึงสามารถสรุปไดเ้ป็น 5 

แนวทางหลกั ๆ คือ 

  1.การนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ (Material Recovery) เป็นการนาํมลูฝอยทีสามารถคดัแยกไดก้ลบัมาใช่ใหม่ โดย

จาํเป็นตอ้งผา่นกระบวนการแปรรูปใหม ่(Recyele) หรือแปรรูป (Reuse) กไ็ด ้ 

(การทาํสิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช)้ 

  2.การแปรรูปเพือเปลียนเป็นพลงังาน (Energy Recovery) เป็นการนาํขยะมูลฝอยทีสามารถเปลียนเป็นพลงังานความร้อนหรือ

เปลียนเป็นรูปก๊าซชีวภาพมาเพือใชป้ระโยชน์ 

  3.การนาํขยะมูลฝอยจาํพวกเศษอาหารทีเหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลียงสตัว ์ 

(การเลียงสตัวด์ว้ยมลูฝอยอินทรีย)์ 

  4.การนาํขยะมูลฝอยไปปรับสภาพใหม้ีประโยชนต่์อการบาํรุงรักษาดิน เช่น การนาํขยะมูลฝอยสดหรือเศษอาหารมาหมกัทาํ

ปุ๋ ย (การทาํปุ๋ ยหมกั) 

  5.การนาํขยะมูลฝอยปรับปรุงพืนทีโดยนาํขยะมูลฝอยมากาํจดัโดยวธีิฝังกลบอยา่งถกูหลกัวิชาการ (Sanitary landfill) จะไดพื้นที

สาํหรับใชป้ลูกพืช สร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นตน้ 

 

แนวทางการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชน 

ของเสียอนัตรายหมายถึง ของเสียใดๆ ทีมีองคป์ระกอบหรือปนเปือนวตัถุอนัตรายชนิดตา่ง ๆ ซึงไดแ้ก ่วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ วตัถุ

ออกซิไดซ์ และวตัถุเปอร์ออกไซด ์วตัถุมีพิษวตัถุทีทาํใหเ้กิดโรค วตัถุกมัมนัตรังสี วตัถุทีทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางพนัธุกรรม 

วตัถุกดักร่อนทีทาํใหเ้กิดระคายเคือง วตัถุอยา่งอืนไม่วา่จะเป็นเคมีภณัฑห์รือสิงอืนใดทีอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช 

ทรัพยสิ์น หรือสิงแวดลอ้ม 

ของเสียอนัตรายทีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไดแ้ก่ บา้นเรือน ร้านลา้งฟิลม ์อดัขยายรูป รา้นซักแหง้ ห้องปฏิบติัการ เป็นตน้ 

ซึงมีประมาณ 300,000 ตนั ถูกทิงรวมไปกบัขยะมูลฝอยทวัไป และมีแนวโนม้เพิมขึนเรือย ๆ ตวัอยา่งของเสียอนัตรายจากชุมชน เช่น 

หลอดฟลูออเรสเซนตมี์สารปรอทบลัลาสตมี์สารพีซีบีนาํยาทาํความสะอาดมีฤทธิเป็นกรด-ด่าง และแอมโมเนียกระป๋องสารฆ่าแมลง

มีสารเคมีตกคา้ง นาํมนัเครือง แบตเตอรีมีสารไฮโดรคาร์บอนและโลหะหนกั สี ทินเนอ ์มีสารทาํละลาย ถ่านไฟฉายมีแมงกานีส 

ปรอทและโลหะหนักอืน ๆ 

หากของเสียเหล่านีไม่ไดรั้บการกาํจดัอยา่งถกูวธีิ อาจจะทาํใหเ้กิดปัญหาต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน และคุณภาพสิงแวดลอ้ม 

ของเสียอนัตรายในบ้านเรือน 



 

หลอดฟลูออเรสเซนตมี์ปรอท บลั

ลาสตมี์สารพีซีบี 

 

นาํยาทาํความสะอาดมีกรด ด่าง 

และแอมโมเนีย 

 

กระป๋องยาฆา่แมลงมียาฆา่แมลง

ตกคา้ง กระป๋องสเปรยมี์สารเคมี

ตกคา้ง 

 

นาํมนัเครือง แบตเตอรี มีสารโฮ

โดรคาร์บอน และโหละหนกั 

 

สี ทินเนอร์ มีสารทาํละลาย 

 

ถ่ายไฟฉายมีแมงกานีส ปรอท 

และโลหะหนกัอืนๆ 

วธิกีารจัดการของเสียอนัตรายในบ้านเรือน 

เลือกซือ/เลือกใช้ 

o ซือ/ใชเ้ท่าทีจาํเป็น 

o ซือ/ใชสิ้นคา้ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม สินคา้ฉลากเขียว เช่น 

ถ่านไฟฉาย สูตรไม่ผสมสารปรอท ตูเ้ยน็ฉลากเขียว สีอีมลัชนัสูตร

ลดสารพิษ 

o ซือ/ใช ้สารสกดัจากธรรมชาตหิรือสมุนไพร แทนการใชส้ารเคมีที

สังเคราะห์ขึน 

o ซือ/ใช ้สินคา้ทีใชซ้าํใหม่ไดเ้ช่น ถ่านไฟฉายทีชาร์จใหม่ได ้ใชน้าํยา

ทาํความสะอาดชนิดเติม เพือลดปริมาณภาชนะบรรจุ 

 ไม่ทิงของเสียอนัตรายปนกบัขยะมูลฝอยทวัไป 

 ไม่ทิงลงพืน ท่อระบายนาํหรือแหลง่นาํ 

 แยกเกบ็ไวใ้นภาชนะทีไม่รัวซึม รอหน่วยงาน

ทอ้งถิน มาเกบ็ไปกาํจดั 

 นาํไปทิงในภาชนะทีหน่วยงานทอ้งถินจดัหาให้

หรือนาํไปใหเ้จา้หนา้ทีทีมาเกบ็ ในวนัทีกาํหนด 

 นาํไปส่งคืนร้านตวัแทน จาํหน่าย เพือรับส่วนลด 

และแลกซือผลิตภณัฑใ์หม่ 

 


