
 
การจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 

 
1. ความหมายของขยะมลูฝอย 

มูลฝอย (Solid Wastes) คือ ของเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทําหรือกิจกรรมซึ่งโดยปรกติจะเป็นของแข็ง 
(Solid) หรือกึ่งของแข็ง (Semisolid) และจะถูกทิ้งหลังจากมีการใช้หรือเมื่อไม่มีความต้องการ มูลฝอย หมายความว่า 
เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใช้ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึง
สิ่งอื่นใดที่เก็บจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่ อื่น ๆ (พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535)  

ความหมายของขยะมูลฝอยในมิติของการจัดการ มูลฝอยควรจะหมายถึง สิ่งของที่เหลือประโยชน์ หรือสิ่งของ
ที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเพื่อให้มีขยะมูลฝอยที่ไม่มีประโยชน์เหลือน้อยที่สุด อันจะสร้างมลพิษน้อย
ที่สุด 

2. แหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอย  
แหล่งกําเนิดของขยะมูลฝอย เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือนและสถานประกอบการต่างๆ ในชุมชน 

สามารถเก็บรวบรวมได้จากสถานที่ต่าง ๆ เช่น แหล่งชุมชนหรืออาคารบ้านเรือน ร้านอาหาร การทําความสะอาดทาง
เท้าที่สาธารณะหรือตลาด โรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งพาณิชยกรรม เป็นต้น  แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยที่สําคัญ 
ได้แก่ ที่อยู่อาศัย สถานที่สาธารณะ สถานที่ต้ังระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โรงงานอุตสาหกรรมและลักษณะขยะมูลฝอย
จากแหล่งกําเนิดต่างๆ เหล่านี้ จะมีความแตกต่างกันไปตามของกิจกรรม ดังตารางต่อไปนี้  

 

แหล่งกําเนิด ลักษณะกิจกรรม/สถานที ่ ลักษณะขยะมลูฝอย 
ท่ีพักอาศัย บ้านเดี่ยว อพาร์ตเม้นต์ ตึกแถว อาคาร

ชุด 
เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก เศษผ้า 
หนัง ยาง กระเบื้อง ขวดแก้ว เศษใบไม้ 
กิ่งไม้ ของเสีย อันตรายจาก บ้านเรือน
(เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า 
แบตเตอรี่รถยนต์) และเฟอร์นิเจอร์ 

ธุรกิจการค้า ร้านค้า ร้านอาหร ตลาด สํานักงาน 
โรงแรม สถานบริการฯ 

กระดาษ กล่อง พลาสติก เศษอาหาร 
แก้ว ไม้ กระป๋อง ของเสียอันตรายจาก
บ้านเรือน 

สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล เรือนจํา ท่ีทําการ
หน่วยงานราชการ 

เช่นเดียวกับธุรกิจการค้า 

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กําลังก่อสร้างหรือรื้อถอน การ
ซ่อมแซมถนน หรือทางเท้า 

เศษไม้ เศษเหล็ก เศษหิน คอนกรีต ฝุ่น
ดิน 

สถานที่ตั้งระบบสาธารณูปโภค โรงผลิตน้ําประปา โรงบําบัดน้ําเสีย กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
สถานที่สาธารณะ ถ น น  ท่ี จ อ ด ร ถ  ส น า ม เ ด็ ก เ ล่ น 

สวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว 
เศษกระดาษ พลาสติก กระป๋อง ใบไม้ 
กิ่งไม้ ฝุ่นดิน 

อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม  ของเสียจากกระบวนการผลิต (ขึ้นอยู่
กับประเภทของโรงงาน) เศษโลหะ ของ
เสียอันตราย มูลฝอยจากคนงาน  

เกษตรกรรม ไร่ นา สวน ปศุสัตว์ เศษผลผลิต เช่น ฟางข้าว เปลือกผลไม้ 
มูลสัตว์ 
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3. ประเภทของขยะมูลฝอย 

ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามเกณฑ์ที่ใช้แบ่ง เช่น ขยะเปียกกับขยะแห้ง หรือขยะ 
ที่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกกับขยะที่ต้องกําจัด เป็นต้น โดยทั่วไปอาจแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยตาม คุณลักษณะ
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1) ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้แก่ เศษวัสดุก่อสร้าง กระดาษที่มีแผ่นฟิล์ม
หรือแผ่นพลาสติกเคลือบ กล่องลูกฟูกที่ทําจากฟางอัด กล่องเครื่องดื่มต่าง ๆ พลาสติกที่มีส่วนผสมของไฟเบอร์ ฟองน้ํา 
เศษผ้า เศษหนัง เศษยาง เศษพรม ขยะประเภทนี้ไม่เกิดการสลายและเน่าเหม็น   

2) ขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้ เป็นขยะจากครัวเรือน ภัตตาคาร โรงอาหาร ตลาดสด และ 
การเกษตรกรรม ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ ซากสัตว์ มูลสัตว์ ขยะประเภทนี้สามารถสลายและ 
เน่าเป่ือยได้ง่าย มีกลิ่นเหม็น เพราะว่าเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มี ดังนั้นการกําจัดขยะประเภทนี้ควรพิจารณา 
ความเป็นไปได้ในการหมักทําปุ๋ยก่อน 

3) ขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ขยะประเภทนี้ไม่เกิดการย่อยสลาย สามารถนํากลับมาใช้ใหม่
ได้ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ อโลหะ เป็นต้น ในการกําจัดควรพิจารณาการแยกชิ้นส่วน 
ที่ยังสามารถนํากลับมาใช้ได้  

4) ขยะติดเช้ือและขยะอันตราย เป็นขยะจากสถานพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม หรืออ ๆ ซึ่งต้องใช้กรรมวิธี
ในการทําลายเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาล แบตเตอรี่ กระป๋องสี ฟิล์มถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย เป็นต้น 
การกําจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลจะทําโดยการเผาขยะติดเช้ือ ส่วนขยะอันตรายอื่นๆ ต้องดําเนินการอย่าง
ระมัดระวัง 

 
4. ปัญหา ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพ 
 

1. ทําให้เกิดทัศนะอุจาด (Visual Pollution) ปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอยไม่ถูกที่ทําให้้เกิดความสกปรก  
ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งผู้พบเห็น ซึ่งปัญหาดังกล่าว
อาจเนื่องมาจากการขาดความรับผิดชอบหรือจิตสํานึกที่ดีในการทิ้งมูลฝอยของประชาชน หรือความไม่ เพียงพอของ
ภาชนะรองรับมูลฝอยก็ได้ 

2. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะมูลฝอยติดเช้ือจากสถานพยาบาล ซึ่งมักมีการ
ทิ้งปะปนมากับมูลฝอยทั่วไปของชุมชนอยู่เสมอ ทําให้ประชาชนที่ไปคุ้ยเขี่ยมูลฝอย (Scavenger) มีการสัมผัสกับเชื้อ
โรคต่างๆ ที่ปะปนมากับมูลฝอยได้ นอกจากนี้มูลฝอยที่ย่อยสลายได้มักมีแบคทีเรียทําหน้าที่ย่อยสลาย มักจะมีเช้ือโรค
จากกอง มูลฝอยจะแพร่กระจายไปกับแมลงวัน แมลงสาบ หนู และสุนัขที่มาคุ้ยเขี่ย กองมูลฝอยซึ่งเป็นแหล่งอาหาร
และที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้นได้ เช่น เช้ือที่ทําให้เกิดโรคอหิวาต์ ไทฟอยด์และโรคบิด เป็นต้น 

3 ทําให้ดินเสื่อมและเกิดมลพิษ มูลฝอยที่เทกองทิ้งไว้ จะทําให้พื้นดินสกปรกดินมีสภาพเป็นกรดหรือด่างหรือ
มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในดิน ตลอดจนทําให้้คุณสมบัติทางกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงไป เช่น โซเดียม 
ทําให้เนื้อดินแตกร่วน นอกจากนี้ในกองมูลฝอยอาจมีพวกโลหะหนัก ที่ปะปนมากับมูล ฝอย เช่น ปรอท แคดเมียม 
ตะกั่ว เป็นต้น หากมีการปนเปื้อนลงสู่ดินแล้วอาจมีการปนเปื้อนมาสู่คน ทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ 

4. ทําลายแหล่งน้ํา มูลฝอยที่ตกในแหล่งน้ําหรือท่อระบายน้ํา จะทําให้แหล่งน้ําต้ืนเขินหรืออุดตัน นอกจากนี้
ยังทําให้เกิดมลพิษทางน้ํา ทําให้ไม่เหมาะแก่การใช้อุปโภคบริโภค หากน้ําเสียมีความสกปรกสูงมากจะทําให้พืชและ 
สัตว์ในน้ําตายอย่างรวดเร็ว 

5. ทําให้เกิดมลพษิทางอากาศ เนื่องจากการเผาขยะมูลฝอยทําให้เกิดควันและก๊าซพิษ นอกจากนี้การกองทิ้ง
ขยะที่สามารถย่อยสลายได้จะเกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล ์ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของและก่อให้การร้องเรียนปัญหาเหตุรําคาญขึ้น  
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5. การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนดิ 

การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดต่างๆ เช่น บ้านเรือน สํานักงาน อาคาร โรงงาน โดยการใช้หลักการ 3R   
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แหล่งกําเนิดมูลฝอย ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากมูลฝอยให้มากที่สุด ก่อนส่งมูลฝอยที่ไม่มีค่า
แล้วไปกําจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยมีหลักการ ดังนี้ 

R1 = Reduce (ลดการใช้)  คือ “ลดระดับการใช้ในปัจจุบันลง โดยควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่
พอเหมาะเพื่อทําให้เกิดการสูญเปล่าให้น้อยที่สุด” กล่าวไว้โดย Middleton and Hawkins ใน Swarbrooke (1998) 
หรือ ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย คือ ลดการใช้อย่างฟุ่มเฟือย และ ใช้ทุกสิ่งอย่างคุ้มค่า  เลือกใช้เท่าที่จําเป็น ใช้สินค้าที่มีอายุ
การใช้งานนาน 

R2 = Reuse (การใช้ซ้ํา) เป็นการนําสิ่งของที่ใช้งานไปแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้มาใช้อีก 
ให้คุ้มค่า  บํารุงรักษาสิ่งของนั้นๆให้มีอายุการใช้งานนานๆ หรืออาจนําไปให้ผู้อื่นใช่ต่อหรือบริจาคก็ได้  “ขยะหลาย
ชนิดที่เรา “ทิ้ง” อาจเป็นวัตถุดิบในการผลิตสําหรับอีกคน เช่นเศษไม้จากการก่อสร้าง สามารถนํามาทําเฟอร์นิเจอร์ได้ 
ถุงใส่เมล็ดกาแฟในร้านขายกาแฟสามารถนํามาทํากระเป๋า ขี้เลื่อยสามารถทําเป็นธูป หรือแม้แต่การดัดแปลงของใช้
ง่ายๆ ในบ้าน เช่น การนําขวดโหลกาแฟมาล้างทําความสะอาด และใช้เป็นขวดโหลใส่ของ  ขวดน้ําอัดลมท่ีทําด้วย
พลาสติก นํามาใส่น้ําด่ืม หรือนําไปใส่ปุ๋ยน้ําชีวภาพ กากนํ้าตาล ถุงพลาสติกก็ใช้หลาย ๆ ครั้งตามสภาพและความ
เหมาะสม” 

R3 = Recycle (การนํากลับมาใช้ใหม่) เป็นการนําวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม 
ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการ
ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 
วิธีการจัดการในแต่ละ R 
Reduce (ลดการใช้) เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองในการใช้สินค้าและบริการต่างๆ โดย

คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น ขยะที่จะเกิดขึ้น การใช้พลังงานในการผลิต ความสิ้นเปลืองในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งพวกเราทุกคนมีส่วนช่วยกันได้ โดยคิดก่อนซื้อสินค้า พิจารณาว่าสิ่งนั้นมีความจําเป็นมาก 
แค่ไหน หากจําเป็นต้องซื้อควรพิจารณาว่าหลังจากใช้สินค้านั้นแล้วบรรจุภัณฑ์ที่เหลือสามารถนํากลับมาใช้ซ้ํา 
หรือนํามาแปรรูปใช้ใหม่ได้หรือไม ่เช่น 

การไปจ่ายตลาด ถ้าเรานําเอาถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือประเภทตะกร้าจักสานที่ทําด้วยหวายหรือไม้ไผ่ ติดมือ 
ไปด้วย ก็จะช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลงได้   

การขอถุงใหญใ่บเดียว แทนการใช้ถุงพลาสติกเล็กๆหลายๆใบ 
การใช้แก้วน้ําเซรามิค แทนแก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษ  
ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ฟุ่มเฟือย เช่น สนิค้าลดราคาต่างๆ  
ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทีม่ีหีบห่อบรรจภัุณฑ์ฟุ่มเฟือยมีการห่อหุ้มหลายชั้น 
ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียวหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานต่ําและเป็นอันตราย 

เช่น ถ่านไฟฉายที่ไม่ได้มาตรฐาน 
ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นประจํา ควรเลือกที่มีขนาดใหญ่

เพราะคุ้มค่า และใช้บรรจุภัณฑ์น้อยกว่า 
การใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดเติม 
นอกจากนั้นยังรวมถึงการลดการใช้ทรัพยากรในการออกแบบ การออกแบบเพื่อลดอัตราการใช้วัตถุดิบ 

ในกระบวนการผลิต การออกแบบเพื่อลดอัตราการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และ การออกแบบเพื่อลดอัตราการ
ใช้พลังงานในระหว่างการใช้งาน เป็นต้น 
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Reuse (การใช้ซ้ํา) เป็นหนึ่งในแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า นําสิ่งต่างๆ ที่ใช้งาน
ไปแล้ว ยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้อีก เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น
อีกด้วย ซึ่งมีวิธีการต่างๆ มากมาย เช่น  

เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง เช่น แบตเตอรี่ประจุไฟฟ้าใหม่ได้ 
ซ่อมแซมเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ (Repair) ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก 
บํารุงรักษาเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้คงทนและยาวนานขึ้น 
นําบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การนําใช้ซ้ําถุงพลาสติก ถุงผ้า ถุงกระดาษ 

กล่องกระดาษ ขวดน้ําด่ืม เหยือกนม และกล่องใส่ขนมมาใช้ซ้ํา 
ยืม เช่า หรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยครั้งร่วมกัน เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร  
บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น หนังสือ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องมือใช้สอยอื่น 
 ใช้ซ้ําวัสดุสํานักงาน เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้า เป็นต้น  
การดัดแปลงสิ่งของให้ใช้ประโยชน์เช่น การนํายางรถยนต์มาทําเก้าอี้ การนําขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นที่ 

ใส่ของ แจกัน การนําเศษผ้ามาทําเปลนอน เป็นต้น 
 
Recycle (การรีไซเคิล)  กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ สามารถนํากลับเข้าสู่กระบวนการ

ผลิตใหม่ เป็นสินค้าชนิดต่างๆได้ เช่น 
นําขวดพลาสติก PET มาหลอมเป็นเม็ดพลาสติก ตีเป็นเส้นใยนํามาผลิตเป็นพรหม หรือเสื้อ           
นํากระดาษใช้แล้วมาแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษ เพื่อนํามาเป็นส่วนผสมในการผลิตกระดาษใหม่ 
นําเศษแก้วเก่ามาหลอม เพื่อขึ้นรูปเป็นขวดแก้วใหม ่
นําเศษอลูมิเนียมมาหลอม ขึน้รูปเป็นแผ่น นํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อะลมูิเนียม รวมทั้งกระป๋องอะลูมิเนียม  
ดังนั้นเราจึงควรคัดแยกขยะรไีซเคิลแต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ เพื่อให้ง่ายต่อ

การนําไปรีไซเคิล  โดยนําไปขาย/บริจาค/นําเข้าธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข ่เพื่อเข้าสู่วงจรของการนํากลับไปรี
ไซเคิล 
             นอกจากวิธีการข้างต้น ยังมีการนําขยะมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งหลายประเทศได้มีการ
พัฒนาและใชป้ระโยชน์กันอย่างจริงจังแล้ว เช่น 

  การนํามูลฝอยหรือของเสียมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน  ของเสียมีสารประกอบจํานวนมากที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นผลผลิตทางพลังงาน โดยขบวนการเผาไหม้จากมูลฝอยสามารถใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
ทั้งสามารถเก็บเป็นพลังงานได้ 

การนํากากของเสียไปเป็นอาหารสัตว์และใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  
 การนํามูลฝอยมาหมักทําปุ๋ย เป็นขบวนการทางชีวเคมีที่เปลี่ยนแปลงหรือย่อยสลายสารอินทรีย์ในของเสีย 

เพื่อได้ปุ๋ยเป็นอาหารของพืช หรือใช้ดินกลบฝังมูลฝอยในขบวนการฝังกลบมูลฝอย  
การนําขยะหรือมูลฝอยมาแปรสภาพให้เป็นวัตถุก่อสร้าง  ในประเทศญี่ปุ่นมีโรงงานอัดเถ้าขยะที่ได้จากเตาเผา

ให้เป็นแท่ง แท่งขยะที่ได้นําไปชุบยางและแอสฟัลด์หรือเทคอนกรีต จากน้ันนําไปใช้ในการก่อสร้างแทนอิฐ หรือ
คอนกรีตบล็อก   

การนํากากของเสียมาปรับปรุงพื้นที่   ขยะมูลฝอยเกือบทกุชนิดสามารถนําไปใช้สําหรับถมที่ดินที่เป็นหลุมเป็น
บ่อ หรือทําใหท้ี่ดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่ราบเรียบ ใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายประการ ในต่างประเทศมีการใช้พื้นที่ที่
เกิดจากการถมด้วยขยะมูลฝอยแบบการฝังกลบและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  
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ผลดทีี่เกดิจากการจัดการขยะตามหลกั 3R  
1. ประหยัดงบประมาณในการจัดการมูลฝอย ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันกทม.มีภาระในการกําจัดขยะถึงวันละ 

8,700 ตัน/วัน หรือประมาณ 3.2 ล้านบาท เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและกําจัดโดยเฉลี่ยตันละ 1,000 บาท  
คิดเป็นค่าใช้จ่ายวันละ 8,700,000 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะปีละ 3,200 ล้านบาท  หากเรานําขยะ
มูลฝอยกลับมารีไซเคิลก่อนทิ้งรวมกันเป็นขยะ เราจะสามารถลดปริมาณขยะได้อย่างน้อย 30% หรือ ประมาณ 
2,700 ตัน/วัน สามารถประหยัดงบประมาณได้วันละ 2,700,000 บาท/วัน หรือปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท 

นอกจากนี้หากมีการคัดแยกเศษอาหารทีเหลือจากการประกอบอาหารหรือการรับประทานในแต่ละวันรวมถึง
เศษกิ่งไม้ใบไม้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในขยะของบ้านเราถึง 50% คัดแยกออกมาใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยหมัก 
อาหารสัตว์หรือนําไปผลิตเป็นกาซหุงต้ม นอกจากจะเป็นการแปรรูปขยะกลับมาใช้เป็นทรัพยากรแล้วยังสามารถ 
ลดปริมาณขยะได้ถึงวันละ 4,000 ตัน/วัน ประหยัดงบประมาณได้วันละ 4 ล้านบาท หรือปีละประมาณ 1,600 ล้าน
บาท  เพียงแค่นี้จะสามารถประหยัดงบประมาณไปได้ถึงปีละ 2,600 ล้านบาท  

2. ประหยัดพ้ืนที่รองรับและกําจัดมูลฝอย การคัดแยกและนําขยะกลับมารีไซเคิล สามารถลดปริมาณขยะ 
ที่ต้องกําจัดโดยการฝังกลบถึง 2.6 ล้านตัน/ปี ประหยัดพ้ืนที่ฝังกลบได้อย่างน้อย ปีละกว่า 500 ไร่(ประเมินจากการ 
ฝังกลับอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยการขุดหลุมลึกช้ันละ 3 เมตร สูง 3 ช้ัน และใช้ความหนาแน่นขณะบดอัด 400
กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

3. ประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วัตถุดิบใหม่ เช่น 
ลดพลังงานที่ใช้ในการตัดต้นไม้ เพื่อนํามาทํากระดาษหรือเชื้อเพลิง ลดการขุดทรายธรรมชาติขั้นมาในกระบวนการผลิต
แก้วลดการขุดแร่ธาตุ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียมหรือโลหะอื่นๆ 

4. การนําวัสดุรีไซเคิลมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนที่เกีย่วข้องเช่น ลดต้นทุน
ด้านพลังงานในการหลอมประมาณร้อยละ 15 

5. ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เมื่อเปรียบเทียบกับการนําไปฝังกลบหรือเผาในเตาเผา 
6. ก่อให้เกิดอาชีพและการจ้างงาน เช่นอาชีพการคัดแยกขยะ พ่อค้าคนกลางที่จะรวบรวมขยะ  

บรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล มีการต้ังร้านรับซื้อของเก่าหรือโรงงานคัดแยกและแปรสภาพ
เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วย 
6. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะในชุมชน จะต้องจัดเตรียมภาชนะ และ 
รถสําหรับเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

6.1 ภาชนะสําหรับรองรับขยะมูลฝอย 
(1) จัดวางภาชนะรองรับขยะในบริเวณพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเช่น ตลาด  

ที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา ชุมชน อุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ตามข้อกําหนดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
• จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในอัตราไม่น้อยกว่า 500 ลิตรต่อ 50 – 80 หลังคา

เรือน หรือต่อประชากร 350 คน หรือตามความเหมาะสมของชุมชน 
• จัดให้มีภาชนะหรือสถานที่ที่ใช้สําหรับเก็บกักขยะแบบแยกประเภท ณ จุดรวบรวมขยะ (Station) 

ของชุมชนเพื่อรอการเก็บขนไปกําจัดหรือดําเนินการอย่างอื่น โดยให้มีความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือตามความเหมาะสมของสถานที่ 

(2) การจัดหาภาชนะรองรับขยะ หรือสถานที่เก็บกักขยะรวมในชุมชน จะต้องพิจารณาตามลักษณะ
ของขยะที่จะทําการคัดแยก เช่น จัดหาภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะย่อยสลายและขยะรีไซเคิล หรือขยะ     
รีไซเคิล ขยะย่อยสลาย และขยะทั่วไป หรือขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไปและขยะอันตราย 

(3) สถานที่ที่ใช้สําหรับเก็บกักขยะรวมในชุมชนจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
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• พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ําซึม 
• ต้องมีการป้องกันกลิ่น น้ําฝน และสัตว์คุ้ยเขี่ยหรือพาหะนําโรค 
• มีความสะดวกในการทําความสะอาดและรวบรวมน้ําเสียที่เกิดจากขยะเพื่อนําไปบําบัด 
• ต้องมีระบบระบายและถ่ายเทอากาศที่ดี และป้องกันน้ําเข้าสู่สถานที่เก็บกัก 
• ต้ังอยู่ห่างจาก แหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค สถานที่ประกอบอาหารสถานที่รับประทานอาหาร 

บริเวณที่เลี้ยงเด็กอ่อน หรือสนามเด็กเล่นตามข้อกําหนดของท้องถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
• ต้ังอยู่ในบริเวณที่สาธารณชนเข้าถึงได้ง่าย และรถเก็บขนขยะสามารถเข้าไปดําเนินการขนถ่ายได้

สะดวก 
• มีเครื่องปิดก้ันให้พ้นจากสายตาสาธารณชนและมีรั้วรอบขอบชิด 
• มีเครื่องหมายแสดงว่าเป็นสถานที่เก็บกักขยะ ป้ายแสดงแผนการเก็บขนและแผนฉุกเฉินสําหรับ

ช่วงเวลาที่ความจุของสถานที่ไม่เพียงพอเนื่องจากความล่าช้าในการขนส่งขยะไปจัดการ 
(4) ภาชนะรองรับขยะ หรือสถานที่เก็บกักขยะรวมในชุมชน จะต้องตั้งอยู่ในที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางทาง

จราจร และการสัญจรของประชาชน 
(5) ขยะจะต้องถูกเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับแบบแยกประเภทตามที่ได้ระบุไว้บนภาชนะหรือ

สถานที่เก็บกักขยะซึ่งได้จัดเตรียมไว้สําหรับชุมชนนั้น 
 

6.2 ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย 
(1) ห้ามบุคคลใดดําเนินการคัดแยกขยะเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในภาชนะรองรับขยะหรือสถานที่

เก็บกักขยะรวมของชุมชน เว้นแต่ 
• บุคคลดังกล่าวได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะในชุมชน 
• บริเวณหรือสถานที่เก็บกักขยะดังกล่าวได้จัดไว้เป็นพื้นที่เฉพาะสําหรับให้มีการคัดแยก 
• กรณีอื่นๆ ตามท่ีหน่วยงานส่วนท้องถิ่นกําหนด 
(2) บุคคลใดที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้คัดแยกขยะในภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะในชุมชน จะต้อง

ปฏิบัติตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
• ควบคุมมิให้มกีารหกหล่น ปลิวฟุ้งของขยะและการรั่วไหลของน้ําชะขยะในขณะดําเนินการคัดแยก 
• จัดเก็บขยะและภาชนะรองรับให้อยู่ในสภาพเดิมหลังจากคัดแยกแล้วเสร็จ 
• ของมีคม เช่น เศษแก้ว หรือเข็มฉีดยา จะต้องคัดแยกออกจากขยะอื่นๆ และใส่ถุงมือที่มีความหนา

เพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลในขณะทําการคัดแยก 
• ห้ามทําการคัดแยกวัตถุต้องสงสัยหรือภาชนะบรรจุวัสดุที่ไม่ทราบแน่ชัดหากพบเห็น ให้รีบแจ้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตรวจสอบต่อไป 
• ห้ามเผา หลอม สกัดหรือดําเนินกิจกรรมอื่นใด เพื่อการคัดแยก การสกัดโลหะมีค่าหรือทําลายขยะ

ในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีระบบป้องกันและควบคุมของเสียที่จะเกิดขึ้น 
• ไม่คัดแยกขยะในขณะที่ร่างกายมีบาดแผล หรือเจ็บป่วย 
• ในขณะดําเนินการคัดแยกขยะจะต้องสวมเสื้อผ้าให้รัดกุมและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น  

ถุงมือ ผ้าปิดจมูก แว่นตา หมวกคลุมผม และรองเท้าบู๊ท 
• เมื่อคัดแยกขยะแล้วเสร็จให้ทําความสะอาดร่างกายโดยการอาบน้ําฟอกสบู่ทุกครั้ง 
• ควรทําความสะอาดเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ภายหลังเลิกใช้งานในแต่ละครั้งและให้ 

ทําความสะอาดแยกต่างหากจากชุดอ่ืนๆ 
• ควรรับประทานอาหารและดื่มน้ําท่ีสะอาด รวมทั้งล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง 
• ควรมีการตรวจสุขภาพประจําปี เช่น ตรวจเลือด ตับ ไต และปอด และฉีดวัคซีนป้องกันโรค เช่น 

บาดทะยัก ไทฟอยด์และอื่นๆ 
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