
 

1. ขยะอินทรีย ์คือ ขยะที่ เน่าเสยีและยอ่ยสลาย

ไดเ้ร็ว สามารถน าไปหมกัท าปุ๋ยได ้เชน่ เศษผกั เปลือก

ผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้เศษเน้ือสตัว ์เป็นตน้ 

2. ขยะรีไซเคิล คือ ของเสยีบรรจุภณัฑ ์หรือ

วสัดุเหลือใช ้ซ่ึงสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหมไ่ด ้

เชน่ แกว้ กระดาษ กระป๋องเคร่ืองด่ืม เศษพลาสติก เศษ

โลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต ์กลอ่งเคร่ืองด่ืม UHT เป็น

ตน้ 

3. ขยะทัว่ไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจาก

ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มี

ลกัษณะที่ ย ่อยสลายยากและไม่คุม้ค่าส าหรับการน า

กลับมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม 

ถุงพลาสติกบรรจุผงซกัฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซอง

บะหมี่ ก่ึงส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร โฟ

มเป้ือนอาหาร  เป็นตน้ 

4.ขยะอนัตราย คือ ขยะที่ มีองคป์ระกอบหรือ

ปนเป้ือนวตัถุอนัตรายชนิดตา่งๆ ซ่ึงไดแ้ก ่วตัถุระเบิด 

วตัถุไวไฟ หรือ ส่ิงอ่ืนใดที่ อาจท าใหเ้กิดอนัตราย แก่

บุคคล พืช สตัว ์เชน่ ถา่นไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต ์

แบตเตอร่ี  โทรศพัทเ์คล่ือนที่ กระป๋องสเปรยบ์รรจุสหีรือ

สารเคม ี เป็นตน้ 

 

“ขยะ” ถือเป็นเร่ืองใกลต้วัที่ สุด ที่ เราหลงลืมและ

มองขา้มวา่เป็นปัญหาใหญท่ี่สงัคมตอ้งเป็นผูแ้กไ้ข แต่

จริงๆ แลว้ตวัเราเองกส็ามารถจดัการกบัมนัไดโ้ดยงา่ย 

แตก่อ่นอ่ืนเราควรทราบถึงความหมายของค าวา่ “ขยะ” 

กนักอ่น !!!  

ขยะหรือมูลฝอย คือ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร 

เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ ใสอ่าหาร เถา้ 

มูลสตัว ์ซากสตัวห์รือส่ิงอ่ืนใดที่ เกบ็กวาดจากถนน 

ตลาดที่ เลี้ยงสตัวห์รือที่ อ่ืน และหมายความรวมถึงมูล

ฝอยติดเช่ือ มูลฝอยที่ เป็นพษิ หรืออนัตรายจากชุมชน 

 

 

 

 

ทา่นทราบหรือไมว่า่ขยะกอ่ใหเ้กดิรายได ้เปลี่ยน

จากขยะไรคา่มาเป็นเงิน ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอาชพี ๆ 

หน่ึง ไดแ้ก ่อาชพีรบัซ้ือของเกา่ ซ่ึงรบัซ้ือและขายสง่

ตามโรงงานเพ่ือน าไปแปรรูปกลบัมาเป็นผลิตภณัฑใ์หม ่

แตร่าคาที่ ซ้ือขายกนันั้น จะแตกตา่งกนัไป ขึ้นอยูก่บั

ความตอ้งการของตลาด  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท าโดย 

 

 

 

 

 

งานสาธารณสุข ส านกังานปลดั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิหมากแขง้ 

อ าเภอบึงโขงหลง  จงัหวดับึงกาฬ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ขยะมูลฝอยทัว่ไป (ถงัสีน ้าเงิน) 

 รบัรองขยะมูลฝอยทัว่ไป เช่น ถุงหรือพลาสติกใส่ขนม  

ถุงพลาสติกบรรจุผงซกัฟอก ฯลฯ 

 

ขยะเปียก(ถงัสีเขียว/ถงัขยะเปียก) 

รบัรองขยะมูลฝอยย่อยสลาย เช่น เศษอาหาร 

 เปลือกผลไม ้เศษผกั เศษเน้ือสตัว ์เป็นตน้ 

 

ถงัสีเหลือง(ถงัสีเหลือง)  

รบัรองขยะมูลฝอยท่ียงัใชไ้ด(้รีไซเคิล) เช่น เศษเหล็ก 

 เศษแกว้ กระดาษ พลาสติก ฯลฯ 

ถงัสีสม้ /หรือสีแดง 

รบัรองขยะมูลฝอยอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉายหรือ

แบตเตอร่ี 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี กระป๋องสีสเปรย ์ฯลฯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปุ๋ ยอินทรียท่ี์ผลิตจากพืชหรือขยะเปียก 

1. น ้าถงัทรงสูงที่มฝีาปิดมาเจาะรูหรือตดักน้ถงั 

2. น ้าไปฝงับริเวณใตโ้คนตน้ไม ้หรือบริเวณที่ตอ้งการ โดย

ฝงัลงไปสองในสามสว่น 

3. จากนั้นน าเศษอาหาร เศษ

ใบไม ้หรือขยะเปียกตา่งๆที่ยอ่ย

สลายไดม้าเทใสถ่งั 

4. เม่ือปริมาณขยะเปียกเร่ิม

เตม็ใหย้กถงัออกแลว้ฝงัดินกลบ **กรณีตอ้งการตน้การปลูก

ตน้ไมใ้หท้ิ้งไว ้1-2 สปัดาห ์จึงน าตน้ไมม้าปลูก 

5. น าถงัที่ ดึกออกไมขุ้ดหลุมฝงัที่ ใหมแ่ละท าตามขัน้ตอน

ตัง้แตข่อ้ 2 ถึง 4  

อุปกรณ ์

- ถงัพลาสติกมฝีาปิดขนาด 20-40 ลิตร 

- ถุงปุ๋ย 

วิธีการท าปุ๋ ยชีวภาพ 

1.   เติมน ้าสะอาดลงในถงัพลาสติกประมาณคร่ึงถงั 

2.   จากนั้นเติมกากน ้าตาลและหวัเช้ือจุลินทรียผ์สมใหเ้ขา้กนั 

3.   น าเศษวสัดุใสถุ่งปุ๋ยผูกปากถุงแลว้น าไปแชใ่หจ้มเป็น เวลา 

7 วนั โดยเกบ็ในที่ ร่ม 

 

ประเภท แยกวิธีใด น าไปใชป้ระโยชน ์

ขยะ

อินทรีย ์

- คดัแยกอาหาร ก่ิงไม ้ 

ใบไม ้

ออกจากขยะอ่ืน 

-จดัหาภาชนะท่ีมีฝาปิด

เพ่ือแยกเศษอาหาร ผกั   

ผลไม ้

-รวบรวมเศษอาหารไว ้

เล้ียงสตัว ์

-น าเศษผกัผลไมไ้ปท าขยะ

หอมหรือน ้าหมกัจุลินทรีย ์

(EM) 

-เศษก่ิงไม ้ใบไม ้ผสมกบั

กากท่ีไดจ้ากการท าขยะ

หอมกลายเป็น   ปุ๋ ยหมกั

อินทรีย ์

 

ขยะ 

รีไซเคิล 

- แยกขยะรีไซเคิลท่ี

ขายได ้แต่ละประเภท

ใหเ้ป็นระเบียบเพ่ือ

สะดวกในการหยิบใช ้

-รวบรวมมาเขา้กิจกรรม

ของ    ชุมชน เช่น 

ธนาคารขยะแลกแตม้ ขยะ

แลกไข่ ธนาคารขยะ ฯลฯ 

-น ามาใชซ้ ้าเป็นอุปกรณ์

ในบา้น เช่น ขวดพลาสติก

น ามาตดัเพ่ือปลูกตน้ไม ้

กระป๋องน ้าอดัลม   ตดัฝา

ใชเ้ป็นแกว้น ้า ฯลฯ 

ขยะ

อนัตราย 

(ขยะ

พิษ) 

- แยกขยะอนัตราย

ออกจากขยะอ่ืนๆโดย

ในการคดัแยกตอ้ระวงั

ไม่ใหข้ยะอนัตราย  ท่ี

บรรจุอยู่สมัผสัร่างกาย

หรือเขา้ตา 

- ขยะอนัตรายเหล่าน้ีไม่

สามารถน ามาใชป้ระโยชน์

ซ ้าอีกแต่ท่านสามารถช่วย

ป้องกนัปัญหาภาวะมลพิษ

จากขยะได ้โดยรวบรวม

น าไปก าจดัอย่างถกูวิธี 

ประโยชน ์: ผสมน ้า 1:500 ใชฉี้ดพน่หรือรดตน้พืชชว่ย

เร่งการเจริญเติบโตและใชเ้ป็นหวัเช้ือจุลินทรีย ์


