
นายบญัชาการ วินัยพานิช

นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชาํนาญการ

สาํนักจดัการกากของเสียและสารอนัตราย

แนวทางการคดัแยกขยะมลูฝอย



ขยะมลูฝอยคืออะไร

หมายความถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษ

อาหาร เศษสินค้า เศษวตัถ ุถงุพลาสติก ภาชนะท่ี

ใส่อาหาร เถ้า มูลสตัว์ ซากสตัว์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ี

เก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสตัว์หรือท่ีอ่ืน 

และหมายความรวมถึง ขยะติดเช้ือ ขยะท่ีเป็นพิษ 

หรืออนัตรายจากชุมชนหรือครอบครวัยกเว้นวสัดุ

ท่ีไม่ใช้แล้วของโรงงานซ่ึงมีลกัษณะและคณุสมบติั

ท่ีกาํหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน



สถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย เตาเผาขยะมูลฝอย

เทกองกลางแจง ทิ้งอยูทั่วไป

ขยะมูลฝอยเกดิขึน้แล้วไปอยู่ไหน ?



ขยะมูลฝอย
เกดิขึน้ท ัว่
ประเทศ 

27.04 ลา้น
ตนั

คดิเป็น 
74,073 ตนัตอ่วนั

เราสรา้งขยะมูลฝอย
1.14 กโิลกรมัตอ่

คนตอ่วนั

5.76 ลา้น
ตนั/ปี
ํ ไปใช้

9.59 ลา้น
ตนั/ปี

กาํจดัถูกตอ้ง

11.69 ลา้น
ตนั/ปี

กาํจดัไม่
ถกตอ้ง

21 
%

36 
%

43 
%

10.13 ลา้น
ตนั

ขยะตกคา้ง
ใน Site

สถานการณข์ยะมูลฝอยของประเทศไทย 
ปี 2559



ระบบบาํบดัน้ํา

เสีย

ผลิตพลงังานไฟฟ้า

ฝังกลบ

ขยะท่ีไม่สามารถ

เผาไหม้ได้

ขยะมลูฝอย

เตาเผา/โรงงาน

แท่งเช้ือเพลิง

ปุ๋ ยหมกั

ย่อยสลาย

ขยะรีไซเคิล

ใช้หลกั 3R

- จดัการแบบผสมผสาน

- เน้นการแปรรปู

เป็นพลงังาน

การจดัการขยะมลูฝอย



ขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์ ขยะอนัตราย ขยะทัว่ไป

การคดัแยกขยะมลูฝอย



ขยะ

อนัตราย 3%

ประเภท

ของขยะมูลฝอย

ขยะ

รีไซเคลิ 30%

ขยะทัว่ไป 

3%

ขยะ

อนิทรีย์

64%



ถงัสีเขียวใส่ขยะอินทรีย์



ขยะท่ีเน่าเสียและ

ย่อยสลาย ได้เรว็ 

ตามธรรมชาติ เช่น 

ผกัผลไม้  ใบไม้ เศษ

อาหาร

การคดัแยกขยะมลูฝอย

ถงัสีเขียวใส่ขยะอินทรีย์

แนวทางการคดัแยกขยะมลูฝอย



ถงัสีเหลืองใส่ขยะรีไซเคิล



แนวทางการคดัแยกขยะมลูฝอย

ขยะท่ีสามารถนํามารีไซเคิล

หรือขายได้  เช่น แก้ว  

กระดาษ  พลาสติก  โลหะ 

ยาง

การคดัแยกขยะมลูฝอย

ถงัสีเหลืองใส่ขยะรีไซเคิล



12

ถงัสีส้มใส่ขยะอนัตราย



แนวทางการคดัแยกขยะมลูฝอย

การคดัแยกขยะมลูฝอย

ถงัสีส้มใส่ขยะอนัตราย

รองรบัขยะอนัตรายต่อ

ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม เช่น 

ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสี

สเปรย ์ กระป๋องยาฆ่าแมลง
หลอดฟลอูอเรสเซนต์



ถงัสีน้ําเงินใส่ขยะทัว่ไป



แนวทางการคดัแยกขยะมลูฝอย

รองรบัขยะทัว่ไป ท่ีย่อยสลายไม่ได้

ไม่เป็นพิษ  และไม่คุ้มค่าต่อการ

รีไซเคิล  เช่น พลาสติกห่อลกูอม  

โฟม  ซองบะหม่ีก่ึงสาํเรจ็รปู

และฟอลย์ท่ีเป้ือนอาหาร

ถงัสีน้ําเงินใส่ขยะทัว่ไป

การคดัแยกขยะมลูฝอย



โครงการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย

ภายในอาคารกรมควบคมุมลพิษ



ประเภทถงัรองรบัขยะมลูฝอย

ขยะรีไซเคิล
ขยะทัว่ไป

ตู้รองรบัขยะอนัตรายถงัรองรบักล่องเคร่ืองด่ืม UHT



ประเภทถังรองรับขยะมลูฝอย



- เทเครื่องด่ืมออกให้หมด

- กลัว้ด้วยน้ําสะอาด

- บีบขวดให้แบน

ขวดพลาสติกใส

ก่อนท้ิง



เช่น     - ขวดพลาสติกขุ่น

- กล่องพลาสติก  

- บรรจภุณัฑท่ี์ทาํจากพลาสติก

และไม่เป้ือนเศษอาหาร

พลาสติกอ่ืนๆ



กระป๋องเครื่องด่ืม
ประเภทอะลมิูเนียม

- ข้างกระป๋องเรียบ “ไร้รอยตะเขบ็”
- เทเครื่องด่ืมออกให้หมด
- กลัว้ด้วยน้ําสะอาด

ก่อนท้ิง



กล่อง UHT
- เทเครือ่งด่ืมออกให้หมด
- พบักล่องตามขัน้ตอนบนฝาถงั

ก่อนท้ิง



- เทเครื่องด่ืมออกให้หมด

- กลัว้ด้วยน้ําสะอาด

ก่อนท้ิง

เช่น ขวดแก้ว กระป๋องเหลก็

ขยะรีไซเคิลอ่ืนๆ



ขยะทัว่ไป หมายถึง ขยะอ่ืนๆ

เช่น - ถงุขนมขบเค้ียว 
- เศษกระดาษชาํระ 
- เศษอาหาร 
- เปลือกผลไม้ เป็นต้น



ประเภทถงัรองรบัขยะมลูฝอย
ของเสียอนัตราย

หลอดไฟชนิดอ่ืนๆ

หลอดฟลอูอเรสเซนต์

ชนิดตรง

ถ่ายไฟฉาย

แบตเตอร่ีโทรศพัทมื์อถือ
กระป๋องสเปรย์

ส่งกาํจดัอย่างถกูวิธี



ผลจากโครงการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย

ภายในอาคารกรมควบคมุมลพิษ

ปริมาณขยะมลูฝอย

ท่ีส่งกาํจดั

(กิโลกรมั/วนั)

ถงุพลาสติก

(ถงุ/วนั)

กล่องโฟม

(กล่อง/วนั)

เร่ิมดาํเนินการ 407.68 1,174 298

หลงัดาํเนินการ 220.23 244 30

ผลต่าง (ร้อยละ) -45.98 -79 -90



กิจกรรมท่ีใช้ในการจดัการขยะรีไซเคิล

• ธนาคารขยะ

• ขยะแลกแต้ม ขยะแลกของ ขยะแลกไข่

• ร้านศนูยบ์าท

• ผา้ป่ารีไซเคิล

• ส่ิงประดิษฐ์



กล่องเคร่ืองด่ืม

วิธีการเกบ็กล่อง

1. ด่ืมให้หมด      2. แกะมมุกล่อง     3. บีบให้แบน



โครงการหลงัคาเขียว
เพ่ือมลูนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก

หลงัคา 1 แผน่ มีขนาด 0.90 x 2.40 เมตร 

ใช้กล่องเครื่องด่ืมประมาณ 2,000 กล่อง

ติดต่อท่ีศนูยข้์อมลูโครงการฯ โทร. 0 2752 8575



โครงการบริจาคอะลมิูเนียม

เพ่ือจดัทาํขาเทียมพระราชทาน

17/07/55



โครงการบริจาคอะลมิูเนียม

เพ่ือจดัทาํขาเทียมพระราชทาน

จาํหน่ายให้กบัร้านรบัซ้ือของเก่าและนําเงินจากการขายบริจาคให้กบั

มลูนิธิขาเทียมในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยสามารถฝากเงินเข้าบญัชีออมทรพัยช่ื์อบญัชี “มลูนิธิขาเทียม”

- ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาหน้าโรงพยาบาลมหาราช 

เชียงใหม่  เลขท่ีบญัชี 599-2-16802-0

- ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาชิดลม เลขท่ีบญัชี 001-4-76000-8

- ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสเุทพ เลขท่ีบญัชี 471-2-02394-0

- ธนาคารกรงุเทพ สาขาถนนสเุทพ เลขท่ีบญัชี 504-0-15260-4



โครงการบริจาคอะลมิูเนียม

เพ่ือจดัทาํขาเทียมพระราชทาน

บริจาคผา่นทางไปรษณีย ์โดยบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั รบัขนส่ง

อะลมิูเนียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงทาํความสะอาด บรรจกุล่อง

ชัง่น้ําหนักแล้วไม่เกิน 5 กิโลกรมั และส่งมาท่ี

“โครงการบริจาคอะลมิูเนียมเพ่ือจดัทาํขาเทียมพระราชทาน

กรมควบคมุมลพิษ เลขท่ี 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน 

เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400”



กิจกรรมท่ีใช้ในการจดัการขยะอินทรีย์

• อาหารสตัว์

• ปุ๋ ยหมกั

• น้ําหมกัชีวภาพ

• เลี้ยงไส้เดือน



ขัน้ตอนการจดัการขยะอนัตราย

6. การรไีซเคลิ
หลอดไฟชนดิตรง
แบตเตอรีม่อืถอื 
ถา่นอดัประจไุด้

7. การบาํบดั/กาํจดั
7.1 การปรบัเสถยีร/ฝงักลบ 
7.2 การเผา

5. การขนสง่ไปยงัสถานทีจ่ดัการ
บรรทกุภาชนะทีบ่รรจขุยะอนัตรายขึน้รถ
Roll- off truck

2. การแยกทิง้
2.1 แยกใสถ่งุวางหนา้
บา้นตามเวลา  
2.2 แยกทิง้ตามจดุที่
กาํหนด   
2.3 การจดัวนัพเิศษ
เพือ่รวบรวม

3. การเก็บรวบรวม
3.1 โดยรถขยะมลูฝอย
ท ัว่ไปทีม่ชีอ่งเก็บเฉพาะ 
3.2 โดยรถเก็บขนของเสยี
อนัตรายเฉพาะ 

1. การสรา้งกลไกการคดัแยก

การสรา้ง
แรงจงูใจ
 จดั
กจิกรรมขยะ
อนัตราย
แลกของ

การสรา้งความรู ้
 จดัอบรม                            
 เคาะประตบูา้น                 
 ประชุมกลุม่ยอ่ยการกระตุน้จติสาํนกึ

 ประชาสมัพนัธท์าง
สือ่ตา่งๆ
 จดั Road Show

7 ขัน้ตอนหลกั 

4. การเก็บกกั
4.1 รวบรวมหลอดไฟชนดิ
ตรงทีไ่มแ่ตกสง่รไีซเคลิ                      
4.2 บรรจขุยะอนัตรายใน
ภาชนะแยกตามประเภท






การจดัการขยะทัว่ไป

• ลดการเกิดให้มากท่ีสดุ

• แยกขยะมลูฝอยประเภทอ่ืน ออกไป

จดัการอย่างเหมาะสม

• ส่งให้หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบกาํจดั



การเลือกภาชนะรองรบัขยะมลูฝอย

1. วสัดุ

* ทาํจากพลาสติก PP, MDPE, HDPE หรือวสัดอ่ืุนท่ีมีความ

ท น ท า น เ ที ย บ เ ท่ า แ ล ะ เ ป็ น ถั ง ท่ี ไ ด้ ร ั บ ม า ต ร ฐ า น

ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมถงัพลาสติกใส่มลูฝอย มอก.2558-2555

* ทาํจากสแตนเลสหนาอย่างน้อย 1.2 มิลลิเมตร

2. ขนาดของภาชนะ

3. รปูแบบของภาชนะ (แบบ/สี/สญัลกัษณ์)



การเลือกภาชนะรองรบัขยะมลูฝอย (ต่อ)

ตวัอย่างของถงัขยะแยกประเภทแบบพลาสติก



การเลือกภาชนะรองรบัขยะมลูฝอย (ต่อ)

ตวัอย่างของถงัขยะแยกประเภทแบบสแตนเลส



การจดัวางถงัขยะ



การจดัวางถงัขยะ (ต่อ)



ตวัอย่างของถงัขยะแยกประเภทของสนามบินนาริตะ

การจดัวางถงัขยะ (ต่อ)



การจดัวางถงัขยะ (ต่อ)



การจดัวางถงัขยะ (ต่อ)



การจดัวางถงัขยะ (ต่อ)



การจดัวางถงัขยะ (ต่อ)



ไม่มีใครท่ีไร้ค่า
อันเศษเหล็กไรคา ไมนามอง

ท้ิงเปนกองซากขยะ กักขฬะผล

ศิลปนไปพบ ตบแตงจน

เปนสุดยอดหุนยนต ศิวิไลซ

อันเศษคนไรคา นาประณาม

ถูกคนหยามต่ําตก จนอกไข

หากไมยอมระยอ กาวตอไป

สักวันไซรจะผลิผล คนชั้นนํา

"ว.วชิรเมธี"



ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย

สาํนักจดัการกากของเสียและสารอนัตราย 

กรมควบคมุมลพิษ

โทร 0 2298 2495 โทรสาร 0 2298 5398

Email : recycle99@gmail.com

mailto:recycle99@gmail.com
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