
ประชาสัมพันธ์การท้ิงขยะมูลฝอย 
การแยกขยะที่ใช้แล้วมีดีอย่างไร? 

 ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์และสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อ่ืนๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค การขับถ่าย 
การด ารงชีวิต และอ่ืนๆ ประเภทของขยะ 

 ขยะเปียก หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น  ขยะแห้ง 
หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า ไม้ ยาง เป็นต้น  ขยะอันตราย
ได้แก่  สารเคมีวัตถุมีพิษ  ซากถ่านไฟฉาย  หลอดไฟ  และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล  

 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
 ชุมชนพักอาศัย เช่น บ้านเรือน และอาคารชุด ย่านการค้าและบริการ เช่น ตลาด ร้านค้า ธนาคาร 
ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ ศาสนสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม 

 ผลกระทบของขยะมูลฝอย 
 ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยสร้างความร าคาญให้แก่ชุมชนพักอาศัย แหล่งน้ าเน่าเสียจากการที่
ขยะมูลฝอยมีอินทรียสารเน่าเปื่อยปะปนอยู่ เป็นอันตรายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์น้ า รวมทั้งผลเสีย
ในด้านการใช้แหล่งน้ าเพ่ือการนันทนาการ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์น าโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวัน 
เป็นต้น การก าจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการจะสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อาศัยข้างเคียง รวมทั้งส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ท าให้ชุมชนขาดความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบ และ
ไม่น่าอยู่ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ชุมชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและก าจัดขยะ มูลฝอย 
ค่าชดเชยความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ และค่ารักษาพยาบาลหากประชาชนได้รับโรคภัยไข้เจ็บจากพิษ
ของขยะมูลฝอย 

 แนวทางจัดการขยะมูลฝอย 
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 ก าจัดขยะมูลฝอย  อย่างถูกหลักวิชาการ เช่น การเผาในเตาเผาขยะ การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 
และการหมักท าปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันในด้านต้นทุนการด าเนินงาน ความพร้อมขององค์กร 
ปริมาณและประเภทของขยะ เป็นต้น (ดูวิธีก าจัดขยะ) จัดการขยะ โดยอาศัยหลัก 5 R คือ 

 Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง 
 Reuse การน ามาใช้ซ้ า เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง เป็นต้น 
 Repair การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้ 
 Reject การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ 
 Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนน ากลับมาใช้ได้ใหม่ โดยน าไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง 

 การแยกขยะ เพื่อลดขยะท่ีต้องน าไปก าจัดจริงๆ ให้เหลือน้อยท่ีสุด เช่น 
 ขยะแห้งบางชนิดที่สามารถแปรสภาพน ามากลับมาใช้ได้อีก ได้แก่ ขวดแก้ว โลหะ พลาสติก 
 ขยะเปียกสามารถน ามาหมักท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
 ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องฉีดสเปรย์ ต้องมีวิธีก าจัดที่ปลอดภัย 
 ส่งเสริมการผลิตที่สะอาดในภาคการผลิต โดยลดการใช้วัสดุ ลดพลังงาน และลดมลพิษ เพ่ิมศักยภาพ

การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ แล 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น 
 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนรวมลงทุนและด าเนินการจัดการขยะ 
 ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ 
 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับว่าเป็นภาระหน้าที่ของ

ตนเอง ในการร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

 การคัดแยก เก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
 ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จ าเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภท
ต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถด าเนินการได้
ตั้งแต่แหล่งก าเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจ าเป็นของสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดต่อไป 
 4.1 หลักเกณฑ์ มาตรฐาน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
 4.1.1 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
 1) ถังขยะ 
 เพ่ือให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปนเปื้อนของขยะมูลฝอย
ที่มีศักยภาพในการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จะต้องมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย (Station) และให้มีการ
แบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพ่ือสะดวกและไม่ตกหล่น หรือ
แพร่กระจาย ดังนี้ 

 สีเขียว รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษ
อาหาร ใบไม ้
 สีเหลือง รองรับขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 
 สีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะท่ีมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา  
ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ 



 สีฟ้า รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซอง
บะหมี่ส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร 

 นอกจากนี้ยังมีถุงพลาสติกส าหรับรองรับขยะมูลฝอยในแต่ละถัง โดยมัดปากถุงสีเดียวกับถังที่รองรับ
มูลฝอยตามประเภทดังกล่าวข้างต้น 
 ในกรณีที่สถานที่มีพ้ืนที่จ ากัดในการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและมีจ านวนคนที่ค่อนข้างมากใน
บริเวณพ้ืนที่นั้น เช่น ศูนย์การประชุมสนามบิน ควรมีถังที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ทั้ง 4 ประเภทในถัง
เดียวกัน โดยแบ่งพ้ืนที่ของถังขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ช่อง และตัวถังรองรับขยะมูลฝอยท าด้วยสแตนเลส มีฝา
ผิดแยกเป็น 4 สี ในแต่ละช่องตามประเภทของขยะมูลฝอยที่รองรับ ดังนี้ 

 ฝาสีเขียว รองรับขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว 
 ฝาสีเหลือง รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถน ารีไซเคิล หรือขายได้ 
 ฝาสีแดงรองรับขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 ฝาสีฟ้ารองรับขยะมูลฝอย ที่ย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิลและมีสัญลักษณ์ข้างถัง 

 2) ถุงขยะ 
 ส าหรับคัดแยกขยะมูลฝอยฝนครัวเรือนและจะต้องมีการคัดแยกรวบรวมใส่ถุงขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 ถุงสีเขียว รวบรวมขยะมูลฝอยที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็วสามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น ผัก 
ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ 

 ถุงสีเหลือง รวบรวมขยะมูลฝอยที่สามารถน ามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 
อลูมิเนียม 

 ถุงสีแดง รวบรวมขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวด
ยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องสารฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ 

 ถุงสีฟ้า รวบรวมขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูก
อม ซองบะหมี่ส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร 

 4.12. เกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
 ควรมีสัดส่วนของถังขยะมูลฝอยจากพลาสติกท่ีใช้แล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก ไม่มี
ส่วนประกอบสารพิษ (toxic substances) หากจ าเป็นควรใช้สารเติมแต่งในปริมาณที่น้อยและไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล มีขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอต่อ
ปริมาณขยะมูลฝอย สะดวกต่อการถ่ายเทขยะมูลฝอยและการท าความสะอาด สามารถป้องกัน แมลงวัน หนู 
แมว สุนัข และสัตว์อ่ืน ๆ มิให้สัมผัสหรือคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยได้  

 5. การลดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
 5.1 การลดปริมาณขยะมูลฝอย 
 การลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ผลดีต้องเริ่มต้นที่การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ปนเปื้อน ท าให้ได้วัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูง สามารถน าไป Reused-Recycle ได้ง่าย รวมทั้งปริมาณขยะมูล
ฝอยที่จะต้องน าไปก าจัดมีปริมาณน้อยลงด้วย ซึ่งการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดนั้นต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมของแต่ละชุมชน เช่น ครัวเรือน ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ส านักงาน บริษัท สถานที่ราชการต่างๆ                



เป็นต้น รวมทั้งปริมาณ และลักษณะสมบัติขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้การคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถ
ด าเนินการได้ 4 ทางเลือก คือ 

 ทางเลือกท่ี 1 การคัดแยกขยะมูลฝอยทุกประเภทและทุกชนิด 
 ทางเลือกท่ี 2 การคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (Four cans) 
 ทางเลือกท่ี 3 การคัดแยกขยะสด ขยะแห้ง และขยะอันตราย (Three cans) 
 ทางเลือกท่ี 4 การคัดแยกขยะสดและขยะแห้ง (Two cans) 

 ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก 
 ทางเลือกท่ีรูปแบบภาชนะรองรับ ขยะมูลฝอยข้อดีข้อเสียสรุปผลงาน 

 แยกขยะมูลฝอยที่ใช้ได้ไหม่ ทุกประเภทและแยกขยะมูลฝอยที่ต้องน าไปก าจัดแต่ละวิธีได้แบ่งตาม
ประเภทขยะมูลฝอยวัสดุที่น ากลับไปใช้ประโยชน์มีคุณภาพดีมาก-พาหนะเก็บขนต้องมีประสิทธิภาพสูง
สามารถเก็บขนมูลฝอยที่แยกได้หมด – เพ่ิมจ านวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมากขึ้นดีมาก 

 แยกขยะมูลฝอย4 ประเภท (Four cans)แบ่งเป็นถังขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลายได้และขยะ
อันตรายวัสดุที่น ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่มีคุณภาพดี-เพ่ิมจ านวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมากข้ึนดี 

 แยกขยะสด ขยะแห้งและขยะอันตราย (Three cans)แบ่งเป็นถังขยะสด ขยะแห้ง และขยะอันตราย
ง่ายต่อการน าขยะสดไปใช้ประโยชน์และขยะอันตรายไปก าจัด- วัสดุที่น ากลับไปใช้ประโยชน์ยังปะปน
กันอยู่ไม่ได้แยกประเภทพอใช้ 

 แยกขยะสดและขยะแห้ง (Two cans)แบ่งเป็นถังขยะแห้งและขยะเปียกง่ายต่อการน าขยะเปียกใช้
ประโยชน์- สับสนต่อนิยามค าว่าขยะเปียก ขยะแห้งท าให้ทิ้งไม่ถูกต้องกับถังรองรับต้องปรับปรุง 

 จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า ทางเลือกที่ 1 สามารถรวบรวมวัสดุที่จะน ามาใช้ใหม่ได้ในปริมาณมาก 
และมีคุณภาพดีมาก แต่เนื่องจากประชาชนอาจจะยังไม่สะดวกต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยทุกประเภท ดังนั้น 
ในเบื้องต้นเพ่ือเป็นการสร้างความคุ้นเคยต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยควรเริ่มที่ทางเลือกที่ 2 คือแบ่งการคัดแยก
ออกเป็น 4 กลุ่ม (ขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลายได้ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถน า
ขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่และสะดวกต่อการก าจัด อย่างไรก็ตามการจะปรับปรุงรูปแบบการจัดวาง
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยหรือไม่นั้นจะต้องประเมินผลโครงการในระยะแรกก่อน 

 5.2 การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะสมบัติของขยะมูล
ฝอยซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 5 แนวทางหลัก ๆ คือ 
 1.  การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Material Recovery) เป็นการน ามูลฝอยที่สามารถ
คัดแยกได้กลับมาใช่ใหม่ โดยจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่ (Recyele) หรือแปรรูป (Reuse)  ก็ได้
 2.  การแปรรูปเพ่ือเปลี่ยนเป็นพลังงาน (Energy Recovery) เป็นการน าขยะมูลฝอยที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนหรือเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซชีวภาพมาเพ่ือใช้ประโยชน์ 
 3.  การน าขยะมูลฝอยจ าพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยง
สัตว์ 
 4.  การน าขยะมูลฝอยไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ต่อการบ ารุงรักษาดิน เช่น การน าขยะมูลฝอยสด
หรือเศษอาหารมาหมักท าปุ๋ย 
 5.  การน าขยะมูลฝอยปรับปรุงพ้ืนที่โดยน าขยะมูลฝอยมาก าจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ 
(Sanitary landfill) จะได้พ้ืนที่ส าหรับใช้ปลูกพืช สร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น 
 


