
การคดัแยกขยะ 

การแยกขยะที�ใช้แล้วมีดีอย่างไร? 

ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษสิ�งเหลือใชแ้ละสิ�งปฏิกลูต่างๆ ซึ� งเกิดจากกิจกรรมของมนุษยแ์ละสัตว ์รวมถึงสิ�งอื�นใดที�เก็บ

กวาดจากถนน ตลาด หรือที�อื�นๆ ทั�งจากการผลิต การบริโภค การขบัถ่าย การดาํรงชีวิต และอื�นๆ ประเภทของขยะ 

ขยะเปียก หมายถึง ขยะที�ยอ่ยสลายไดง่้าย เช่น เศษอาหาร พชืผกั เปลือกผลไม ้เป็นตน้ ขยะแหง้ หมายถึง ขยะที�ยอ่ยสลายไดย้าก เช่น กระดาษ 

พลาสติก แกว้ โลหะ เศษผา้ ไม ้ยาง เป็นตน้ ขยะอนัตราย ไดแ้ก่ สารเคมี วตัถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และขยะติดเชื�อจาก 

สถานพยาบาล   

แหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอย 

ชุมชนพกัอาศยั เช่น บา้นเรือน และอาคารชุด ยา่นการคา้และบริการ เช่น ตลาด ร้านคา้ ธนาคาร หา้งสรรพสินคา้ สถานที�ราชการ ศาสนสถาน 

โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม 

ผลกระทบของขยะมูลฝอย 

ปัญหากลิ�นเหมน็จากขยะมูลฝอยสร้างความรําคาญใหแ้ก่ชุมชนพกัอาศยั แหลง่นํ�าเน่าเสียจากการที�ขยะมูลฝอยมีอินทรียสารเน่าเปื� อยปะปนอยู ่

เป็นอนัตรายต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ละสัตวน์ํ�า รวมทั�งผลเสียในดา้นการใชแ้หลง่นํ�าเพื�อการนนัทนาการ เป็นแหลง่เพาะพนัธุ์เชื�อโรคและ

สัตวน์าํโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวนั เป็นตน้ การกาํจดัมูลฝอยที�ไม่ถกูหลกัวชิาการจะสร้างความเดือดร้อนรําคาญแก่ผูที้�อาศยัขา้งเคียง รวมทั�ง

ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน ทาํใหชุ้มชนขาดความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบ และไม่น่าอยู ่การสูญเสียทาง

เศรษฐกิจ เช่น ชุมชนจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเก็บขนและกาํจดัขยะ มูลฝอย ค่าชดเชยความเสียหายในกรณีที�เกิดเพลิงไหม ้และค่า

รักษาพยาบาลหากประชาชนไดรั้บโรคภยัไขเ้จบ็จากพิษของขยะมูลฝอย 



แนวทางจัดการขยะมูลฝอย

 

กาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัวิชาการ เช่น การเผาในเตาเผาขยะ การฝังกลบอยา่งถูกสุขลกัษณะ และการหมกัทาํปุ๋ ย เป็นตน้ ซึ�งแต่ละวิธีมีความ

แตกต่างกนัในดา้นตน้ทุนการดาํเนินงาน ความพร้อมขององคก์ร ปริมาณและประเภทของขยะ เป็นตน้ (ดูวิธีกาํจดัขยะ) จดัการขยะ โดยอาศยั

หลกั 5 R คือ 

 Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใชผ้ลิตภณัฑที์�มีบรรจภุณัฑสิ์�นเปลือง 

 Reuse การนาํมาใชซ้ํ� า เช่น ขวดแกว้ กล่องกระดาษ กระดาษพิมพห์นา้หลงั เป็นตน้ 

 Repair การซ่อมแซมแกไ้ขสิ�งของต่างๆ ใหส้ามารถใชง้านต่อได ้

 Reject การหลีกเลี�ยงใชสิ้�งที�ก่อใหเ้กิดมลพิษ 

 Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนนาํกลบัมาใชไ้ดใ้หม่ โดยนาํไปผา่นกระบวนการผลิตใหม่อีกครั� ง 

การแยกขยะ เพื�อลดขยะที�ต้องนําไปกาํจดัจริงๆ ให้เหลือน้อยที�สุด เช่น 

 ขยะแหง้บางชนิดที�สามารถแปรสภาพนาํมากลบัมาใชไ้ดอี้ก ไดแ้ก่ ขวดแกว้ โลหะ พลาสติก 

 ขยะเปียกสามารถนาํมาหมกัทาํปุ๋ ยนํ�าชีวภาพ 

 ขยะอนัตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องฉีดสเปรย ์ตอ้งมีวิธีกาํจดัที�ปลอดภยั 

 ส่งเสริมการผลิตที�สะอาดในภาคการผลิต โดยลดการใชว้สัด ุลดพลงังาน และลดมลพิษ เพิ�มศกัยภาพการใชท้รัพยากรหมุนเวยีน การนาํของเสีย

กลบัมาใชป้ระโยชน ์แล 

 การออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้อายกุารใชง้านไดน้านขึ�น 



 ส่งเสริมใหภ้าคธุรกิจเอกชนมีส่วนรวมลงทุนและดาํเนินการจดัการขยะ 

 ใหค้วามรู้แก่ประชาชนในเรื�องการจดัการขยะอยา่งถกูหลกัวิชาการ 

 รณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ ์เพื�อสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนเขา้ใจและยอมรับวา่เป็นภาระหนา้ที�ของตนเอง ในการร่วมมือกนัจดัการขยะมูลฝอย 

ที�เกิดขึ�นในชุมชน 

การคัดแยก เกบ็รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 

ในการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จาํเป็นตอ้งจดัใหมี้ระบบการคดัแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลกัษณะองคป์ระกอบโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื�อนาํกลบัไปใชป้ระโยชนใ์หม่ สามารถดาํเนินการไดต้ั�งแต่แหล่งกาํเนิด โดยจดัวางภาชนะใหเ้หมาะสม ตลอดจนวางระบบการ

เก็บรวบรวมมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัระบบการคดัแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั�งพิจารณาควรจาํเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูล

ฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกาํจดัต่อไป 

4.1 หลกัเกณฑ์ มาตรฐาน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

4.1.1 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

1) ถังขยะ 

เพื�อใหก้ารจดัเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและลดการปนเปื� อนของขยะมูลฝอยที�มีศกัยภาพในการนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์

ใหม่จะตอ้งมีการตั�งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย (Station) และใหมี้การแบง่แยกประเภทของถงัรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ โดยมีถุงบรรจุ

ภายในถงัเพื�อสะดวกและไม่ตกหลน่ หรือแพร่กระจาย ดงันี� 

 

สีเขียว รองรับขยะที�เน่าเสียและยอ่ยสลายไดเ้ร็ว สามารถนาํมาหมกัทาํปุ๋ ยได ้เช่น ผกั ผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้

 

สีเหลือง รองรับขยะที�สามารถนาํมารีไซเคิลหรือขายได ้เช่น แกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ 



 

สีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะที�มีอนัตรายต่อสิ�งมีชีวิต และสิ�งแวดลอ้ม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต ์ขวดยา ถา่นไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย ์กระป๋องยาฆ่า

แมลง ภาชนะบรรจสุารอนัตรายต่าง ๆ 

 

สีฟ้า รองรับขยะยอ่ยสลายไม่ได ้ไม่เป็นพิษและไม่คุม้ค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี�สาํเร็จรูป ถงุพลาสติก โฟมและฟอลย์ที�

เปื� อนอาหาร 

นอกจากนี�ยงัมีถงุพลาสติกสาํหรับรองรับขยะมูลฝอยในแต่ละถงั โดยมดัปากถงุสีเดียวกบัถงัที�รองรับมลูฝอยตามประเภทดงักล่าวขา้งตน้ 

ในกรณีที�สถานที�มีพื�นที�จาํกดัในการจดัวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและมีจาํนวนคนที�ค่อนขา้งมากในบริเวณพื�นที�นั�น เช่น ศูนยก์ารประชุม

สนามบิน ควรมีถงัที�สามารถรองรับขยะมูลฝอยไดท้ั�ง 4 ประเภทในถงัเดียวกนั โดยแบ่งพื�นที�ของถงัขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ช่อง และตวัถงั

รองรับขยะมูลฝอยทาํดว้ยสแตนเลส มีฝาผดิแยกเป็น 4 สี ในแต่ละช่องตามประเภทของขยะมูลฝอยที�รองรับ ดงันี� 

 ฝาสีเขียว รองรับขยะมูลฝอยที�เน่าเสียและยอ่ยสลายไดเ้ร็ว 

 ฝาสีเหลือง รองรับขยะมูลฝอยที�สามารถนาํรีไซเคิล หรือขายได ้

 ฝาสีแดงรองรับขยะมูลฝอยที�มีอนัตรายต่อสิ�งมีชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม 

 ฝาสีฟ้ารองรับขยะมลูฝอย ที�ยอ่ยสลายไม่ได ้ไม่เป็นพษิและไม่คุม้ค่าการรีไซเคิลและมีสญัลกัษณ์ขา้งถงั 

2) ถุงขยะ 

สาํหรับคดัแยกขยะมูลฝอยฝนครัวเรือนและจะตอ้งมีการคดัแยกรวบรวมใส่ถุงขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ ดงัต่อไปนี� 

 ถุงสีเขียว รวบรวมขยะมูลฝอยที�เน่าเสีย และยอ่ยสลายไดเ้ร็วสามารถนาํมาหมกัทาํปุ๋ ยได ้เช่น ผกั ผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้

 ถุงสีเหลือง รวบรวมขยะมูลฝอยที�สามารถนาํมารีไซเคิลหรือขายได ้เช่น แกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม 

 ถุงสีแดง รวบรวมขยะมูลฝอยที�มีอนัตรายต่อสิ�งมีชีวิตและสิ�งแวดลอ้ม เช่น หลอดฟลอูอเรสเซนต ์ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย ์กระป๋อง

สารฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอนัตรายต่าง ๆ 



 ถุงสีฟ้า รวบรวมขยะมูลฝอยที�ยอ่ยสลายไม่ไดไ้ม่เป็นพิษและไม่คุม้ค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี�สาํเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม

และฟอลย์ที�เปื� อนอาหาร 

4.1.2. เกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

ควรมีสัดส่วนของถงัขยะมูลฝอยจากพลาสติกที�ใชแ้ลว้ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 50 โดยนํ�าหนกั ไม่มีส่วนประกอบสารพิษ (toxic substances) 

หากจาํเป็นควรใชส้ารเติมแต่งในปริมาณที�นอ้ยและไม่อยูใ่นเกณฑที์�เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค มีความทนทาน แขง็แรงตามมาตรฐานสากล มี

ขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอตอ่ปริมาณขยะมูลฝอย สะดวกต่อการถ่ายเทขยะมูลฝอยและการทาํความสะอาด สามารถป้องกนั แมลงวนั หนู 

แมว สุนขั และสัตวอื์�น ๆ มิใหส้ัมผสัหรือคุย้เขี�ยขยะมูลฝอยได ้

5. การลดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 

5.1 การลดปริมาณขยะมูลฝอย 

การลดปริมาณขยะมูลฝอยใหไ้ดผ้ลดีตอ้งเริ�มตน้ที�การคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ�ง เพื�อไม่ใหเ้กิดการปนเปื� อน ทาํใหไ้ดว้สัดุเหลือใชที้�มีคุณภาพสูง 

สามารถนาํไป Reused-Recycle ไดง่้าย รวมทั�งปริมาณขยะมูลฝอยที�จะตอ้งนาํไปกาํจดัมีปริมาณนอ้ยลงดว้ย ซึ� งการคดัแยกขยะมูลฝอย ณ 

แหล่งกาํเนิดนั�นตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละชุมชน เช่น ครัวเรือน ร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้ สาํนกังาน บริษทั สถานที�ราชการต่าง ๆ เป็น

ตน้ รวมทั�งปริมาณ และลกัษณะสมบติัขยะมูลฝอยที�แตกต่างกนัดว้ย ทั�งนี�การคดัแยกขยะมูลฝอยสามารถดาํเนินการได ้4 ทางเลือก คือ 

 ทางเลือกที� 1 การคดัแยกขยะมูลฝอยทกุประเภทและทุกชนิด 

 ทางเลือกที� 2 การคดัแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (Four cans) 

 ทางเลือกที� 3 การคดัแยกขยะสด ขยะแหง้ และขยะอนัตราย (Three cans) 

 ทางเลือกที� 4 การคดัแยกขยะสดและขยะแหง้ (Two cans) 

ตารางเปรียบเทยีบข้อดข้ีอเสียของแต่ละทางเลือก 

ทางเลือกที�รูปแบบภาชนะรองรับ ขยะมูลฝอยข้อดข้ีอเสียสรุปผลงาน 

 แยกขยะมูลฝอยที�ใชไ้ดไ้หม่ ทกุประเภทและแยกขยะมูลฝอยที�ตอ้งนาํไปกาํจดัแต่ละวิธีไดแ้บ่งตามประเภทขยะมูลฝอยวสัดทีุ�นาํกลบัไปใช้

ประโยชน์มีคุณภาพดีมาก-พาหนะเก็บขนตอ้งมีประสิทธิภาพสูงสามารถเก็บขนมลูฝอยที�แยกไดห้มด – เพิ�มจาํนวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอย

มากขึ�นดีมาก 

 แยกขยะมูลฝอย4 ประเภท (Four cans)แบง่เป็นถงัขยะรีไซเคิล ขยะทั�วไป ขยะยอ่ยสลายไดแ้ละขยะอนัตรายวสัดุที�นาํกลบัไปใชป้ระโยชน์

ใหม่มีคุณภาพดี-เพิ�มจาํนวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมากขึ�นดี 

 แยกขยะสด ขยะแหง้และขยะอนัตราย (Three cans)แบ่งเป็นถงัขยะสด ขยะแหง้ และขยะอนัตรายง่ายต่อการนาํขยะสดไปใชป้ระโยชน์และ

ขยะอนัตรายไปกาํจดั- วสัดุที�นาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ยงัปะปนกนัอยูไ่ม่ไดแ้ยกประเภทพอใช ้

 แยกขยะสดและขยะแหง้ (Two cans)แบ่งเป็นถงัขยะแหง้และขยะเปียกง่ายต่อการนาํขยะเปียกใชป้ระโยชน-์ สับสนต่อนิยามคาํวา่ขยะเปียก 

ขยะแหง้ทาํใหทิ้�งไม่ถูกตอ้งกบัถงัรองรับตอ้งปรับปรุง 



จากตารางขา้งตน้ จะเห็นวา่ ทางเลือกที� 1 สามารถรวบรวมวสัดุที�จะนาํมาใชใ้หม่ไดใ้นปริมาณมาก และมีคุณภาพดีมาก แต่เนื�องจากประชาชน

อาจจะยงัไม่สะดวกต่อการคดัแยกขยะมูลฝอยทกุประเภท ดงันั�น ในเบื�องตน้เพื�อเป็นการสร้างความคุน้เคยต่อการคดัแยกขยะมูลฝอยควรเริ�มที�

ทางเลือกที� 2 คือแบง่การคดัแยกออกเป็น 4 กลุ่ม (ขยะรีไซเคิล ขยะยอ่ยสลายได ้ขยะทั�วไป และขยะอนัตราย) ซึ�งเป็นแนวปฏิบติัที�สามารถนาํ

ขยะมูลฝอยกลบัไปใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่และสะดวกต่อการกาํจดั อยา่งไรก็ตามการจะปรับปรุงรูปแบบการจดัวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอย

หรือไม่นั�นจะตอ้งประเมินผลโครงการในระยะแรกก่อน 

5.2 การนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

การนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่มีอยูห่ลายวธีิขึ�นอยูก่บัสภาพและลกัษณะสมบติัของขยะมูลฝอยซึ� งสามารถสรุปไดเ้ป็น 5 แนวทาง

หลกั ๆ คือ 

1. การนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ (Material Recovery) เป็นการนาํมูลฝอยที�สามารถคดัแยกไดก้ลบัมาใช่ใหม่ โดยจาํเป็นตอ้ง

ผา่นกระบวนการแปรรูปใหม่ (Recyele) หรือแปรรูป (Reuse) ก็ได ้

2. การแปรรูปเพื�อเปลี�ยนเป็นพลงังาน (Energy Recovery) เป็นการนาํขยะมูลฝอยที�สามารถเปลี�ยนเป็นพลงังานความร้อนหรือเปลี�ยนเป็น

รูปก๊าซชีวภาพมาเพื�อใชป้ระโยชน ์

3. การนาํขยะมูลฝอยจาํพวกเศษอาหารที�เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี�ยงสัตว ์

4. การนาํขยะมูลฝอยไปปรับสภาพใหมี้ประโยชน์ตอ่การบาํรุงรักษาดิน เช่น การนาํขยะมูลฝอยสดหรือเศษอาหารมาหมกัทาํปุ๋ ย 

5. การนาํขยะมูลฝอยปรับปรุงพื�นที�โดยนาํขยะมูลฝอยมากาํจดัโดยวิธีฝังกลบอยา่งถกูหลกัวชิาการ (Sanitary landfill) จะไดพ้ื�นที�สาํหรับใช้

ปลูกพชื สร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นตน้ 

 

 


