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ป 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน

เกิดข้ึนทั่วประเทศ จํานวน 27.04 ลานตันตอป

หรือคิดเปนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน

จํานวน 74,073 ตันตอวัน

ซ่ึงจะถูกสงไปกําจัดอยางถูกตอง

จํานวน 9.59 ลานตันตอป

สวนที่เหลือ นําไปกําจัดไมถูกตอง

จํานวน 11.69 ลานตันตอป

และมีตกคางในพ้ืนที่ จํานวน 10.13 ลานตันตอป

มีขยะที่นํากลับมาใชประโยชนใหม

จํานวน 5.76 ลานตันตอป
หรือคิดเปนรอยละ 21
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“ ป 2559

คนไทยผลิตขยะ

จํานวน 1.14 กิโลกรัม

ตอคนตอวัน ”
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อากาศเสีย
เกิดจากการ

เผามูลฝอยกลางแจง

ทําใหเกิดควันและสารมลพิษ
ทางอากาศ

1

น้ําเสีย
เกิดจากการกองมูลฝอย

ท่ีตกคางบนพื้น

เม่ือฝนตกจะเกิดน้ําเสีย

ซ่ึงไหลลงสูแมน้ําทําใหเกิด
ภาวะมลพิษทางน้ํา

2

แหลงพาหะนําโรค
จากมูลฝอยตกคางบนพื้น

จะเปนแหลงเพาะพันธุของหนูและแมลงวนั

ซ่ึงเปนพาหะนําโรคติดตอ

ทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชน

3

เหตุรําคาญ

และความไมนาดู
จากการ

เก็บขยะมูลฝอยไมหมด

ทําใหเกิดกล่ินเหม็น
รบกวน

4
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¢ÂÐ ก็คือของเหลือท้ิงจากการใชสอยในกิจกรรมตางๆ ในชีวิต

ประจําวัน ท้ังท่ีเปนของกินและของใช ถาเราไมกินท้ิงกินขวางและใชของ

ทุกอยางใหคุมคาท่ีสุด หรือรูจักซอมแซมดัดแปลงสิ่งของใหเกิดประโยชน

ใหม ก็จะชวยใหมีขยะนอยลง

“ขยะภายในบาน 1 หลังมีมากกวาหนึ่งพันส่ีรอยชนิด

ท่ีสามารถสรางประโยชนได”

¢ÂÐã¹ºŒÒ¹ หมายถึง ส่ิงของเหลือท้ิงจากการผลิตและการใชสอย
ของมนุษย ท่ีเกิดขึ้นในบานทุกหอง ทุกมุม และรอบบริเวณภายในอาณา

เขตรั้วบาน



ขยะภายในบาน
สามารถแบงยอยออกตามสัดสวนของบานไดดงันี้

1 ขยะในหองรับแขก กระดาษหนังสือพิมพ นิตยสาร
, วารสารรายสัปดาห รายเดือน, แมกกาซีน, กลอง
กระดาษ, โทรทัศน, เคร่ืองเลนซีดี, แผนซีดี, เคร่ืองเสียง
, เคร่ืองสํารองไฟ, กระดาษเอกสาร, ปฏิทินแขวน, 
ปฏิทินต้ังโตะ, นาฬิกาแขวน, พัดลม, แจกัน, อัลบั้มรูป, 
หลอดไฟนีออน, แอร, ไฟฉุกเฉิน, โซฟา, เกาอ้ี, กรอบ
รูป, ขวดแกวเคร่ืองด่ืม, เศษผาข้ีร้ิว, โคมไฟ, กระบอกไฟ
ฉาย, ถานไฟฉาย, กระปองดีดีที ฯลฯ

2 ขยะในหองครัว ถุงพลาสติก , ถุงรอนใสแกงมัดยางวง, ขวด
พลาสติกขวดน้ํามันพืช PET, ขวดน้ํามันหอย PET, ขวดซอสน้ําปลา PET, 

ขวดน้ําขาวขุน HDPE, จานพลาสติก, กะละมังพลาสติก, ขวดน้ําผลไม

เครื่องดื่มตางๆ แกลลอนพลาสติก, ตะกราพลาสติก, กระติกน้ํา, ขวด

น้ําปลา, ขวดซีอ๊ิว, ขวดซอส,ขวดน้ํามันหอย, ขวดพริกไทย, ขวดกาแฟ, 

ตะกราใสผัก, กระปองอะลูมิเนียม,เบียร, ปลากระปอง, กระปองกาแฟ, 

อาหารแหง, หมอ, กะละมังอะลูมิเนียม,เครื่องบดอาหาร, กระทะเหล็ก

อะลูมิเนียม-สแตนเลส, หมอหุงขาวไฟฟา,เตาไมโครเวฟ, ตูเย็น, เตาแกส, 

ไฟแช็ค, พัดลม, กระติกน้ํารอน, พัดลมระบายอากาศ, หลอดไฟ, กอกน้ํา, 

วาลวน้ํา, สายยาง, ผาขี้ริ้ว, โตะเกาอ้ีเหล็ก, โตะเกาอ้ีไม, เศษไม, เศษอาหาร

เหลือ, เศษผัก, เปลือกผลไม,เศษกระดูก, เศษเนื้อ, หัวปลา, น้ํามันเหลือจาก

การทอดอาหาร, กากไขมันจากทอบอดักไขมัน ฯลฯ

3 ขยะในหองนอน ที่นอนนุนเกา, หมอนนุนเกา, 
ที่นอนใยสังเคราะห, ที่นอนปกนิก,เส้ือผาเกา, ผาเช็ดตัวเกา, 
เศษผาข้ีร้ิว, โตะเคร่ืองแปง, ขวดนํ้าหอม,ขวดเคร่ืองสําอาง, 
แปงตลับ, แปงกระปอง, ครีมบํารุงผิว, หนังสืออานเลน,
นิตยสาร, วารสาร, หนังสือพิมพ, พ็อกเก็ตบุค, หนังสือ
เรียน, โคมไฟ, หลอดไฟ,ถานไฟฉาย, ไมตียุง, ไดรเปาผม, 
ตุกตา, ทีวี, เคร่ืองเลน, วีดีโอ, ดีวีดี,แอร, พัดลม, ตูเย็น, 
เคร่ืองกรองอากาศ, พัดลมดูดอากาศ,นาฬิกาปลุก,กรอบรูป, 
ตุกตา, ของเลนเด็ก, กระบอกไฟฉาย, ถานไฟฉาย, 
โทรศัพทมือถือ,แบตเตอร่ีมือถือ, ไฟสํารองฉุกเฉิน, กระปอง
ดีดีที ฯลฯ



ขยะภายในบาน
สามารถแบงยอยออกตามสัดสวนของบานไดดงันี้

4 ขยะในหองทํางาน เคร่ืองใชสํานักงาน, 
จอคอมพิวเตอร, ซีพียู, ยูพีเอส,เคร่ืองปร้ินเตอร, เคร่ือง
แฟกซ, เคร่ืองถายเอกสาร, ตลับหมึกเคร่ืองถายเอกสาร, 
ตลับหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร, โทรศัพทสํานักงาน, 
โทรศัพทมือถือ,แบตเตอร่ีมือถือ, หลอดฟูออเรสเซนท, 
กระบอกไฟฉาย, ถานไฟฉาย,แบตเตอร่ีหมอสํารองไฟ, ไฟ
ฉุกเฉิน, พลาสติก, แผนดิส, แผนดีวีดี, แผนซีดี,เคร่ือง
เลนซีดี, ดีวีดี, ทีวี, ตูเย็น, แอรคอนดิชั่น, พัดลม, 
กระดาษถายเอกสารขาวดํา, กระดาษสมุด, กระดาษ
หนังสือ, แฟมเอกสาร, ซองกระดาษ,ซองพลาสติก, ถุง
ชนิดตางๆ ฯลฯ

5 ขยะในหองนอน ขวดแชมพูพลาสติก, ขวดสบูเหลวพลาสติก, ขวด

ครีมนวดผมพลาสติก, ขวดโลชั่นทาผิวพลาสติก, แปรงสีฟน, แปรงซักผา, หวี

พลาสติก,หลอดยาสีฟนพลาสติก, หลอดยาสีฟนอะลูมิเนียม, มีดโกน, 

กระดาษทิชชู,ผาเช็ดมือ, เครื่องซักผา, ชั้นวางของเหล็ก พลาสติก, เครื่องทํา

น้ําอุนมีสวนประกอบเหล็ก-ทองแดง-ทองเหลือง, พัดลมดูดอากาศมี

สวนประกอบพลาสติก-เหล็ก-ทองแดง, กอกน้ําทองเหลือง, ฝกบัวทองเหลือง

, ฝกบัวพลาสติก, ทอน้ําพลาสติก, ทอน้ําเหล็ก, ลูกบิดประตูสแตนเลส, 

ลูกบิดประตูทองเหลือง-อะลูมิเนียม, บานพับทองเหลือง-อะลูมิเนียม, กลอน

ประตูทองเหลือง-อะลูมิเนียม, กลอนประตูทองเหลือง-อะลูมิเนียม, ประตูไม, 

ประตูPVC, ประตูเหล็ก, รองเทาแตะ, กาละมังซักผา, หลอดไฟฟา, ไฟ

ฉุกเฉิน ฯลฯ

6 ขยะในหองพระ เศษเทียนไข, นํ้าตาเทียน, กานธูป, 
ดอกไมแหง, ดอกไมพลาสติก,แจกัน, ไฟแช็ก, หลอดไฟ, 
สมุดหนังสือ, เคร่ืองดูดอากาศ มีสวนประกอบพลาสติกเหล็ก
ทองแดง, กรอบรูป, โตะ, ตู, ชั้นวางของ, ซองธูป ฯลฯ



ขยะภายในบาน
สามารถแบงยอยออกตามสัดสวนของบานไดดงันี้

7 ขยะในหองเก็บของ โตะเกาอ้ีพลาสติก, กลอง
เคร่ืองมือ, หลอดไฟเสีย, ชั้นวางของ,กลองกระดาษ, 
เคร่ืองตัดหญาเสีย, ปมนํ้าเสีย, จอคอมพิวเตอรเสีย,
มอเตอรเกา, ทีวีเสีย, ตูเย็นเสีย, ยางรถเส่ือมสภาพ, เศษ
ไม, เศษกระเบื้อง,เคร่ืองตัดหญา, กระติกนํ้ารอน, โคมไฟ, 
กลองกระดาษ, ถังสี, แกลลอน,ทินเนอร, ถังนํ้ามัน, ไม
กวาด, ไมถูพ้ืน ฯลฯ

8 ขยะในโรงรถ ขยะในท่ีจอดรถยนต, รถมอเตอรไซค, รถจักรยาน, 

ซากรถยนต,ซากรถมอเตอรไซค, ซากรถจักรยานยนต, แบตเตอรี่รถยนต, 

แบตเตอรี่รถจักรยานยนต, ยางรถยนต, ยางรถจักรยาน, ยางนอก, ยางใน,

แกลลอนน้ํามันเครื่อง, น้ํามันเบรก, น้ํามันไฮโดริก, จารบี, ขวด

น้ํามันเครื่อง,น้ํามันเบรก, อะไหลรถ, ขวดน้ํายาลางรถ, ขวดแชมพูลางรถ, 

แผนคลัตช,ลูกปน, น้ํามันเครื่องเกา, หลอดไฟ ฯลฯ

9 ขยะบริเวณสนามหญา ประตูเหล็ก, ประตูอัลลอยด, 
ร้ัวเหล็ก, ขวดยาฆาแมลง, ก่ิงไม,เศษใบไม, ลูกฟุตบอล, 
ของเด็กเลน, ถังพลาสติก, ถุงดําเพาะกลาตนไม,บัวรดนํ้า
สังกะสี, กระปองนํ้าอัดลม, ทอนํ้าเหล็ก, ทอนํ้าพีวีซี, โคม
ไฟ, เขง,ถังขยะ, เกาอ้ีเหล็ก, เกาอ้ีพลาสติก, เกาอ้ีอัลลอยด, 
ถังนํ้าพลาสติก,ถังนํ้าสังกะสี, สายยางพีวีซีเขียว, สายยาง
พีวีซีใสฯลฯ
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Reduce 

ลด (คิดกอนใช)
ลดการใชถุงพลาสติก

หันมาใชถุงผาหรือตะกราแทน

ทานขาวที่ราน ทานใหหมด ใชกลองโฟมยอยสลายได

หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาชนิดใชคร้ังเดียว

ใชแกวนํ้าสวนตัว

หลีกเลี่ยงสินคาที่มีหีบหอบรรจุภัณฑหลายชั้น

ใชผาเช็ดหนา ผาเช็ดมือ

แทนการใชกระดาษทิชชู

Recycle 

นํากลับมาใชใหม
การคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิล

เชน กระดาษ แกว พลาสติก

และโลหะ/อโลหะ

ออกจากขยะประเภทอ่ืนๆเพ่ือนํากลับมาใชใหม

นําขยะอินทรียกลับมาใชประโยชน

เชน ทํานํ้าหมักชีวภาพ

ปุยหมัก ผลิตแกสชีวภาพ

Reuse 

ใชซํ้า (ใชใหคุมคา)
ใชกระดาษทั้ง 2 ดาน

ส่ิงประดิษฐเพ่ือใชประโยชนใหม

บริจาคหรือขายส่ิงของที่ไมใชแลว

กิจกรรมตลาดนัดมือสอง

ใชบรรจุภัณฑซ้ําหลายคร้ังกอนทิ้ง

เส้ือผาเกานําไปบริจาคหรือนํามาทําไมถูพ้ืน

ซอมแซมอุปกรณส่ิงของตางๆ
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ขยะรีไซเคิล

แบงออกเปน 4 ประเภทหลัก
ไดแก แกว กระดาษ พลาสติก

และโลหะ/อโลหะ

เราลองมาแยกขยะรีไซเคิลที่อยูใน

บานเรากันดีกวา

แกว แกวเปนวัสดุผิวเรียบ แข็งใสแตเปราะบาง แตกราวงาย แกวเปนขยะที่ไมยอยสลาย แตนําไปรี

ไซเคิลได ที่นิยมกันไดแก ขวดแกวตางๆ เชน ขวดนํ้าอัดลม ขวดสุรา ขวดเบียร ขวดโซดา ขวดนํ้าเปลา 
ขวดซอส ขวดเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังตางๆ ขวดยา ฯลฯ

ขวดแกวดี ขายไดราคาดีกวาเศษแกว โรงงานจะนําไปลางใหสะอาดและฆาเชื้อโรค แลวนํากลับมา
ใชใหมไดซ้ําอีกอยางนอย 30 คร้ัง หากไมแตกหรือบิ่นเสียกอน

เศษแกวหรือขวดแกวแตก โรงงานที่ผลิตขวดแกวจะนําไปหลอมผสมแกวใหม ซึ่งจะ

ชวยลดตนทุนการผลิต

เศษแกวหรือขวดแกวแตก โรงงานที่ผลิตขวดแกวจะนําไปหลอมผสมแกวใหม ซึ่งจะ

ชวยลดตนทุนการผลิต
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กระดาษ ในบรรดาขยะรีไซเคิลน้ันกระดาษเปนวัสดุที่ยอยสลายงายที่สุดเพราะ

ผลิตจากเย่ือไมธรรมชาติหากถูกทิ้งปนเปอนกับขยะอ่ืนๆ จะไมสามารถนํามารีไซเคิลได

กระดาษแข็งกลองนํ้าตาล กระดาษสี/กระดาษกลอง รองเทา/กลองผลไม กระดาษหนังสือในบรูฟ

กระดาษยอยสวย กระดาษหนังสือเลม/กระดาษอารตมัน กระดาษถุงปูน กระดาษขาว - ดํา กระดาษ

สมุด กระดาษคอมพิวเตอร กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษกลองนม/ถุงนม/กลองนํ้าผลไม กระดาษ

ยอยเคลือบ มันหนาเดียว

พลาสติก พลาสติกเปนวัสดุที่สังเคราะหมาจากผลิตภัณฑปโตรเลียม

หรือนํ้ามันดิบมีหลายประเภทและนํามาใชผลิตสินคามากมาย ที่เราใชใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งที่มีขนาดเล็ก อยางฝาจุกนํ้าปลา ไปจนถึงขนาดใหญ อยางทอเอสลอน

พลาสติกที่ยอยสลายยากมาก  มีอายุยืนยาวจนเปนอมตะ การรีไซเคิลจึงเปนการจัดการขยะพลาสติกที่
เหมาะสมที่สุด

โลหะและอโลหะ โลหะและอโลหะมีหลากหลายชนิด ระยะเวลาในการ

ยอยสลายประมาณ 80-100 ป การนําโลหะและอโลหะมารีไซเคิล จะชวยลด
การใชวัตถุดิบรอยละ 9 และชวยลดการปลอยมลพิษ สูส่ิงแวดลอม

อลูมิเนียม นํามาจากแรบอกไซดในปาเขตรอน ซึ่งตองทําลายพ้ืนที่ปาขนาดใหญ

ทําใหสภาพแวดลอมเสียสมดุล รวมทั้งในกระบวนการผลิตอะลูมิเนียมยัง ทําใหเกิด

กาซฟลูออรีนที่กอมลพิษ การรีไซเคิลอะลูมิเนียมจึงชวยรักษาส่ิงแวดลอมไดมาก

อะลูมิเนียมที่นําไปขายได เชน กะละมังซักผา ขันนํ้า กระปองเบียร กระปองนํ้าอัดลมหรือที่มักเรียกกัน
วากระปองแคนซึ่งนิยมกันมากในปจจุบัน ฯลฯ
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ธนาคารขยะตําบลหนองแวงโสกพระ คือการสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยใหชุมชน
และครัวเรือนเขามามีสวนรวม โดยมีเปาหมายบูรณาการความรวมมือในการจัดการส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน

เพ่ือใหประชาชน มีการลด คัดแยก และใชประโยชนจากขยะมูลฝอยใหมากที่สุด จนสามารถทําใหปริมาณขยะ

มูลฝอยเหลือนอยที่สุดกอนนําไปทิ้งลงขยะ และสามารถทําใหปริมาณขยะมูลฝอยเปนเงินบุญฌาปนกิจใหแก

สมาชิกที่เขารวมโครงการ

วัตถุประสงคของธนาคารขยะตําบลหนองแวงโสกพระ
1. เพ่ือเปนผูบริหารจัดการและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่จังหวัด อําเภอกําหนดไวเปนหลักเกณฑตาม

แผนปฏิบัติการ อนาคตประเทศไทยไรขยะ
2. เพ่ือสงเสริมการลดปริมาณขยะ รวบรวมขยะ ซื้อขายขยะ และเปลี่ยนจากขยะเปนเงินฌาปนกิจศพ ซึ่ง

จัดเปนเงินสงเคราะหศพแกครัวเรือนของสมาชิกซึ่งถึงแกกรรม ตามหลักเกณฑหรือระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด

3. เพ่ือสงเสริมใหหมูบานชุมชนมีความสะอาด และปราศจากโรคภัย

ขั้นตอนการดําเนินงาน

รับสมัครสมาชิกเปนรายครัวเรือน และใหสมุดเงินฝากธนาคาร

สมาชิกนําขยะรีไซเคิล(ของขายได) มาขายใหกับผูรับซ้ือ (ที่ทางกรรมการจัดหา)

เจาหนาที่ช่ังน้ําหนัก(ราคากลางทั้งตําบล) แลวคิดราคาเปนจํานวนเงิน

จดบันทึกจํานวนเงินฝากลงสมุดคูฝากแลวคืนใหกับสมาชิกเก็บไว

นําเงินท่ีไดจากการขายขยะไปฝากไวกับธนาคาร



สวัสดิการของสมาชิก
1. เงินฌาปนกิจสงเคราะหไดรับเทากับจํานวนครัวเรือนสมาชิก คูณยี่สิบบาท
2. มีเงินออมท่ีไดจากการฝากขายขยะ

เง่ือนไขในการรับสวัสดิการ
1. มีช่ือในทะเบียนบานของครัวเรือนนั้นในพ้ืนท่ีตําบลหนองแวงโสกพระ
2. สมาชิกตองขายติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน จึงเปนสมาชิกธนาคารขยะ

โดยสมบูรณ

3. กรณีมีสมาชิกในครัวเรือนยายเขามาเพ่ิมเติมตองมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 

นับตั้งแตวันยายเขาไมนอยกวา 6 เดือน จึงเปนสมาชิกธนาคารขยะโดยสมบูรณ

การไดสิทธิ์หรือการเสียสิทธิ์ของสมาชิก
1. หลักจากสมัครสมาชิกตองขายติดตอกันครบ 6 เดือน และตองไมหยุดขาย

ติดตอกันเกิน 2 เดือน

2. ถาสมาชิกขายติดตอกันครบ 6 เดือนแลว และหยุดขายติดตอกันเกิน 2 

เดือนจะถือวาขาดสิทธิ์รับเงินฌาปนกิจศพ และหาดมีความประสงคจะไดรับสิทธิ์
คืนตามเดิมตองขายขยะติดตอกัน 2 เดือน สิทธิ์ดังกลาวจึงจะกลับคืนมาดังเดิม

เอกสารในการยื่นของรับสวัสดิการ
1. คํารองขอรับเงินคาฌาปนกิจศพ จํานวน  1  ฉบับ
2. ใบมรณะบัตรของผูเสียชีวิต จํานวน  1  ฉบับ

3. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียชีวิต จํานวน  1  ฉบับ

4. สําเนาทะเบียนบานผูเสียชีวิต จํานวน  1  ฉบับ

5. สําเนาบัตรประจําตัวผูยื่นคําขอ จํานวน  1  ฉบับ

6. คํารับรองของประธารคณะกรรมการหมูบาน จํานวน  1  ฉบับ
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