การจัดการความรู
(Knowledge Management : KM)
เรื่อง ศูนยบริหารจัดการขยะ อยางยั่งยืน บน.๔๑

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมจัดการความรู
เรื่อง ศูนยบริหารจัดการขยะ อยางยั่งยืน บน.๔๑
โดย คณก.Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑
........................................................
เหตุผลความจำเปน/ความสำคัญ
๑. ภารกิจ
กองบิน ๔๑ เปนหนวยงานตามพระราชกฤษฏีกาแบงสวนราชการและกำหนดหนาที่ของสวนราชการ
กองทั พ อากาศ กองทั พไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ณ วั นที่ ๒๗ มี น าคม พ.ศ.๒๕๕๒ กองบิ น ๔๑
มีหนาที่เตรียมและปฏิบัติการใชกำลังตามอำนาจหนาที่ของกองทัพอากาศมีผูบังคับการกองบินเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
คณก.Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑มีหนาที่ดำเนินการดานขยะของ กองบิน ๔๑ โดย
การวางแผน การจัดเก็บ การคัดแยก และการนำไปใชอยางถูกวิธี ตามหลักสากล ปลูกจิตสำนึกใหแกขาราชการ
ลูกจาง พนักงานราชการในหนวยงาน และที่พักอาศัยใน บน.๔๑ รวมทั้งทำความเขาใจ ชี้แจงปญหาการทิ้งขยะที่
ผิดวิธี พรอมกับสรางกระบวนการเรียนรูการทิ้ง คัดแยก และการจัดเก็บขยะอยางถูกตอง เพื่อความสะอาดและ
เปนระเบียบ อยางยั่งยืนตอไปในอนาคตการเริ่มตนทำสิ่งใหมไมงายสำหรับชุมชนแตเมื่อเห็นประโยชนวาทำแลว
ชวยลดปญหาสุขภาพของชุมชนไดจริงจึงนำไปสูการเปลี่ยนพฤติกรรมอยางยั่งยืน
จากความเปนมา เนื่องจากกองบิน ๔๑ มีขยะเปนจำนวนมากถังขยะจึ งเยอะมากเชนกันและนำมา
ซึ่งปญหาตางๆเชน ปญหาขยะลนถัง ซึ่งเปนที่สะสมของเชื้อโรค และสงกลิ่นเหม็นใหกับพื้นที่ของ กองบิน ๔๑
ที่ผานมากองบิน ๔๑ จึงเริ่มขับเคลื่อนโครงการขยะ และไดดำเนินการจัดตั้ง ศูนยบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน
บน.๔๑ ดำเนินการ โดย คณก. Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑แต งตั้ งตาม คำสั่ งกองบิน ๔๑
(เฉพาะ) ที่ ๖๖/๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้ง คณก.Wealth Out Waste (WOW) Project บน.
๔๑ เพื่อเขามาดำเนินการและบริหารการจัดการขยะอยางยั่งยืน เปนรูปธรรม โดยการคัดแยกขยะและนำไปทำ
ประโยชนตอเชนนำเศษอาหารไปทำปุย น้ำหมักจุลลินทรียชีวภาพและน้ำยาอเนกประสงคตาง ๆ เพื่อนำไปใช
ประโยชน ในครัวเรือนของขาราชการ บน.๔๑ รวมทั้งนำไปใชประโยชนทางการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว เปน
วัสดุปลูก และบำรุงตนไม ไมดอกไมประดับ เสริมภูมิทัศนภายในกองบิน ๔๑ เปนการลดตนทุน คาใชจายในการ
จัดซื้อวัสดุปลูก ในการปรับปรุงภูมิทัศน ในแตละครั้งดานการพัฒนา เมื่อเหลือจากการใชประโยชนในกองบิน ๔๑
แลวยังสามารถนำไปจำหนาย เพื่อเปนรายไดเพื่อนำมาเปนทุนในการบริหารจัดขยะไดอีกดวย นำไปสูความสุข
ซึ่งไรปญหาสิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต
๒. แนะนำกลุม ศูนยบริหารจัดการขยะ อยางยั่งยืน บน.๔๑
๒.๑ ชื่อหนวย คณก.Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑
๒.๒ สมาชิกหนวย จำนวน ๖ คน ประกอบดวย
๒.๒.๑ ร.อ.อำนาจ จุลวรรณ
หัวหนากลุม
๒.๒.๒ ร.อ.ธนารักษ อังกุลดี
รองหัวหนากลุม
๒.๒.๓ พ.อ.อ.สุวิทย หารศรี
เลขานุการกลุม
๒.๒.๔ พ.อ.อ.ดำรงค สุนทรนิทัศน
คณะทำงาน
๒.๒.๕ พ.อ.อ.กีรติกร จันทรมณี
คณะทำงาน
๓. ขอบเขตหรือโครงสรางของหนวยงาน ไดรับการแตงตั้งตามคำสั่ง บน.๔๑ (เฉพาะ) ที่ ๖๖/๖๓
ลง ๓๐ ธ.ค.๖๓ เรื่อง แตงตั้ง คณก. Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑
ภ า ร ก ิ จ ค ณ ก . Wealth Out Waste ( WOW) Project บ น . ๔ ๑ มี ห น  า ท ี ่ ด ำ เน ิ น ก า รด  า น ข ย ะ ข อ ง
กองบิน ๔๑ โดยการวางแผน การจัดเก็บ การคัดแยก และการนำไปใชอยางถูกวิธี ตามหลักสากล ปลูกจิตสำนึก

-๒ใหแกขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการในหนวยงาน และที่พักอาศัยใน บน.๔๑ รวมทั้งทำความเขาใจ ชี้แจง
ปญหาการทิ้งขยะที่ผิดวิธี พรอมกับสรางกระบวนการเรียนรูการทิ้ง คัดแยก และการจัดเก็บขยะอยางถูกตอง เพื่อ
ความสะอาด เปนระเบียบ อยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
วิสัยทัศนกองบิน ๔๑
“กองบินปฏิบัติการที่มีความชาญฉลาดและยั่งยื่น” (Sustainable Smart Air Base)
โดยใชหลักคานิยม AIR THUNDER / ( T H E )
A – Airmanship
ความเปนทหารอากาศ
I – Integrity and Allegiance
ความซื่อสัตยและความจงรักภักดี
R – Responsibility
ความรับผิดชอบ
T – Teamwork
ทำงานเปนทีม
H – Healthiness
รักสุขภาพกายและใจ
U – Unity
รูรักสามัคคี ปรองดอง
N – No Blame Culture
วัฒนธรรมไมกลาวโทษ
D – Discipline
มีวินัยตอตนเอง สังคม และ โซเชี่ยล
E – Evolution
มีพลังในการคิดคนพัฒนา
R – Respect
เคารพในสถาบันชาติ ศาสน กษัตริย และระบบอาวุโส
“THE คือ การทำงานเปนหนึ่งเดียวที่เปนเอกภาพ”
ผูบริหาร
(๑) น.อ.ภูศิษฏ ทิมเกิด
ผูบังคับการกองบิน ๔๑
(๒) น.อ.ปรเมษฐ ศิริตานนท รองผูบังคับการกองบิน ๔๑ (๑)
(๓) น.อ.วัฒนา บัวชุม
รองผูบังคับการกองบิน ๔๑ (๒)
(๔) น.อ.กิตติพงษ ศรีรินยา เสนาธิการกองบิน ๔๑
คณก. Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑มี ห นา ที ่ ด ำเนิ น การด า นขยะของ บน.๔๑
โดยการวางแผน การจัดเก็บ การคัดแยก และการนำไปใชอยา งถูกวิธ ี ตามหลักสากล ปลูกจิตสำนึกให แ ก
ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการในหนวยงาน และที่พักอาศัยใน บน.๔๑ รวมทั้งทำความเขาใจ ชี้แจงปญหา
การทิ้งขยะที่ผิดวิธี พรอมกับสรางกระบวนการเรียนรูการทิ้ง คัดแยก และการจัดเก็บขยะอยางถูกตอง เพื่อความ
สะอาดเปนระเบียบ อยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
เพื่อใหการจัดการขยะเปนไปดวยความเรียบรอย มีมาตรฐานรูปแบบการจัดการที่ถูกวิธีตามขั้นตอนของ
ระบบการจัดการ ทำใหเกิดความเหมาะสม และบังเกิดผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ
และจำแนกขยะตาง ๆ ของ บน.๔๑ ดังนี้
(๑) ขยะเปยก เศษอาหารตาง ๆ นำมาทำปุยจุลินทรียชีวภาพ
โรงหมักปุย บน.๔๑
(๒) ขยะรีไซเคิล กระดาษ พลาสติก ขวดแกวเศษเหล็กตาง ๆ
ธนาคารขยะของ บน.๔๑
(๓) ขยะทั่วไป
เทศบาลนครเมืองเชียงใหม
๔. วัตถุประสงคของกิจกรรม
๔.๑ วัตถุประสงค
- เพื่อใหไดแนวทางการจัดการขยะอยางถูกวิธี
๔.๒ ตัวชี้วัดและเปาหมาย “รอยละ ๙๐ ของการกำจัดขยะอยางถูกวิธีใน บน.๔๑ และภารกิจสำเร็จตาม
เปาหมาย

-๓๕. แนวคิด/ทฤษฎี/เครื่องมือคุณภาพอื่นๆ ที่ใชในการดำเนินกิจกรรม
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่ง
กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหเกิดการพัฒนาคน พัฒนางานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหนวยงาน และทฤษฎีการสรางความรูตามแนวคิด ดังนี้
- แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย
- แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะ
- สถานการณในการจัดการขยะ
- ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ
๖. การดำเนินกิจกรรม
๖.๑ แนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ บน.๔๑ มีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑.๑ ภารกิจ
๖.๑.๒ กำหนดหนาที่รับผิดชอบ
๖.๑.๓ แผนงาน
๖.๑.๔ วัสดุและอุปกรณ
๖.๑.๕ งบประมาณ
๖.๑.๖ วิธีการปฏิบัติและกำหนดรูปแบบ
๖.๑.๗ การพัฒนาดำเนินการดานขยะอยางยั่งยืนในอนาคต
๖.๑.๘ สรุปผล/ผลสัมฤทธิ์
๖.๑.๙ ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ
๖.๒ การเขาถึงความรู
ผูสนใจเขาถึงความรูไดเองในรูปแบบเอกสาร หรือฟาขอมูลเอกสารความรู เก็บไวที่ สารบรรณกลาง
(แผนกธุรการ กองบังคับการ กองบิน ๔๑) และการอบรมบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจเพื่อจะนำไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง
๖.๓ การเรียนรู
เนื่องจากการบริหารจัดการขยะของ บน.๔๑ เริ่มดำเนินการตั้งแตตนปงบประมาณ ๖๔ และที่ผาน
ไดแตงตั้ง คณก. Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑ เปนครั้งแรก จึงไมมีเจาหนาที่ที่ความชำนาญ
และประสบการณ ดานการบริหารจัดการขยะโดยตรง โดยไดดำเนินการสงคณะทำงานเขาอบรมโครงการการ
บริหารจัดการขยะของ บริษัท วงษพาณิชย จำกัด ณ จังหวัด พิษณุโลก ตั้งแต ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผานมา
๗. ผลการดำเนินกิจกรรม
การประเมินผลหลังที่ดำเนินการจัดการขยะของ บน.๔๑ สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง เรียบรอย และ
แกปญหาขยะไดอยางถูกวิธี ทำใหภารกิจ สำเร็จ รอยละ ๙๐
๘. ประโยชนที่ไดรับ
ช ว ยลดปริมาณขยะ เพราะเมื่ อแยกขยะรี ไซเคิลได จะเหลื อขยะจริ ง ๆ เพื่ อ นำไปกำจั ด น อยลง ใช
งบประมาณการกำจัดขยะนอยลง สามารถนำงบประมาณไปพัฒนาดานอื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได รวมทั้งชวย
ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร โดยการรีไซเคิล ซึ่งบางอยางสามารถขายและเพิ่มรายไดเล็ก ๆ นอย ๆ
ไดอีกดวย

-๔๙. การนำไปประยุกตใช/ขยายผล
สามารถนำความรูการบริหารจัดการขยะ ถายทอดใหแกขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และทหาร
กองประจำการ นำไปปรับใชในชีวิตประจำวันเพื่อใหเกิดประโยชนกับครอบครัวและองคกรรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดี
ในสังคมตอไป
๑๐. ขอวิจารณ/แนวทางในอนาคต (แผนในอนาคต)
รวบรวมความรูจากหนวยงานอื่น ๆ และแนวทางการปฏิบัติใหม ๆ ที่พัฒนาหรือแกปญหาไวเปนบทเรียน
สำหรับการปฏิบัติงานในโอกาสตอไป

-๕แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย
แมจะกาวขามมาป 2020 แลว แตประเด็นโลกรอนและสิ่งแวดลอมก็ยังคงเรียงแถวหนากระดานมาใหเห็น
เต็มไปหมด ถึงเวลาแลวหรือยังที่เราจะเริ่มแกไขกันที่ตัวการหลักจริงๆ ?
น้ำทวม ไฟปา ธารน้ำแข็งละลาย สัตวลมตาย ผลผลิตทางการเกษตรลดลง พูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดลอม อาจจะรูสึกวาปญหาโลกรอนเปนเรื่องที่คอนขางไกลตัวเกินไปหนอย เพราะเรายังไมไดรูสึกรั บ
ผลกระทบอะไรโดยตรงขนาดนั้น แตถาบอกวาปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ไมไดสงผลแคกับดิน น้ำ สัตว หรืออากาศ
แตหากสงกระทบมาถึงสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตของเรา

ความจริงที่วาพลาสติกที่ถูกผลิตนั้นไมไดไปไหนไกล แตกลับวกเขาสูชีวิตประจำวันของเราเองนั้นเปนเรื่องที่ปฏิเสธไมได
เพราะพลาสติกที่มนุษยสรางขึ้นมากวา 8,300 ลานตัน มีถึง 80% ที่ปนเปอนเขาสูธรรมชาติและลอยกลับลงสูทะเล แสดง
วาถึงแมเราจะพยายามกำจัดขยะพลาสติกทิ้งยังไงก็ตาม สุดทายเราก็กลับมาพบเจอมันอีกที ไมวาจะผานทางการกิน ดื่ม หรือ
หายใจ

-๖-

ตัวรายไมใชพลาสติก แตคือการใชครั้งเดียวแลวทิ้งที่ไมสิ้นสุด

หลอดกระดาษที่ถูกเปลี่ยนเปนหลอดสแตนเลส ถุงพลาสติกที่ถูกแทนที่ดวยถุงผา แกวสแตนเลสที่เขามาชวยแกปญหาการทิ้ง
แกวกระดาษที่ ใชเพียงครั้งเดี ยว พลาสติกที ่ถ ูกเปลี่ยนมาเปน Poly Ethylene Terephthalate หรื อ PET พลาสติก ที่มี
คุณภาพสูงและงายตอการยอยสลาย ที่ผานมา จะเห็นไดวากระแสรักษโลกยังคงมีมาเรื่อยๆ เนื่องจากผลกระทบจากมลพิษ
และภาวะโลกรอนนั้นยังวนเวียนมาใหเห็นตลอด แตที่นาสนใจก็คือหลายคนเริ่มที่จะรูจักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ นอยๆ
ของตัวเองแลว โดยเฉพาะลดการ ‘ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง’ ซึ่งนับวาเปนผูรา ยของเรื่องนี้มากกวาพลาสติกเสียอีก เพราะพลาสติก
ถูกผลิตขึ้นมาใหมีความหนา แข็งแรง และทนทานตอความรอน ทำใหแมเราจะทิ้งไปแลว แตความอึดทนของมันก็ยังคงไม
หายไปงายๆ ดังนั้น เมื่อปญหาอยูที่การบริหารจัดการขยะ ทางออกก็คือจะทำยังไงใหเกิดการทิ้งนอยที่สุด

หยุดสรางขยะเพิ่ม เริ่มที่ตัวเอง
ที่ผานมา เราจะเห็นไดวาหลายๆ หนวยงานและภาคสวนไดเริ่มทำตามหลัก 3Rs กันมากขึ้น ไดแก ใชนอย (reduce) ใชซ้ำ
(reuse) และนำกลับมาใชใหม (recycle) โดยเฉพาะการนำวัสดุมารีไซเคิลและการลดการใชวัสดุที่ยอยสลายยาก เชนในป
พ.ศ.2563 นี้ ที่มีมาตราการงดแจกถุงพลาสติกตามหางสรรพสินคาและรานสะดวกอยางจริงจัง ก็นับเปนกาวแรกของการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหมสี วนรับผิดชอบตอปญหาโลกรอนมากขึ้น
และรูมั้ยวาการใชซ้ำนี่แหละที่ชวยแกปญหานี้ไดดีที่สุด เพราะนอกจากจะถือเปนการนำทรัพยากรมาใชอีกครั้งแลว ก็ยังไมทำ
ใหเกิดการยอยสลายใหกลายเปนมลพิษในชีวิตประจำวันอีกดวย

-๗-

ในปจจุบันนี้มีบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มหลายแบรนดที่ใชขวดพลาสติก PET 1 อยูแลว แตก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งที่จะ
ชวยโลกไดมากกวานั่นก็คือการหันมาบริโภคน้ำจาก ‘ขวดแกว’ ซึ่งเปนวัสดุที่ไมยอยสลาย มีชีวิตอยูไดตลอดกาล
เพราะแมจ ะทุ บ จนแตกละเอี ยดแค ไหนก็ไ มห ายไปหรื อสลายรวมไปกับ ธรรมชาติ และยัง สามารถนำเข า สู
กระบวนการรีไซเคิล ได ไมจ ำกัดครั้งอีก ดวย ถึงแมกระบวนการหลอมแกวจะใชความรอนสูงและปล อยกา ซ
คารบอนไดออกไซดออกมา แตการผลิตหนึ่งครั้งก็ถือวาคุมคา เพราะกวาขวดแกวจะเสื่อมสภาพนั้นคอนขางใช
เวลานาน และเมื่อไมใชแลว เราก็สามารถนำไปบริจาคหรือสงตอใหคนอื่นๆ ตอไปได แตอุปสรรคอยูตรงที่การจะ
หาซื้อน้ำดื่มขวดแกวนั้นเปนเรื่องยาก เพราะไมวาจะหันไปทางไหนก็มักจะมีขวดพลาสติกวางเรียงรายอยูเต็มไป
หมด โดยเฉพาะรานสะดวกซื้อที่เราเขากันเปนประจำ งายตอการหยิบ จาย และทิ้ง ทำใหเราเผลอใชครั้งเดียว
แลวทิ้งซ้ำๆ ไมสิ้นสุด อีกทั้งยังเปนเรื่องของน้ำหนักขวดแกว ที่เมื่อเทียบกับขวดพลาสติก ขวดแกวมีน้ำหนักเยอะ
กวามาก อาจจะไมสะดวกในการนำกลับบาน กลัวแตก และไหนยังจะตองเดินทางหาซื้อตามรานขายสง เพราะ
ตามรานคาทั่วไปไมคอยนิยมจำหนายน้ำขวดแกวนัก

-๘-

ในทุกปญหายอมมีทางออกเสมอ บางสถานการณหากใชขวดพลาสติกตอบโจทยมากกวาก็ขอใหเราเลือกขวดที่มี
สัญลักษณ PET 1 และในบางครั้งที่เราสามารถใชขวดแกวได ก็ขอใหชวยกัน อยาลังเลที่จะใชก็จะเปนทางออกที่ดี
อีกทาง ทั้งหมดนี้ลวนแลวแตเปนจุดเล็กๆ ที่จะชวยใหการใชครั้งเดียวแลวทิ้งหมดไป และทำใหเห็นวาแมจะเปน
เพียงแคพฤติกรรมเล็กๆ นอยๆ ที่คิดวาไมสงผลอะไร แตถาหากเราทุกคนรวมมือรวมใจสละความสะดวกสบาย
เล็กๆ นอยๆ ในชีวิตประจำวันบาง และปลูกฝงจนมันกลายเปนนิสัย ก็สามารถเกิดเปนแรงกระเพื่อมที่จะมาชวย
ลดปญหาสิ่งแวดลอมได และในที่สุด มันไมใชแคจะสงผลดีตอธรรมชาติ แตยังเปนการรักษาสุขภาพรางกายและ
จิตใจของตัวเองไปในตัว เพราะเมื่อไหรก็ตามที่สภาพแวดลอมดีขึ้น คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นตามไปดวย

ดูทาวาตัวกำหนดทิศทางสภาพแวดลอมของโลกนั้นจะเริ่มจากจุดเล็กๆ อยางพฤติกรรมของเราเองนี่แ หละ
เพราะฉะนั้นเริ่มตน วันนี้ยังไมสาย มาเกี่ยวกอยสัญญาวาจะแลกความสะดวกสบายเล็กๆ นอยๆ กับการ
ชวยเหลือโลกกันไวดีกวา
อางอิงขอมูลจาก
https://thaipublica.org/2018/06/plastic-pollution-world-environmentday/

-๙แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะ
สำหรับ ขยะตาง ๆ กอ ใหเกิดผลกระทบตอ สภาพแวดลอมและสุข ภาพของมนุ ษ ย หลายประการดั ง ตอ ไปนี้
คือ เปนแหลงเพาะพันธุของแมลง และพาหะของโรค ขยะ เศษวัสดุ ของเสีย มีปริม าณเพิ่มมากขึ้น ทุ กขณะ
เนื่องจากเชื้อจุลนิ ทรียทปนเปอนมากับขยะมูลฝอยมีโอกาสที่จะขยายพันธุเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นได เพราะขยะมูล
ฝอยมีทั้งความชื้นและสารอินทรียที่จุลินทรียใชเปนอาหาร ขยะพวกอินทรียสารที่ทิ้งคางไว จะเกิดการเนาเปอย
กลายเปนแหลงเพาะพันธุของแมลงวัน นอกจากนั้นพวกขยะที่ปลอยทิ้งไวนานๆ จะเปนที่อยูอาศัยของหนู ดังนั้น
ขยะที่ขาดการเก็บรวบรวม และการกำจัด จึงทำใหเกิดเปนแหลงเพาะพันธุที่สำคัญของเชื้อโรค แมลงวัน หนู
แมลงสาบ ซึ่งเปนพาหะนำโรคมาสูคนได
๑. เปนบอเกิดของโรค
เนื่องจากการเก็บรวบรวมและการกำจัดขยะมูลฝอยไมดี หรือปลอยปละละเลยทำใหมีขยะมูลฝอยเหลือทิ้งคางไว
ในชุมชน จะเปนบอเกิดของเชื้อโรคตางๆ เชน ตับอักเสบ เชื้อไทฟอยด เชื้อโรคเอดส ฯลฯ เปนแหลงกำเนิดและ
อาหารของสัตวตางๆ ที่เปนพาหะนำโรคมาสูคน เชน แมลงวัน แมลงสาบ และหนู เปนตน
๒. กอใหเกิดความรำคาญ
ขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมไดไมหมดก็จะเกิดเปนกลิ่นรบกวน กระจายอยูทั่วไปในชุมชน นอกจากนั้นฝุนละออง
ที่เกิดจากการเก็บรวบรวมการขนถายและการกำจัดขยะก็ยังคงเปนเหตุรำคาญที่มักจะไดรับการรองเรียนจาก
ประชาชนในชุมชนอยูเสมอ
๓. กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
ขยะเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหเกิดมลพิษของน้ำ มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศ ถาขยะมีซากถานไฟฉาย
ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนตมาก ก็จะสงผลตอปริมาณโลหะหนักพวกปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ในดิน
มาก ซึ่งจะสงผลเสียตอระบบนิเวศนในดิน และเมื่อฝนตกมาจะ ทำใหน้ำเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลปนเปอนดิน
บริเวณรอบ ๆ ทำใหเกิดมลพิษของดินได ถามีการเผาขยะมูลฝอยกลางแจงทำใหเกิดควันมีสารพิษทำใหคุณภาพ
ของอากาศเสีย สวนมลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอยนั้น อาจเกิดขึ้นไดทั้งจากมลสารที่มีอยูในขยะและพวกแกส
หรือไอระเหย ที่สำคัญก็คือ กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเนาเปอย และสลายตัวของอินทรียสารเปนสวนใหญ
๔. ทำใหเกิดการเสี่ยงตอสุขภาพ
ขยะมูลฝอยที่ทิ้งและรวบรวมโดยขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งขยะมูลฝอยพวกของเสียอันตราย ถาขาด
การจัดการที่เหมาะสม ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนไดงาย เชน โรคทางเดินอาหารที่เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรียที่มีแมลงวันเปนพาหะ หรือไดรับสารพิษที่มากับของเสียอันตราย
สถานการณในการจัดการขยะ
ปจจุบัน ในพื้นที่กองบิน ๔๑ มีปริมาณขยะสูงถึงวันละไมต่ำกวา ๐.๕ ตัน และมีแนวโนมที่สูงขึ้นตามจำนวนของผู
พักอาศัยในบานพักของขาราชการกองบิน ๔๑ แมกอนหนานี้จะพยายามจัดเก็บใหแลวเสร็จของการจัดเก็บจาก
เทศบาลตำบลสุเทพ สองครั้งตอสัปดาห แตก็ยังพบปญหาขยะที่ตกคาง ผูบังคับการกองบิน ๔๑ จึงไดม อบ
นโยบายใหขาราชการดำเนินโครงการบริหารจัดการดานขยะ การเก็บ การคัดแยก และการนำไปใชประโยชนอยางถูกวิธี
เปนระบบ เพื่อสรางจิตสำนึกใหแกขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวของกองบิน ๔๑
ใหรูจักการคัดแยกขยะอยางถู กวิธี โดยไดดำเนินการจัดตั้ ง “ศูนยบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน กองบิน ๔๑” ซึ่ งมี
วัตถุประสงค เพื่อคัดแยกขยะเปยกหรือเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป หลังจากบริโภคแลว เพื่อลดปญหาขยะลนถัง รวมถึงกลิ่น
อันไมพึงประสงคและปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน จึงไดแยกขยะเปยกหรือเศษอาหารและนำมาเปนสวนในการจัดทำน้ำหมัก
จุลินทรี ยชีวภาพ (EM) และปุยหมักชีวภาพ ซึ่งผลที่ไดรับจากการจัดทำดังกลาว กองบิน ๔๑ ไดนำมาแจกจ ายใหแก
ขาราชการ เพื่อนำไปใชประโยชนในภาคครัวเรือน และดานการเกษตรของกองบิน ๔๑ เพื่อเปนการแกปญหาขยะอยาง
เป น รู ป ธรรม และยั ่ ง ยื น ต อ ไปในอนาคต โดยแต ง ตั ้ง คณก.Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑
เปนผูรับผิดชอบโครงการดังกลาว

-๑๐ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
กองบิ น ๔๑ เป น หน ว ยงานตามพระราชกฤษฏี ก าแบ ง ส ว นราชการและกำหนดหน า ที ่ ข องส ว นราชการ
กองทั พ อากาศ กองทั พไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ณ วั นที่ ๒๗ มี น าคม พ.ศ.๒๕๕๒ กองบิน ๔๑
มีหนาที่เตรียมและปฏิบัติการใชกำลังตามอำนาจหนาที่ของกองทัพอากาศมีผูบังคับการกองบินเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
คณก.Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑ มีห นาที่ด ำเนินการดา นขยะของ กองบิ น ๔๑ โดยการ
วางแผน การจัดเก็บ การคัดแยก และการนำไปใชอยางถูกวิธี ตามหลักสากล ปลูกจิตสำนึกใหแกขา ราชการ
ลูกจาง พนักงานราชการในหนวยงาน และที่พักอาศัยใน บน.๔๑ รวมทั้งทำความเขาใจ ชี้แจงปญหาการทิ้งขยะที่
ผิดวิธี พรอมกับสรางกระบวนการเรียนรูการทิ้ง คัดแยก และการจัดเก็บขยะอยางถูกตอง เพื่อความสะอาดและ
เปนระเบียบ อยางยั่งยืนตอไปในอนาคตการเริ่มตนทำสิ่งใหมไมงายสำหรับหนวยงานแตเมื่อเห็นประโยชนวาทำ
แลวชวยลดปญหาสุขภาพของขาราชการไดจริงจึงนำไปสูการเปลี่ยนพฤติกรรมอยางยั่งยืน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รายงานผลงานวิจ ัย เรื่ อ ง การบริห ารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยการมี ส วนร ว มของชุ มชน
โดย ทีมนักวิจัย ดานการจัดการของเสีย/ขยะมูลฝอย โครงการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือเครือขายนักวิจัย
สิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือเครือขายนักวิจัยสิ่งแวดลอม ศูนยวิจัยและฝกอบรมดาน
สิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

รูปแบบการบริหารจัดการขยะ
การพัฒนาการบริหารจัดการขยะ
การมีจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
การเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะ

การบริหารจัดการขยะ

-๑๑-

ภาคผนวก
กำหนดรูปแบบและแผนงานการดำเนินการ โครงการ Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑
หัวขอ

หวง
ระยะเวลา
การ
ดำเนินการ

การดำเนินการ

วัสดุและ
อุปกรณ
การจัดเก็บ

เวลาและ
ระยะทางการ
จัดเก็บ/
เชื้อเพลิง

ปริมาณขยะ

ปริมาณขยะ
ที่นำไปใช
ประโยชน

จำนวนจุดทิ้ง
ขยะที่
ดำเนินการ
เก็บ

ถังหมักที
สำหรับ
รองรับขยะ
เปยก

จนท.สำหรับ
ปฏิบัตงิ าน

ตัวชี้วัด

๑ ป/ไม
กำหนด

ใช จนท.เก็บ
โดยการ
บรรทุกใส
รถยนต เขา
เก็บขยะตาม
จุดที่กำหนดไว
ในบริเวณ
บานพัก เพื่อ
นำไปใช
ประโยชนใน
การทำน้ำหมัก
จุลลินทรีย
ชีวภาพ

ถังจัดเก็บ

- ๑ ครั้ง/ทุก
วัน

๓๕๐ - ๔๐๐
กก.

-ทำน้ำหมัก
รอยละหา
สิบ

๙๘ จุดทิ้ง/
เก็บ

ถังขยะ
๑๕๐ลิตร

ขับรถยนต ๑
คน

จำนวน ๓
ถัง

เก็บขยะ ๓
คน

บันทึกขอมูล
การจัดทำ
น้ำหมัก ทุก
วัน

ลงสมุดเวร
ประจำวันทุก
วัน

คณก.
Wealth
Out
Waste
(WOW)
Project
บน.๔๑

จนท.เก็บขยะ
ประจำวัน

การบริหาร
จัดการขยะ
อยางยั่งยืน
บน.๔๑

ประเมิน

๒ เดือน
- ประชุม
วางแผน
ปรับปรุง
ปญหา
ขอขัดของ
- อบบรม
คณก.ฯและ
เจาหนาที่
ทบทวนการ
ทำงาน

- ๓๐ ลิตร
- ๗๐ ลิตร

- ระยะทาง ๔
กม.

- ๑๕๐
ลิตร

- ใชเชื้อเพลิง
๓ ลิตร

อบรม/ฝก
วิธีการเก็บ
ใหแก จนท.
อยางถูกวิธี/ใส
ชุดปองกันเชื้อ
โรค/ทบทวน
การปฏิบัติใน
ทุก ๆ
๒ สัปดาห

บันทึก
ขอมูล
ปริมาณ
ขยะถังแต
ละขนาดทุก
วัน

บันทึกขอมูล
ทุกวัน

จนท.เก็บขยะ
ประจำวัน

จนท.เก็บ
ขยะ
ประจำวัน

จนท.เก็บขยะ
ประจำวัน

-ทำปุยคอก
รอยละหา
สิบ

บันทึกขอมูล
ทุกวัน
ลงในสมุด/
ขอมูลปริมาณ
ขยะ
ประจำวัน
บน.๔๑

บันทึกขอมูล
การจัดทำน้ำ
หมัก ทุกวัน

บันทึกขอมูล
จุดทิ้งที่มีขยะ
เปยกจำนวน
มาก
ทุกวัน

- ประเมิน
ความพึงพอใจ
ของ
ขาราชการ
และ
ครอบครัว
บานพัก บน.
๔๑
ผูรับผิดชอบ
ขอมูล/ดาน
สถิติ

คณก.
Wealth
Out Waste
(WOW)
Project บน.
๔๑

หมายเหตุ ประเมินตามกรอบการปฏิบัติ

จนท.เก็บขยะ
ประจำวัน

คณก.
Wealth
Out
Waste
(WOW)
Project
บน.๔๑

คณก.
Wealth
Out Waste
(WOW)
Project บน.
๔๑

-๑๒-

โครงสรางศูนยบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน กองบิน ๔๑
กองบิน ๔๑
ศูนย์บริหารจัดการขยะอย่างยังยืน กองบิน ๔๑
คณก.Wealth Out Waste Project Wing

ขยะเปี ยก/เศษอาหาร

สูตร ๑

ขยะทัวไป

ขยะรีไซเคิล

คณก. Wealth Out Waste Progect Wing
นําหมักจุลินทรียช์ ีวภาพ
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ปุ๋ ยหมัก

นํายาอเนกประสงค์

สูตร ๒

ธนาคารขยะกองบิน ๔๑ (รับซือ-ขาย)
กระดาษ
พลาสติก
ขวดแก้ว

คัดแยก

เศษเหล็ก
อืน ๆ

เทศบาลนครเมืองเชียงใหม่

บริษัท วงษ์พาณิชย์/ผูร้ บั ซือ

-๑๓-

กระบวนการในการกําจัดขยะเปี ยก
ด้ วยวิธีการนําไปทํานําหมักชีวภาพจากขยะเปี ยก
ศูนย์บริหารจัดการขยะอย่ างยังยืน
กองบิน ๔๑
ศู นย์ บริหารจัดการขยะอย่างยังยืน กองบิน ๔๑ ใช้วิธีการในการกําจัดขยะเปี ยกโดยการนํามาทําเป็ นนําหมักชีวภาพ ซึงมี
กระบวนการในการทําอยู่ ๒ วิธี คือ
๑. นําหมักชีวภาพจากขยะเปี ยกโดยใช้ สาร Bezt DM
๒. นําหมักชีวภาพจากขยะเปี ยกโดยใช้ กากนําตาล
การทํานําหมักชีวภาพจากขยะเปี ยกโดยการใช้ สาร Bezt DM
ขันตอนและวิธีการทํา
- เตรียมอุปกรณ์
๑. สาร Bezt DM จํานวน ๑ ซอง / ขยะเปี ยก ๕๐ กิโลกรัม
๒. ถังหมักขนาด ๑๕๐ ลิตร มีฝาปิ ดและเหล็กรัดพร้อมเจาะใส่หวั ก๊อกนําทีก้นถัง
๓. เศษอาหารทัวไป ประมาณ ๕๐ กก.
๔. นําเปล่า ๑๐๐ ลิตร
๑

๒

๓

๔

นําเปล่า
๑๐๐ ลิตร

-๑๔- วิธีการทํา
๑. เติมนําสะอาดประมาณ ๑๐๐ ลิตร ลงในถังหมักทีเตรี ยมไว้
๒. เท Bezt DM ๑ ซอง ลงในถังหมักแล้วคนให้ทวั
๓. เทเศษอาหารขยะเปี ยกทีเตรี ยมไว้ลงในถังแล้วคนให้เข้ากัน
๔. ปิ ดฝาถังให้แน่น และเก็บไว้ในทีร่ มหรื อกางแจ้งก็ได้ และหลังจากนันให้เปิ ดฝาถังทุกวัน
วันล่ะประมาณ ๕ – ๑๐ นาที พร้อมกับกวนวัสดุหมักเพือเป็ นการเติมออกซิเจน
การสังเกตการพัฒนาการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยใ์ นนําหมัก ประมาณ ๒ - ๓ วันจะมีฝ้าสี ขาวเป็ นใยเกิดขึน
ทีบริ เวณหน้าผิวของขยะเปี ยก ดังรู ป

หลังจากนัน ๘ - ๑๐ วันเป็ นต้นไปสามารถนํานําหมักนันมาใช้งานได้โดยใช้ผา้ ขาวบางกรองเอา
เฉพาะนําหมักและบรรจุใส่ขวดภาชนะ

-๑๕การนําไปใช้ งาน
ประโยชน์การนํานําหมักชีวภาพเบสท์ ดีเอ็ม
- เมือนําไปใช้กบั พืช สามารถ เห็นผลการเติบโตทีรวดเร็ ว ใบเขียว แข็งแรง สีดอกเข้ม สดใส ติดทนนาน ผลดก รสชาติหวาน
- เมือนําไปใช้ ปรับปรุงดิน ทําให้ดินร่ วนซุย ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ยับยังการเจริ ญเติบโตของเชือโรคทีมากับดินและนํา
- เมือนําไปใช้กบั สิ งแวดล้อม สามารถนํานําหมักชีวภาพไปผสมนําในอัตรา ๑ ส่วนต่อนํา ๑๐ ส่ วน ถึง ๕๐ ส่ วน เพือ กําจัดกลิน
เหม็น ย่อยสลายกากปฏิกูล
- ย่อยสลายไขมัน เพิมประสิ ทธิภาพการ ปรับปรุ งคุณภาพนํา
* กระบวนการทําปุ๋ ยหมักชีวภาพ เบสท์ ดีเอ็ม เป็ นกระบวนการหมักทีมีประสิ ทธิภาพมาก ใช้ระยะเวลาสันกว่าวิธีการหมัก
แบบเดิ ม ๆ โดยใช้ระยะเวลาในการหมักตังแต่ ๑ สัปดาห์ ถึง ๑ เดือน ขึนกับขนาดของวัสดุทีใช้หมัก (ขณะที การหมักด้วย
จุลินทรี ยแ์ บบอืน ๆ ใช้ระยะเวลา ๖ เดือน ถึง ๑ ปี ) เมือผ่านการหมักทีย่อยสลายแบบสมบูรณ์แล้วจะได้ปุ๋ยหมักชีวภาพทีมีคุณค่า
ธาตุ อาหารหลัก N P K (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซี ยม) ครบถ้วนตามมาตรฐานปุ๋ ยอิน ทรี ย ์ และมี จุ ลิ นทรี ยท์ ี มี
ประโยชน์ต่อการป้ องกันโรคพืช การส่ งเสริ มการเจริ ญเติบ โตของพืช และต่อการปรับ ปรุ งคุณภาพดิ น เมื อนําไปใช้กบั พืช
สามารถเห็นผลการเติบโตทีรวดเร็ ว ใบเขียว แข็งแรง สี ดอกเข้ม สดใส ติดทนนาน ผลดก รสชาติหวาน รวมทังช่วยทําให้ดิน
ร่ วนซุ ย ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ยับยังการเจริ ญเติบโตของเชื อโรคทีมากับดิ นและนํา หลังจากกรองเอานําหมักชี วภาพ
บรรจุใส่ภาชนะแล้วนัน กากเศษขยะเปี ยกส่วนทีเหลือนําไปทําปุ๋ ยหมักได้อีก
ผลงานการทดลองโดยการฉีดพ่นเป็ นปุ๋ ยทางใบ

-๑๖กระบวนการในการทําปุ๋ยหมัก
จากกากเศษขยะเปี ยก
ศูนย์บริหารจัดการขยะอย่ างยังยืน
กองบิน ๔๑
ขันตอนการเตรียมอุปกรณ์
๑.
๒.
๓.
๔.

คอกหรือภาชนะสําหรับทําปุ๋ ยหมัก
เศษกากขยะเปี ยกทีเหลือจากการกรองเอานําหมักแล้ว
ปุ๋ ยขีวัวหรือแกลบดํา
เศษใบไม้หรือเศษหญ้าแห้ง เศษไม้ทีผ่านการบดแล้ว

วิธกี ารทํา
๑. นําเศษใบไม้หรื อหญ้าแห้ง เศษไม้ทีผ่านการบดแล้ว มาเทลงใส่ในคอกกระบะทีเตรี ยมไว้แล้วเกลียให้ทวเสมอกั
ั
น
หนาประมาณ ๕ - ๑๐ ซม.
๒. เทเศษกากขยะเปี ยกทีเตรี ยมไว้ลงไปแล้วเกลียให้เศษกากขยะเปี ยกเสมอกัน ความหนาไม่เกิน ๔ ซม.

๓. นําแกลบดําหรื อปุ๋ ยขีวัวโรยทับอีกทีและเกลียให้เสมอกัน ความหนาประมาณ ๒ - ๔ ซม.
๔. ทําแบบนีไปเรื อยๆประมาณ ๒ - ๓ ชัน จากนันรดนําให้ชุ่ม ๒ - ๓ วัน/ครัง หรื อถ้าอากาศร้อนควรรดนําทุกๆวัน
เพือเร่ งประสิ ทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุหมักนําไม้มาปักลงไปสัก ๒ - ๓ จุด เพือเพิมช่องให้นาระบาย
ํ
ลงสู่ ดา้ นล่างได้รวดเร็ว
จากนันประมาณ ๒ - ๓ เดือน ถ้าคุณภาพการย่อยดีแล้ว สามารถนําออกไปใช้งานได้เลย

-๑๗-

กระบวนการในการกําจัดขยะเปี ยก
ด้ วยวิธีการนําไปทํานําหมักชีวภาพจากขยะเปี ยก
ศูนย์บริ การจัดการขยะอย่างยังยืน
กองบิน ๔๑
๒. นําหมักชีวภาพจากขยะเปี ยกโดยใช้ กากนําตาล
ขันตอนและวิธีการทํา
๒.๑ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- ถังหมักขนาด ๑๕๐ ลิตร พร้อมฝาปิ ดและเหล็กรัดครอบ เจาะรู ใส่ ก๊อกนําข้างก้นถัง
- เศษขยะเปี ยกประมาณ ๔๐ – ๕๐ กิโลกรัม
- กากนําตาลประมาณ ๑๐ ลิตร
- หัวเชือ EMจํานวน ๑ ลิตร
- นําเปล่า ๑๐๐ ลิตร
๑

๒

๓

๕

นําเปล่า
๑๐๐ ลิตร
๒.๑ วิธีการทํา
- เติมนําเปล่าลงไปในถังประมาณ ๑๐๐ ลิตร
- เทกากนําตาลลงไปในถังทีเตรี ยมไว้ประมาณ ๕ ลิตร แล้วกวนให้ละลายเข้ากัน
- ใส่หวั เชือ EM ลงไปในถังประมาณ ๑ ลิตร
- คนส่ วนผสมดังกล่าวให้เข้ากัน
- นําขยะเปี ยกเศษอาหารใส่ ลงไปในถังประมาณ ๕๐ กก.

๔

-๑๘- คนให้เข้ากัน ปิ ดฝา เก็บไว้ในทีร่ มหรื อแดดพอดีๆ ทิงไว้ประมาณ ๒ -๓ เดือน โดยให้เปิ ดระบายอากาศ
และคนวัสดุหมักทุกวัน
หลังจากนันประมาณ ๒ - ๓ วัน ให้สังเกตการเปลียนแปลงและปฏิกริ ยาการเจริ ญเติบโตของเชื อจุลินทรี ย ์
บริ เวณด้านบนของวัสดุหมักจะมีเยือสี ขาวก่อตัวขึน

เมือวัสดุหมักเกิ ดการย่อยสลายได้ดีแล้วสิ งหนึ งทีค่อยสังเกตคือเรื องของกลิน ถ้าการหมักเกิดความสมบรู ณ์
กลินของนําหมักจะมีกลินหอมอมเปรี ยว จะไม่มีกลินเหม็น ถ้ามีกลินเหม็นให้เติมกากนําตาลลงไปอีก
หลังจากนันประมาณ ๓ เดือน เมือได้นาหมั
ํ กชีวภาพทีสมบูรณ์แล้ว หากจะให้ใช้ผา้ กรองเอานําหมักนําไปใช้
งานได้เลย ส่ วนกากเศษขยะเปี ยกก็นาํ ไปทําปุ๋ ยหมัก เช่นเดียวกันกับการใช้เบสท์ ดีเอ็ม ในการหมักขันการทํา
ปุ๋ ยหมักก็เหมือนกัน

-๑๙ประโยชน์ ของนําหมักชีวภาพ
๑. ด้านการเกษตร
– ใช้ฉีดพ่นหรื อเติมในดินหรื อนํา ช่วยปรับสภาพความเป็ นกรด-ด่าง ในดิน และนํา
– ใช้เติมในดิน ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดิน ทําให้ดินร่ วนซุย อุม้ นําได้ดี และช่วยเพิมจํานวนจุลินทรี ยใ์ น
ดิน และนํา
– ช่วยเพิมอัตราการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นดิน และนํา
– ใช้รดต้นพืชหรื อแช่เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์เพือเร่ งการเกิดราก และการเจริ ญเติบโตของพืช
– เป็ นสารทีทําหน้าทีเหมือนฮอร์โมนพืช กระตุน้ การเกิดราก และการเจริ ญเติบโต ทําให้ผลผลิต และ
คุณภาพสู งขึน
– ใช้ฉีดพ่นในแปลงเกษตร ช่วยต้านแมลงศัตรู พืช ลดจํานวนแมลงศัตรู พืชและกําจัดวัชพืช
– ใช้ฉีดพ่นในแปลงผัก ผลไม้ หรื อผลผลิตต่างๆ เพือป้องกันการทําลายผลผลิตของแมลง

-๒๐-

กระบวนการในการทํานํายาอเนกประสงค์ จากนําหมักชีวภาพ
จากเปลือกผลไม้
ศูนย์บริ การจัดการขยะอย่างยังยืน
กองบิน ๔๑
ขันตอนและวิธีการทําโดยใช้ Bezt DM
๑. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- ถังหมักมีฝาปิ ด พร้อมเหล็กรัดครอบฝา ขนาด ๑๕๐ ลิตร
- ถังสําหรับใส่ นาํ ๓ ใบ (สําหรับล้างเศษผลไม้)
- สาร Bezt DM จํานวน ๑ ซอง
- นําเปล่า ๑๐๐ ลิตร
- เปลือกผลไม้ ประมาณ ๒๐ - ๓๐ กก.
๑

๓

๒

๔

นําเปล่า
๑๐๐ ลิตร

๕

-๒๑-

๒. วิธีการทํา
๒.๑ นําเศษเปลือกผลไม้ทีเตรียมไว้มาล้างทําความสะอาดด้วยนําเปล่ า ประมาณ ๒ - ๓ ครัง

๒. ๒ แล้วนําเศษเปลือกผลไม้ ใส่ ภาชนะ ขึนมาพักตากไว้ ประมาณ ๑๐ - ๒๐ นาที

๒.๓ เติมนําเปล่าลงในถังหมักและเท สาร Bezt DM จํานวน ๑ ซอง แล้วกวนวัสดุหมักให้เข้ากัน

๒.๔ ปิ ดฝาถัง ทิงไว้ประมาณ ๗ - ๑๐ วัน สังเกตการพัฒนาการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ ซึ งใช้
วิธีการสังเกตแบบเดียวกันกับการหมักเศษขยะเปี ยกเพือทํานําหมักชีวภาพจากเศษขยะ เยือสีขาวขึนทีหน้าผิว
ของวัสดุหมักซึ งบ่งบอกถึงการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยแ์ ละการทําปฏิกริ ยาการทีดีของคุณภาพนําหมัก

-๒๒-

๒.๕ เมือได้นาหมั
ํ กทีสมบูรณ์แล้ว ใช้ผา้ ขาวบางละเอียด กรองเอานําหมักดังกล่าวและบรรจุใส่
ภาชนะ หรื อขวด สําหรับใช้ประโยชน์ต่อไป

เมือได้นาหมั
ํ กชีวภาพจากเปลือกผลไม้มาแล้ว เราก็จะทําการผลิตนํายาอเนกประสงค์ ซึ งในการผลิต
นํายาอเนกประสงค์ดงั กล่าวนี จําเป็ นต้องมีการเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ดังต่อไปนี
การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
๑. นําหมักชีวภาพทีได้จากหมักเศษเปลือกผลไม้ประมาณ ๑๐ ลิตร
๒. สารทําฟอง BCAประมาณ . กก.
๓. สี ผสมอาหารและกลิน
๔. ขวดภาชนะสําหรับบรรจุ
๕. ภาชนะสําหรับผสมส่วนประกอบต่างๆ
๖. เหยือกตวง วัด

-๒๓-

๒

๑

๕

๓

๔

๖

วิธีการทํานํายาอเนกประสงค์
๑. นําสารก่อฟอง BCA ประมาณ ๐.๕ กก. ลงในถังหรื อภาชนะสําหรับผสมวัตถุดิบ แล้วกวน
ให้ละเอียดจนเนือครี มกลายเป็ นสีขาวข้นเนื อครี มปกติเนื อครี มหลังจากทีกวนได้ทีแล้ว

๒. เทนํายาอเนกประสงค์ทีได้จากการหมักเปลือกผลไม้ลงไปประมาณ ๑๐ ลิตร แล้วกวนให้

-๒๔วัตถุดิบทังสองอย่างเข้ากันโดยละเอียดโดยไม่ให้มีเม็ดฟองสี ขาวก้อนเล็กๆเหลืออยู่ และเพือไม่ให้เกิด
ฟองควรกวนวัตถุดิบดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน
๓. เติมสี ผสมอาหารและแต่งกลินลงไป
แล้วกวนให้เข้ากันอีกครัง

๔. เสร็จแล้วเทลงใส่ เหยือกตวงและบรรจุใส่ขวดภาชนะทีเตรี ยมไว้ นํายาอเนกประสงค์ทีได้จะมี
ลักษณะขุ่นและข้นตามสี ทีเราต้องการผสมลงไป ตังทิงไว้ประมาณ ๓๐ นาที นํายาอเนกประสงค์จะ
เริ มทําปฎิกริ ยาและใส่ ไม่ข่นุ พร้อมนําไปใช้งานได้เลย

การนําไปใช้ ประโยชน์ นาํ ไปใช้ลา้ งทําความสะอาดสุ ขภัณฑ์ คราบสกปรกต่างๆ
ก่อนทําความสะอาด

หลังทํา

-๒๕การนําไปใช้ ประโยชน์ ล้างรถทําความสะอาดคราบสกปรก ก่อนทําความสะอาดหลังทําความสะอาด

นอกจากนันยังสามารถนํานํายาอเนกประสงค์ไปใช้ลา้ งขัด ทําความสะอาดพืนต่างๆ ล้างจาน ทําความ
สะอาดเช็ ด กระจก โดยไม่ ต้อ งสวมใส่ ถุง มื อหรื อ รองเท้า เนื องจากส่ วนประกอบต่ างๆดัง กล่ าวของนํายา
อเนกประสงค์ไม่ มี สารเคมีอนั ตราย เช่น สี ผสมอาหาร ใช้แบบเป็ นฟู้ดเกรด (Food Grade) เป็ นของทีได้รับ
มาตรฐานที รั บ รองว่าสิ งนันๆ สามารถใช้กับการผลิ ตหรื อสัม ผัส กับ อาหารได้ โดยตามปริ มาณทีกฎหมาย
กําหนด ในสายการผลิตอาหาร เครื องดืม ยา เครื องสําอางค์ ก็ได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีเป็ นฟู้ดเกรดตาม
มาตรฐานหรื อกฎหมายกําหนด ทังนี ก็เพือผูบ้ ริ โภคมีความปลอดภัยจากสารเคมี ที เป็ นอัน ตรายต่ อร่ า งกาย
นันเอง ชนิดเดียวกันกับลิปสติกทีผูห้ ญิงนิยมใช้กนั จึงรับรองว่าปลอดภัยไร้สารเคมี

-๒๖จุดเยียมชมกิจการ ศู นย์บริหารจัดการขยะอย่างยังยืน
กองบิน ๔๑
จุดที ๑ กระบวนการนําขยะเปี ยกมาทํานําหมักชีวภาพ
จุดที ๒ กระบวนการคัดแยกขยะรี ไซเคิลประเภทต่างๆเพือเพิมมูลค่า
จุดที ๓ กระบวนการทําปุ๋ ยหมักจากกากเศษขยะเปี ยก
จุดที ๔ แปลงสาทิตทดลอง
- ทดสอบคุณภาพของปุ๋ ยหมักจากเศษกากขยะเปี ยก
- ทดสอบคุณภาพของนําหมักชีวภาพใช้เป็ นปุ๋ ยทางใบและบํารุ งดิน
- ทดสอบคุณภาพนําหมักชีวภาพใช้เป็ นยาฆ่าหญ้า กําจัดศัตรู พืช
การทดลอง
นําปุ๋ ยหมักจากกากเศษขยะเปี ยกรองพืนผสมเครื องปลูกลงในแปลงผักเพือทดความเค็มของปุ๋ ย
หมักใน อัตราส่ วน ๕ ตารางเมตรต่อปุ๋ ยหมัก ๕๐ กิโลกรัม
ระยะเวลา ๔ วัน

ระยะเวลา ๗ วัน

-๒๗-

ตารางเปรียบเทียบกระบวนการจัดทำน้ำหมักจุลินทรียชีวภาพ สูตรที่ ๑ และ ๒
ลำดับ

รายการ

สูตรที่ ๑
น้ำยา
น้ำหมัก
Bezt Dm อเนกประสงค

๑

วัสดุอุปกรณ
- ถังหมัก ขนาด ๑๕๐ ลิตร
-

๒
๓

๓ ถัง

-

สูตรที่ ๒
น้ำหมัก EM

หมายเหตุ

๓ ถัง

ไมรวมใน
คาใชจาย
(งบประมาณ)
“....................”

ถังหมัก ขนาด ๕๐ ลิตร
สาร Bezt Dm
น้ำเปลา
EM
กากน้ำตาล
เศษและเปลือกผลไม

๓ ถัง
๑ ซอง
๑ ซอง
๑๐๐ ลิตร ๕๐ ลิตร
๑๐๐ ลิตร
๑ ลิตร
๑๐ ลิตร
๒๐ - ๓๐
กก.
- เศษผัก/เศษอาหาร
๔๐ – ๕๐
๔๐ – ๕๐
กก.
กก.
ระยะเวลาในการหมัก (วัน/เดือน) ๘ – ๑๐ ๗ – ๑๐
๒ – ๓ เดือน
วัน
วัน
เก็บไวใชประโยชน
๒ ป
ไมหมดอายุ
๒ ป
งบประมาณ
๒๗๐ บาท ๒๗๐ บาท ๑๕๗ บาท
กากน้ำตาล ๙๕
สาร
บาท + หัวเชื้อ
Bezt Dm
EM ๖๒ บาท
๒๗๐ บาท
= ๑๕๗ บาท

๔
๕

ปริมาณหัวเชื้อ/ผลลัพธ
สรุป/ขอเปรียบเทียบ

๘๐ ลิตร
สูตรที่ ๑
สูตรที่ ๒

๕๐ ลิตร
๘๐ ลิตร
ใชระยะเวลาในการหมักสั่น/งบประมาณมาก
ใชระยะเวลาในการหมักนาน/งบประมาณนอย

-๒๘-

การจัดทำสถิต เก็บขอมูล และการประเมินผล
รวบรวมขอมูลปริมาณขยะประจำวัน
บันทึกขอมูล
- สมุดบันทึกประจำวัน
- ระบบคอมพิวเตอร

ประมาณขยะในแตละวัน ๓๕๐ - ๔๐๐ กิโลกรัม

สวนที่ ๑
เพศ
ชั้นยศ
สวนที่ ๒

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

-๒๙แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการ Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในชอง
ที่ตรงกับความคิดของทานมากที่สุด
ขอมูลทั่วไป
ชาย
หญิง
น.ต. – น.อ.
ร.ต. – ร.อ.
จ.ต. – พ.อ.อ.
ลูกจางประจำ
พนักงานราชการ
ครอบครัวขาราชการ
ความพึงพอใจการดดำเนินโครงการ Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑
ทานมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ศูนยบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน บน.๔๑
โดย คณก.Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑ มากนอยเพียงใด
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
มากที
มาก ปาน นอย นอยที่สุด
สุด
กลาง
ถังใสขยะที่ คณก.ฯ แจกใหแก
ขาราชการ สำหรับทิ้งขยะเปยกใน
บานพัก
ความเหมาะสมของจุดตั้งถังขยะ
สวนกลางที่สำหรับรวมทิ้งขยะเปยก
(หนาเรือนแถวบานพัก)
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่เก็บขยะ
และหวงระยะเวลาการเก็บในแตละวัน
มีความเหมาะสมหรือไม
การดูแลความสะอาด ณ จุดทิ้งและเก็บ
ขยะของเจาหนาที่
มารยาท และการบริการของ เจาหนาที่
ทานไดรับประโยชน และใหความ
รวมมือกับโครงการฯ นี้ มากนอย
เพียงใด

สวนที่ ๓ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………..
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ/คณก. Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑
แบบประเมินความพึงพอใจ

ซึ่งการประเมินความพึงพอใจของขาราชการ บน.๔๑ อยูในระดับดีมากรอยละ ๙๐

-๓๐-

ธนาคารขยะ บน.๔๑
ธนาคารขยะ บน.๔๑ เริ่มตนกิจการตั้งแต วันพุธที่ ๑๓ ม.ค.๖๔
เปาหมาย เพื่อใหขาราชการ บน.๔๑ รูจักการคัดแยกขยะอยางถูกวิธี โดยการคัดแยก กระดาษ พลาติก ขวด
และเศษเหล็กตาง ๆ (ขยะรีไซเคิล) ออกจากขยะเปยกและเศษอาหาร และนำมาขายยังธนาคาร
ขยะของ บน.๔๑
แนวความคิด ขยะมีประโยชนและมีคา ถาคัดแยกอยางถูกวิธี
ผลลัพธ เพื่อปลูกจิตสำนึกใหขาราชการ บน.๔๑ มีวินัยในการทิ้งขยะ การคัดแยก อยางถูกวิธี

ศูนย์บริหารจัดการขยะอย่างยังยืน กองบิน ๔๑
คณก.Wealth Out Waste Project Wing
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ขยะรีไซเคิล

ธนาคารขยะกองบิน ๔๑ (รับซือ-ขาย)
กระบวนการคัดแยก

กระดาษ
พลาสติก
ขวดแก้ว
เศษเหล็ก
อืน ๆ

บริษัท วงษ์พาณิชย์/ผูร้ บั ซือ

-๓๑การดําเนินกิจกรรม ธนาคารขยะ บน.๔๑
จัดตังขึนตังแต่ ๑๓ ม.ค.๖๔ - ปัจจุบนั

คณก.Wealth Out Waste Project Wing
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-๓๒-

ผบ.บน.๔๑ และ เสธ.บน.๔๑ นำขยะรีไซเคิล
มาขายยัง ธนาคาร บน.๔๑

-๓๓-

ข้าราชการ บน.๔๑ นําขยะรีไซเคิล มาขาย ณ ธนาคารขยะ บน.๔๑

กิจกรรมของธนาคาร ขยะ บน.๔๑
เปดทำการทุกวันพุธ ตั้งแตเวลา ๑๕๐๐ – ๑๘๐๐

-๓๔-

การรับซื้อขยะรีไซเคิล
กระบวนการในการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพือเพิมมูลค่า
ศูนย์บริหารจัดการขยะอย่ างยังยืน
กองบิน ๔๑
จากการทีศูนย์บริ หารจัดการขยะอย่างยังยืน กองบิน ๔๑ ได้ดาํ เนินจัดตังธนาคารขึนเพือส่ งเสริ มและปลูกฝังสร้างจิตสํานึก
ให้กับ ข้าราชการในเรื องการมี ส่วนร่ ว มในการพัฒนาชุ มชนภายในกองบิน ๔๑ และบริ หารจัดการขยะในครั วเรื อนให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยการนํามาแลกเป็ นไข่หรื อมาม่า เมือรับขยะมาจากธนาคารขยะแล้ว ในส่วนของศูนย์บริ หาร
จัดการขยะ ฯ จะดําเนินกรรมวิธีในการคัดแยกขยะรี ไซเคิลประเภทต่างๆ รวบรวมเก็บไว้เมือได้ปริ มาณทีมากเพียงพอแล้ว ก็จะ
ส่ งไปจําหน่ายให้กบั โรงงานผูร้ ับซื อต่อไป และนํารายได้ดงั กล่าวนันกลับมาใช้จ่ายหมุนเวียน พัฒนา ภายในศูนย์บริ การจัดการ
ขยะอย่างยังยืน กองบิน ๔๑ ต่อไป

ด้วยทรัพยากรและพืนทีทีมีจาํ กัดความหนาแน่นของชุมชนบวกกับจํานวนผูพ้ กั อาศัย ทําให้ประเภทของขยะรี ไซเคิลทีมีอยู่
ภายในกองบิน ๔๑ มีอยู่ ๔ ประเภทใหญ่ๆ ดังนี
๑.การคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก
ขยะรีไซเคิลประเภทขวดพลาสติก
ก่อนอืนเราต้องมีความรู ้ในเรื องของการจําแนกประเภทของขวดพลาสติกก่อนว่าอันไหนจัดอยู่ในประเภทไหน ซึ งบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกต่าง ๆ ทีเราใช้กนั ในชีวิตประจําวันสามารถนําไปรี ไซเคิลให้กลับมาเป็ นของทีใช้ประโยชน์ได้อีกครังด้วย พลาสติกทีรี
ไซเคิลได้จะมีทงหมด
ั
๗ ประเภทด้วยกัน สังเกตได้จากสัญลักษณ์ลูกศรวิงวนเป็ นรู ปสามเหลียมด้านเท่าทีมีอยู่บนบรรจุภณ
ั ฑ์
หรื อฉลากของบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยสัญลักษณ์นีจะช่วยให้เราคัดแยกพลาสติกได้สะดวกและง่ายมากขึน

-๓๕-



เบอร์ 1 PET,PETE คือ โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate) เป็ น
พลาสติกใส เหนียวทนทาน ป้องกันการซึมผ่าน นําหนักเบา เราจะพบพลาสติกประเภทนีบ่อยมาก ๆ ส่วนใหญ่จะเป็ น
ขวดนําดืม ขวดนําอัดลม นํามันพืช ถุงขนม เป็ นต้น แม้จะเป็ นพลาสติกทีมีความปลอดภัยแต่ก็ไม่ควรนํากลับมาใช้ซาํ
สามารถนําไปรี ไซเคิล เป็ นเส้นใยสําหรับทําเสื อกันหนาว พรม ใยสังเคราะห์ในหมอน ถุงหูหิว หรื อกระเป๋ า เป็ นต้น



เบอร์ 2 HDPE คือ โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสู ง (High Density Polyethylene) เป็ น
พลาสติกแข็งทนทาน แตกยาก ทนต่อการทําละลายและความร้อน นิยมใช้ทาํ ขวดนม ขวดนําผลไม้ โยเกิร์ต ขวดนํายา
ทําความสะอาดต่าง ๆ ขวดแชมพู ถุงพลาสติกหูหิว โต๊ะเก้าอี หรื อถังนํามันรถยนต์ เป็ นต้น จัดว่าเป็ นพลาสติกที
ปลอดภัยไม่มีสารเคมี
สามารถนํามารี ไซเคิล เป็ นขวดนํามันเครื อง ท่อหรื อลังพลาสติก ไม้เทียมทํารัว เป็ นต้น



เบอร์ 3 PVC คือ โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride) เป็ นพลาสติกทีทนทานต่อ
สารเคมีและการขัดถู ใช้ทาํ ท่อนําประปา สายยาง แผ่นฟิ ลม์ ห่ออาหาร แผ่นพลาสติกทําประตู หน้าต่างและหนังเทียม
เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น ถุงหูหิวขนาดเล็ก ไปจนถึงอุปกรณ์สาํ นักงาน พลาสติกชนิดนีมีสารเคมีทีเป็ นพิษปะปนอยู่ เมือ
ถูกเผาไหม้จะปล่อยสารพิษออกมาจึงไม่ควรทําลายด้วยการเผา และไม่ควรให้อาหารหรื อนําดืมสัมผัสกับพลาสติก
PVC โดยเฉพาะการนําอาหารร้อน ๆ ใส่ ลงในถุงหูหิวโดยตรงสามารถนํามารี ไซเคิล ต่อเป็ นท่อนําประปา กรวยจราจร
เฟอร์นิเจอร์ ม้านังพลาสติก เป็ นต้น



เบอร์ 4 LDPE คือ โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตํา

-๓๖(Low Density Polyethylene) มีลกั ษณะใส นิม เหนียว ยืดหยุน่ ทนความเย็นถึง -70 องศาเซลเซี ยส แต่ไม่ทนความร้อน ส่ วน


ใหญ่ใช้ทาํ ฟิ ล์มห่ออาหารหรื อห่อสิ งของ ถุงเย็นสําหรับแช่แข็ง ถุงขนมปัง เป็ นต้น แม้ส่วนใหญ่พลาสติกชนิดนี จะ
ค่อนข้างปลอดภัยแต่ก็ไม่ควรนํากลับมาใช้ซาํ
สามารถนํามารี ไซเคิล เป็ นถุงหูหิวพลาสติกแบบบาง ถุงดําสําหรับใส่ขยะ ถังขยะ กระเบืองปูพนื เฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้น



เบอร์ 5 PP คือ โพลีโพรพิลีน (Poly propylene) เป็ นพลาสติกใส ปลอดภัยจากสารเคมี
อันตราย ทนต่อความร้อนสู ง จึงนิยมใช้ทาํ ภาชนะบรรจุอาหารร้อน จาน ชาม กล่องใส่อาหาร หลอดดูดนํา รวมถึงถัง
ตะกร้า กระบอกนําแช่เย็น ขวดบรรจุยา เป็ นต้น ส่วนใหญ่แล้วพลาสติกชนิดนีเข้าไมโครเวฟได้แต่กต็ อ้ งตรวจดู
สัญลักษณ์ไมโครเวฟอีกทีเพือความชัวร์
สามารถนํามารี ไซเคิล เป็ นกล่องแบตเตอรี ชินส่ วนในรถยนต์ และไม้กวาดพลาสติก เป็ นต้น



เบอร์ 6 PS คือ โพลีสไตรี น (Polystyrene) มีลกั ษณะโปร่ งใส ไอนําสามารถผ่านเข้า
ไปได้ ราคาถูก นําหนักเบา เปราะและแตกหักง่าย นิยมใช้ทาํ ภาชนะบรรจุของใช้ พลาสติกใช้ครังเดียวทิง เช่น จาน
ชาม ช้อนส้อม โฟม แก้ว พลาสติกชนิดนีสามารถปล่อยสารก่อมะเร็งได้เมือโดนความร้อน จึงไม่ควรนํามาใช้ซาใน
ํ
ระยะยาว
สามารถนํามารี ไซเคิล เป็ นไม้แขวนเสื อ ไม้บรรทัด แผงสวิตช์ไฟ ฉนวนความร้อน แผงไข่ รวมถึงเครื องมือเครื องใช้
ต่าง ๆ



เบอร์ 7 Other หรื อพลาสติกอืน ๆ เช่น PC หรื อ โพลีคาร์บอนเนต (Polycarbonate) มี
ลักษณะใส แข็ง และทนทาน ส่วนใหญ่พบบ่อยในส่วนประกอบของแว่นกันแดด, เคสไอพอด, เคสคอมพิวเตอร์, เสื อ
กันกระสุ น, ขวดแกลลอน 5 ลิตร แม้กระทังขวดนมเด็ก โดยปกติแล้วพลาสติกชนิดนีจะมีสาร BPA ทีเป็ นอันตรายต่อ
ร่ างกายปะปนอยู่ โดยเฉพาะเมือถูกความร้อน เข้าไมโครเวฟ หรื อโดนสารกัดกร่ อนทีมีฤทธิ แรงก็จะยิงปล่อยสาร BPA
หรื อ Bisphenol A ออกมาปนเปื อนมากขึน จึงควรใช้พลาสติกชนิดนีด้วยความระมัดระวังหรื อหลีกเลียง
สามารถนํามารี ไซเคิล เป็ นขวดนํา กล่องและถุงบรรจุอาหาร กระสอบปุ๋ ย ถุงขยะ เป็ นต้น

-๓๗เมือเราจําแนกประเภทของขวดพลาสติกได้แล้ว ก็มาดูในเรื องของสีของขวดพลาสติก เพราะราคาทีโรงงานเขารับ


ซือของขวดพลาสติกแต่ล่ะอย่างแต่ล่ะประเภทราคาแตกต่างกัน
ดังนันการคัดแยกประเภทสี ของขวดพลาสติก คัดแยกออกได้ดงั นี

๑.๑ ขวดพลาสติกสีใส่ (PETE)
ล้างทําความสะอาด เพือเพิมมูลค่าราคาจะต่างจากขวดพลาสติกทีสภาพปกติเมือส่ งจําหน่ายแกะเอาฝาพลาสติกออก
แล้วบีบอัดขวดให้แบนเพือลดพืนทีในการจัดเก็บไว้

๑.๒ ขวดพลาสติกสี ข่นุ (HDPE)

ถ้าล้างทําความสะอาด เพือเพิมมูลค่าราคาจะต่างจากขวดพลาสติกทีสภาพปกติเมือ

ส่ งจําหน่ายแกะเอาฝาพลาสติกออกแล้วบีบอัดขวดให้แบนเพือลดพืนทีในการจัดเก็บไว้

๑.๓ ขวดพลาสติกประเภทรวมสี
ขวดพลาสติกอืนๆทีไม่ใช่แบบใสและแบบขุ่น คละกันรวบรวมจัดไว้เป็ นประเภทขยะรี ไซเคิลขวด
พลาสติกประเภทรวมสี เช่นขวดพลาสติกนําอัดลม มิริดา้ แฟนต้าเอส

-๓๘๒. การคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขวดแก้ว
ขยะรีไซเคิลประเภทขวดแก้วแก้วเป็ นผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากทรายโดยมีหินปูนและโซดาไฟเป็ นส่วนผสม โดยนํามาหลอมและ
ขึนรู ปเป็ นภาชนะต่างๆ เช่น แก้วนํา ขวดอาหารและเครื องดืม ฯลฯ แก้วเป็ นวัสดุทีไม่สามารถย่อยสลายได้ ขวดแก้วทุกประเภท
สามารถนํามารี ไซเคิลได้แต่ขวดแก้วแต่ละประเภทแต่ละสี จะมีราคาต่างๆ คือ ขวดแก้วสี ขาวจะมีราคาดีทีสุ ด รองลงมาคือสี ชา
และสี เขียว ถ้าเป็ นขวดดีไม่แตกก็จะได้ราคาสู งกว่าขวดแตกหรื อเศษแก้ว ดังนันควรมีการคัดแยกแก้วออกตามสี และถ้าล้างทํา
ความสะอาดก็จะเพิมมูลค่าราคาจะดีกว่าขวดสภาพปกติขวดแก้วทีเป็ นใบควรแยกสีและใส่กล่องเดิมจะได้ราคาดีกว่า เช่น ขวด
เบียร์ ชา้ ง เบียร์ลีโอ เบียร์สิงห์ เป็ นต้น

ขวดแก้วดี จะถูกนํามาคัดแยกชนิด สี และประเภททีบรรจุสินค้า ได้แก่ ขวดแม่โขง ขวดนําปลา ขวดเบียร์ ขวดซอส ขวดโซดา
วันเวย์ ขวดนําดืมชูกาํ ลัง ขวดยา ขวดนําอัดลม ฯลฯ การจัดการขวดเหล่านีหากไม่แตกบินเสี ยหาย จะถูกนํากลับเข้าโรงงานเพือ
นําไปล้างให้สะอาดและนํากลับมาใช้ใหม่เรี ยกว่า “Reuse
ขวดแก้วทีมีราคาตําให้ทาํ การคัดแยก ๑.สี ขาว ๒. สีแดง ๓. สี นาตาล
ํ และทุบแตกเป็ นชินเล็กเอาไปขายเป็ นเศษแก้วแยกสี
ยิงเป็ นชิ นเล็กเท่าไหร่ จะยิ งดี แยกตามสี ใส่ ถุงพลาสติกหรื อใส่ ถุง ปุ๋ ย การทําอย่างนี จะเป็ น การประหยัด พืนทีในการจัดเก็บ
สําหรับขวดแก้วทีราคาตํา เช่นขวดโซดา ขวดเครื องดืมชูกาํ ลังต่างๆ โดยเทคนิคการทุบแก้วให้ใช้มือจับตรงคอขวดและยกตี
๔๕ องศาให้กน้ ขวดมากระทบกึงกลางของเป้าหมายขวดทีถูกตี
ขวดจะแตกได้โดยง่ายดายและไม่กระเด็นสวนขึนมาทําให้เกิดอันตราย แต่ถา้ ใช้คอ้ นตีขวด เศษขวดจะกระเด็นย้อนมาใส่ ตวั เรา
ทําให้เกิดอันตรายได้

-๓๙-

๓. การคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ
การจัดการขยะประเภทกระดาษ
กระดาษแต่ละประเภทมีราคารับซื อไม่เท่ากัน ถ้าขายรวมๆ กันก็จะได้ราคารวมอย่างตําเพียงกิโลกรัมละ ๑ บาท และที
สําคัญกระดาษทีนํามากขายจะต้องไม่เปื อนคราบนํามันต่างๆ ดังนันจึงควรมีการแยกประเภทกระดาษก่อนทีจํานําไปขายตาม
ประเภทดังนี

- กระดาษแข็งกล่องนําตาล
- กระดาษย่อยและหนังสือเล่มทัวไป
- กระดาษขาวสํานักงาน
- กระดาษหนังสือพิมพ์
- สมุดโทรศัพท์
- กระดาษสมุดนักเรี ยน
- กล่องยูเอชที
๔. การคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทโลหะ

โลหะหลากหลายชนิดสามารถนํามารีไซเคิลได้โดยการนํามาหลอมและแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์
สามารถแบ่งโลหะออกได้ ๓ กลุ่มใหญ่ คือ

- โลหะประเภทเหล็ก เหล็กสามารถนํามารีไซเคิลได้ทกุ ชนิด สามารถแบ่งได้เป็ น ๓
ประเภท
คือ เหล็กหล่อ เหล็กหนา และเหล็กบาง ราคราซื อขายจะต่างกันตามประเภทของเหล็ก ซึ งพ่อค้ารับซื อของเก่าจะทําการตัดเหล็ก
ตามขนาดต่างๆ ตามทีทางโรงงานกําหนดเพือสะดวกในการเข้าเตาหลอมและการขนส่ง

- โลหะประเภทอะลูมิเนียม แบ่งออกได้เป็ น ๒ ประเภทคือ (๑) อะลูมิเนียมหนา เช่น
อะไหล่
เครื องยนต์ ลูกสู บ อะลูมิเนียมอัลลอย ฯลฯ (๒) อะลูมิเนียมบาง เช่น หม้อ กะละมังซักผ้า ขันนํา กระป๋ องเครื องดืม ฯลฯ ราคา
ซื อขายโลหะประเภทอะลู มิเ นี ยมมี ราคาตังแต่ ๑๐ บาท ถึง ๔๕ บาท แล้วแต่ป ระเภท อะลูมิ เนี ยมหนาจะมี ราคาแพงกว่ า
อะลูมิเนียมบาง แต่ขยะอะลูมิเนียมทีพบมากในกองขยะส่วนใหญ่จะเป็ นพวกกระป๋ องเครื องดืม เช่น กระป๋ องนําอัดลม กระป๋ อง

-๔๐เบียร์ โดยเฉพาะกระป๋ องนําอัดลมจะเป็ นขยะทีมี ปริ มาตรมาก ดังนันก่อนนําไปขายควรจะอัดกระป๋ องให้มีปริ มาตรเล็กลง
เพือทีจะได้ประหยัดพืนทีในการขนส่ง สําหรับการรี ไซเคิลกระป๋ องอะลูมิเนี ยมนันพ่อค้ารับซื อของเก่าจะทําการอัดกระป๋ อง
อะลูมิเนียมให้มีขนาดตามทีทางโรงงานกําหนดมา กระป๋ องอะลูมิเนียมสามารถนํากลับมารี ไซเคิลซื อได้หลายๆ ครัง ไม่มีการ
กําจัดจํานวนครังของการผลิต เมือกระป๋ องอะลูมิเนียมถูกส่งเข้าโรงงานแล้วจะถูกบดเป็ นชิ นเล็กๆ แล้วหลอมให้เป็ นแท่งแข็ง
จากนันนําไปรี ดให้เป็ นแผ่นบางเพือส่งต่อไปยังโรงงานผลิตกระป๋ องเพือผลิตกระป่ องใหม่

- โลหะประเภททองเหลือง ทองแดง และ สแตนเลสโลหะประเภทนีมีราคาสูงประมาณ
กิโลกรัม ล่ะ

บาท โดยทองเหลืองสามารถนํามากลับมาหลอมใหม่ โดยทําเป็ นพระ ระฆัง อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆ ส่ วน

ทองแดงก็นาํ กลับมาหลอมทําสายไฟได้ใหม่

- ปัจจัยสําคัญในการรีไซเคิลวัสดุประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นโลหะ พลาสติก กระดาษ แก้ว
ก็คือจะต้องแยกประเภทของขยะรี ไซเคิลแต่ละชนิดออกจากกันไม่ให้ปนกัน และทําความสะอาดวัสดุก่อนทีจะ
นําไปขาย ถ้าเป็ นกระป่ องก็ควรจะทําการอัดเพือลดปริ มาตรของขยะก่อนทีจํานําไปขาย

......................................................................................................................................

-๔๑ผลการดำเนินการ
การดำเนินการของ ศูนยบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน บน.๔๑ ไดสรางความเปลี่ยนแปลงดานการ
จัดการขยะใน บน.๔๑ ไดอยางเห็นผลและเปนรูปธรรมอยางชัดเจน ไมวาจะเปนการทิ้ง การแยกขยะ รวมทั้งปลูก
จิตสำนึกใหแกขาราชการ บน.๔๑ เบี้องตนเพื่อตอยอดไปสูการบริหารจัดการที่ดีตอไปในอนาคต

แยกขยะเปี ยก/เศษอาหารออก

กอน

หลัง

“ทิ้งขยะอยางมีวินัย รวมใจกันดูแล”

-๔๒ประโยชนที่ไดรับ
ช ว ยลดปริม าณขยะ เพราะเมื ่ อแยกขยะรี ไ ซเคิ ล ได จะเหลือ ขยะจริ ง ๆ เพื ่ อ นำไปกำจั ดน อ ยลง
ใชงบประมาณการกำจัดขยะนอยลง สามารถนำงบประมาณไปพัฒนาดานอื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได รวมทั้ง
ชวยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร โดยการรีไซเคิล ซึ่งบางอยางสามารถขายและเพิ่มรายไดเล็ก ๆ
นอย ๆ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการแยกขยะใหแกขาราชการ บน.๔๑ อีกทางหนึ่ง

