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รายงานผลการดำเนินกิจกรรมจัดการความรู 

เรื่อง  ศูนยบริหารจัดการขยะ อยางย่ังยืน บน.๔๑ 
โดย คณก.Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑ 

........................................................ 
เหตุผลความจำเปน/ความสำคัญ 

๑. ภารกิจ 
กองบิน ๔๑ เปนหนวยงานตามพระราชกฤษฏีกาแบงสวนราชการและกำหนดหนาที่ของสวนราชการ

กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ณ วันที ่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ กองบิน ๔๑ 
มีหนาที่เตรียมและปฏิบัติการใชกำลังตามอำนาจหนาที่ของกองทัพอากาศมีผูบังคบัการกองบินเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

คณก.Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑มีหนาที่ดำเนินการดานขยะของ กองบิน ๔๑ โดย
การวางแผน การจัดเก็บ การคัดแยก และการนำไปใชอยางถูกวิธี ตามหลักสากล ปลูกจิตสำนึกใหแกขาราชการ 
ลูกจาง พนักงานราชการในหนวยงาน และที่พักอาศัยใน บน.๔๑ รวมท้ังทำความเขาใจ ชี้แจงปญหาการทิ้งขยะที่
ผิดวิธี พรอมกับสรางกระบวนการเรียนรูการทิ้ง คัดแยก และการจัดเก็บขยะอยางถูกตอง เพื่อความสะอาดและ
เปนระเบียบ อยางยั่งยืนตอไปในอนาคตการเริ่มตนทำสิ่งใหมไมงายสำหรับชุมชนแตเมื่อเห็นประโยชนวาทำแลว
ชวยลดปญหาสุขภาพของชุมชนไดจริงจึงนำไปสูการเปลี่ยนพฤติกรรมอยางย่ังยืน 

จากความเปนมา เนื ่องจากกองบิน ๔๑ มีขยะเปนจำนวนมากถังขยะจึงเยอะมากเชนกันและนำมา 
ซึ่งปญหาตางๆเชน ปญหาขยะลนถัง ซึ่งเปนที่สะสมของเชื้อโรค และสงกลิ่นเหม็นใหกับพื้นที่ของ กองบิน ๔๑ 
ที่ผานมากองบิน ๔๑ จึงเริ่มขับเคลื่อนโครงการขยะ และไดดำเนินการจัดตั้ง ศูนยบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน
บน.๔๑ ดำเนินการ โดย คณก. Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑แตงตั้งตาม คำสั่งกองบิน 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 ศูนยบรหิารจัดการขยะ อยางย่ังยืน 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.สวุิทย  หารศรี                   เลขานุการกลุม 
       ๒.๒.๔  พ.อ.อ.ดำรงค สุนทรนิทัศน            คณะทำงาน 
   ๒.๒.๕  พ.อ.อ.กีรติกร  จันทรมณี              คณะทำงาน 
 

 ๓.  ขอบเขตหรือโครงสรางของหนวยงาน ไดรับการแตงตั ้งตามคำสั่ง 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  คณก .  Wealth Out Waste ( WOW)  Project บ น . ๔๑  ม ี ห น  า ท ี ่ ด ำ เน ิ น ก า รด  า น ขยะข อ ง 
กองบิน ๔๑ โดยการวางแผน  การจัดเก็บ การคัดแยก  และการนำไปใชอยางถูกวิธี ตามหลักสากล ปลูกจิตสำนึก 
 



                                                               -๒- 
 
ใหแกขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการในหนวยงาน และที่พักอาศัยใน บน.๔๑ รวมทั้งทำความเขาใจ ชี้แจง
ปญหาการทิ้งขยะท่ีผิดวิธี พรอมกับสรางกระบวนการเรียนรูการท้ิง คัดแยก และการจัดเก็บขยะอยางถูกตอง เพื่อ
ความสะอาด เปนระเบียบ อยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 
วิสัยทัศนกองบิน ๔๑  
“กองบินปฏิบัติการที่มีความชาญฉลาดและยั่งย่ืน” (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                             มีพลังในการคดิคนพัฒนา 
R – Respect                              เคารพในสถาบันชาติ ศาสน กษัตรยิ และระบบอาวุโส 
 
                                “THE  คือ  การทำงานเปนหนึ่งเดียวท่ีเปนเอกภาพ” 
ผูบรหิาร 

(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.๔๑มีหนาที ่ดำเนินการดานขยะของ บน.๔๑ 
 โดยการวางแผน การจัดเก็บ การคัดแยก และการนำไปใชอยางถูกวิธี ตามหลักสากล ปลูกจิตสำนึกใหแก
ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการในหนวยงาน และที่พักอาศัยใน บน.๔๑ รวมทั้งทำความเขาใจ ชี้แจงปญหา
การทิ้งขยะที่ผิดวิธี พรอมกับสรางกระบวนการเรียนรูการทิ้ง คัดแยก และการจัดเก็บขยะอยางถูกตอง เพื่อความ
สะอาดเปนระเบียบ อยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 
   เพ่ือใหการจัดการขยะเปนไปดวยความเรียบรอย มีมาตรฐานรูปแบบการจัดการที่ถูกวิธีตามข้ันตอนของ
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 
               - เพ่ือใหไดแนวทางการจัดการขยะอยางถูกวิธี 
 ๔.๒ ตัวชี้วัดและเปาหมาย “รอยละ ๙๐ ของการกำจัดขยะอยางถูกวิธีใน บน.๔๑ และภารกิจสำเร็จตาม 
เปาหมาย 
 
 



                                                              -๓- 
       
   ๕. แนวคิด/ทฤษฎี/เครื่องมือคุณภาพอื่นๆ ที่ใชในการดำเนินกิจกรรม 
           การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่ง
กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหเกิดการพัฒนาคน พัฒนางานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหนวยงาน และทฤษฎีการสรางความรูตามแนวคิด ดังนี ้

- แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย 
- แนวความคิดเก่ียวกับการจัดการขยะ 
- สถานการณในการจัดการขยะ 
- ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 
- งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
    ๖. การดำเนินกิจกรรม 
       ๖.๑  แนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ บน.๔๑ มีรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๖.๑.๑  ภารกิจ  
     ๖.๑.๒  กำหนดหนาที่รับผิดชอบ  
     ๖.๑.๓  แผนงาน  
     ๖.๑.๔  วัสดแุละอุปกรณ  
              ๖.๑.๕  งบประมาณ  
              ๖.๑.๖  วิธีการปฏิบัติและกำหนดรูปแบบ  
              ๖.๑.๗  การพัฒนาดำเนินการดานขยะอยางย่ังยืนในอนาคต  
              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 บรษิัท 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. ประโยชนท่ีไดรับ 
          ชวยลดปริมาณขยะ เพราะเมื ่อแยกขยะรีไซเคิลได จะเหลือขยะจริง ๆ เพื ่อนำไปกำจัดนอยลง ใช
งบประมาณการกำจัดขยะนอยลง สามารถนำงบประมาณไปพัฒนาดานอ่ืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได รวมทั้งชวย
ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร โดยการรีไซเคิล ซึ่งบางอยางสามารถขายและเพิ่มรายไดเล็ก ๆ นอย ๆ 
ไดอีกดวย 
 
 



                                                      -๔- 
 
      ๙. การนำไปประยุกตใช/ขยายผล 
         สามารถนำความรูการบริหารจัดการขยะ ถายทอดใหแกขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และทหาร
กองประจำการ นำไปปรับใชในชีวิตประจำวันเพ่ือใหเกิดประโยชนกับครอบครวัและองคกรรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดี
ในสังคมตอไป 
 
      ๑๐. ขอวิจารณ/แนวทางในอนาคต (แผนในอนาคต) 
           รวบรวมความรูจากหนวยงานอื่น ๆ และแนวทางการปฏิบัติใหม ๆ ท่ีพัฒนาหรือแกปญหาไวเปนบทเรียน
สำหรับการปฏิบัติงานในโอกาสตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย 

แมจะกาวขามมาป 2020 แลว แตประเด็นโลกรอนและสิ่งแวดลอมก็ยังคงเรียงแถวหนากระดานมาใหเห็น
เต็มไปหมด ถึงเวลาแลวหรือยังท่ีเราจะเริ่มแกไขกันท่ีตัวการหลักจริงๆ ? 

น้ำทวม ไฟปา ธารน้ำแข็งละลาย สัตวลมตาย ผลผลิตทางการเกษตรลดลง พูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดลอม อาจจะรูสึกวาปญหาโลกรอนเปนเรื่องที่คอนขางไกลตัวเกินไปหนอย เพราะเรายังไมไดรู สึกรับ

ผลกระทบอะไรโดยตรงขนาดนั้น แตถาบอกวาปญหาที่เกิดข้ึนในขณะนี้ ไมไดสงผลแคกับดิน น้ำ สัตว หรืออากาศ 

แตหากสงกระทบมาถึงสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตของเรา 

 

ความจริงที่วาพลาสติกที่ถูกผลิตนั้นไมไดไปไหนไกล แตกลับวกเขาสูชีวิตประจำวันของเราเองนั้นเปนเรื่องที่ปฏิเสธไมได 

เพราะพลาสติกที่มนุษยสรางขึ้นมากวา 8,300 ลานตัน มีถึง 80% ที่ปนเปอนเขาสูธรรมชาติและลอยกลับลงสูทะเล แสดง

วาถึงแมเราจะพยายามกำจัดขยะพลาสติกทิ้งยังไงก็ตาม สุดทายเราก็กลับมาพบเจอมันอีกที ไมวาจะผานทางการกิน ดื่ม หรือ

หายใจ 
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                      ตัวรายไมใชพลาสติก แตคือการใชครั้งเดียวแลวทิ้งที่ไมสิ้นสุด 
 

 

หลอดกระดาษท่ีถูกเปลี่ยนเปนหลอดสแตนเลส ถุงพลาสติกท่ีถูกแทนที่ดวยถุงผา แกวสแตนเลสท่ีเขามาชวยแกปญหาการทิ้ง

แกวกระดาษที่ใชเพียงครั้งเดียว พลาสติกที ่ถูกเปลี่ยนมาเปน Poly Ethylene Terephthalate หรือ PET พลาสติกที่มี

คุณภาพสูงและงายตอการยอยสลาย ที่ผานมา จะเห็นไดวากระแสรักษโลกยังคงมีมาเรื่อยๆ เนื่องจากผลกระทบจากมลพิษ

และภาวะโลกรอนนั้นยังวนเวียนมาใหเห็นตลอด แตที่นาสนใจก็คือหลายคนเริ่มที่จะรูจักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ นอยๆ 

ของตัวเองแลว โดยเฉพาะลดการ ‘ใชคร้ังเดียวแลวทิ้ง’ ซึ่งนับวาเปนผูรายของเรื่องนี้มากกวาพลาสติกเสยีอีก เพราะพลาสติก

ถูกผลิตขึ้นมาใหมีความหนา แข็งแรง และทนทานตอความรอน ทำใหแมเราจะทิ้งไปแลว แตความอึดทนของมันก็ยังคงไม

หายไปงายๆ ดังน้ัน เมื่อปญหาอยูที่การบริหารจัดการขยะ ทางออกก็คือจะทำยังไงใหเกิดการทิ้งนอยที่สุด 

  

หยุดสรางขยะเพิ่ม เริ่มที่ตัวเอง 

ที่ผานมา เราจะเห็นไดวาหลายๆ หนวยงานและภาคสวนไดเริ่มทำตามหลัก 3Rs กันมากขึ้น ไดแก ใชนอย (reduce) ใชซ้ำ 

(reuse) และนำกลับมาใชใหม (recycle) โดยเฉพาะการนำวัสดุมารีไซเคิลและการลดการใชวัสดุที่ยอยสลายยาก เชนในป 

พ.ศ.2563 นี้ ที่มีมาตราการงดแจกถุงพลาสติกตามหางสรรพสินคาและรานสะดวกอยางจริงจัง ก็นับเปนกาวแรกของการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหมสีวนรับผิดชอบตอปญหาโลกรอนมากขึ้น  

และรูม้ัยวาการใชซ้ำนี่แหละที่ชวยแกปญหานี้ไดดีท่ีสุด เพราะนอกจากจะถือเปนการนำทรัพยากรมาใชอีกครั้งแลว ก็ยังไมทำ

ใหเกิดการยอยสลายใหกลายเปนมลพิษในชีวิตประจำวันอีกดวย 
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ในปจจุบันนี้มีบริษัทผูผลิตเครื่องด่ืมหลายแบรนดที่ใชขวดพลาสติก PET 1 อยูแลว แตก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะ

ชวยโลกไดมากกวานั่นก็คือการหันมาบริโภคน้ำจาก ‘ขวดแกว’ ซึ่งเปนวัสดุที่ไมยอยสลาย มีชีวิตอยูไดตลอดกาล 

เพราะแมจะทุบจนแตกละเอียดแคไหนก็ไมหายไปหรือสลายรวมไปกับธรรมชาติ และยังสามารถนำเขาสู

กระบวนการรีไซเคิลไดไมจำกัดครั้งอีกดวย ถึงแมกระบวนการหลอมแกวจะใชความรอนสูงและปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดออกมา แตการผลิตหนึ่งครั้งก็ถือวาคุมคา เพราะกวาขวดแกวจะเสื่อมสภาพนั้นคอนขางใช

เวลานาน และเม่ือไมใชแลว เราก็สามารถนำไปบริจาคหรือสงตอใหคนอื่นๆ ตอไปได แตอุปสรรคอยูตรงที่การจะ

หาซื้อน้ำดื่มขวดแกวนั้นเปนเรื่องยาก เพราะไมวาจะหันไปทางไหนก็มักจะมีขวดพลาสติกวางเรียงรายอยูเต็มไป

หมด โดยเฉพาะรานสะดวกซื้อที่เราเขากันเปนประจำ งายตอการหยิบ จาย และทิ้ง ทำใหเราเผลอใชครั้งเดียว

แลวทิ้งซ้ำๆ ไมสิ้นสุด อีกทั้งยังเปนเรื่องของน้ำหนักขวดแกว ท่ีเมื่อเทียบกับขวดพลาสติก ขวดแกวมีน้ำหนักเยอะ

กวามาก อาจจะไมสะดวกในการนำกลับบาน กลัวแตก และไหนยังจะตองเดินทางหาซื้อตามรานขายสง เพราะ

ตามรานคาทั่วไปไมคอยนิยมจำหนายน้ำขวดแกวนัก 
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ในทุกปญหายอมมีทางออกเสมอ บางสถานการณหากใชขวดพลาสติกตอบโจทยมากกวาก็ขอใหเราเลือกขวดที่มี

สัญลักษณ PET 1 และในบางคร้ังที่เราสามารถใชขวดแกวได ก็ขอใหชวยกัน อยาลังเลที่จะใชก็จะเปนทางออกที่ดี

อีกทาง ทั้งหมดนี้ลวนแลวแตเปนจุดเล็กๆ ที่จะชวยใหการใชครั้งเดียวแลวทิ้งหมดไป และทำใหเห็นวาแมจะเปน

เพียงแคพฤติกรรมเล็กๆ นอยๆ ที่คิดวาไมสงผลอะไร แตถาหากเราทุกคนรวมมือรวมใจสละความสะดวกสบาย

เล็กๆ นอยๆ ในชีวิตประจำวันบาง และปลูกฝงจนมันกลายเปนนิสัย ก็สามารถเกิดเปนแรงกระเพื่อมที่จะมาชวย

ลดปญหาสิ่งแวดลอมได และในที่สุด มันไมใชแคจะสงผลดีตอธรรมชาติ แตยังเปนการรักษาสุขภาพรางกายและ

จิตใจของตัวเองไปในตัว เพราะเมื่อไหรก็ตามที่สภาพแวดลอมดีข้ึน คณุภาพชีวิตก็จะดีข้ึนตามไปดวย 

  

ดูทาวาตัวกำหนดทิศทางสภาพแวดลอมของโลกนั้นจะเริ่มจากจุดเล็กๆ อยางพฤติกรรมของเราเองนี่แหละ 
เพราะฉะนั้นเริ ่มตนวันนี ้ยังไมสาย มาเกี่ยวกอยสัญญาวาจะแลกความสะดวกสบายเล็กๆ นอยๆ กับการ
ชวยเหลือโลกกันไวดีกวา 

  

อางอิงขอมูลจาก 

https://thaipublica.org/2018/06/plastic-pollution-world-environment-

day/ 
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แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

สำหรับขยะตาง ๆ กอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพของมนุษยหลายประการดังตอไปนี้  
คือ เปนแหลงเพาะพันธุ ของแมลง และพาหะของโรค ขยะ เศษวัสดุ ของเสีย มีปริมาณเพิ ่มมากขึ้นทุกขณะ 
เนื่องจากเชื้อจุลนิทรียทปนเปอนมากับขยะมูลฝอยมีโอกาสที่จะขยายพันธุเพ่ิมจำนวนมากยิ่งขึ้นได เพราะขยะมูล
ฝอยมีทั้งความชื้นและสารอินทรียที่จุลินทรียใชเปนอาหาร ขยะพวกอินทรียสารที่ทิ้งคางไว จะเกิดการเนาเปอย
กลายเปนแหลงเพาะพันธุของแมลงวัน นอกจากนั้นพวกขยะที่ปลอยทิ้งไวนานๆ จะเปนที่อยูอาศัยของหนู ดังนั้น
ขยะที่ขาดการเก็บรวบรวม และการกำจัด จึงทำใหเกิดเปนแหลงเพาะพันธุที ่สำคัญของเชื้อโรค 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 อาจเกิดขึ้นไดท้ังจากมลสารท่ีมีอยูในขยะและพวกแกส
หรือไอระเหย ท่ีสำคัญก็คือ กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเนาเปอย และสลายตัวของอินทรียสารเปนสวนใหญ 
       ๔.  ทำใหเกิดการเสี่ยงตอสุขภาพ 
ขยะมูลฝอยที่ทิ้งและรวบรวมโดยขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิงขยะมูลฝอยพวกของเสียอันตราย ถาขาด
การจัดการที่เหมาะสม ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนไดงาย เชน โรคทางเดินอาหารที่เกิดจาก
เชื้อแบคทเีรียที่มีแมลงวันเปนพาหะ หรือไดรับสารพิษที่มากับของเสียอันตราย 

 

สถานการณในการจัดการขยะ 

ปจจุบัน ในพ้ืนที่กองบิน ๔๑ มีปริมาณขยะสูงถึงวันละไมต่ำกวา ๐.๕ ตัน และมีแนวโนมที่สูงข้ึนตามจำนวนของผู
พักอาศัยในบานพักของขาราชการกองบิน ๔๑ แมกอนหนานี้จะพยายามจัดเก็บใหแลวเสร็จของการจัดเก็บจาก
เทศบาลตำบลสุเทพ สองครั้งตอสัปดาห แตก็ยังพบปญหาขยะที่ตกคาง ผู บังคับการกองบิน ๔๑ จึงไดมอบ
นโยบายใหขาราชการดำเนินโครงการบริหารจัดการดานขยะ การเก็บ การคัดแยก และการนำไปใชประโยชนอยางถูกวิธี 
เปนระบบ เพื่อสรางจิตสำนึกใหแกขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวของกองบิน ๔๑ 
ใหรู จักการคัดแยกขยะอยางถูกวิธี โดยไดดำเนินการจัดตั้ง “ศูนยบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน กองบิน ๔๑” ซึ่งมี
วัตถุประสงค เพ่ือคัดแยกขยะเปยกหรือเศษอาหารออกจากขยะท่ัวไป หลังจากบริโภคแลว เพ่ือลดปญหาขยะลนถัง รวมถึงกลิ่น
อันไมพึงประสงคและปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน จึงไดแยกขยะเปยกหรือเศษอาหารและนำมาเปนสวนในการจัดทำน้ำหมัก
จุลินทรียชีวภาพ (EM) และปุ ยหมักชีวภาพ ซึ่งผลที ่ไดรับจากการจัดทำดังกลาว กองบิน ๔๑ ไดนำมาแจกจายใหแก
ขาราชการ เพื่อนำไปใชประโยชนในภาคครัวเรือน และดานการเกษตรของกองบิน ๔๑ เพื่อเปนการแกปญหาขยะอยาง
เปนรูปธรรม และยั ่งยืนตอไปในอนาคต โดยแตงตั ้ง คณก.Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑  
เปนผูรับผิดชอบโครงการดังกลาว 
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ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 

กองบิน ๔๑ เป นหนวยงานตามพระราชกฤษฏีกาแบงส วนราชการและกำหนดหนาที ่ของสวนราชการ
กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ณ วันที ่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ กองบิน ๔๑ 
มีหนาที่เตรียมและปฏิบัติการใชกำลังตามอำนาจหนาที่ของกองทัพอากาศมีผูบังคับการกองบินเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
คณก.Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑ มีหนาที ่ดำเนินการดานขยะของ กองบิน ๔๑ โดยการ
วางแผน การจัดเก็บ การคัดแยก และการนำไปใชอยางถูกวิธี ตามหลักสากล ปลูกจิตสำนึกใหแกขาราชการ 
ลูกจาง พนักงานราชการในหนวยงาน และที่พักอาศัยใน บน.๔๑ รวมท้ังทำความเขาใจ ชี้แจงปญหาการทิ้งขยะที่
ผิดวิธี พรอมกับสรางกระบวนการเรียนรูการทิ้ง คัดแยก และการจัดเก็บขยะอยางถูกตอง เพื่อความสะอาดและ
เปนระเบียบ อยางยั่งยืนตอไปในอนาคตการเริ่มตนทำสิ่งใหมไมงายสำหรับหนวยงานแตเมื่อเห็นประโยชนวาทำ
แลวชวยลดปญหาสุขภาพของขาราชการไดจริงจึงนำไปสูการเปลี่ยนพฤติกรรมอยางย่ังยืน 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

รายงานผลงานวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที ่เหมาะสม โดยการมีสวนรวมของชุมชน  

โดย ทีมนักวิจัย ดานการจัดการของเสีย/ขยะมูลฝอย โครงการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือเครือขายนักวิจัย

สิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือเครือขายนักวิจัยสิ่งแวดลอม ศูนยวิจัยและฝกอบรมดาน

สิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                                                   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                         ตัวแปรอิสระ                                                     ตัวแปรตาม             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

รูปแบบการบรหิารจดัการขยะ 

การพฒันาการบรหิารจดัการขยะ 

การมจิีตสาํนึกในการมีส่วนรว่มในการจดัการขยะ 

พฤติกรรมการมีส่วนรว่มในการจดัการขยะ 

การบรหิารจดัการขยะ 

การเลือกใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการขยะ 



-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

ท่ีนำไปใช

ประโยชน 

จำนวนจุดท้ิง

ขยะที่

ดำเนินการ

เก็บ 

ถังหมักที

สำหรับ

รองรับขยะ

เปยก 

จนท.สำหรับ 

  ปฏิบัตงิาน 

      ตัวชี้วัด 

การบริหาร

จัดการขยะ

อยางยั่งยืน 

บน.๔๑ 

 ๑ ป/ไม

กำหนด 

 

 

 

 

ใช จนท.เก็บ

โดยการ

บรรทุกใส

รถยนต เขา

เก็บขยะตาม

จุดที่กำหนดไว 

ในบริเวณ

บานพัก เพื่อ

นำไปใช

ประโยชนใน

การทำน้ำหมัก

จุลลินทรีย

ชีวภาพ 

ถังจัดเก็บ 

- ๓๐ ลิตร 

- ๗๐ ลิตร 

- ๑๕๐ 

ลิตร 

- ๑ ครั้ง/ทุก

วัน 

- ระยะทาง ๔ 

กม. 

- ใชเชื้อเพลิง 

 ๓ ลิตร 

๓๕๐ - ๔๐๐ 

กก. 

-ทำน้ำหมัก 

รอยละหา

สิบ 

-ทำปุยคอก 

รอยละหา

สิบ 

๙๘ จุดทิ้ง/

เก็บ 

ถังขยะ 

๑๕๐ลิตร 

จำนวน ๓ 

ถัง 

ขับรถยนต ๑ 

คน 

เก็บขยะ ๓ 

คน 

      ประเมิน 

 

    ๒ เดอืน 

- ประชุม

วางแผน 

ปรับปรุง 

ปญหา

ขอขัดของ 

- อบบรม 

คณก.ฯและ

เจาหนาที่ 

ทบทวนการ

ทำงาน 

- ประเมิน

ความพึงพอใจ

ของ

ขาราชการ

และ

ครอบครัว

บานพัก บน.

๔๑ 

อบรม/ฝก

วิธีการเก็บ

ใหแก จนท. 

อยางถูกวิธี/ใส

ชุดปองกันเชื้อ

โรค/ทบทวน 

การปฏิบัติใน

ทุก ๆ 

๒ สัปดาห 

บันทึก

ขอมูล

ปริมาณ

ขยะถังแต

ละขนาดทุก

วัน 

บันทึกขอมูล

ทุกวัน 

บันทึกขอมูล

ทุกวัน 

ลงในสมดุ/

ขอมูลปริมาณ

ขยะ

ประจำวัน 

บน.๔๑ 

บันทึกขอมูล

การจัดทำน้ำ

หมัก ทุกวัน 

บันทึกขอมูล

จุดทิ้งที่มีขยะ

เปยกจำนวน

มาก 

ทุกวัน 

บันทึกขอมูล

การจัดทำ

น้ำหมัก ทุก

วัน 

ลงสมุดเวร

ประจำวันทุก

วัน 

  ผูรับผิดชอบ 

ขอมูล/ดาน

สถิติ 

คณก.

Wealth 

Out Waste 

(WOW) 

Project บน.

๔๑ 

จนท.เก็บขยะ

ประจำวัน 

จนท.เก็บ

ขยะ

ประจำวัน 

จนท.เก็บขยะ

ประจำวัน 

จนท.เก็บขยะ

ประจำวัน 

คณก.

Wealth 

Out 

Waste 

(WOW) 

Project 

บน.๔๑ 

คณก.

Wealth 

Out Waste 

(WOW) 

Project บน.

๔๑ 

คณก.

Wealth 

Out 

Waste 

(WOW) 

Project 

บน.๔๑ 

จนท.เก็บขยะ

ประจำวัน 

 

หมายเหตุ ประเมินตามกรอบการปฏิบัติ 
 



-๑๒- 

      โครงสรางศูนยบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน กองบิน ๔๑ 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ศนูยบ์รหิารจดัการขยะอย่างยงัยืน  กองบิน ๔๑ 

กองบิน ๔๑ 

คณก.Wealth Out Waste Project Wing  41 

   ขยะเปียก/เศษอาหาร        ขยะรีไซเคิล          ขยะทวัไป 

 คณก. Wealth Out Waste Progect Wing 

นาํหมกัจลิุนทรียชี์วภาพ 

   นาํยาอเนกประสงค ์

    ปุ๋ ยหมกั 

 ธนาคารขยะกองบิน ๔๑ (รบัซือ-ขาย) 

กระดาษ 

พลาสติก 

ขวดแกว้ 

เศษเหล็ก 

อืน ๆ 

บรษิัท วงษ์พาณิชย/์ผูร้บัซือ 

สตูร ๑ 

สตูร ๒ 

   เทศบาลนครเมืองเชียงใหม ่

 

               คดัแยก 



-๑๓- 

กระบวนการในการกาํจัดขยะเปียก 

ด้วยวิธีการนําไปทํานาํหมักชีวภาพจากขยะเปียก 

ศูนย์บริหารจัดการขยะอย่างยังยืน 

กองบนิ ๔๑ 

           ศูนย์บริหารจัดการขยะอย่างยังยืน กองบนิ ๔๑ ใชว้ิธีการในการกาํจดัขยะเปียกโดยการนาํมาทาํเป็นนาํหมกัชีวภาพ ซึงมี

กระบวนการในการทาํอยู ่๒ วิธี คือ  

         ๑. นาํหมกัชีวภาพจากขยะเปียกโดยใช ้สาร Bezt DM 

          ๒. นาํหมกัชีวภาพจากขยะเปียกโดยใช ้กากนาํตาล  

การทํานําหมักชีวภาพจากขยะเปียกโดยการใช้สาร Bezt DM 

     ขนัตอนและวิธีการทํา 

 - เตรียมอุปกรณ์ 

         ๑. สาร Bezt DM  จาํนวน ๑ ซอง / ขยะเปียก ๕๐ กิโลกรัม 

         ๒. ถงัหมกัขนาด ๑๕๐ ลิตร มีฝาปิดและเหล็กรัดพรอ้มเจาะใส่หวัก๊อกนาํทีกน้ถงั 

         ๓. เศษอาหารทวัไป ประมาณ ๕๐ กก.  

         ๔. นาํเปล่า ๑๐๐ ลิตร  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒  ๑ ๓ 

 

นาํเปล่า 

๑๐๐ ลิตร 

 ๔ 



-๑๔- 

-    วิธีการทํา 

   ๑. เติมนาํสะอาดประมาณ ๑๐๐ ลิตร ลงในถงัหมกัทีเตรียมไว ้ 

   ๒. เท Bezt DM  ๑ ซอง ลงในถงัหมกัแลว้คนให้ทวั 

  ๓. เทเศษอาหารขยะเปียกทีเตรียมไวล้งในถงัแลว้คนให้เขา้กนั 

  ๔. ปิดฝาถงัให้แน่น และเก็บไวใ้นทีร่มหรือกางแจง้ก็ได ้และหลงัจากนนัให้เปิดฝาถงัทุกวนั 

                วนัล่ะประมาณ ๕ – ๑๐ นาที พร้อมกบักวนวสัดุหมกัเพือเป็นการเติมออกซิเจน 

            การสังเกตการพฒันาการเจริญเติบโตของจุลินทรียใ์นนาํหมกั  ประมาณ ๒ - ๓ วนัจะมีฝ้าสีขาวเป็นใยเกิดขึน

ทีบริเวณหน้าผิวของขยะเปียก ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลงัจากนนั ๘ - ๑๐ วนัเป็นตน้ไปสามารถนาํนาํหมกันนัมาใชง้านไดโ้ดยใชผ้า้ขาวบางกรองเอา

เฉพาะนาํหมกัและบรรจุใส่ขวดภาชนะ 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๕- 

การนําไปใช้งาน 

ประโยชน์การนาํนาํหมกัชีวภาพเบสท ์ดีเอม็ 

- เมือนาํไปใชก้บัพืช สามารถ เห็นผลการเติบโตทีรวดเร็ว ใบเขียว แขง็แรง สีดอกเขม้ สดใส ติดทนนาน ผลดก รสชาติหวาน 

- เมือนาํไปใช ้ปรบัปรุงดิน ทาํให้ดินร่วนซุย ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ยบัยงัการเจริญเติบโตของเชือโรคทีมากบัดินและนาํ 

- เมือนาํไปใชก้บัสิงแวดลอ้ม สามารถนาํนาํหมกัชีวภาพไปผสมนาํในอตัรา ๑ ส่วนต่อนาํ ๑๐ ส่วน ถึง ๕๐ ส่วน เพอื กาํจดักลิน

เหมน็ ยอ่ยสลายกากปฏิกูล 

- ยอ่ยสลายไขมนั เพมิประสิทธิภาพการ ปรับปรุงคุณภาพนาํ 

* กระบวนการทาํปุ๋ ยหมักชีวภาพ เบสท์ ดีเอ็ม เป็นกระบวนการหมกัทีมีประสิทธิภาพมาก ใช้ระยะเวลาสันกว่าวิธีการหมกั

แบบเดิม ๆ โดยใช้ระยะเวลาในการหมกัตงัแต่ ๑ สัปดาห์ ถึง ๑ เดือน ขึนกบัขนาดของวสัดุทีใช้หมกั (ขณะทีการหมักดว้ย

จุลินทรียแ์บบอนื ๆ  ใชร้ะยะเวลา ๖ เดือน ถึง ๑ ปี) เมือผา่นการหมกัทียอ่ยสลายแบบสมบูรณ์แลว้จะไดปุ้๋ ยหมกัชีวภาพทีมีคุณคา่

ธาตุอาหารหลกั N P K (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียม) ครบถ้วนตามมาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย ์และมีจุลินทรียที์มี

ประโยชน์ต่อการป้องกนัโรคพืช การส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และต่อการปรับปรุงคุณภาพดิน เมือนาํไปใช้กบัพืช 

สามารถเห็นผลการเติบโตทีรวดเร็ว ใบเขียว แข็งแรง สีดอกเขม้ สดใส ติดทนนาน ผลดก รสชาติหวาน รวมทังช่วยทาํให้ดิน

ร่วนซุย ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ยบัยงัการเจริญเติบโตของเชือโรคทีมากบัดินและนาํ หลงัจากกรองเอานาํหมกัชีวภาพ

บรรจุใส่ภาชนะแลว้นนั กากเศษขยะเปียกส่วนทีเหลือนาํไปทาํปุ๋ ยหมกัไดอี้ก 

ผลงานการทดลองโดยการฉีดพ่นเป็นปุ๋ ยทางใบ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๖- 

กระบวนการในการทําปุ๋ ยหมัก 

จากกากเศษขยะเปียก 

ศูนย์บริหารจัดการขยะอย่างยังยืน 

กองบนิ ๔๑ 

ขันตอนการเตรียมอุปกรณ์ 

๑. คอกหรือภาชนะสาํหรบัทาํปุ๋ ยหมัก 

๒. เศษกากขยะเปียกทีเหลือจากการกรองเอานาํหมกัแลว้ 

๓. ปุ๋ ยขีววัหรือแกลบดาํ 

๔. เศษใบไมห้รือเศษหญา้แหง้ เศษไมที้ผ่านการบดแลว้ 

วิธกีารทํา 

         ๑. นาํเศษใบไมห้รือหญา้แห้ง เศษไมที้ผา่นการบดแลว้ มาเทลงใส่ในคอกกระบะทีเตรียมไวแ้ลว้เกลียให้ทวัเสมอกนั

หนาประมาณ ๕ - ๑๐ ซม.  

             ๒. เทเศษกากขยะเปียกทีเตรียมไวล้งไปแลว้เกลียใหเ้ศษกากขยะเปียกเสมอกนั ความหนาไม่เกิน ๔ ซม. 

 

 

 

 

 

๓. นาํแกลบดาํหรือปุ๋ ยขีววัโรยทบัอีกทีและเกลียให้เสมอกนั ความหนาประมาณ ๒ - ๔ ซม. 

๔. ทาํแบบนีไปเรือยๆประมาณ ๒ - ๓ ชนั จากนนัรดนาํให้ชุ่ม ๒ -  ๓ วนั/ครัง หรือถา้อากาศร้อนควรรดนาํทุกๆวนั

เพอืเร่งประสิทธิภาพในการยอ่ยสลายวสัดุหมกันาํไมม้าปักลงไปสัก ๒ - ๓ จุด เพือเพมิช่องให้นาํระบาย ลงสู่ดา้นล่างไดร้วดเร็ว 

จากนนัประมาณ ๒ - ๓ เดือน ถา้คุณภาพการยอ่ยดีแลว้ สามารถนาํออกไปใชง้านไดเ้ลย 

 

 

 



-๑๗- 

กระบวนการในการกาํจัดขยะเปียก 

ด้วยวิธีการนําไปทํานาํหมักชีวภาพจากขยะเปียก 

ศูนย์บริการจัดการขยะอย่างยังยืน 

กองบนิ ๔๑ 

 

๒. นาํหมักชีวภาพจากขยะเปียกโดยใช้ กากนําตาล 

ขันตอนและวิธีการทํา 

๒.๑ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

      - ถงัหมกัขนาด ๑๕๐ ลิตร พร้อมฝาปิดและเหลก็รัดครอบ เจาะรูใส่ก๊อกนาํขา้งกน้ถงั 

      - เศษขยะเปียกประมาณ ๔๐ – ๕๐ กิโลกรัม 

      - กากนาํตาลประมาณ ๑๐ ลิตร 

      - หวัเชือ EMจาํนวน ๑ ลิตร 

      - นาํเปล่า ๑๐๐ ลิตร 

 ๑     ๒ ๓ ๔ 

 

 

 

 

 

     ๕ 

 

 

 

๒.๑ วิธีการทํา 

   -  เติมนาํเปล่าลงไปในถงัประมาณ ๑๐๐ ลิตร 

   -  เทกากนาํตาลลงไปในถงัทีเตรียมไวป้ระมาณ ๕ ลิตร แลว้กวนให้ละลายเขา้กนั 

    -  ใส่หวัเชือ EM ลงไปในถงัประมาณ  ๑  ลิตร 

    -  คนส่วนผสมดงักล่าวให้เขา้กนั 

    -  นาํขยะเปียกเศษอาหารใส่ลงไปในถงัประมาณ ๕๐ กก. 

    นําเปล่า  

   ๑๐๐ ลิตร 



-๑๘- 

       -  คนใหเ้ขา้กนั ปิดฝา เก็บไวใ้นทีร่มหรือแดดพอดีๆ ทิงไวป้ระมาณ ๒ -๓ เดือน โดยใหเ้ปิดระบายอากาศ

และคนวสัดุหมกัทุกวนั 

    หลงัจากนนัประมาณ ๒ - ๓ วนั ใหส้ังเกตการเปลียนแปลงและปฏิกริยาการเจริญเติบโตของเชือจุลินทรีย์

บริเวณดา้นบนของวสัดุหมกัจะมีเยือสีขาวก่อตวัขึน 

 

เมือวสัดุหมกัเกิดการย่อยสลายไดด้ีแลว้สิงหนึงทีค่อยสังเกตคือเรืองของกลิน ถา้การหมกัเกิดความสมบรูณ์ 

กลินของนาํหมกัจะมีกลินหอมอมเปรียว จะไม่มีกลินเหมน็ ถา้มีกลินเหมน็ให้เติมกากนาํตาลลงไปอีก 

หลงัจากนนัประมาณ ๓ เดือน เมือไดน้าํหมกัชีวภาพทีสมบูรณ์แลว้ หากจะใหใ้ชผ้า้กรองเอานาํหมกันาํไปใช้

งานไดเ้ลย ส่วนกากเศษขยะเปียกก็นาํไปทาํปุ๋ ยหมกั เช่นเดียวกนักบัการใชเ้บสท ์ดีเอ็ม ในการหมกัขนัการทาํ

ปุ๋ ยหมกัก็เหมือนกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๙- 

ประโยชน์ของนาํหมักชีวภาพ 

๑. ดา้นการเกษตร 

– ใชฉี้ดพ่นหรือเติมในดินหรือนาํ ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ในดิน และนาํ 

– ใชเ้ติมในดิน ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดิน ทาํให้ดินร่วนซุย อุม้นาํไดดี้ และช่วยเพมิจาํนวนจุลินทรียใ์น

ดิน และนาํ 

– ช่วยเพมิอตัราการย่อยสลายสารอินทรียใ์นดิน และนาํ 

– ใชร้ดตน้พืชหรือแช่เมล็ดพนัธุ์ ท่อนพนัธุ์เพือเร่งการเกิดราก และการเจริญเติบโตของพืช 

– เป็นสารทีทาํหนา้ทีเหมือนฮอร์โมนพืช กระตุน้การเกิดราก และการเจริญเติบโต ทาํให้ผลผลิต และ

คุณภาพสูงขึน 

– ใชฉี้ดพ่นในแปลงเกษตร ช่วยตา้นแมลงศตัรูพืช ลดจาํนวนแมลงศตัรูพืชและกาํจดัวชัพืช 

– ใชฉี้ดพ่นในแปลงผกั ผลไม ้หรือผลผลิตต่างๆ เพือป้องกนัการทาํลายผลผลิตของแมลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๐- 

กระบวนการในการทํานํายาอเนกประสงค์จากนําหมักชีวภาพ 

จากเปลือกผลไม้ 

ศูนย์บริการจัดการขยะอย่างยังยืน 

กองบนิ ๔๑ 

 

ขันตอนและวิธีการทําโดยใช้ Bezt DM 

๑. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

         -  ถงัหมกัมีฝาปิด พร้อมเหลก็รัดครอบฝา   ขนาด ๑๕๐ ลิตร 

         -  ถงัสาํหรับใส่นาํ ๓ ใบ (สาํหรับลา้งเศษผลไม)้ 

         -  สาร Bezt DM  จาํนวน ๑ ซอง 

         -  นาํเปล่า  ๑๐๐ ลิตร 

         -  เปลือกผลไม ้ ประมาณ ๒๐ - ๓๐  กก. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ ๒ ๓ 

๔   ๕ 

   นาํเปล่า 

 ๑๐๐ ลิตร 



-๒๑- 

        ๒. วิธีการทํา 

                ๒.๑ นําเศษเปลือกผลไม้ทีเตรียมไว้มาล้างทําความสะอาดด้วยนําเปล่า ประมาณ ๒ - ๓ ครัง 

 

 

 

 

 

 

                    ๒. ๒ แล้วนําเศษเปลือกผลไม้ ใส่ภาชนะ ขึนมาพักตากไว้ประมาณ ๑๐ - ๒๐ นาที 

 

 

 

 

  

                      ๒.๓ เติมนาํเปล่าลงในถงัหมกัและเท สาร  Bezt DM  จาํนวน ๑ ซอง แลว้กวนวสัดุหมกัใหเ้ขา้กนั 

 

 

 

 

  

                       ๒.๔ ปิดฝาถงั ทิงไวป้ระมาณ ๗ - ๑๐ วนั สังเกตการพฒันาการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ซึงใช้

วิธีการสังเกตแบบเดียวกนักบัการหมกัเศษขยะเปียกเพือทาํนาํหมกัชีวภาพจากเศษขยะ เยอืสีขาวขึนทีหนา้ผิว

ของวสัดุหมกัซึงบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตของจุลินทรียแ์ละการทาํปฏิกริยาการทีดีของคุณภาพนาํหมกั 



-๒๒- 

 

 

 

 

                         ๒.๕ เมือไดน้าํหมกัทีสมบูรณ์แลว้ ใชผ้า้ขาวบางละเอียด กรองเอานาํหมกัดงักล่าวและบรรจุใส่

ภาชนะ หรือขวด สาํหรับใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

เมอืไดน้าํหมกัชีวภาพจากเปลือกผลไมม้าแลว้ เราก็จะทาํการผลิตนาํยาอเนกประสงค ์ซึงในการผลิต 

นาํยาอเนกประสงคด์งักล่าวนี จาํเป็นตอ้งมีการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ดงัต่อไปนี 

การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

๑. นาํหมกัชีวภาพทีไดจ้ากหมกัเศษเปลือกผลไมป้ระมาณ ๑๐ ลิตร 

๒. สารทาํฟอง BCAประมาณ .  กก. 

๓. สีผสมอาหารและกลิน 

๔. ขวดภาชนะสาํหรับบรรจุ 

๕. ภาชนะสําหรับผสมส่วนประกอบตา่งๆ 

๖. เหยอืกตวง วดั 

 

 

 

 

 

 



-๒๓- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

วิธีการทํานํายาอเนกประสงค์ 

๑. นาํสารก่อฟอง BCA ประมาณ ๐.๕ กก. ลงในถงัหรือภาชนะสาํหรับผสมวตัถุดิบ แลว้กวน

ใหล้ะเอียดจนเนือครีมกลายเป็นสีขาวขน้เนือครีมปกติเนือครีมหลงัจากทีกวนไดที้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

๒. เทนาํยาอเนกประสงคท์ีไดจ้ากการหมกัเปลือกผลไมล้งไปประมาณ ๑๐ ลิตร แลว้กวนให ้

 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๕ ๖ 



-๒๔- 

          วตัถุดิบทงัสองอยา่งเขา้กนัโดยละเอียดโดยไม่ใหมี้เม็ดฟองสีขาวกอ้นเลก็ๆเหลืออยู ่ และเพือไม่ใหเ้กิด

ฟองควรกวนวตัถุดิบดงักล่าวไปในทิศทางเดียวกนั 

 

๓. เติมสีผสมอาหารและแต่งกลินลงไป  

แลว้กวนให้เขา้กนัอีกครัง 

 

 

 

 

     ๔.   เสร็จแลว้เทลงใส่เหยอืกตวงและบรรจุใส่ขวดภาชนะทีเตรียมไว ้ นาํยาอเนกประสงคที์ไดจ้ะมี

ลกัษณะขุ่นและขน้ตามสีทีเราตอ้งการผสมลงไป  ตงัทิงไวป้ระมาณ ๓๐ นาที นาํยาอเนกประสงคจ์ะ

เริมทาํปฎิกริยาและใส่ไม่ขุ่น พร้อมนาํไปใชง้านไดเ้ลย 

 

 

 

 

 

 

 การนําไปใช้ประโยชน์นาํไปใชล้า้งทาํความสะอาดสุขภณัฑ ์คราบสกปรกต่างๆ 

                                                                     ก่อนทําความสะอาด 

 

 

 

 

                                                                            หลังทํา 

 

 



-๒๕- 

การนําไปใช้ประโยชน์ ลา้งรถทาํความสะอาดคราบสกปรก ก่อนทําความสะอาดหลงัทําความสะอาด 

 

 

              นอกจากนนัยงัสามารถนาํนาํยาอเนกประสงคไ์ปใช้ลา้งขดั ทาํความสะอาดพืนต่างๆ ลา้งจาน ทาํความ

สะอาดเช็ดกระจก โดยไม่ต้องสวมใส่ถุงมือหรือรองเท้า เนืองจากส่วนประกอบต่างๆดังกล่าวของนํายา

อเนกประสงค์ไม่มีสารเคมีอนัตราย เช่น สีผสมอาหาร ใช้แบบเป็นฟู้ดเกรด (Food Grade) เป็นของทีได้รับ

มาตรฐานทีรับรองว่าสิงนันๆ สามารถใช้กับการผลิตหรือสัมผสักับอาหารได้ โดยตามปริมาณทีกฎหมาย

กาํหนด ในสายการผลิตอาหาร เครืองดืม ยา เครืองสําอางค์ ก็ได้มีการใช้ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ทีเป็นฟู้ดเกรดตาม

มาตรฐานหรือกฎหมายกาํหนด ทงันีก็เพือผูบ้ริโภคมีความปลอดภัยจากสารเคมี ทีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย

นนัเอง ชนิดเดียวกนักบัลิปสติกทีผูห้ญิงนิยมใชก้นั จึงรับรองว่าปลอดภยัไร้สารเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๒๖- 

 

จุดเยยีมชมกจิการ ศูนย์บริหารจัดการขยะอย่างยังยืน 

กองบิน ๔๑ 

 

จุดที ๑ กระบวนการนาํขยะเปียกมาทาํนาํหมกัชีวภาพ 

จุดที ๒ กระบวนการคดัแยกขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆเพือเพมิมูลค่า 

จุดที ๓ กระบวนการทาํปุ๋ ยหมกัจากกากเศษขยะเปียก 

จุดที ๔ แปลงสาทิตทดลอง 

- ทดสอบคุณภาพของปุ๋ ยหมกัจากเศษกากขยะเปียก 

- ทดสอบคุณภาพของนาํหมกัชีวภาพใชเ้ป็นปุ๋ ยทางใบและบาํรุงดิน 

- ทดสอบคุณภาพนาํหมกัชีวภาพใชเ้ป็นยาฆ่าหญา้ กาํจดัศตัรูพืช 

การทดลอง 

 นาํปุ๋ยหมกัจากกากเศษขยะเปียกรองพืนผสมเครืองปลูกลงในแปลงผกัเพือทดความเค็มของปุ๋ ย

หมกัใน อตัราส่วน ๕ ตารางเมตรต่อปุ๋ ยหมกั ๕๐ กิโลกรัม 

                                                                                   

           ระยะเวลา ๔ วนั                                                                  ระยะเวลา  ๗  วนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๗- 

 

 
          ตารางเปรียบเทียบกระบวนการจัดทำน้ำหมักจุลินทรียชีวภาพ สูตรที่ ๑ และ ๒ 

ลำดับ                รายการ           สูตรท่ี ๑     สูตรที่ ๒    หมายเหตุ 
 น้ำหมัก 
Bezt Dm 

     น้ำยา
อเนกประสงค 

 น้ำหมัก EM 

  ๑ วัสดุอุปกรณ     
 - ถังหมัก ขนาด ๑๕๐ ลิตร    ๓ ถัง       -     ๓ ถัง ไมรวมใน

คาใชจาย 
(งบประมาณ) 

 - ถังหมัก ขนาด ๕๐ ลิตร       -    ๓ ถัง         - “....................” 
 - สาร Bezt Dm   ๑ ซอง   ๑ ซอง         -  
 - น้ำเปลา ๑๐๐ ลิตร  ๕๐ ลิตร   ๑๐๐ ลิตร  
 - EM      -       -       ๑ ลิตร  
 - กากน้ำตาล      -       -     ๑๐ ลิตร  
 - เศษและเปลือกผลไม      - ๒๐ - ๓๐     

   กก. 
       -  

 - เศษผัก/เศษอาหาร ๔๐ – ๕๐  
   กก. 

     -   ๔๐ – ๕๐  
      กก. 

 

  ๒ ระยะเวลาในการหมัก (วัน/เดือน)  ๘ – ๑๐  
   วัน 

 ๗ – ๑๐  
   วัน 

  ๒ – ๓ เดือน  

   เก็บไวใชประโยชน           ๒ ป ไมหมดอายุ       ๒ ป  
   ๓ งบประมาณ ๒๗๐ บาท  ๒๗๐ บาท   ๑๕๗ บาท  
      สาร 

Bezt Dm 
๒๗๐ บาท 

   กากน้ำตาล ๙๕ 
บาท + หัวเชื้อ 
EM ๖๒ บาท  
= ๑๕๗ บาท 

 

   ๔ ปริมาณหัวเชื้อ/ผลลัพธ  ๘๐ ลิตร ๕๐ ลิตร   ๘๐ ลิตร  
   ๕ สรุป/ขอเปรียบเทียบ สูตรท่ี ๑ ใชระยะเวลาในการหมักสั่น/งบประมาณมาก 
  สูตรท่ี ๒ ใชระยะเวลาในการหมักนาน/งบประมาณนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๒๘- 

 

             การจัดทำสถิต เก็บขอมูล และการประเมินผล 
 

                                           รวบรวมขอมูลปริมาณขยะประจำวัน 

บันทึกขอมูล 

 - สมุดบันทึกประจำวัน 

 - ระบบคอมพิวเตอร 

 

 

 
 

         ประมาณขยะในแตละวัน ๓๕๐ - ๔๐๐ กิโลกรัม 

 
 



-๒๙- 

                                             แบบประเมินความพึงพอใจ 

                             โครงการ Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑ 

              โปรดทำเครื่องหมาย   /    ลงในชอง           ที่ตรงกับความคิดของทานมากที่สุด 

สวนที่ ๑  ขอมูลทั่วไป 

เพศ                 ชาย                   หญิง 

ชั้นยศ              น.ต. – น.อ.                 ร.ต. – ร.อ.              จ.ต. – พ.อ.อ.             ลูกจางประจำ 

                      พนักงานราชการ           ครอบครัวขาราชการ 

สวนที่ ๒  ความพึงพอใจการดดำเนินโครงการ Wealth Out Waste (WOW) Project บน.๔๑                   

            ทานมีความพึงพอใจในการดำเนนิโครงการ ศนูยบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน บน.๔๑ 

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

ที่ รายการประเมิน                ระดับความพึงพอใจ 
มากที
สุด 

 มาก  ปาน   
 กลาง 

นอย นอยที่สุด 

๑ ถงัใสขยะที่ คณก.ฯ แจกใหแก
ขาราชการ สำหรับทิ้งขยะเปยกใน
บานพัก 

     

๒ ความเหมาะสมของจุดตั้งถังขยะ
สวนกลางที่สำหรับรวมทิ้งขยะเปยก 
(หนาเรือนแถวบานพัก) 

     

๓ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเก็บขยะ 
และหวงระยะเวลาการเก็บในแตละวัน  
มีความเหมาะสมหรือไม 

     

๔ การดูแลความสะอาด ณ จุดท้ิงและเก็บ
ขยะของเจาหนาที่ 

     

๕ มารยาท และการบริการของ เจาหนาที่      
๖ 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 เพ่ือใหขาราชการ บน.๔๑ รูจักการคัดแยกขยะอยางถูกวิธี โดยการคัดแยก กระดาษ พลาติก ขวด  

             และเศษเหล็กตาง ๆ (ขยะรีไซเคิล) ออกจากขยะเปยกและเศษอาหาร และนำมาขายยังธนาคาร 

             ขยะของ บน.๔๑  

แนวความคิด  ขยะมีประโยชนและมีคา ถาคัดแยกอยางถูกวิธี 

ผลลัพธ   เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหขาราชการ บน.๔๑ มีวินัยในการทิ้งขยะ การคัดแยก อยางถกูวิธ ี 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ศนูยบ์รหิารจดัการขยะอย่างยงัยืน  กองบิน ๔๑ 

คณก.Wealth Out Waste Project Wing  41 

       ขยะรีไซเคิล 

 ธนาคารขยะกองบิน ๔๑ (รบัซือ-ขาย) 

กระดาษ 

พลาสติก 

ขวดแกว้ 

เศษเหล็ก 

อืน ๆ 

บรษิัท วงษ์พาณิชย/์ผูร้บัซือ 
   กระบวนการคดัแยก 



-๓๑- 

การดําเนินกจิกรรม ธนาคารขยะ บน.๔๑ 

                                               จัดตงัขึนตังแต่ ๑๓ ม.ค.๖๔ - ปัจจุบนั 

 

 

      
                                                                        

                                    คณก.Wealth Out Waste Project Wing  41 

 

 

 

 

 

 



-๓๒- 

 

 

 
              ผบ.บน.๔๑ และ เสธ.บน.๔๑ นำขยะรีไซเคิล  

                       มาขายยัง ธนาคาร บน.๔๑ 

 



 
-๓๓- 

                                             

                                               

                                                 

          ขา้ราชการ บน.๔๑ นําขยะรีไซเคิล มาขาย ณ ธนาคารขยะ บน.๔๑ 

 

                     กิจกรรมของธนาคาร ขยะ บน.๔๑ 

           เปดทำการทุกวันพุธ ตั้งแตเวลา ๑๕๐๐ – ๑๘๐๐ 



-๓๔- 

                          การรับซื้อขยะรีไซเคลิ 
กระบวนการในการคัดแยกขยะรีไซเคลิเพือเพิมมูลค่า 

ศูนย์บริหารจัดการขยะอย่างยังยืน 

กองบนิ ๔๑ 

         จากการทีศูนยบ์ริหารจดัการขยะอยา่งยงัยืน กองบิน ๔๑ ไดด้าํเนินจดัตงัธนาคารขนึเพือส่งเสริมและปลูกฝังสร้างจิตสาํนึก

ให้กับขา้ราชการในเรืองการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนภายในกองบิน ๔๑ และบริหารจดัการขยะในครัวเรือนให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยการนาํมาแลกเป็นไข่หรือมาม่า  เมือรับขยะมาจากธนาคารขยะแลว้ ในส่วนของศูนยบ์ริหาร

จดัการขยะ ฯ จะดาํเนินกรรมวธีิในการคดัแยกขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ รวบรวมเก็บไวเ้มือไดป้ริมาณทีมากเพยีงพอแลว้ ก็จะ

ส่งไปจาํหน่ายให้กบัโรงงานผูรั้บซือต่อไป และนาํรายไดด้งักล่าวนนักลบัมาใชจ้่ายหมุนเวียน พฒันา ภายในศูนยบ์ริการจดัการ

ขยะอยา่งยงัยืน กองบิน ๔๑ ต่อไป 

 

 

ดว้ยทรัพยากรและพืนทีทีมีจาํกดัความหนาแน่นของชุมชนบวกกบัจาํนวนผูพ้กัอาศยั ทาํใหป้ระเภทของขยะรีไซเคิลทีมีอยู่

ภายในกองบิน ๔๑ มีอยู่ ๔ ประเภทใหญ่ๆ  ดงันี 

        ๑.การคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก  

ขยะรีไซเคลิประเภทขวดพลาสติก 

ก่อนอืนเราตอ้งมีความรู้ในเรืองของการจาํแนกประเภทของขวดพลาสติกก่อนว่าอนัไหนจดัอยู่ในประเภทไหน ซึงบรรจุภณัฑ์

พลาสติกต่าง ๆ ทีเราใชก้นัในชีวิตประจาํวนัสามารถนาํไปรีไซเคิลให้กลบัมาเป็นของทีใชป้ระโยชน์ไดอี้กครังดว้ย พลาสติกทีรี

ไซเคิลไดจ้ะมีทงัหมด ๗ ประเภทดว้ยกนั สังเกตไดจ้ากสัญลกัษณ์ลูกศรวิงวนเป็นรูปสามเหลียมดา้นเท่าทีมีอยู่บนบรรจุภณัฑ์

หรือฉลากของบรรจุภณัฑ์ โดยสัญลกัษณ์นีจะช่วยให้เราคดัแยกพลาสติกไดส้ะดวกและง่ายมากขึน  

 

 

 

 



-๓๕- 

  เบอร์ 1 PET,PETE คือ โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate) เป็น

พลาสติกใส เหนียวทนทาน ป้องกนัการซึมผา่น นาํหนกัเบา เราจะพบพลาสติกประเภทนีบ่อยมาก ๆ ส่วนใหญ่จะเป็น

ขวดนาํดืม ขวดนาํอดัลม นาํมนัพชื ถุงขนม เป็นตน้ แมจ้ะเป็นพลาสติกทีมีความปลอดภยัแต่ก็ไม่ควรนาํกลบัมาใชซ้าํ 

สามารถนาํไปรีไซเคิล เป็นเส้นใยสาํหรับทาํเสือกนัหนาว พรม ใยสังเคราะหใ์นหมอน ถุงหูหิว หรือกระเป๋า เป็นตน้ 

 เบอร์ 2 HDPE คือ โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) เป็น

พลาสติกแขง็ทนทาน แตกยาก ทนต่อการทาํละลายและความร้อน นิยมใชท้าํขวดนม ขวดนาํผลไม ้โยเกิร์ต ขวดนาํยา

ทาํความสะอาดต่าง ๆ ขวดแชมพ ูถุงพลาสติกหูหิว โต๊ะเกา้อี หรือถงันาํมนัรถยนต ์เป็นตน้ จดัว่าเป็นพลาสติกที

ปลอดภยัไมมี่สารเคม ี

สามารถนาํมารีไซเคิล เป็นขวดนาํมนัเครือง ท่อหรือลงัพลาสติก ไมเ้ทียมทาํรัว เป็นตน้ 

 เบอร์ 3 PVC คือ โพลีไวนิลคลอไรด ์(Polyvinylchloride) เป็นพลาสติกทีทนทานต่อ

สารเคมีและการขดัถู ใชท้าํท่อนาํประปา สายยาง แผน่ฟิลม์ห่ออาหาร แผน่พลาสติกทาํประตู หนา้ตา่งและหนงัเทียม 

เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น ถุงหูหิวขนาดเลก็ ไปจนถึงอุปกรณ์สาํนกังาน พลาสติกชนิดนีมีสารเคมีทีเป็นพษิปะปนอยู ่เมือ

ถูกเผาไหมจ้ะปล่อยสารพิษออกมาจึงไม่ควรทาํลายดว้ยการเผา และไม่ควรให้อาหารหรือนาํดืมสมัผสักบัพลาสติก 

PVC โดยเฉพาะการนาํอาหารร้อน ๆ ใส่ลงในถุงหูหิวโดยตรงสามารถนาํมารีไซเคิล ต่อเป็นท่อนาํประปา กรวยจราจร 

เฟอร์นิเจอร์ มา้นงัพลาสติก เป็นตน้ 

  เบอร์ 4 LDPE คือ โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตาํ  



 -๓๖- 

(Low Density Polyethylene) มีลกัษณะใส นิม เหนียว ยืดหยุน่ ทนความเยน็ถึง -70 องศาเซลเซียส แต่ไม่ทนความร้อน ส่วน

ใหญใ่ชท้าํฟิลม์ห่ออาหารหรือห่อสิงของ ถุงเยน็สาํหรับแช่แขง็ ถุงขนมปัง เป็นตน้ แมส่้วนใหญ่พลาสติกชนิดนีจะ

ค่อนขา้งปลอดภยัแต่ก็ไม่ควรนาํกลบัมาใชซ้าํ 

สามารถนาํมารีไซเคิล เป็นถุงหูหิวพลาสติกแบบบาง ถุงดาํสาํหรับใส่ขยะ ถงัขยะ กระเบืองปูพนื เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ 

  เบอร์ 5 PP คือ โพลีโพรพลีิน (Poly propylene) เป็นพลาสติกใส ปลอดภยัจากสารเคมี

อนัตราย ทนต่อความร้อนสูง จึงนิยมใชท้าํภาชนะบรรจุอาหารร้อน จาน ชาม กล่องใส่อาหาร หลอดดูดนาํ รวมถึงถงั 

ตะกร้า กระบอกนาํแช่เยน็ ขวดบรรจุยา เป็นตน้ ส่วนใหญแ่ลว้พลาสติกชนิดนีเขา้ไมโครเวฟไดแ้ต่ก็ตอ้งตรวจดู

สัญลกัษณ์ไมโครเวฟอกีทีเพือความชวัร์ 

สามารถนาํมารีไซเคิล เป็นกล่องแบตเตอรี ชินส่วนในรถยนต์ และไมก้วาดพลาสติก เป็นตน้ 

  เบอร์ 6 PS คือ โพลีสไตรีน (Polystyrene) มีลกัษณะโปร่งใส ไอนาํสามารถผา่นเขา้

ไปได ้ราคาถูก นาํหนกัเบา เปราะและแตกหกัง่าย นิยมใชท้าํภาชนะบรรจุของใช ้พลาสติกใชค้รังเดียวทิง เช่น จาน 

ชาม ชอ้นส้อม โฟม แกว้ พลาสติกชนิดนีสามารถปล่อยสารก่อมะเร็งไดเ้มือโดนความร้อน จึงไม่ควรนาํมาใชซ้าํใน

ระยะยาว 

สามารถนาํมารีไซเคิล เป็นไมแ้ขวนเสือ ไมบ้รรทดั แผงสวิตช์ไฟ ฉนวนความร้อน แผงไข่ รวมถึงเครืองมือเครืองใช้

ต่าง ๆ 

  เบอร์ 7 Other หรือพลาสติกอืน ๆ เช่น PC หรือ โพลีคาร์บอนเนต (Polycarbonate) มี

ลกัษณะใส แข็ง และทนทาน ส่วนใหญพ่บบ่อยในส่วนประกอบของแว่นกนัแดด, เคสไอพอด, เคสคอมพิวเตอร์, เสือ

กนักระสุน, ขวดแกลลอน 5 ลิตร แมก้ระทงัขวดนมเด็ก โดยปกติแลว้พลาสติกชนิดนีจะมีสาร BPA ทีเป็นอนัตรายตอ่

ร่างกายปะปนอยู ่โดยเฉพาะเมือถูกความร้อน เขา้ไมโครเวฟ หรือโดนสารกดักร่อนทีมีฤทธิแรงก็จะยงิปล่อยสาร BPA 

หรือ Bisphenol A ออกมาปนเปือนมากขนึ จึงควรใชพ้ลาสติกชนิดนีดว้ยความระมดัระวงัหรือหลีกเลียง 

สามารถนาํมารีไซเคิล เป็นขวดนาํ กล่องและถุงบรรจุอาหาร กระสอบปุ๋ ย ถุงขยะ เป็นตน้ 



 -๓๗- 

   เมือเราจาํแนกประเภทของขวดพลาสติกไดแ้ลว้ ก็มาดูในเรืองของสีของขวดพลาสติก เพราะราคาทีโรงงานเขารับ

ซือของขวดพลาสติกแต่ล่ะอยา่งแต่ล่ะประเภทราคาแตกต่างกนั 

ดงันนัการคดัแยกประเภทสีของขวดพลาสติก คดัแยกออกไดด้งันี 

๑.๑ ขวดพลาสติกสีใส่(PETE) 

ลา้งทาํความสะอาด เพือเพมิมูลคา่ราคาจะต่างจากขวดพลาสติกทีสภาพปกติเมือส่งจาํหน่ายแกะเอาฝาพลาสติกออก

แลว้บีบอดัขวดให้แบนเพอืลดพนืทีในการจดัเก็บไว ้

 

 

 

  

 

                  ๑.๒ ขวดพลาสติกสีขุ่น (HDPE) 

                              ถา้ลา้งทาํความสะอาด เพือเพมิมูลค่าราคาจะต่างจากขวดพลาสติกทีสภาพปกติเมือ 

ส่งจาํหน่ายแกะเอาฝาพลาสติกออกแลว้บีบอดัขวดให้แบนเพอืลดพนืทีในการจดัเกบ็ไว ้

 

 

 

 

 

 

                     ๑.๓ ขวดพลาสติกประเภทรวมสี 

ขวดพลาสติกอืนๆทีไม่ใช่แบบใสและแบบขุ่น คละกนัรวบรวมจดัไวเ้ป็นประเภทขยะรีไซเคิลขวด

พลาสติกประเภทรวมสี เช่นขวดพลาสติกนาํอดัลม มิริดา้แฟนตา้เอส 

 

 

 

 



 

-๓๘- 

        ๒.  การคัดแยกขยะรีไซเคลิประเภทขวดแก้ว 

ขยะรีไซเคลิประเภทขวดแก้วแกว้เป็นผลิตภณัฑที์ทาํมาจากทรายโดยมีหินปูนและโซดาไฟเป็นส่วนผสม โดยนาํมาหลอมและ

ขึนรูปเป็นภาชนะต่างๆ เช่น แกว้นาํ ขวดอาหารและเครืองดืม ฯลฯ แกว้เป็นวสัดุทีไม่สามารถย่อยสลายได ้ขวดแกว้ทุกประเภท

สามารถนาํมารีไซเคิลไดแ้ต่ขวดแกว้แต่ละประเภทแต่ละสีจะมีราคาต่างๆ คือ ขวดแกว้สีขาวจะมีราคาดีทีสุด รองลงมาคือสีชา

และสีเขียว ถา้เป็นขวดดีไม่แตกก็จะไดร้าคาสูงกว่าขวดแตกหรือเศษแกว้ ดงันนัควรมีการคดัแยกแกว้ออกตามสีและถา้ลา้งทาํ

ความสะอาดก็จะเพิมมูลค่าราคาจะดีกว่าขวดสภาพปกติขวดแกว้ทีเป็นใบควรแยกสีและใส่กล่องเดิมจะไดร้าคาดีกว่า เช่น ขวด

เบียร์ชา้ง เบียร์ลีโอ เบียร์สิงห์ เป็นตน้ 

 

 

 

ขวดแกว้ดี จะถูกนาํมาคดัแยกชนิด สี และประเภททีบรรจุสินคา้ ไดแ้ก่ ขวดแม่โขง ขวดนาํปลา ขวดเบียร์ ขวดซอส ขวดโซดา

วนัเวย ์ขวดนาํดืมชูกาํลงั ขวดยา ขวดนาํอดัลม ฯลฯ การจดัการขวดเหล่านีหากไม่แตกบินเสียหาย จะถูกนาํกลบัเขา้โรงงานเพือ

นาํไปลา้งให้สะอาดและนาํกลบัมาใชใ้หม่เรียกว่า “Reuse 

          ขวดแกว้ทีมีราคาตาํให้ทาํการคดัแยก ๑.สีขาว ๒. สีแดง ๓. สีนาํตาล และทุบแตกเป็นชินเลก็เอาไปขายเป็นเศษแกว้แยกสี

ยิงเป็นชินเล็กเท่าไหร่จะยิงดีแยกตามสีใส่ถุงพลาสติกหรือใส่ถุงปุ๋ ย การทาํอย่างนีจะเป็นการประหยดัพืนทีในการจดัเก็บ

สําหรับขวดแกว้ทีราคาตาํ เช่นขวดโซดา ขวดเครืองดืมชูกาํลงัต่างๆ โดยเทคนิคการทุบแกว้ให้ใช้มือจบัตรงคอขวดและยกตี 

๔๕ องศาให้กน้ขวดมากระทบกึงกลางของเป้าหมายขวดทีถูกตี 

 ขวดจะแตกไดโ้ดยง่ายดายและไม่กระเด็นสวนขึนมาทาํให้เกิดอนัตราย แต่ถา้ใชค้อ้นตขีวด เศษขวดจะกระเด็นยอ้นมาใส่ตวัเรา 

ทาํให้เกิดอนัตรายได ้

 

 

 

 

 



-๓๙- 

 

๓. การคัดแยกขยะรีไซเคลิประเภทกระดาษ 

การจัดการขยะประเภทกระดาษ 

          กระดาษแต่ละประเภทมีราคารับซือไม่เท่ากนั ถา้ขายรวมๆ กนัก็จะไดร้าคารวมอยา่งตาํเพียงกิโลกรัมละ ๑ บาท และที

สาํคญักระดาษทนีาํมากขายจะตอ้งไม่เปือนคราบนาํมนัต่างๆ ดงันนัจึงควรมีการแยกประเภทกระดาษก่อนทีจาํนาํไปขายตาม

ประเภทดงันี 

 

     -  กระดาษแข็งกล่องนาํตาล 

     - กระดาษยอ่ยและหนงัสือเล่มทวัไป 

     -  กระดาษขาวสาํนกังาน 

     -  กระดาษหนงัสือพิมพ ์

     -  สมุดโทรศพัท ์

     -  กระดาษสมุดนกัเรียน 

     -  กล่องยเูอชที 

๔. การคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทโลหะ 

โลหะหลากหลายชนิดสามารถนาํมารีไซเคิลไดโ้ดยการนาํมาหลอมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ ์

สามารถแบ่งโลหะออกได ้๓ กลุ่มใหญ่ คือ 

          -  โลหะประเภทเหล็ก เหล็กสามารถนาํมารีไซเคิลไดท้กุชนิด สามารถแบ่งไดเ้ป็น ๓ 

ประเภท 

คือ เหลก็หล่อ เหลก็หนา และเหลก็บาง ราคราซือขายจะต่างกนัตามประเภทของเหลก็ ซึงพอ่คา้รับซือของเก่าจะทาํการตดัเหลก็

ตามขนาดต่างๆ ตามทีทางโรงงานกาํหนดเพือสะดวกในการเขา้เตาหลอมและการขนส่ง 

          -  โลหะประเภทอะลมิูเนียม  แบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ประเภทคือ (๑) อะลมิูเนียมหนา เช่น 

อะไหล่ 

เครืองยนต์ ลูกสูบ อะลูมิเนียมอลัลอย ฯลฯ (๒) อะลูมิเนียมบาง เช่น หมอ้ กะละมงัซักผา้ ขนันาํ กระป๋องเครืองดืม ฯลฯ ราคา

ซือขายโลหะประเภทอะลูมิเนียมมีราคาตังแต่ ๑๐ บาท ถึง ๔๕ บาท แล้วแต่ประเภท อะลูมิเนียมหนาจะมีราคาแพงกว่า

อะลูมิเนียมบาง แต่ขยะอะลูมิเนียมทีพบมากในกองขยะส่วนใหญจ่ะเป็นพวกกระป๋องเครืองดืม เช่น กระป๋องนาํอดัลม กระป๋อง 



-๔๐- 

เบียร์  โดยเฉพาะกระป๋องนาํอัดลมจะเป็นขยะทีมีปริมาตรมาก ดงันันก่อนนาํไปขายควรจะอดักระป๋องให้มีปริมาตรเล็กลง

เพือทีจะไดป้ระหยดัพืนทีในการขนส่ง สําหรับการรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียมนนัพ่อคา้รับซือของเก่าจะทาํการอดักระป๋อง

อะลูมิเนียมให้มีขนาดตามทีทางโรงงานกาํหนดมา กระป๋องอะลูมิเนียมสามารถนาํกลบัมารีไซเคิลซือไดห้ลายๆ ครัง ไม่มีการ

กาํจดัจาํนวนครังของการผลิต เมือกระป๋องอะลูมิเนียมถูกส่งเขา้โรงงานแลว้จะถูกบดเป็นชินเล็กๆ แลว้หลอมให้เป็นแท่งแขง็ 

จากนนันาํไปรีดให้เป็นแผน่บางเพือส่งต่อไปยงัโรงงานผลิตกระป๋องเพือผลิตกระป่องใหม่ 

         -  โลหะประเภททองเหลือง ทองแดง และ สแตนเลสโลหะประเภทนีมีราคาสงูประมาณ 

กิโลกรัม ล่ะ  บาท โดยทองเหลืองสามารถนาํมากลบัมาหลอมใหม่ โดยทาํเป็นพระ ระฆงั อุปกรณ์สุขภณัฑต์่างๆ ส่วน

ทองแดงกน็าํกลบัมาหลอมทาํสายไฟไดใ้หม ่

         - ปัจจยัสาํคญัในการรีไซเคิลวสัดปุระเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโลหะ พลาสติก กระดาษ แกว้ 

ก็คือจะตอ้งแยกประเภทของขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดออกจากกนัไม่ให้ปนกนั และทาํความสะอาดวสัดุก่อนทีจะ

นาํไปขาย ถา้เป็นกระป่องกค็วรจะทาํการอดัเพือลดปริมาตรของขยะก่อนทีจาํนาํไปขาย 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-๔๑- 

ผลการดำเนินการ 

            การดำเนินการของ ศูนยบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน บน.๔๑ ไดสรางความเปลี่ยนแปลงดานการ

จัดการขยะใน บน.๔๑ ไดอยางเห็นผลและเปนรูปธรรมอยางชัดเจน ไมวาจะเปนการทิ้ง การแยกขยะ รวมทั้งปลูก

จิตสำนึกใหแกขาราชการ บน.๔๑ เบี้องตนเพ่ือตอยอดไปสูการบริหารจัดการที่ดีตอไปในอนาคต 

 

                                                         
                                                       แยกขยะเปียก/เศษอาหารออก 

 

                
                             กอน                                                  หลัง 

 

               “ท้ิงขยะอยางมีวินัย รวมใจกันดูแล” 

 

 



 
-๔๒- 

 
 ประโยชนที่ไดรับ 
          ชวยลดปริมาณขยะ เพราะเมื ่อแยกขยะรีไซเคิลได จะเหลือขยะจริง ๆ เพื ่อนำไปกำจัดนอยลง 
ใชงบประมาณการกำจัดขยะนอยลง สามารถนำงบประมาณไปพัฒนาดานอื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได รวมทั้ง
ชวยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร โดยการรีไซเคิล ซึ่งบางอยางสามารถขายและเพิ่มรายไดเล็ก ๆ  
นอย ๆ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการแยกขยะใหแกขาราชการ บน.๔๑ อีกทางหนึ่ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                            


