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ขั้นตอนและวิธีการก าจัดขยะอินทรีย ์
และขยะเปียกในครัวเรือน 

      จัดเตรียมภาชนะหรือเศษ
วัสดุภาชนะเหลือใช้ เช่น ถังสี ถัง
พลาสติ ก ใช้ แล้ ว  ขนาดของ
ภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะใน
ครัวเรือน หากมีมากก็ใช้ภาชนะ
ที่ มี ขนาดใหญ่ ขึ้ นตามความ
เหมาะสม  (ภาชนะที่ใช้อาจเป็น
ถังพลาสติกหรือภาชนะอื่นๆ ที่มี
ฝาปิด) 

1 

2       เจาะรูหรือตัดภาชนะดังกล่าว
ที่ก้นถังแล้วขุดหลุมขนาดความลึก 
2 ใน 3 ส่ วนของความสู งของ
ภาชนะน าภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่
ในหลุมที่ขุด ทั้งนี้หากมีปริมาณขยะ
อินทรีย์เกิดขึ้นมากและมีพื้นที่เหลือ 
สามารถท าได้มากกว่า 1 จุด 

      น า เศษอาหาร  เศษผั ก
ผลไม้  ใบไม้  และเศษหญ้าที่
เหลือมาเทใส่ในถังที่ฝังไว้ และ
ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด 

3 

4      จุลินทรีย์ในดิน, ไส้เดือนใน
ดินจะท าการย่อยเศษอาหารใน
ภ า ช น ะ ใ ห้ ก ล า ย เ ป็ น ปุ๋ ย 
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณ
ขยะเปียก) หากมีกลิ่นเหม็น
สามารถเติมน้ าหมัก EM หรือ
เอาเศษหญ้าและใบไม้ขนาดเล็ก
มากลบผิวชั้นบน 

5      เมื่อปริมาณเศษอาหารถึง
ระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุดไว้ ให้
เอาดินกลบ แล้วย้ายถังไปท า
ตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป 

ขั้นตอนและวิธีการก าจัดขยะอินทรีย ์
และขยะเปียกในครัวเรือน 

      จัดเตรียมท่อซีเมนต์เหลือใช้ 
หรือจัดท าคอกไม้ล้อมรอบต้นไม้
หรือสเวียน ไว้ส าหรับรองรับขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียก  

1 

3      น าขยะอินทรีย์ ขยะเปียก 
เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษ
หญ้า เศษใบ้ไม้เทใส่ในจุดที่ได้
จัดเตรียมไว้ตามข้อ 1 

      รองท่อซีเมนต์ด้วยอิฐหรือวัสดุ 
เพื่ อยกฐานของท่อ ซี เมนต์ ให้ มี
ช่องว่างอากาศ หลังจากนั้นให้เติม
ดินหรื อ ใบ ไม้ล ง ไปที่ ฐานวงล้ อ
ซีเมนต ์

2 

      น าเศษใบไม้แห้งมาโรย
ปิด เพื่อเป็นการป้องกันกลิ่น
เหม็นและป้องกันแมลงต่าง ๆ 
โดยสามารถเติมน้ ายา EM 
เพื่ อ ป้ อ งกั นกลิ่ น แล ะ เ ร่ ง
ปฏิกิริยาการหมักได้อีกด้วย 

4 

5       พลิกกลับหรือเกลี่ยกอง
เศษขยะอินทรีย์ห รือขยะ
เปียก เป็ นประจ า เพื่ อ เติ ม
อากาศให้กับจุลินทรีย์น าไปใช้
ในกระบวนการย่อยสลาย 
เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็จะได้
ดิ น ห รื อ ปุ๋ ย ที่ มี คุ ณสม บั ติ
เหมาะแก่การปลูกพืช 

ภาพตัวอย่างจากต้นแบบการจัดการขยะ ชุมชนบ้านป่าบุก  อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะมีพิษ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
www.dla.go.th 



ขยะมูลฝอย คือ ของเหลือทิ้งจากการใช้สอย

ของมนุษย์ซึ่งเกิดจากการอุปโภค บริโภค และ

กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน  

แต่หากมีการคัดแยกก่อนที่จะทิ้ งเ พ่ือน า

กลับมาใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้จะมีคุณค่าหรือ

มูลค่าเพ่ิมข้ึน   

ขยะมูลฝอย  

ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งตามลักษณะทาง
กายภาพของขยะได้เป็น 4 ประเภท ได้แก ่
ขยะอินทรีย์ หรือ ขยะย่อยสลายได้ 
ขยะรีไซเคิล 
ขยะทั่วไป 
ขยะพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ซึ่งแต่ละประเภท หากเรามีการคัดแยกขยะ
แล้ว จะท าให้เราสามารถจัดหาวิธีในการน าไป
จัดการและก าจัดได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม
และสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีก 

ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้ 

ขยะรีไซเคิล 

ขยะทั่วไป 

ขยะอันตรายหรือมีพิษจากชุมชน 

คือ สิ่งที่ย่อยสลายได้ง่าย สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ 
เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร หญ้า ใบไม้ 
ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น 

คือ สิ่งที่ยังมีประโยชน์สามารถน าไปแปรรูปกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ ขวดและกระป๋อง
เครื่องดื่ม ถุงพลาสติก เศษพลาสติก เศษโลหะอลูมิเนียม 
ยางรถยนต์ แผ่นซีดี กล่องเครื่องดื่ม 

คือ สิ่ งที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตราย 
วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อน วัตถุติดเชื้อและวัตถุไวไฟ เช่น 
ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ ภาชนะ
บรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือ
สารเคมี เป็นต้น 

คือ ขยะประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น มีลักษณะที่
ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ ใหม่  เช่น  ถุ งพลาสติกใส่ขนม ถุ งบรรจุ
ผงซักฟอก ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษ
อาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยสเ์ปื้อนอาหาร เป็นต้น 

3 ช. 
ใช้น้อย 

ใช้ซ้ า 

แปรรูปการใช้ 

มาตรการ 

ใช้น้อย (Reduce)  

ใช้ซ้ า (Reuse)  

แปรรูปการใช้ (recycle) 

ใ ช้ ภ า ช น ะ อื่ น
ทดแทน เช่น น าถุง

ผ้า  ตะกร้า ใส่ ของ 
หรือห้ิวป่ินโตไปซ้ือ

กับข้าวและอาหาร  

ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม 
เช่น น้ ายาล้างจาน 

น้ ายาท าความสะอาด 
ถ่านไฟฉายชนิดชาร์จ

ใหม่ได้ ฯลฯ 

ลดการใช้บรรจุภัณฑ์
ที่ย่อยสลายยาก เช่น 

ถุงพลาสติกและกล่อง

โฟม 

การน าสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าน าเศษ

วัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงใช้ประโยชน์ หรือเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ าได้หลาย ๆ คร้ัง แทนผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คร้ังเดียวทิ้ง   เช่น การใช้กระบอกน้ าแทนน้ าขวด 

การใช้กระดาษสองหน้า  เป็นต้น 

การน าวัสดุที่ยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาเข้าสู่

กระบวนการผลิตตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อน า

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือสร้างมูลค่า เช่น การคัดแยกขยะ 

เช่น ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติกและโลหะเพื่อน าไปขายให้ร้าน

รับซื้อของเก่า หรือซาแล้ง การน าเศษวัสดุหรือกล่องนมมาแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 



จุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรอืน 
ณ … 

ขยะอินทรีย์และขยะเปียก  
หมายถึง ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ ส่วนใหญ่เกิด
จากกิจกรรมการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน 
และสามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษเหลือ
อาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ หญ้า ใบไม้ ซากพืช 
ฯลฯ 

ขั้นตอนและวิธีการก าจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน 

      จัดเตรียมภาชนะหรือเศษ
วัสดุภาชนะเหลือใช้ เช่น ถังสี ถัง
พลาสติ ก ใช้ แล้ ว  ขนาดของ
ภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะใน
ครัวเรือน หากมีมากก็ใช้ภาชนะ
ที่ มี ขนาดใหญ่ขึ้ นตามความ
เหมาะสม  (ภาชนะที่ใช้อาจเป็น
ถังพลาสติกหรือภาชนะอื่นๆ ที่มี
ฝาปิด) 

1 

2       เจาะรูหรือตัดภาชนะดังกล่าว
ที่ก้นถังแล้วขุดหลุมขนาดความลึก 
2 ใน 3 ส่ วนของความสู งของ
ภาชนะน าภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่
ในหลุมที่ขุด ทั้งนี้หากมีปริมาณขยะ
อินทรีย์เกิดขึ้นมากและมีพื้นที่เหลือ 
สามารถท าได้มากกว่า 1 จุด 

3 

4      จุลินทรีย์ในดิน, ไส้เดือนใน
ดิน จะท าการย่อยเศษอาหารใน
ภ า ช น ะ ใ ห้ ก ล า ย เ ป็ น ปุ๋ ย 
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณ
ขยะเปียก) หากมีกลิ่นเหม็น
สามารถเติมน้ าหมัก EM หรือ
เอาเศษหญ้าและใบไม้มาปิดอีก 
1 ชั้น 

5      เมื่อปริมาณเศษอาหารถึง
ระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุดไว้ ให้
เอาดินกลบ แล้วย้ายถังไปท า
ตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป 

      จัดเตรียมท่อซีเมนต์เหลือใช้ 
หรือจัดท าคอกไม้ล้อมรอบต้นไม้
หรือสเวียน ไว้ส าหรับรองรับขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียก  

1 

3      น าขยะอินทรีย์ ขยะเปียก 
เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษ
หญ้า เศษใบ้ไม้เทใส่ในจุดที่ได้
จัดเตรียมไว้ตามข้อ 1 

      รองท่อซีเมนต์ด้วยอิฐหรือวัสดุ 
เพื่ อยกฐานของท่อ ซี เมนต์ ให้ มี
ช่องว่างอากาศ หลังจากนั้นให้เติม
ดินหรื อ ใบ ไม้ล ง ไปที่ ฐานวงล้ อ
ซีเมนต์ 

2 

      น าเศษใบไม้แห้งมาโรย
ปิด เพื่อเป็นการป้องกันกลิ่น
เหม็นและป้องกันแมลงต่าง ๆ 
โดยสามารถเติมน้ ายา EM 
เพื่ อ ป้ อ งกั นกลิ่ น แล ะ เ ร่ ง
ปฏิกิริยาการหมักได้อีกด้วย 

4 

5       พลิกกลับหรือเกลี่ยกอง
เศษขยะอินทรีย์หรือขยะ
เปียกเป็นประจ า เพื่อ เติม
อ า ก า ศ ใ ห้ กั บ จุ ลิ น ท รี ย์
น าไปใช้ในกระบวนการย่อย
สลาย เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็
จะได้ดินหรือปุ๋ยที่มีคุณสมบัติ
เหมาะแก่การปลูกพืช 

      น า เศษอาหาร  เศษผั ก
ผลไม้  ใบไม้  และเศษหญ้าที่
เหลือมาเทใส่ในถังที่ฝังไว้ และ
ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด 

ตัวอย่างจากต้นแบบการจัดการขยะ ชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลต าบลแม่แรง 
อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
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