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แนวทางปฏิบัติในการลดและคัดแยกขยะภายในหน่วยงานต่าง ๆ 
 
 ในการแยกขยะมีแนวทางด าเนินการหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการน าขยะไป
จัดการต่อ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นก่อน แต่ส าหรับหน่วยงานที่มีประสบการณ์ใน
การด าเนินในเรื่องนี้อยู่แล้ว สามารถพิจารณาแนวทางเพ่ิมเติมได้จากเอกสารในภาคผนวก และเพ่ือให้ผู้อ่านมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะ จึงขอให้ข้อมูลเพื่อให้เข้าใจตรงกันดังนี้ 
 ขยะ คือ สิ่งที่คนไม่ต้องการและต้องการจะทิ้ง ได้แก่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษ
วัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อ่ืน รวมถึงขยะติดเชื้อ หรือขยะอันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมี
ลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  โดยกรมควบคุมมลพิษได้แบ่งขยะเป็น ๔ 
ประเภทตามลักษณะการน าไปจัดการต่อ ได้แก่ 
 ๑) ขยะย่อยสลาย หรือ ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ได้แก่ เศษ
อาหาร เปลือกผลไม้ เศษกิ่งไม้ ใบไม้แห้ง ซากสัตว์ ฯลฯ ขยะประเภทนี้ สามารถน าไปใช้เป็นอาหารสัตว์ หมัก
ท าปุ๋ย ท าน้ าหมักชีวภาพ และท าแก๊สชีวภาพ 
 ๒) ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถคัดแยกเพ่ือน าไปรีไซเคิลใหม่ได้ เป็นขยะที่มีมูลค่าสามารถเก็บ
รวบรวมเพ่ือน าไปขายได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ และยาง 
 ๓) ขยะอันตราย หรือ ของเสียอันตราย คือ ขยะที่มีความเป็นอันตรายหรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่มี
อันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ  ขยะ
ประเภทนี้ต้องมีการแยกทิ้งจากขยะประเภทอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องน าไปก าจัดด้วยวิธีเฉพาะเพ่ือ
ป้องกันความเป็นพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
 ๔) ขยะทั่วไป คือ ขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ ๓ ประเภทในข้างต้น โดยขยะประเภทนี้จะย่อยสลาย
ได้ยาก น าไปรีไซเคิลไม่ได้หรือน าไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน แต่ไม่มีความเป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนม 
ขบเค้ียว บะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ครีมเทียมและน้ าตาล 
ขยะประเภทนี้จะถูกรวบรวมไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบหรือเผา 
 จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น การแยกขยะในหน่วยงานไม่จ าเป็นต้องแยกขยะเป็น ๔ ประเภทตามนี้ แต่
ให้แยกตามความเหมาะสมในการจัดการของแต่ละหน่วยงานโดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการแยกขยะ
ในหน่วยงาน ดังนี้ 
  
๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบหรือจัดตั้งคณะท างาน 
 เพ่ือให้การด าเนินการสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีเจ้าหน้าที่เพ่ือรับหน้าที่อย่างน้อย ดังนี้ 
 - ผู้รับผิดชอบหลัก ดูแลภาพรวมโครงการ และรายงานผลด าเนินการแก่ผู้บริหาร 
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 - เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลและประเมินผล รวบรวมข้อมูลดิบและน ามาประเมินผลตามเป้าหมาย (อาจจะ
เป็นคนเดียวกับผู้รับผิดชอบหลักก็ได้ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ) 
 -  เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล เก็บข้อมูลกิจกรรมที่ด าเนินการและปริมาณขยะแต่ละประเภท ซ่ึงสามารถให้
พนักงานท าความสะอาดเก็บข้อมูลรวบรวมส่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและประเมินผล 
  
๒. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการด าเนินการต้องเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผลดังนี้ 
 ๒.๑ ข้อมูลทั่วไป 
  - จ านวนเจ้าหน้าที่ 
  - จ านวนชั้นและจ านวนหน่วยงานในอาคารส านักงานหรือพ้ืนทีด่ าเนินการ 
 ๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
  - ปริมาณและองค์ประกอบของขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
  - ปริมาณขยะที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ (กิโลกรัม/คน/วัน) 
  - ปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดเฉลี่ย (กิโลกรัม/คน/วัน) คิดจากปริมาณขยะที่ถูกทิ้งในถังที่ไม่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ และต้องส่งให้เทศบาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ก าจัด 
  - จ านวนถังขยะท่ีมี 
  
๓. เป้าหมายในการด าเนินการ 
 ตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับหน่วยงานนั้น ๆ โดยถ้าเป็นหน่วยงานที่ไม่เคยมีการด าเนินการในเรื่องของ
การจัดการขยะมาก่อน จะสามารถตั้งเป้าหมายในการน าขยะไปใช้ประโยชน์ได้สูงกว่าหน่วยงานที่เคย
ด าเนินการในด้านนี้มาก่อน (ตัวอย่างดังตารางที่ ๑) 
 
ตารางท่ี ๑  ตารางแสดงตัวอย่างการตั้งเป้าหมายในการด าเนินการ 
 

 

กิจกรรม 
ลักษณะของ
หน่วยงาน 

เป้าหมายในการด าเนินการ 
รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน 

๑. การคัดแยกขยะในหน่วยงาน  
(มีการแยกขยะเป็น ๓ ประเภท 
ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย) 
 
 

 

เคยมีการ
ด าเนินการแล้ว 

 

 
 

ติดตั้งถังขยะ
แยกประเภท
อย่างเพียงพอ 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่สามารถทิ้งขยะในถังขยะแยกประเภทได้
อย่างถูกต้อง  

ยังไม่มีการ
ด าเนินการ 
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กิจกรรม 
ลักษณะของ
หน่วยงาน 

เป้าหมายในการด าเนินการ 
รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน 

๒. การน าขยะไปใช้ประโยชน์  

เคยมีการ
ด าเนินการแล้ว 

 

ปริมาณขยะที่ต้องน าไปใช้ประโยชน์ 
มีปริมาณคงท่ีหรือลดลงไม่เกินร้อยละ ๕ 

 
 

ยังไม่มีการ
ด าเนินการ 

มีการน าไปใช้
ประโยชน์ 
ร้อยละ ๕ 

มีการน าไปใช้
ประโยชน์ 
ร้อยละ ๑๐ 

มีการน าไปใช้
ประโยชน์ 
ร้อยละ ๑๕ 

มีการน าไปใช้
ประโยชน์ 
ร้อยละ ๒๐ 

๓. การลดจ านวนถุงพลาสติกและ 
กล่องโฟมที่ท้ิงในถังขยะ 

 

เคยมีการ
ด าเนินการแล้ว 

 

จ านวนถุงพลาสติกและกล่องโฟมที่ทิ้งในถังขยะ 
มีจ านวนคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ ๕ 

 

ยังไม่มีการ
ด าเนินการ 

ลดลงร้อยละ 
๕ 

ลดลงร้อยละ 
๑๐ 

ลดลงร้อยละ 
๑๕ 

ลดลงร้อยละ  
๒๐ 

 
๔. มาตรการ แนวทาง และวิธีการด าเนินการ 
 ๔.๑ มาตรการคัดแยกขยะทีแ่หล่งก าเนิด 
  เป็นมาตรการที่ก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการแยกขยะตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 
โดยอย่างน้อยท่ีสุดควรแยกขยะอย่างน้อย ๓ ประเภท ได้แก่ 
  ๑) ขยะทั่วไป ในการแยกขยะในรูปแบบนี้ ขยะทั่วไปที่ทิ้งในถังนี้จะไม่ได้มีแค่ขยะทั่วไปตามปกติ 
แต่จะรวมถึงขยะย่อยสลาย และขยะรีไซเคิลบางชนิดที่ไม่สามารถน าไปขายได้ในพ้ืนที่นั้น ๆ ด้วย ฉะนั้น ขยะ
ทั่วไปในที่นี้ได้แก่ เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษกิ่งไม้ ใบไม้แห้ง ซากสัตว์  ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ครีมเทียมและน้ าตาล ฯลฯ 
  ๒) ขยะรีไซเคิล แยกเฉพาะขยะที่มีมูลค่า สามารถขายได้ในพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่มี
ส่วนประกอบของแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ และยาง 
  ๓) ขยะอันตราย แยกขยะที่มีความเป็นอันตรายหรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่มีอันตราย ได้แก่ 
ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ 
  การที่แยกขยะเป็นรูปแบบนี้เนื่องจากขยะอันตรายหากมีการปนเปื้อนกับขยะประเภทอ่ืน ๆ จะท า
ให้ขยะที่แยกมาจะไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากมีการปนเปื้อนของสารพิษ ขยะรีไซเคิลหากมีการ
ปนเปื้อนของขยะประเภทอ่ืน ๆ ก็จะท าให้มีราคาลดลงจึงต้องแยกออกมาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ส าหรับในถังขยะ
ทั่วไปที่ให้มีการทิ้งรวมกันระหว่างขยะทั่วไปและขยะย่อยสลาย เนื่องจากหน่วยงานที่เริ่มด าเนินการเรื่องขยะ 
ส่วนมากจะยังไม่มีแนวทางในทางน าขยะย่อยสลายไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมหรือไม่ก็ไม่มีสถานที่ที่เหมาะที่จะ
น าขยะย่อยสลายไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งถ้าเป็นในอาคารต่าง ๆ บางที่มีการห้ามน าอาหารเข้าไปรับประทาน 
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ฉะนั้น ปริมาณขยะย่อยสลายก็จะมีน้อยมาก ไม่คุ้มที่จะแยกออกมาต่างหาก จึงสามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
และขยะรีไซเคิลที่ขายไม่ได้ในพ้ืนที่นั้นไปเลย 
  ทั้งนี้ ในการตัดสินใจว่าจะแยกขยะเป็นกี่ประเภท จะต้องพิจารณาว่า เมื่อมีการคัดแยกแล้ว จะ
น าไปจัดการต่ออย่างไร ถ้าคัดแยกแล้วไม่มีวิธีจัดการเฉพาะอย่างเหมาะสมก็ไม่ควรจะแยกออกมาต่างหาก 
เพราะจะท าให้สิ้นเปลืองในการติดตั้งถังขยะแยกประเภทเพ่ิมเติม เช่น หากในอาคารส านักงานนั้นไม่มีสถานที่
ส าหรับหมักท าปุ๋ยหรือไม่สามารถส่งไปเป็นอาหารสัตว์ ก็ไม่จ าเป็นต้องมีการตั้งถังขยะย่อยสลาย ให้ใช้เป็นการ
ตั้งถังขยะทั่วไปเพ่ือรองรับทั้งขยะย่อยสลายและขยะท่ัวไปตามที่ได้เสนอในข้างต้น 
  หลังจากท่ีได้ก าหนดว่าจะแยกขยะเป็นก่ีประเภทแล้ว ก็น าถังขยะแยกประเภทไปติดตั้งให้เพียงพอ 
ในกรณีที่ไม่มีงบประมาณให้ใช้สติ๊กเกอร์ติดเพ่ือระบุว่าให้เห็นว่าเป็นถังขยะประเภทใด โดยให้มีรูปและ
ตัวอักษรที่แสดงประเภทของถังขยะให้ชัดเจน แต่ถ้ามีการงบประมาณเพียงพอ อาจด าเนินการเพ่ือให้เหมาะสม
กับลักษณะของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ หน่วยงานที่มีท่ีลักษณะเป็นอาคารส านักงาน 
     หน่วยงานที่มีลักษณะเป็นอาคารส านักงาน มีหลักในการตั้งถังขยะก็คือ ตั้งถังขยะทั่วไปและ
ถังขยะรีไซเคิลไว้คู่กันแบบละ ๑ ถังต่อ ๑ ชั้น โดยจุดที่ตั้งเป็นจุดที่เห็นได้ง่าย สามารถผ่านได้ทุกคน เช่น หน้า
ห้องน้ า บริเวณใกล้ลิฟท์หรือบันได เป็นต้น ส าหรับขยะอันตรายตั้งถังขยะเพียงจุดเดียวในอาคารบริเวณชั้น
ล่างสุดของอาคาร 
   ๑) ถังขยะทั่วไป ใช้ภาชนะสีน้ าเงินหรือสีฟ้าหรือสีอ่ืน ๆ มีข้อความระบุว่า “ขยะทั่วไป” 
อาจมีสัญลักษณ์รูปคนก าลังทิ้งขยะลงในถัง พร้อมข้อความอธิบายว่า ขยะทั่วไปนั้นคือขยะอะไรบ้าง โดยวางถัง
ขยะทั่วไป ๑ ถังท่ีมีขนาดประมาณ ๕๐ ลิตรต่อจ านวนเจ้าหน้าทีไ่ม่เกิน ๔๐ คน (ถ้ามีจ านวนเจ้าหน้าที่มากกว่า 
๔๐ คนในชั้นอาจจะเพ่ิมจ านวนถังขยะหรือเพ่ิมขนาดถังตามความเหมาะสม) และให้มีการเก็บขยะจากถังขยะ
ทั่วไปไปไว้ยังจุดรวบรวมขยะทุกวันเพื่อส่งก าจัดต่อไป 
   ๒) ถังขยะรีไซเคิล ใช้ภาชนะสีเหลืองหรือสีอ่ืน ๆ มีข้อความระบุว่า “ขยะรีไซเคิล” อาจมี
สัญลักษณ์ลูกศรสามลูกหมุนวนตามเข็มนาฬิกา พร้อมข้อความอธิบายว่า ขยะรีไซเคิลนั้นคือขยะอะไรบ้าง  ใน
กรณีท่ีแบ่งขยะรีไซเคิลเป็นหลายประเภท ให้เขียนระบุให้ชัดเจนว่า ถังนั้นรองรับขยะประเภทใด ทั้งนี้ให้วางถัง
ขยะรีไซเคิลที่มีขนาดประมาณ ๕๐ ลิตรต่อจ านวนเจ้าหน้าทีไ่ม่เกิน ๔๐ คน (ถ้ามีจ านวนเจ้าหน้าที่มากกว่า ๔๐ 
คนในชั้นอาจจะเพ่ิมจ านวนถังขยะหรือเพ่ิมขนาดถังตามความเหมาะสม) และให้มีการเก็บขยะจากถังขยะ 
รีไซเคิลเพ่ือน าไปเก็บรวบรวมประมาณสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง (เช่น ระบุว่าให้เก็บขยะรีไซเคิลทุกวันจันทร์และวัน
พฤหัสบดี เป็นต้น) จากนั้นจึงน าไปคัดแยกเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและจ าหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่าหรือซาเล้งต่อไป 
    ในกรณีอาคารส านักงานที่มีการใช้กระดาษ ไม่ควรทิ้งกระดาษลงในถังขยะรีไซเคิล 
เพราะท าให้ราคาตก ควรแยกใส่กล่องเพ่ือใช้เป็นกระดาษสองหน้า และเมื่อใช้ครบทั้งสองหน้าก็ให้ใส่กล่องเพ่ือ
รวบรวมไปขาย โดยจุดที่เหมาะกับการตั้งกล่องก็คือ บริเวณเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่อง Printer 



-๕- 

 

   ๓) ถังขยะอันตราย ใช้ภาชนะสีแดงหรือสีส้มหรือสีอ่ืน ๆ มีข้อความระบุว่า “ขยะอันตราย” 
อาจมีสัญลักษณ์รูปหัวกะโหลกไขว้ พร้อมข้อความอธิบายว่า ขยะอันตรายนั้นคือขยะอะไรบ้าง โดยปกติขยะ
อันตรายมีปริมาณน้อยมากดังนั้นจึงวางถังขยะอันตรายเพียงถังเดียวในอาคารก็เพียงพอแล้ว โดยให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ทุกคนในอาคารให้ทราบว่ามีการตั้งถังขยะอันตรายไว้ที่จุดใด โดยควรวางไว้ชั้นล่างสุดของอาคารและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าออกได้สะดวก ส าหรับการเก็บขยะอันตรายควรเช็คทุก ๆ ๓ เดือน เมื่อมีปริมาณ
มากแล้วให้รวบรวมส่งให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือบริษัทเอกชนเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ต่อไป 
 

  
 
 ภาพที่ ๑  ตัวอย่างการวางถังขยะในอาคารส านักงานอย่างง่าย โดยวางถังขยะทั่วไปคู่กับถังขยะ 

รีไซเคิลในทุกชั้นของอาคาร และก าหนดจุดทิ้งขยะอันตรายไว้บริเวณ ชั้น ๑ ของอาคาร 
โดยตั้งในบริเวณท่ีสามารถผ่านเข้าออกสะดวกทุกคน เช่น บริเวณหน้าห้องน้ า เป็นต้น 

 
  ๔.๑.๒ หน่วยงานที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ 
   หน่วยงานที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ มีหลักในการตั้งถังขยะก็คือ ตั้งถังขยะทั่วไปและถังขยะ 
รีไซเคิลไว้คู่กันอย่างน้อยแบบละ ๑ ถังต่อจุดที่มีเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่และในกรณีที่มีพ้ืนที่มาก ควรมีการตั้งถัง
ขยะเพ่ิมเติม โดยตั้งในจุดที่เห็นได้ง่าย เป็นจุดที่คนสัญจรไปมา เช่น บริเวณริมทางเดิน บริเวณด้านข้างของ
ประตูทางเข้า ฯลฯ ส าหรับขยะอันตรายให้ตั้งไว้เพียงจุดเดียว ณ บริเวณที่มีเจ้าหน้าที่รวมอยู่จ านวนมาก และ
กรณีที่มีอาคารส านักงานในพ้ืนที่ ก็ให้ไปทิ้งรวมบริเวณชั้น ๑ ของอาคารไม่ต้องมีการแยกจุดทิ้งขยะอันตราย
เพ่ิมต่างหาก 



-๖- 

 

   ๑) ถังขยะทั่วไป ใช้ภาชนะสีน้ าเงินหรือสีฟ้าหรือสีอ่ืน ๆ มีข้อความระบุว่า “ขยะทั่วไป” 
อาจมีสัญลักษณ์รูปคนก าลังทิ้งขยะลงในถัง พร้อมข้อความอธิบายว่า ขยะทั่วไปนั้นคือขยะอะไรบ้าง โดยวางถัง
ขยะทั่วไป ๑ ถังที่มีขนาดประมาณ ๕๐ ลิตรในจุดที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจ า และให้มีการเก็บขยะจากถังขยะ
ทั่วไปไปไว้ยังจุดรวบรวมขยะทุกวันเพ่ือส่งก าจัดต่อไป (ในกรณีที่พบว่ามีขยะทั่วไปในปริมาณมากจนถังขยะ
ขนาด ๕๐ ลิตรไม่เพียงพอรองรับขยะในแต่ละวันให้เพ่ิมขนาดถังตามความเหมาะสม) 
   ๒) ถังขยะรีไซเคิล ใช้ภาชนะสีเหลืองหรือสีอ่ืน ๆ มีข้อความระบุว่า “ขยะรีไซเคิล” อาจมี
สัญลักษณ์ลูกศรสามลูกหมุนวนตามเข็มนาฬิกา พร้อมข้อความอธิบายว่า ขยะรีไซเคิลนั้นคือขยะอะไรบ้าง  ใน
กรณีที่แบ่งขยะรีไซเคิลเป็นหลายประเภท ให้เขียนระบุให้ชัดเจนว่า ถังนั้นรองรับขยะประเภทใด  โดยวางถัง
ขยะรีไซเคิล ๑ ถังที่มีขนาดประมาณ ๕๐ ลิตรในจุดที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจ า และให้มีการเก็บขยะจากถังขยะ 
รีไซเคิลเพ่ือน าไปเก็บรวบรวมประมาณสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง (เช่น ระบุว่าให้เก็บขยะรีไซเคิลทุกวันจันทร์และวัน
พฤหัสบดี เป็นต้น) จากนั้นจึงน าไปคัดแยกเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและจ าหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่าหรือซาเล้งต่อไป (ใน
กรณีที่พบว่ามีขยะรีไซเคิลมีปริมาณมากจนถังขยะขนาด ๕๐ ลิตรไม่เพียงพอรองรับขยะในการเก็บสัปดาห์ละ 
๒ ครั้งอาจเพิ่มจ านวนครั้งในการเก็บต่อสัปดาห์ตามความเหมาะสม) 
   ๓) ถังขยะอันตราย ใช้ภาชนะสีแดงหรือสีส้มหรือสีอ่ืน ๆ มีข้อความระบุว่า “ขยะอันตราย” 
อาจมีสัญลักษณ์รูปหัวกะโหลกไขว้ พร้อมข้อความอธิบายว่า ขยะอันตรายนั้นคือขยะอะไรบ้าง โดยปกติขยะ
อันตรายมีปริมาณน้อยมากดังนั้นจึงวางถังขยะอันตรายเพียงจุดเดียวบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ท างานอยู่มากหรือ
วางใกล้บริเวณทางเข้าพ้ืนที่ก็ได้ โดยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนในพ้ืนที่ให้ทราบว่ามีการตั้งถังขยะอันตรายไว้ที่จุด
ใด ส าหรับการเก็บขยะอันตรายควรเช็คทุก ๆ ๓ เดือน เมื่อมีปริมาณมากแล้วให้รวบรวมส่งให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นหรือบริษัทเอกชนเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 
 



-๗- 

 

 
 
  ภาพที่ ๒ ตัวอย่างการวางถังขยะในสวนสาธารณะ โดยมีการแยกขยะเป็น ๓ ถัง คือ ขยะทั่วไป ๑ 

ถัง (ส าหรับทิ้งขยะทั่วไปและเศษอาหาร) และขยะรีไซเคิล ๒ ถัง ซึ่งมีการแยกขวดแก้ว
ออกจากขยะรีไซเคิลประเภทอ่ืน เนื่องจากบริเวณนี้มีขยะท่ีเป็นขวดแก้วจ านวนมาก 

 
  ๔.๑.๓ หน่วยงานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นสถานที่ที่มีบุคคลภายนอกมาใช้บริการเป็นประจ า 
   หน่วยงานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นสถานที่ที่มีบุคคลภายนอกมาใช้บริการเป็นประจ า  
มีหลักในการตั้งถังขยะก็คือ ให้พิจารณาตามลักษณะของหน่วยงานถ้ามีลักษณะเป็นอาคารส านักงานให้ปฏิบัติ
ตามข้อ ๔.๑.๑ แต่ถ้ามีลักษณะเป็นพื้นที่ให้ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑.๒ แต่มีข้อที่ควรพิจารณาเพ่ิมเติม คือ ควรตั้งถัง
ขยะทั่วไปและถังขยะรีไซเคิลไว้คู่กันอย่างน้อยแบบละ ๑ ถังทุกจุดที่มีการจ าหน่ายการจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม และในกรณีที่มีการอนุญาตให้รับประทานอาหารได้ ควรก าหนดจุดเฉพาะให้รับประทานอาหาร ไม่
ควรให้มีการน าอาหารออกนอกพ้ืนที่ที่ระบุ เพราะนอกจากจะยากต่อการควบคุมแล้ว ยังอาจจะท าให้มีการหก
ของอาหารและเครื่องดื่มซึ่งท าให้เป็นทัศนะท่ีไม่น่ามองในแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย 
   ๑) ถังขยะทั่วไป ใช้ภาชนะสีน้ าเงินหรือสีฟ้าหรือสีอ่ืน ๆ มีข้อความระบุว่า “ขยะทั่วไป” 
อาจมีสัญลักษณ์รูปคนก าลังทิ้งขยะลงในถัง พร้อมข้อความอธิบายว่า ขยะทั่วไปนั้นคือขยะอะไรบ้าง โดยวางถัง
ขยะทั่วไป ๑ ถังที่มีขนาดประมาณ ๑๒๐ ลิตรต่อพ้ืนที่ ๑๐๐ ตารางเมตร และให้มีการเก็บขยะจากถังขยะ
ทั่วไปไปไว้ยังจุดรวบรวมขยะทุกวันเพ่ือส่งก าจัดต่อไป  (ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจ านวนนักท่องเที่ยวด้วย หากมี
นักท่องเที่ยวผ่านบริเวณตั้งถังมากกว่าวันละ ๑๐๐ คน อาจจะต้องมีการเก็บขยะมากกว่าวันละครั้งตามความ
เหมาะสม) 



-๘- 

 

   ๒) ถังขยะรีไซเคิล ใช้ภาชนะสีเหลืองหรือสีอ่ืน ๆ มีข้อความระบุว่า “ขยะรีไซเคิล” อาจมี
สัญลักษณ์ลูกศรสามลูกหมุนวนตามเข็มนาฬิกา พร้อมข้อความอธิบายว่า ขยะรีไซเคิลนั้นคือขยะอะไรบ้าง ใน
กรณีที่แบ่งขยะรีไซเคิลเป็นหลายประเภท ให้เขียนระบุให้ชัดเจนว่า ถังนั้นรองรับขยะประเภทใด  โดยวางถัง
ขยะรีไซเคิล ๑ ถังที่มีขนาดประมาณ ๑๒๐ ลิตรต่อพ้ืนที่ ๑๐๐ ตารางเมตร และให้มีการเก็บขยะจากถังขยะ 
รีไซเคิลไปไว้ยังจุดรวบรวมขยะทุกวันเพ่ือน าไปคัดแยกเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและจ าหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่าหรือ 
ซาเล้งต่อไป (ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจ านวนนักท่องเที่ยวด้วย หากมีนักท่องเที่ยวผ่านบริเวณตั้งถังมากกว่าวันละ 
๑๐๐ คน อาจจะต้องมีการเก็บขยะมากกว่าวันละครั้งตามความเหมาะสม)  
    ในกรณีที่ร้านค้ามีการจ าหน่ายสินค้าที่เป็นกระป๋องน้ าหรือขวดน้ าเป็นจ านวนมาก ควร
ตั้งถังขยะแยกประเภทย่อยของขยะรีไซเคิลบริเวณร้านค้า (แต่ลดขนาดถังลง) เพ่ือช่วยลดภาระในการน าไป 
คัดแยกโดยให้แสดงเป็นรูปภาพของขยะรีไซเคิลที่จะให้ทิ้งให้ชัดเจนหรือออกแบบฝาถังให้เหมาะสมกับขยะ  
รีไซเคิลที่จะทิ้ง จะเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวแยกขยะได้ง่ายขึ้น 
   ๓) ถังขยะอันตราย ใช้ภาชนะสีแดงหรือสีส้มหรือสีอ่ืน ๆ มีข้อความระบุว่า “ขยะอันตราย” 
อาจมีสัญลักษณ์รูปหัวกะโหลกไขว้ พร้อมข้อความอธิบายว่า ขยะอันตรายนั้นคือขยะอะไรบ้าง โดยปกติขยะ
อันตรายมีปริมาณน้อยมาก ซึ่งขยะอันตรายจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็คือ ถ่านไฟฉาย ดังนั้นการวางถังขยะ
อันตรายเพียงจุดเดียวบริเวณท่ีมีจุดขายบัตรหรือใกล้บริเวณทางเข้าก็เพียงพอรองรับขยะอันตรายที่เกิดขึ้นแล้ว 
โดยให้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวทราบว่ามีการตั้งถังขยะอันตรายไว้ที่จุดใด ส าหรับการเก็บ
ขยะอันตรายควรเช็คทุก ๆ ๓ เดือน เมื่อมีปริมาณมากแล้วให้รวบรวมส่งให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือบริษัทเอกชน
เพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 
 

 
 
 ภาพที่ ๓ ตัวอย่างแบบของถังขยะแยกประเภทที่ใช้ส าหรับรองรับขยะทั้ง ๓ ประเภท ที่มีการใช้สี 

สัญลักษณ์ และเขียนข้อความระบุว่าสามารถน าขยะอะไรมาทิ้งได้บ้าง 



-๙- 

 

  ถังขยะแยกประเภทถ้าปริมาณขยะมีไม่มากสามารถใช้เป็นแบบขนาด ๕๐ ลิตร ซึ่งมีราคาประมาณ 
๑,๐๐๐ – ๑,๒๐๐ บาท/ถัง (ราคารวมค่าขนส่งในพ้ืนที่ใกล้เคียง) แต่ถ้าขยะมีปริมาณมาก อาจจะใช้ขนาด 
๑๒๐ ลิตร ซึ่งมีราคาประมาณ ๑,๘๐๐ – ๒,๒๐๐ บาท/ถัง (ราคารวมค่าขนส่งในพ้ืนที่ใกล้เคียง) และเพ่ือ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ในการจัดวางท าถังขยะอาจจะสั่งซื้อถังขยะมาเพียงแบบเดียวสีเดียวแล้ว
ใช้การติดสติ๊กเกอร์เพื่อระบุว่าเป็นถังขยะส าหรับทิ้งขยะประเภทใดก็ได้ 
  ส าหรับหน่วยงานที่มีการด าเนินการเรื่องการคัดแยกขยะอยู่แล้ว หรือมีศักยภาพในการแยกขยะ
เพ่ือน าไปจัดการได้หลายประเภทมากกว่านี้ สามารถดูตัวอย่างการแยกขยะของกรมควบคุมมลพิษ และ
ตัวอย่างการแยกขยะของประเทศญี่ปุ่น เพ่ือเป็นแนวทางได้ในภาคผนวก ข และ ค โดยขยะที่ถูกคัดแยก
มาแล้วมีแนวทางในการน าไปด าเนินการดังนี ้ 
 
ตารางที่ ๒  ตารางแสดงตัวอย่างแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่แยกประเภทแล้ว 
 

ประเภท ประเภทย่อย การทิ้ง การจัดการ 
ขยะย่อยสลาย เศษอาหารทั่วไป กวาดจากภาชนะในถังขยะย่อยสลาย น าไปรวมกับเศษอาหารจากโรง

อาหาร 
 เศษอาหารจากการประกอบอาหาร

ของร้านค้าและการรับประทาน
อาหารในโรงอาหาร 

รวบรวมไว้ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ให้เอกชนด าเนินการเก็บขนทุก
วันเพื่อน าไปเลี้ยงสุกรหรือน าไป
หมักท าปุ๋ย 

ขยะรีไซเคิล ไม่มีการแบ่งถังย่อยของขยะ 
รีไซเคิล 

แยกขยะอ่ืนที่ไม่ใช่ขยะรีไซเคิล
ออกไป น าเฉพาะขยะรีไซเคิลทิ้งใน
ถังขยะรีไซเคิล 

พนักงานท าความสะอาดคัด
แยก และรวบรวมเพ่ือจ าหน่าย
แก่ร้านรับซื้อของเก่า 

ขวดแก้ว เทเครื่องดื่มออกให้หมด และกลั้ว
ด้วยน้ าสะอาด ทิ้งในภาชนะท่ี
จัดเตรียมไว้ 

รวบรวมเพ่ือจ าหน่ายแก่ร้านรับ
ซื้อของเก่า 

กระดาษ ด าเนินการแยกกระดาษขาว A4 และ
กระดาษสี ทิ้งในภาชนะที่จัดเตรียม
ไว้ 

รวบรวมเพ่ือจ าหน่ายแก่ร้านรับ
ซื้อของเก่า 

กล่องเครื่องดื่ม UHT เทเครื่องดื่มออกให้หมด ดึงหู พับ
กล่อง บีบให้แบน ทิ้งในภาชนะที่
จัดเตรียมไว้ 

ส่งให้โครงการหลังคาเขียวเพื่อ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยาม
ยากหรือรวบรวมเพ่ือจ าหน่าย
แก่ร้านรับซื้อของเก่า 



-๑๐- 

 

ประเภท ประเภทย่อย การทิ้ง การจัดการ 
ขวดพลาสติกใส เทเครื่องดื่มออกให้หมด และกลั้ว

ด้วยน้ าสะอาด ทิ้งในภาชนะท่ี
จัดเตรียมไว้ 

รวบรวมเพ่ือจ าหน่ายแก่ร้านรับ
ซื้อของเก่า 

พลาสติกอ่ืน ๆ 
 

เทเครื่องดื่มออกให้หมด และกลั้ว
ด้วยน้ าสะอาด ทิ้งในภาชนะท่ี
จัดเตรียมไว้ 

รวบรวมเพ่ือจ าหน่ายแก่ร้านรับ
ซ้ือของเก่า 

 อะลูมิเนียม  เทเครื่องดื่มออกให้หมด และกลั้ว
ด้วยน้ าสะอาด ทิ้งในภาชนะท่ี
จัดเตรียมไว้ 

มอบให้โครงการรับบริจาค
อะลูมิเนียมเพ่ือจัดท าขาเทียม
พระราชทาน หรือรวบรวมเพ่ือ
จ าหน่ายแกร่้านรับซื้อของเก่า 

 โลหะอ่ืน ๆ  เทเครื่องดื่มออกให้หมด และกลั้ว
ด้วยน้ าสะอาด ทิ้งในภาชนะท่ี
จัดเตรียมไว้ 

รวบรวมเพ่ือจ าหน่ายแก่ร้านรับ
ซ้ือของเก่า 

ขยะอันตราย - แยกทิ้งด้วยความระมัดระวังใน
ภาชนะท่ีจัดเตรียมไว้ 

ส่งให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือ
บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาต
โดยเฉพาะในด าเนินการเก็บขน
และก าจัด 

ขยะทั่วไป - ทิ้งในภาชนะท่ีจัดเตรียมไว้ ส่งให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือ
บริษัทเอกชนด าเนินการเก็บขน
และก าจัด 

  
 ๔.๒ มาตรการที่เหมาะส าหรับด าเนินการในหน่วยงานที่เป็นอาคารส านักงาน 
  ๑) ใช้กระดาษสองหน้า กระดาษท่ีเสียแยกเป็นกระดาษ A4 และกระดาษอ่ืน ๆ เพื่อน าไปขาย 
  ๒) ตั้งค่าการพิมพ์เอกสารแบบประหยัดผงหมึก 
  ๓) ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติตาม 
  ๔) จัดการอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในมาตรการต่าง ๆ 
 
 ๔.๓ มาตรการที่เหมาะส าหรับด าเนินการในหน่วยงานที่เป็นพื้นที่ 
  ๑) ประกาศห้ามท้ิงขยะนอกจากบริเวณท่ีก าหนด พร้อมระบุบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน 
  ๒) ระบุบริเวณท่ีสามารถรับประทานอาหารได้ พร้อมระบุบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน 
  ๓) ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ทราบ 



-๑๑- 

 

  ๔) ประกาศห้ามน ากล่องโฟมเข้าในพื้นที่ พร้อมระบุบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน 
 
 ๔.๔ มาตรการสนับสนุนที่สามารถเลือกปฏิบัติเพิ่มเติม 
  ๑) โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพ่ือจัดท าขาเทียมพระราชทาน คัดแยกอะลูมิเนียมเพ่ือบริจาค
ส าหรับเป็นต้นทุนในการจัดหาอุปกรณ์ขาเทียมให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ 
ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๔๙๕ 
  ๒) โครงการหลังคาเขียวเพ่ือมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก คัดแยกกล่องเครื่องดื่ม UHT 
เพ่ือใช้ท ากระเบื้องมุงหลังคา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี กล่องดินสอ ฯลฯ แก่ผู้ยากไร้และนักเรียนใน
ชนบท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลโครงการฯ โทร. ๐ ๒๗๕๒ ๘๕๗๕ 
  ๓) โครงการขยะแลกแต้ม น าขยะรีไซเคิลหรือขยะอันตรายที่แยกและรวบรวมมาแลกสิ่งของหรือ
สินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยขยะรีไซเคิลที่รวบรวมได้จะน าไปจ าหน่ายแก่ร้านรับซื้อของเก่าเพ่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินโครงการ ส าหรับขยะอันตรายที่แลกมาก็เพ่ือป้องกันการทิ้งปนกับขยะทั่วไป ซึ่งเมื่อ
รวบรวมมาก็จะน าส่งก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 
  ๔) ลดราคาหรือท าบัตรสะสมแต้มส าหรับผู้ที่น าแก้วส่วนตัวมาซื้อน้ าในโรงอาหาร 
  ๕) แจกถุงผ้า กล่องข้าว และรณรงคใ์ห้น ามาใช้ 
  ๖) การประชุมภายในหน่วยงาน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้บริการตนเอง ใช้แบบตัก ชงเอง งดใช้
แบบที่เป็นซอง  
 
 ๔.๕ มาตรการในการเก็บรวบรวมขยะเพ่ือน าไปก าจัด 
  หลังจากการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์แล้ว ขยะที่เหลือจะต้องมีสถานที่
เก็บรวบรวมซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องรองรับปริมาณขยะได้ไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของปริมาณที่ต้องส่งก าจัดในแต่ละ
วัน (ในกรณีที่มีการเก็บขยะทุกวัน) เพ่ือรอหน่วยงานท้องถิ่นหรือบริษัทเอกชนเก็บรวบรวมไปก าจัด และต้อง
จัดสถานที่ส าหรับเก็บขยะอันตรายแยกต่างหากด้วย โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
  ๑) จัดภาชนะส าหรับรองรับขยะทั่วไป โดยต้องรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของปริมาณที่ต้อง
ส่งก าจัดในแต่ละวัน (ในกรณีที่มีการเก็บขยะทุกวัน) โดยต้องตั้งในที่อากาศถ่ายเทได้ สะดวกต่อการขนย้ายโดย
รถบรรทุก 
  ๒) จัดภาชนะส าหรับเก็บขยะอันตรายส าหรับรองรับปริมาณขยะอันตรายได้เป็นเวลาประมาณ ๑ 
ปี โดยแยกขยะอันตรายแต่ละประเภทออกจากกันเพ่ือป้องกันอันตราย จัดให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
อย่างเหมาะสม และหากมีห้องหรือสถานที่เฉพาะที่เหมาะสม ก็ให้จัดไว้ส าหรับเก็บกักขยะอันตรายเพ่ือรอส่งให้
หน่วยงานท้องถิ่นหรือบริษัทเอกชนเก็บรวบรวมไปก าจัดด้วย 
  ๓) ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสถานที่เก็บรวบรวมขยะให้สะอาดไม่เป็นที่เพาะพันธุ์ของพาหะ 
น าโรค และเป็นระเบียบเรียบร้อย 



-๑๒- 

 

๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ เพื่อปรับปรุงมาตรการ แนวทาง และวิธีการด าเนินการ 
 ๕.๑ ติดตามและประเมินผล 
  ๑) เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลหรือพนักงานท าความสะอาด น าขยะที่เก็บได้ในแต่ละวันมาชั่งน้ าหนัก 
จากนั้นบันทึกข้อมูลที่ได้ในแต่ละวัน (ตัวอย่างดังแบบบันทึกปริมาณขยะในภาคผนวก ก) เมื่อจดบันทึกข้อมูล
ครบสัปดาห์ ก็น าข้อมูลที่บันทึกส่งให้หัวหน้าพนักงานท าความสะอาดเพ่ือส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
และประเมินผลต่อไป 
  ๒) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและประเมินผลน าข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย โดยน าปริมาณขยะในแต่ละ
ช่องมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนวันที่บันทึก ซึ่งข้อมูลนี้จะน ามาใช้ในการพิจารณาผลการด าเนินการว่า
สามารถลดปริมาณขยะได้มากน้อยเพียงใด 
 ๕.๒ สรุปผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและประเมินผลน าข้อมูลที่ได้มาจากแบบบันทึกปริมาณขยะ ท าการบันทึก
อย่างต่อเนื่องจนครบเดือน น าข้อมูลที่บันทึกหาค่าเฉลี่ยไว้และสรุปผล โดยน าผลการด าเนินการเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายในการด าเนินการเทียบกับระยะเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้ จากนั้นน าผลการประเมินมาปรับปรุง
เพ่ิมเติมแก้ไขมาตรการและแนวทางการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นรวบรวมผลให้ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
๖. รายงานผลการด าเนินการให้กับผู้บริหารหน่วยงาน 
 ผู้รับผิดชอบหลัก จัดท ารายงานผลการด าเนินการให้กับผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือทราบผลการด าเนินการ
และรับข้อสั่งการเพ่ิมเติมตามท่ีผู้บริหารเห็นสมควรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒  แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินการ 
 
 
 
 
 

 

มอบหมายผู้รับผิดชอบ/จัดตั้งคณะท างาน 

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดเป้าหมาย 

วางแผน คัดเลือกกิจกรรมที่จะด าเนินการ 
- กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
- กิจกรรมสนับสนุนเพื่อให้ถึงเป้าหมายง่ายข้ึน 

ด าเนินการตามแผน/กิจกรรมที่เลือกไว้ 

เก็บข้อมูลผลการด าเนินการ 
 

วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล (ทุกเดือน) 

สรุปผลการด าเนินการ (ทุกเดือน) 

รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ  

ถ้าผลการ
ด าเนินการไม่
เป็นไปตาม

เป้าหมายให้หา
แนวทางแก้ไขหรือ

เลือกกิจกรรม
สนับสนุนท า

เพ่ิมเติม 



-๑๔- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๕- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๖- 

 

แบบบันทึกปริมาณขยะ 
 
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูล ..................................................................................................................................... 
อาคาร/สถานที่ ............................................................................................................. ชั้น ............................... 
ระหว่างวันที่ ...... เดือน ......................... พ.ศ. .............. ถึงวันที่ ...... เดือน ........................ พ.ศ. .............. 
 

 

ประเภทของขยะ 
 

หน่วย 
วัน  

รวม 
 

หมายเหตุ 
 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 

ขยะย่อยสลาย กิโลกรัม        
ขยะรีไซเคิล กิโลกรัม        

- แก้ว กิโลกรัม        
- กระดาษ กิโลกรัม        
- ขวดน้ าพลาสติก (PET) กิโลกรัม        
- กระป๋องอะลูมิเนียม กิโลกรัม        
- ขยะรีไซเคิลอื่น ๆ กิโลกรัม        

ขยะอันตราย กิโลกรัม        
ขยะทั่วไป กิโลกรัม        

- ถุงพลาสติก ถุง        
- กล่องโฟม กล่อง        

         
         
         

รวม         
 
หมายเหตุ 
1. ขยะย่อยสลาย หมายถึง เศษอาหาร เศษใบไม้ ซากสัตว์ ซึ่งย่อยสลายได้ง่าย สามารถน าไปใช้ท าปุ๋ยหมักได้ 
2. เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลหรือพนักงานท าความสะอาดกรอกแบบฟอร์มและรวบรวมส่งที่ 
                                                                                                      .เป็นรายสัปดาห์ 
3. หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่                                          . 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล 
หรือพนักงานท าความสะอาด 

 



-๑๗- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๘- 

 

ตัวอย่างการแยกขยะภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ 
 

การคัดแยกขยะภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษจะแยกขยะเป็น ๗ ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติกใส 
พลาสติกอ่ืน ๆ อะลูมิเนียม กล่องเครื่องดื่มยูเอชที ขยะรีไซเคิลอ่ืน ๆ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย  โดยกรม
ควบคุมมลพิษมีแนวทางในการแนวทางจัดการกับขยะแต่ละประเภทดังนี้ 

๑) ขวดพลาสติกใสหรือขวด PET จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะภายในอาคารกรมควบคุม
มลพิษพบว่าเป็นขยะรีไซเคิลที่มีปริมาณมากจึงมีการแยกออกมาเฉพาะ ซึ่งขวดพลาสติกใสนี้ พนักงานท าความ
สะอาดจะมีการเก็บสัปดาห์ละ ๑ ครั้งเพ่ือรวบรวมน าไปจ าหน่าย 

๒) พลาสติกอ่ืน ๆ ในถังนี้จะมีการทิ้งพลาสติกทุกชนิดที่ไม่ได้ท าจาก PET โดยพนักงานท าความ
สะอาดจะมีการเก็บสัปดาห์ละ ๑ ครั้งเพ่ือน าไปคัดแยกเป็นพลาสติกที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้ (เก็บรวบรวม
เพ่ือน าไปจ าหน่าย) และพลาสติกท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้ (แยกน าไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป) 

๓) อะลูมิเนียม เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษได้จัดท าโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพ่ือจัดท าขาเทียม
พระราชทานจึงมีการแยกขยะประเภทนี้ออกมาเพ่ือรวบรวมและน าไปจ าหน่ายเพ่ือเป็นต้นทุนในการจัดหา
อุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยพนักงานท าความสะอาดจะมีการเก็บสัปดาห์ละ ๑ ครั้งและ
น ามาส่งให้กับผู้ประสานงานโครงการฯ เพ่ือน าไปด าเนินการต่อ 

๔) กล่องเครื่องดื่มยูเอชที เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษรับเป็นจุดรวบรวมกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีให้กับ
โครงการหลังคาเขียวเพ่ือมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก จึงมีการแยกขยะประเภทนี้ออกมาเพ่ือเก็บ
รวบรวมให้มีปริมาณมากก่อนแล้วจึงส่งให้กับมูลนิธิฯ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าหลังคา โต๊ะ หนังสือ ฯลฯ โดย
พนักงานท าความสะอาดจะมีการเก็บสัปดาห์ละ ๑ ครั้งและน ามาส่งให้กับผู้ประสานงานโครงการฯ เพ่ือน าไป
ด าเนินการต่อ 

๕) ขยะรีไซเคิลอ่ืน ๆ เป็นถังส าหรับทิ้งขยะรีไซเคิลที่เหลือจาก ๔ ถังแรกซึ่งเป็นขยะที่มีปริมาณค่อย
ข้างน้อยจึงไม่มีการตั้งถังขยะแยกประเภทต่างหาก โดยขยะในถังนี้ ได้แก่ ขวดแก้ว กระป๋องเหล็ก กระป๋อง
สังกะสี เป็นต้น โดยพนักงานท าความสะอาดจะมีการเก็บสัปดาห์ละ ๑ ครั้งเพ่ือรวบรวมน าไปจ าหน่าย 

 ทั้งนี้ ในถังขยะรีไซเคิลอื่น ๆ จะไม่มีการทิ้งกระดาษ A4 และจะไม่มีการตั้งขยะแยกประเภทไว้ แต่
ให้แต่ละ ส านัก/กอง/ฝ่าย น าไปใช้ซ้ าเป็นกระดาษสองหน้า และรวบรวมกระดาษ A4 ที่ไม่ใช้งานแล้ว เพ่ือ
น ามาจ าหน่ายต่อไป 

๖) ขยะทั่วไป ใช้เป็นถังขยะที่รองรับทั้งขยะทั่วไปและขยะย่อยสลาย ได้แก่ กระดาษทิชชู ห่อขนม 
ถุงพลาสติก กล่องโฟม เศษขนม เปลือกผลไม้ เป็นต้น โดยขยะในถังขยะทั่วไปนี้ พนักงานท าความสะอาด
จะต้องมีการเก็บทุกวัน และจะมีรถของส านักงานเขตพญาไทมารับเพื่อไปจัดกันต่อทุกวัน 

 ทั้งนี้ เนื่องจากขยะย่อยสลายในแต่ละชั้นเป็นเพียงเศษอาหารที่มีจ านวนน้อย  ไม่เหมาะที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์จึงให้ทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้เลย ยกเว้น บริเวณโรงอาหารชั้น ๑ จะมีการแยกเศษอาหาร
โดยเฉพาะเพ่ือส่งให้ผู้เลี้ยงสุกรมารับทุกวันเพื่อน าไปใช้เป็นอาหารสัตว์ 

 



-๑๙- 

 

๗) ขยะอันตราย (ของเสียอันตราย) ส าหรับขยะอันตรายจะต่างกับขยะอ่ืน ๆ เพราะมีจุดรองรับ 
ของเสียอันตรายเพียงจุดเดียวในอาคาร คือ บริเวณหน้าห้องน้ าชั้น ๑ ทั้งนี้ เนื่องจากขยะอันตรายในอาคาร
ส านักงานมีปริมาณน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นหลอดไฟ ซึ่งนาน ๆ จะมีการเปลี่ยนสักครั้ง จึงไม่จ าเป็นต้องตั้งถังขยะ
อันตรายในทุกชั้น โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะมาเก็บขยะอันตรายไปไว้ในสถานที่ เก็บกักเดือนละครั้ง และ
เมื่อมีปริมาณมาก ก็จะขอความอนุเคราะห์จากส านักงานเขตพญาไทมารับไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการต่อไป 
 

      
 

      
 

      
 

ภาพที่ ข-๑  ตัวอย่างของป้ายที่ใช้ติดบนถังขยะแยกประเภทในอาคารกรมควบคุมมลพิษ 

 



-๒๐- 

 

 
 
 

 
 

ภาพที่ ข-๒  ตัวอย่างของจุดทิ้งขยะอันตรายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ 
 
ทั้งนี้ หน่วยงานอื่น ๆ สามารถใช้รูปแบบอ่ืน ๆ ส่งเสริมให้การแยกขยะเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น ในกรณีที่

มีการแยกขยะรีไซเคิลเป็นหลาย ๆ ถัง บริเวณช่องในการทิ้งขยะให้ท าให้เหมาะกับรูปร่างของขยะที่จะทิ้งก็จะ
ช่วยให้ผู้ที่ทิ้งขยะสังเกตได้ง่ายขึ้น เป็นต้น 

 

 



-๒๑- 

 

 
 
ภาพที่ ข-๓  ถังขยะในปั๊มน้ ามันของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ช่องในการทิ้งขยะมีการออกแบบ

ให้เหมาะกับรูปร่างของขยะที่จะทิ้ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๒๒- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๒๓- 

 

ตัวอย่างการแยกขยะที่ประเทศญี่ปุ่น 
 

การคัดแยกขยะในประเทศญี่ปุ่นจะมีการแยกขยะไม่เหมือนกันในแต่ละเมือง แต่อย่างไรก็ตาม จะมี
ลักษณะใกล้เคียงกันคือ จะแยกขยะออกเป็น ๕ ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ขยะเผาได้ ขยะเผาไม่ได้ ขยะที่มีขนาด
ใหญ่ ขยะรีไซเคิล และขยะที่ต้องแจ้งหน่วยงานพิเศษให้มาเก็บ 

๑) ขยะเผาได้ เป็นขยะที่มีชิ้นเล็กในชีวิตประจ าวันที่สามารถเผาได้ รวมถึงเศษอาหารจากครัวเรือน
ด้วย โดยขยะประเภทนี้จะถูกบรรจุในถุงพลาสติกหนาขนาด ๒ หรือ ๓ ลิตรซึ่งเป็นถุงขนาดมาตรฐานที่รัฐบาล
ญี่ปุ่นก าหนดให้ใช้ทั่วประเทศ ขยะประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีการมาเก็บขนไปก าจัดสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง 

๒) ขยะเผาไม่ได้ เป็นขยะชิ้นเล็กที่ไม่สามารถเผาได้ ได้แก่ แก้ว ภาชนะบรรจุสารเคมี เครื่องใช้ไฟฟ้า
ขนาดเล็ก โลหะขนาดเล็ก เป็นต้น ส าหรับขยะที่มีส่วนประกอบที่เผาได้และเผาไม่ได้ให้นับรวมว่าเป็นขยะเผา
ไม่ได้ด้วย ขยะประเภทนี้ผู้ทิ้งจะต้องซื้อถุงพลาสติกที่มีข้อความระบุหน้าถุงอย่างชัดเจนว่า “ขยะเผาไม่ได้” 
“Incombustible (Non-Burnable) Waste” ขยะประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีการมาเก็บขนไปก าจัดสัปดาห์ละ ๑ 
ครั้งหรือเดือนละ ๒ ครั้งแล้วแต่ข้อก าหนดของแต่ละเมือง 

๓) ขยะที่มีขนาดใหญ่ เป็นขยะที่มีขนาดมากกว่าด้านละ ๓๐ เซนติเมตรขึ้นไป (โดยประมาณ) ได้แก่ 
เครื่องเรือน ที่นอน จักรยาน เป็นต้น โดยขยะที่มีขนาดใหญ่จะต้องมีการแจ้งให้มาเก็บล่วงหน้าและมีค่าใช้จ่าย
ในการมาจัดเก็บด้วย 

๔) ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถน าไปใช้เป็นทรัพยากรใหม่ได้ โดยแต่ละเมืองจะมีการแยกต่างกัน
และจะมีข้อแนะน าในการทิ้งขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดบอกไว้อย่างชัดเจน ขยะประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีการมาเก็บ
ขนไปก าจัดสัปดาห์ละ ๑ ครั้งต่อขยะรีไซเคิล ๑ ประเภทซึ่งอาจจะมาในวันเดียวกันหรือต่างวันก็ได้แล้วแต่
ข้อก าหนดของแต่ละเมือง 

๕) ขยะที่ต้องแจ้งหน่วยงานพิเศษให้มาเก็บ เป็นขยะที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐมาก าจัดเป็นพิเศษ
หรือต้องแจ้งให้บริษัทผู้ผลิตมาท าการจัดเก็บ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์  ซาก
สัตว์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๒๔- 

 

 

 
 
 ภาพที่ ค-๑  ตัวอย่างของป้ายแจ้งวันในการทิ้งขยะแต่ละประเภทใน CHUO CITY 
 

 



-๒๕- 

 

 
 
 ภาพที่ ค-๒  ตัวอย่างของถังขยะแยกประเภทที่ตั้งในห้าง Diver City ในเมือง Odaiba มีการเขียน

บรรยายหลายภาษาส าหรับนักท่องเที่ยวจะสะดวกในการทิ้งให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 

 

 


