
จุดทิ้งขยะอันตราย 
    - ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลกรงปนิัง  ไดจ้ดัเตรยีมจดุทิ้งขยะ
อันตรายไวต้ามหมู่บ้าน ดังนี ้
    1. ณ ทีท่ าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  
    2. ณ ข้างมัสยดิทกุหมู่บ้าน หมู่ที่  1  -  หมู่ที ่9 

 
แนวทางการวางแผนการสร้างชุมชนปลอดขยะ 
  การวางแผนการสร้างชมุชนปลอดขยะ  ไมจ่ าเป็นตอ้งเริ่มตน้
จากผู้บริหาร  อาจเริ่มตน้จากชุมชน  หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ  แต่ผู้บริหาร
อาจสนับสนุนโดยก าหนดเป็นนโยบาย   และสร้างกระแส   สร้างจติส านกึ
ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการสร้างชุมชนปลอดขยะ หรือเริ่มตน้แผนชุมชน 
สร้างชุมชนปลอดขยะ  
 

แนวทางการบริหารการคัดแยกขยะต้นทางในพื้นที่    
   -ให้ความรูก้ารคัดแยกขยะ   
  -ให้ความรู้ประโยชน์และโทษของขยะ  
              -การสร้างกระแสผู้น า (นโยบายและองค์ความรูข้องบุคคล) 
  -ให้ชุมชนรู้จักขยะ 4  ประเภท 
  -ก าหนดและให้ความส าคัญก าจัดขยะต้นทาง  
  -ก าหนดวิธกีารเปลี่ยนขยะเป็นเงิน  เป็นสวสัดิการ  
  -การจัดตั้งธนาคารขยะ   
  -ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนร่วมกันสร้างเครือข่าย  
                  “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”  ทุกครัวเรือน 
   -สร้างชุมชนตน้แบบ “ ชมุชนปลอดขยะ” 

 

 

 

 

 

บทสรุป 

    ขยะมูลฝอย จดุเริม่ต้นเลก็ ๆ    ที่กลายเป็นปัญหาระดับชาติ  
จนรฐับาลต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติประจ าปี  2557 และมกีฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการมากมายเพือ่หาแนวทางในการก าจัดขยะ 
  ขยะมูลฝอย คอือะไร  มาจากไหน มาได้อย่างไร  สร้างปัญหา
อะไร  เส้นทางของขยะมลูฝอย จะสิ้นสุด ณ ที่ใด  และประชาชนจะมีสว่น
ร่วมในการก าจัดขยะโดยวธิีใด  จึงจะประสบผลส าเร็จอย่างมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผล      แมก้ารคดัแยกขยะไม่ใช่ค าตอบที่ดีสดุ  แต่จะชว่ยลด
ประมาณขยะมูลฝอยให้เหลือนอ้ยที่สุด    กอ่นจะน าไปส่งยังโรงงานก าจัด
ขยะ  แต่สิ่งที่ดกีว่าการคัดแยกขยะ  คือ การใช้ชีวิตประจ าวนัโดยไม่กอ่ให้ 
เกิดขยะมูลฝอย   ดังนัน้หากชาวต าบลกรงปินังสามารถปฎิบัติตามคู่มอืได้
ก็จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องส่งไปก าจัด   ณ  เทศบาลนครยะลา  

  ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลกรงปินัง    หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  
จะได้รับร่วมมอืจากประชาชนชาวต าบลกรงปินัง    ในการช่วยลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในบ้าน  เพือ่เป็นชุมชนปลอดขยะช่วยบ้านเมอืง  ประเทศชาติ  
และโลก  ให้น่าอยู่ต่อไป 

จัดท าโดย  
องค์การบริหารสว่นต าบลกรงปินัง 

 25  กุมภาพนัธ์  2561 
 

 

 

 

คู่มือการคัดแยกขยะ 

 

โดย 
องค์การบริหารสว่นต าบลกรงปินัง 

แจ้งรอ้งทกุข ์แจ้งการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ 
โทร 073-238286 

 



ขยะมูลฝอยคืออะไร 

 นิยามความหมายของค าวา  ขยะ  มีก าหนดไวหลากหลาย
รูปแบบ โดยในปจจุบันไดมีกฎหมายบัญญัตไิว ดังนี ้

1) พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535  
มูลฝอย หมายถึง สิ่งตางๆที่เราไมตองการทีเ่ปนของแข็งหรื
อออน มีความชืน้ ไดแก เศษ กระดาษ เศษผา เศษอาหาร 
ถุงพลาสติก ภาชนะกลองใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว
รวมตลอดถึง วัตถุอื่น สิ่งใดทีเ่ก็บกวาดไดจากถนน ตลาด ที่
เลี้ยงสัตวหรือทีอ่ื่น 

2) พ.ร.บ.สงเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535  
ของเสีย หมายถึง ขยะ สิ่งปฏกิูล   น้ าเสีย อากาศเสีย  มล
สารหรือวัตถอุันตรายอืน่ใด ซ่ึงถกูปลอยทิ้งหรือมทีี่มาจาก
แหลงก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอนหรอืสิ่งตกคางจากสิ่ง
เหลานั้น ทีอ่ยูใน สภาพของแข็งของเหลวหรือกาซ  

3) พ.ร.บ.รกัษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยขอ
งบานเมอืง พ.ศ. 2535  
มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสตัว รวม
ตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ทีเ่ลี้ยงสัตว
หรือทีอ่ื่น 

 
 ขยะทัว่ไป (General waste) หมายถึง  ขยะประเภทอื่น
นอกเหนอืจากขยะยอยสลาย ขยะ รีไซเคิลและขยะอันตราย  มีลกัษณะ
ที่ยอยสลายยาก และไมคุมคาส าหรับการน ากลับมาใชประโยชนใหม่  เชน  
กลองนม หอพลาสตกิใสขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซกัฟอก พลาสติกหอลูก
อม ซองบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปถุงพลาสติก  เปอนเศษอาหาร โฟม ฟอลยเปอน
เศษอาหาร เปนตน  

  ขยะยอยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยยอย
สลาย  หมายถึง  ขยะที่เนาเสีย หรอืยอยสลายไดเร็ว  สามารถน ามาหมกั
ท าปุยได เชน เศษผักเปลือกผลไมเศษอาหาร ใบไมเศษเนือ้สัตว 
  ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste)  หมายถึง   ขยะของ
เสียบรรจุภัณฑ์   หรือวัสดเุหลือใช ซ่ึงสามารถน ากลับมาใชประโยชน
ใหมไดโดยการน ามาแปรรูปเปนวัตถุดิบในขบวนการผลิตหรอืใชส าหรับ 
ผลิตเปนผลิตภณัฑใหม เชน แกว กระดาษ กระปองเครื่องดืม่ พลาสตกิ 
เศษโลหะ อลมูิเนียม ยางรถยนต  
  จากค านิยามของหนวยงานตางๆ ที่ไดบัญญตัิไวมีความหมาย
คลายคลึงกัน แตเพื่อการศึกษา บรรลุตามวตัถุประสงคที่ตั้งไวโครงการน าร
องเพือ่สนับสนนุการจดัตั้งศูนยสาธิตเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม จึงเลือกใช
ค านิยามของกรมควบคุมมลพิษ เนื่องจากมกีารแบงขยะออกเปนประเภทต
างๆ อยางชัดเจน และสอดคลองกับวิธีการคัดแยกประเภทขยะทีอ่งคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญด าเนนิการอยู่ 

  ปัญหาคือ 

  ปัจจุบันอบต.กรงปินัง ก าจัดขยะโดยให้บริการจัดเก็บขยะ
ตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ต าบลกรงปินัง   แล้วน าไปก าจัดในเขตเทศบาล
นครยะลา ณ  หมู่บ้านปรามะ   (ไปทิ้งบ้านเพื่อน)  เฉลี่ยเดอืนละประมาณ  
40  กว่าตนั งบประมาณปี 2560 จ านวน  576  ตัน   ซ่ึงจุดก าจัดขยะ
ดังกล่าวไม่ได้มแีค่ อบต.กรงปินัง   เท่านัน้ ยังมีอีก 50  หน่วยงานท้องถิ่น
ที่ร่วมกนัน าขยะไปก าจัดและในอนาคตอันใกล้    ระยะเวลาไม่เกิน  5   ปี  
จะไม่มีพื้นที่ให้ทิ้งขยะได้อกี  ถึงเวลานั้น ชมุชนใดในต าบลกรงปินังจะเป็น
จุดรองรับขยะทั้งต าบลต่อไป 

ขยะสร้างปัญหา ใกล้ตัว  อะไรบ้าง 
1. ส่งกลิ่นเหม็น และทัศนียภาพไมน่่ามอง 
2. ท าให้ท่อน้ าอดุตัน  ส่งผลท าให้เกิดน้ าทว่ม 
3. เป็นแหล่งก่อโรคต่างๆ  เช่น  ฉี่หนู  ไข้เลอืดออก  และมะเร็ง 
4. ทิ้งขยะลงไปแหล่งน้ าของชมุชนจะท าให้ระบบนิเวศเสียทั้งระบบ 

5. มีพ.ร.บ.การบริหารจัดการขยะปี  2560  ก าหนดค่าธรรมเนียม
ในเก็บและขนขยะน าไปก าจัด   โดยก าหนดค่าธรรมเนียมจาก
ปริมาณการทิ้งขยะ   ใครทิ้งมาก  กเ็สียค่าใช้จ่ายมาก  ใครทิ้ง
น้อยกเ็สียเงินน้อย   นอ้ยสุดราคาไม่ต่ ากว่า  120  บาท  ตอ่
เดือน 
 

วิธีด าเนินการแก้ปัญหา  ระยะสัน้ 
1. อบต.กรงปินัง  ก าหนดมาตรการห้ามทิง้ขยะย่อยสลาย  ลงในถังขยะ 
    เดด็ขาด เช่นใบไม้ กะลามะพร้าว  เปลอืกผลไม้ พชืผัก  เศษอาหารทกุ 
    ชนดิ  หากท่านทิ้งลงถัง  พนักงานจะไม่เก็บขยะของท่านขึน้รถ    โดย 
    ขอแนะน าให้เตรยีมภาชนะรองรบัเศษอาหารเหล่านี้รวมไวท้ าปุย๋ 
    หมักชีวภาพ  เอาไปปุย๋บ ารุงต้นไม้ในสวนได ้
 2. จัดการขยะ โดยอาศยัหลกั 5 R  
   - Reduce  การลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ทีม่ี
บรรจุภัณฑ์ส้ินเปลือง 
   - Reuse    การน ามาใช้ซ้ า เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ 
กระดาษพิมพ์หน้าหลัง เป็นตน้  
   - Repair   การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้
งานต่อได ้
    - Reject   การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งทีก่่อให้เกิดมลพิษ  
     - Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนน ากลับมาใช้ได้
ใหม่  โดยน าไปผ่านกระบวนการผลิตใหมอ่กีครั้ง  
3.  การแยกขยะ เพือ่ลดขยะที่ต้องน าไปก าจัดจริงๆ ให้เหลอืนอ้ยที่สุด  
    - ขยะแห้งบางชนิดที่สามารถแปรสภาพน ามากลับมาใช้ได้อกี  เช่น  
      ขวดแก้ว โลหะพลาสตกิ  
   - ขยะเปียกสามารถน ามาหมกัท าปุ๋ยน้ าชวีภาพ 
   - ขยะอันตราย เชน่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องฉีดสเปรย์  ตอ้งมีวิธี 
     ก าจัดที่ปลอดภัยส่งเสริมการผลิตที่สะอาดในภาคการผลิต โดยลดการ 
     ใช้วัสด ุลดพลังงาน และลดมลพิษ เพิ่มศักยภาพการใชท้รัพยากร 
 



 


