หลักในการคัดแยก และจัดเก็บขยะเพื่อการ recycle
จําเปนตองคัดแยก ประเภทขยะ และจัดเก็บใหเหมาะสมตั้งแตจุดกําเนิดขยะ เพื่อให
−
−
−
−
−

ขยะถูกใชประโยชนไดมากที่สุด
ประหยัดสถานที่จัดเก็บ
เกิดความสะดวกในการเคลือ
่ นยาย เก็บ ขน ขึ้นรถเดินทางไปขาย
สามารถขายไดราคา
ศูนย/โรงรับซื้อขยะรีไซเคิล จะสนใจซื้อมากกวา

โดยมีหลักการใหญๆในการคัดแยก และจัดเก็บ ดังนี้
1. แยกขยะเศษอาหารที่ยอยสลาย ออกจาก ขยะรีไซเคิล

ประเภทถัง
สีถังขยะ

รองรับขยะ
ประเภท

ถังขยะ
ยอยสลายได
สีเขียว

ถังเก็บขยะ
รีไซเคิล
สีเหลือง

ขยะที่เนาเสีย
และยอยสลาย
ไดเร็ว สามารถ
นํามาหมักทําปุย
ได เชน ผัก
ผลไม เศษ
อาหาร ใบไม

ขยะที่สามารถ
นํามารีไซเคิล
หรือขายได เชน
แกว กระดาษ
พลาสติก โลหะ

ถังเก็บขยะมีพษิ

ถังเก็บขยะทั่วไป

สีเทาฝาสีสม/แดง

สีฟา

ขยะที่มีอันตราย
เชน หลอด
ฟลูออเรสเซนต
ขวดยา
ถานไฟฉาย
กระปองสีสเปรย
กระปองยาฆา
แมลง ภาชนะ
บรรจุ
สารอันตราย

ขยะยอยสลาย
ไมได ไมเปนพิษ
และไมคุมคาการ
รีไซเคิล เชน
พลาสติกหอลูก
อม ซองบะหมี่
สําเร็จรูป
ถุงพลาสติก
โฟมและฟอลยที่
เปรอะเปอน
อาหาร

2. จัดเก็บขยะรีไซเคิล แยกเปนประเภท เปนหมวดหมูยอย เก็บสะสมจนไดจํานวนมากพอ
เพื่อรอสงขาย
3. เทน้ํา เศษขยะอินทรีย ออก และทําใหสะอาด เชน กลองนมตองเอาหลอดออก
ลางน้ํา จะไดไมบูดเนา ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร ลางและผึ่งใหแหง
4. การจัดเก็บตองใหแคบ ใหแบน ใหสั้น ใหเปนมัด เพื่อใหสะดวกในการเคลื่อนยายและ
ประหยัดที่จัดเก็บ เชน
− ขวดพลาสติกคลายฝาออก บีบใหแบน
− กระดาษมัดใสหีบหอ ไมเกะกะ
5. เก็บใหเปนระเบียบ

และปลอดภัย

ตัวอยาง การจัดเก็บ ดังนี้
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ประเภท

ชนิดของผลิตภัณฑขยะ
ที่ควรแยก

ผลิตภัณฑ recycle /
reuse

การจัดการ

1.กระดาษ
กลองกระดาษแข็งสีน้ําตาล(ลัง)

กลองกระดาษลูกฟูก

-กระดาษสมุด กระดาษปอนดขาว
ที่ใชในสํานักงาน

-กระดาษถายเอกสารสีขาว
-กระดาษสมุดนักเรียน
-กระดาษทิชชูชนิดหยาบ
หรือทิชชูสีชมพู

- แยกกระดาษA4 ขาว-ดําที่สะอาดจากกระดาษ
คละสีอื่น ๆ

กระดาษสี เชน นิตยสาร วารสาร
หนังสือเลม กระดาษคอมพิวเตอร
ตอเนื่อง
หนังสือพิมพ
กระดาษกลองนม และกลองน้ําผลไม

หนังสือพิมพใหม

- กระดาษสมุดใชแลวขายรวมๆ ไดกิโลกรัมละ
3 บาท แตเอาปกออกแยกขายกระดาษขาวได
กิโลกรัมละ 7 บาท"
เก็บรวบรวมทําใหเปนมัด

เศษกระดาษ /กระดาษซองบุหรี่
กระดาษที่เคลือบดวยพลาสติก เชน
กระดาษหอของขวัญ กระดาษเปอน
น้ํามันเครื่อง กระดาษติดกาว และ
กระดาษที่ทําจากฟางบางชนิด

กระดาษทิชชู
ขายไมได

ขวดแกวดี เชน ขวดน้ําปลา ขวดแกว
ใส

-จะถูกนํากลับไปที่โรงงาน
ผูผลิต เพื่อกลับไปทําความ
สะอาด ฆาเชื้อ และ นํากลับ
มาใชอีก ซึ่งขวดใบหนึ่ง
สามารถใชซ้ําไดถึง 30 รอบ
-ขวดใหม

ขวดแกวที่แตก ชํารุดเสียหาย

นําไปหลอมและผลิตออกมา
เปนขวดใบใหม

หนังสือพิมพใหม
เฟอรนิเจอร

แกะกลอง แผออกเปนแผนแบน วางซอน เก็บ
เปนมัด
- กระดาษมัดใสหีบหอ ไมเกะกะ

เก็บรวบรวมทําใหเปนมัด
-ดึงหลอดออก บีบใหแบน ใชมีดหรือกรรไกร
ผาออก
-ลางน้ําใหสะอาด ผึ่งใหแหง (ปองกันบูดเหม็น
เปรี้ยว)
- แผออกเปนแผนเรียบ เก็บรวมกัน

2.แกว
- ขวดแกวที่เปนใบควรแยก และหากมีกลอง/
ลัง ใหใสกลองเดิมใหครบเต็มลัง เชน ขวด
พรอมลังเบียรชาง/ลีโอ/ไฮเนเกน ขวดพรอม
ลังเหลาแมโขง ขวดพรอมลังน้ําปลา จะได
ราคาดี
- ขวดแกวราคาต่ําควรแยกตามสี ขาว/แดง/
เขียว แลวทุบแตก ยิ่งเปนชิ้นเล็กๆยิ่งดีแยกตาม
สีใสถุงปุย
ตองคัดแยกสี สีขาว สีเขียว สีแดง และ สีรวม
แลวทุบแตก ยิ่งเปนชิ้นเล็กๆยิ่งดี แยกตามสีใส
ถุงปุย

3.โลหะ เชน เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง
ทองเหลือง สเตนเลส และตะกั่ว รวมทั้ง
แบตเตอรี่ ซึ่งในกลุมนี้ ทองแดงมีราคาตอ
กิโลกรัมสูงที่สุด
เหล็ก

ทองแดง

เหล็กเหนียว (เชน ตะปู เหล็กเสน
เหล็กฉาก)
เหล็กหลอ (เชน หัวเตาแกส ขาจักร
เสื้อสูบรถยนต อะไหลรถยนต ปมน้ํา
ชิ้นงานหลอตางๆ)
เหล็กหนา
เหล็กบาง เชน ไสแม็ก ลวดเสียบ ตัว
หนีบดํา เศษเหล็กอื่นๆ
กระปองเบียรสิงห เครื่องดื่ม
สปอนเซอร กาแฟเบอรดี้(ใชแมเหลก
เช็คดู จะดูดติด)
กระปอง
กาแฟ นม กระปองสี
ยูรีเทน ฯ
-สายไฟเกา

ทองเหลืองหนา-บาง
ตะกั่วแข็ง/ออน

-แบตเตอรี่เกา

สังกะสี

หลอมรวมเปนเหล็กใหม

- คัดแยกจัดเก็บตามรายการชนิดเหล็กในใบ
รายการที่โรงงานรับซื้อ
- ตัด ซอย ทําใหสั้น ยิ่งเล็กยิ่งดี ประหยัด
พื้นที่ และการขนสง
ราคาซื้อขายเหล็กนอกจากจะขึ้นอยูกับประเภท
และสภาพของเหล็กแลว

-สายไฟเกาที่ไมใชแลว ใหแยกทองแดงออก
จากเปลือกสายไฟ โดยการกรีดแยกชนิดออก
จากกัน เพราะเปลือกสายไฟก็เปนสิ่งที่สามารถ
นํามารีไซเคิลไดเชนกัน
มิเตอรน้ําใหม ฯ
-แบตเตอรี่ใหม
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ประเภท

อะลูมิเนียม

4.พลาสติก
รหัสของพลาสติก

ชนิดของผลิตภัณฑขยะ

ผลิตภัณฑ recycle
กระปองอะลูมิเนียมทุกใบ
สามารถสงกลับโรงงานเพื่อ
ไปผลิตเปนกระปองไดโดยไม
มีขอจํากัดจํานวนครั้งในการ
ผลิต –เชน หมอใหม
อลูมิเนียมฉากใหม
ชิ้นสวนขาเทียม

โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET
หรือ PETE) -ขวดน้ําดื่ม
ใส ขวดน้ํามันพืช น้ําอัดลม ชาเขียว
ภาชนะใสอาหารรอน ยาสระผม(บาง
ประเภท)

รีไซเคิลเปน เสนใยสําหรับทํา
เสื้อกันหนาว พรม ใย
สังเคราะห(หมอน) ถุงหูหิ้ว
กระเปา ถุงมือ ชิ้นสวนหูหิ้ว
และขวด

- แยกตามประเภทพลาสติก จะไดราคาดีขึ้น
เชน แยกขวดน้าํ ใส / ขาวขุน/ถุงพลาติกหูหิ้ว
ที่สะอาด/พลาสติกเหนียว/พลาสติกกรอบ
- เท น้ํา ของเหลวออกใหหมด
- ขวดพลาสติกรวมสี เชน ขวด ใสแชมพู สบู
บรรจุภัณฑ แยกใสถุงเก็บรวบรวม

โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูง
(HDPE) -ขวดน้าํ ดื่มขุน
ขวดนม น้ําผลไม โยเกิรต ขวดบรรจุ
ภัณฑสําหรับน้ํายาทําความสะอาด ยา
สระผม สารซักฟอก น้ํามันเครื่อง
แปงเด็ก ถุงหูหิ้ว
ขวดน้ําขาวขุน
 (HDPE)

รีไซเคิลเปนขวดใสน้ํายาซัก
ผา ขวดน้ํามันเชือ
้ เพลิง ลัง
พลาสติก ไมเทียมใชทํารั้ว
หรือมานั่งในสวน ปากกา
กระเบื้องปูพื้น โตะ มานั่ง ถุง
หูหิ้ว ทอระบายน้ํา
ถุงหูหิ้วขาว

ตัวอยางพลาสติกสีเหนียว ไดแก ขวดแชมพู
ภาชนะ แกลลอน ขวดนม แกวน้ําใส หลอด
กาแฟ หลอดฉีดยา

ทําใหสะอาด ไมมีเศษน้ําคาง ไดราคาดี

ถุงพลาสติก ตางๆ เชน
ถุงเหนียว(PE) ถุงHDPE (ถุงหูหิ้ว
ถุงผลไม ถุงหาง)
ถุงแกง

ขยะ
เครื่องใชไฟฟา/
สํานักงาน

ขยะอื่นๆ ที่
ขายได

การจัดการ

อะลูมิเนียมหนา เชน อะไหลรถยนต
ลูกสูบ
อะลูมิเนียมบาง เชน กะละมัง หมอ
ขันน้ํา ตัวหนีบเปดฝา และกระปอง
อะลูมิเนียม ซึ่งตัวกระปองและฝา
กระปองทําจากอะลูมิเนียมตางชนิด
กัน
กระปองเบียร น้ําอัดลม หรือ
เครื่องดื่ม ยี่หออื่นๆ

โพลิไวนิลคลอไรด (PVC) ---ทอ
น้ําประปา สายยางใส มานหองน้ํา
กระเบื้องยาง แผนพลาสติกปูโตะ
ขวดใสแชมพู สระผม ขวดน้ํายาเชดก
ระจกประตู หนาตาง วงกบ และ หนัง
เทียม
โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ํา
(LDPE) –แผนฟลมสําหรับหอ
อาหารที่หดรัดตัวได ถุงใสขนมปง ถุง
เย็นสําหรับบรรจุอาหาร ถุงคลุม
เสื้อผา สายน้ําเกลือ ขวดน้ําเกลือ
โพลิโพรพิลีน (PP) ---ภาชนะ
บรรจุอาหาร เชน กลอง ชาม จาน
ตะกรา กระบอกใสน้ํา ขวดซอส แกว
โยเกิรต ขวดบรรจุยา ภาชนะใสเนย
เทียม
โพลิสไตรีน (PS) --ภาชนะบรรจุ
ของใช เชน เทปเพลง สําลี หรือของ
แหง เชน หมูแผน หมูหย็อง และโฟม
ใสอาหาร เครื่องใชพลาสติก
กระติกน้ํารอน พัดลม เครื่องซักผา
ทีวี โทรศัพท แฟกส โนตบุค
คียบอรด พริ้นเตอร ตูลําโพง แอร ฯ.
ที่นอนนุน โดยนุน
 เกาปนแลวไดเนื้อ
80% ขณะที่ นุนใหมปนแลวไดเนื้อ
40% (ปบละ 200 บาท ขายพรอมปบ
เกา)
น้ํามันพืช เกา ที่ราคาสูงตามราคา
น้ํามัน เพราะนําไป ผลิตไบโอดีเซล

รีไซเคิลเปนทอ นําประปา
รางน้ํา กรวยจราจร
เฟอรนิเจอร เคเบิล แผนไม
เทียม พื้น เสื่อ

ทําใหสะอาด บีบ ทําใหแบน

- คายลมออก แลวบีบ ทําใหแบน จัดเก็บให
ประหยัดพื้นที่ โดยการเจาะรูรอยเชือกแขวน
เพื่อรอสงขายในปริมาณที่มาก
-ผึ่งใหแหง สะอาด ไมสกปรก ไมเลอะเทอะ
พับ หรือมัดใสถุงเก็บรวบรวม
-แกะยางวง ซักลาง ตากใหแหง พับเก็บ
รวบรวม รอสงขาย
ตัวอยางพลาสติกกรอบ ไดแก กรอบนาฬิกา
เครื่องคิดเลข แกว ขวดยาคูลท คีบอรด
เปลือกcaseคอมพิวเตอร

รีไซเคิลเปนถุงดําสําหรับ ใส
ขยะ ถุงหูหิ้ว ถังขยะ กระเบื้อง
ปูพื้น เฟอรนิเจอร แทงไม
เทียม ถังขยะ ซองสงของ
รีไซเคิล เปนกลองแบตเตอรี่
ในรถยนต ไมกวาด พลาสติก
แปรง ชิ้นสวนรถยนต เชน กัน
ชน ไฟทาย กลอง
อเนกประสงค
รีไซเคิลเปนไมแขวนเสื้อ ไม
บรรทัด แผงสวิตชไฟ ฉนวน
กันความรอน
- จัดเก็บรวบรวมไวใหเปนระเบียบ ในที่รม เพื่อ
รอสงขายโรงรีไซเคิล
ปนทําที่นอนนุนใหม

รีไซเคิลเปนไบโอดีเซล
กก.ละ 13 บาท

กรองเอาเศษตางๆออก เก็บใสปบหรือ
แกลลอนที่ใชใสน้ํามัน จนไดปริมาณมาก
พอสมควร
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ชนิดของผลิตภัณฑขยะ
กากมะพราว / เนื้อมะพราว
กะลามะพราว

ขยะแหง
สําหรับเปน
เชื้อเพลิง
ทดแทน
ขยะอันตราย
ที่รีไซเคิลได

เศษไมลัง กิ่งใบไมแหง ถุงหูหิ้ว ถุง
รอน ถุงขนมขบเคี้ยว กลองขาว โฟม
สะอาด พลาสติก รองเทาหนัง
รองเทาฟองน้ํา กระเปา ถุงมือ เศษ
เชือก ถุงปุย

ขยะอันตราย
ที่รีไซเคิล
ไมได หรือ ไม
คุมคากับ
การรีไซเคิล

แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
ถานไฟฉาย หลอดไฟ ผาปนเปอน
น้ํามัน วัตถุระเบิด เข็มฉีดยาไม
ปนเปอนสารคัดหลั่ง ถานนาฬิกา

แบตเตอรี่รถยนต /จักรยานยนต /

ผลิตภัณฑ recycle /
reuse
สกัดทําน้ํามันพืช สบู ผสม
เปนอาหารสัตว
เผาเปนคารบอนสงเขา
โรงงาน ทําเครื่องประดับ

การจัดการ
-ประสานหาแหลงรับซื้อ

ตองประสานงานแหลงรับซื้อขยะรีไซเคิล ที่
รองรับได จัดเก็บรวบรวมแบบเปนขยะแหงที่
สะอาด ไมปนเปอน เชนสงผูรวบรวมนําไปสง
ตอใหโรงงานปูนซีเมนต เพื่อใชเปนพลังงาน
ทดแทน(พลังงานสีขาว) แทนถานหินลิกไนต
หลอมละลายเปนตะกั่วแหง
แปรรูปเปนแบตเตอรี่ใหม

สํารองไฟ จอคอมพิวเตอร ถังแกส
กระปองสเปรยยาฆาแมลง ขวดยาฆา
แมลง กระปองสเปรยสี กระปองสี
น้ํามันเครื่องเกา

-

-ถาเปนวัสดุของแข็ง และแหง ใหเก็บรวบรวม
ในที่รม ไมสมควรไวที่กลางแจง เพราะอาจเกิด
การปนเปอน น้ําชะลงหนาดิน สรางผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เก็บไวสงศูนยรีไวเคิลที่รับซื้อ
-ถาเปนน้ํามันเครื่อง สมควรเก็บใสแกลลอน
และปดฝาใหแนนเก็บไวในรม รวบรวมไวเพื่อ
รอการสงขาย
-กระปองสเปรยสีกดใชสีใหหมดจริงๆ ทําการ
เจาะรูใหรั่ว โดยใชตอกตะปู หรือโลหะของ
แหลมคมเจาะ หลังจากนั้นทุบใหแบน (ไม
สมควรทุบใหแบนในขณะที่ยังใชไมหมด และ
ยังไมไดเจาะรูมา
-หลอดฟลูออเรสเซนท เก็บรวบรวมโดยใส
กลับเขาไปในหลอดกระดาษเดิม ใชยางวงมัด
หัวทายไว ปองกันการเลื่อนหลุดออก จากนั้น
นําวางไวในที่ปลอดภัยจากการทําใหแตกหัก
สงศูนยรีไซเคิลที่รับจัดการ หรือผูรับจัดการขยะ
อันตราย
-เก็บรวบรวมสงใหสถานที่ที่ไดรับอนุญาตจาก
หนวยราชการ เพื่อกําจัดกากของเสียอันตราย/
วัตถุอันตราย

รวบรวม และเรียบเรียง
โดย นางสุภาภรณ หลักรอด
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
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