ภาคผนวก ข
กิจกรรมการคัดแยกและใชประโยชน
ขยะชุมชน

สถานที่ทิ้งขยะแยกประเภทในชุมชน (Drop Off Station)

สถานที่ทิ้งขยะแยกประเภทจัดเตรียมไวสําหรับใหประชาชนที่ไมสะดวกและไม
ตองการขายซื้อ-ขายขยะแตมีพฤติกรรมที่ดีและมีความตระหนักถึงผลของการแยกขยะ
และทิ้งลงในภาชนะที่เหมาะสม เปนกิจกรรมที่ตอเนื่องจากกิจกรรมการรณรงคและให
ความรูแกประชาชนในการคัดแยกขยะและทําความสะอาดขยะเบื้องตนและเปนกิจกรรม
พื้นฐานที่ควรดําเนินการเพราะเขาถึงชุมชนไดงายและตลอดเวลา
ซึ่งสามารถ
ดําเนินการรวมไปถึงขยะอันตรายบางประเภท เชน ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะ
บ
ร
ร
จุ
ย
า
ฆาแมลง เปนตน สถานที่ทิ้งขยะแยกประเภทควรจัดไวในบริเวณที่ประชาชนนํามาทิ้ง
ไดสะดวก เชน หางสรรพสินคา ริมถนนบริเวณชุมชน เปนตน กิจกรรมรูปแบบนี้เหมาะ
สําหรับใชเปนแนวทางการเรียกคืนขยะบรรจุภัณฑและวัสดุเหลือใชจากผูบริโภคโดยที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการและประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดแนวทาง
การดําเนินงานและติดตามผล
2. กําหนดสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งภาชนะรองรับขยะแตละประเภท โดย
พื้นที่ที่เหมาะสมควรเปนพื้นที่ที่ไมมีน้ําทวมขัง ไมอับชื้น แสงแดดสองถึง รถขยะ
สามารถเขาถึงไดสะดวก
3. กําหนดประเภทและขนาดของภาชนะสําหรับใสขยะแตละประเภท โดยกําหนด
ทั้งสี และเขียนคําบรรยายใหถูกตองดังนี้

ถังเก็บมูลฝอยรีไซเคิล

ถังเก็บมูลฝอยยอยสลายได

4. นํ า ถั ง รองรั บ ถังเก็บมูลฝอยมีพิษ
ขยะไปจั ดวาง
ตามแหลงกําเนิดขยะที่สําคัญ เชน ตลาดสด โรงเรียน สถานที่

ถังเก็บมูลฝอยทั่วไป
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ราชการ หางสรรพสินคา โรงแรม รีสอรท ที่พักเชาอาศัย เปนตน
5. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงรูปแบบของกิจกรรม โดยจัดทําเอกสารเพื่อ
แจกจายแกประชาชนในบริเวณที่มีสถานที่ทิ้งขยะแยกประเภทตั้งอยู โดย
เอกสารจะตองบอกถึงวิธีทําความสะอาดขยะขั้นตน การลดขนาดขยะ สีของถังขยะ
กับประเภทขยะ วันและเวลาที่จัดเก็บขยะ บริเวณสถานที่ทิ้งขยะแยกประเภท
และเวลาในการเก็บรวบรวม
6. ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการฝายติดตามและประเมินผลที่แตงตั้งไว
โดยทําการบันทึกปริมาณและประเภทของขยะที่ถูกนํามาทิ้งไวเพื่อประเมิน
ความสําเร็จในการทํางาน

ผูรับผิดชอบ
หนวยงานราชการสวนทองถิ่นรวมกับหัวหนาชุมชนกําหนดบริเวณที่เหมาะสม
ในการจัดวางภาชนะ หนวยงานสวนทองถิ่นดําเนินการเก็บขนขยะตามวันและเวลาที่
กําหนด รวมทั้งมีหนาที่ดูแลความสะอาดของสถานที่ทิ้งขยะแยกประเท และบันทึกผล

สิ่งที่ตองจัดเตรียม
1.
2.
3.
4.

สถานที่จัดวางถังขยะแยกประเภท
ภาชนะรองรับขยะแตละประเภท
รถขนขยะแยกประเภท
เอกสารแนะนําประชาชนในการทําความสะอาดขยะเบื้องตน ลดปริมาณขยะ
ประเภทภาชนะ วันและเวลาในการจัดเก็บบริเวณสถานที่ทิ้งขยะแยกประเภท
เปนตน (ควรทําเปนเอกสารเผยแพรแผนเดียวเพื่อใหประชาชนสามารถติดไว
บริเวณขางฝาเหนือถังขยะภายในบาน)

กิจกรรมการทําน้ําหมักจุลินทรีย
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น้ําหมักจุลินทรีย คือ สารละลายที่ไดจากการยอยสลายเศษวัสดุที่เหลือใชจาก
สวนตางๆ ของพืชหรือสัตว โดยผานกระบวนการหมักในสภาพที่ไมมีออกซิเจน มีจุลินท
รียทําหนาที่ยอยสลายเศษซากพืชและซากสัตวเหลานั้นใหกลายเปนสารละลายรวมถึง
การใชเอนไซมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมีการเติมเอนไซมหรือการเรงการยอย
สลาย ทําใหเกิดกระบวนการยอยสลายไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประเภทของน้ําหมักจุลินทรีย
น้ําหมักจุลินทรียสามารถแบงออกตามประเภทของวัตถุดิบที่นํามาใชในการ
ผลิต แบงไดเปน 2 ประเภท คือ น้ําหมักจุลินทรียที่ผลิตจากพืชหรือขยะเปยก และน้ํา
หมักจุลินทรียที่ผลิตจากสัตว
1. น้ําหมักจุลินทรียที่ผลิตจากพืชหรือขยะเปยก
1.1 เศษอาหาร
สวนผสม - เศษอาหาร ½ ถัง
- กากน้ําตาล 1 ลิตร
- น้ําหมักจุลินทรีย 1 ลิตร
- น้ําสะอาด ½ ถัง
อุปกรณ - ถังพลาสติกมีฝาปด ขนาด 20-40 ลิตร
- ถุงปุย
1. เติมน้ําสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถัง จากนั้นเติมกากน้ําตาล
วิธีทํา
และหัวเชื้อจุลินทรียผสมใหเขากัน
2. นําเศษอาหารใสถุงปุยผูกปากถุงนําไปแช กดใหจมหมักไว 7 วัน เก็บในที่
รม
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ประโยชน ผสมน้ํา 1:500 ใชฉีดพน หรือรดตนพืชชวยเรงการเจริญเติบโต และใช
เปนหัวเชื้อจุลินทรีย
1.2 เศษผัก
สวนผสม - เศษ+ผัก ½ ถัง
- กากน้ําตาล 1 ลิตร
- น้ําหมักจุลินทรีย 1 ลิตร
- น้ําสะอาด ½ ถัง
อุปกรณ - ถังพลาสติกมีฝาปด ขนาด 20-40 ลิตร
- ถุงปุย
1. เติมน้ําสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถัง จากนั้นเติมกากน้ําตาล
วิธีทํา
และน้ําหมัก ผสมใหเขากัน
2. นําเศษผักใสถุงปุยผูกปากถุงนําไปแช กดใหจมหมักไว 7 วัน เก็บในที่
รม
ประโยชน ผสมน้ํา 1:500 ใชฉีดพน หรือรดตนพืชชวยเรงการเจริญเติบโตและใชเปน
หัวเชื้อจุลินทรีย
1.3 เศษผลไมรสเปรี้ยว
สวนผสม - เปลือกสม มะนาว สับปะรด
- กากน้ําตาล 1 ลิตร
- น้ําหมักจุลินทรีย 1 ลิตร
- น้ําสะอาด ½ ถัง
อุปกรณ - ถังพลาสติกมีฝาปด ขนาด 20-40 ลิตร
- ถุงปุย
1. เติมน้ําสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถัง จากนั้นเติมกากน้ําตาล
วิธีทํา
และน้ําหมัก ผสมใหเขากัน
2. นําเศษผลไมรสเปรี้ยวใสถุงปุยผูกปากถุงนําไปแช กดใหจมหมักไว 7
วัน เก็บในที่รม
ประโยชน ใชขัดหองน้ําโดยไมตองผสมน้ําแทนน้ํายาลางหองน้ําที่เปนสารเคมี ใชเทลง
ในทอระบายน้ํา จะชวยลดกลิ่นเหม็นของน้ําเสียและใชเทลงในโถสวม
เพื่อชวยในการยอยสลายทําใหสวมไมเต็ม
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1.4 เศษผลไมสีแดง สีเหลือง
สวนผสม - มะละกอ แตงโม กระเจี๊ยบ ฝกทอง ขนุน
- กากน้ําตาล 1 ลิตร
- น้ําหมักจุลินทรีย 1 ลิตร
- น้ําสะอาด ½ ถัง
อุปกรณ - ถังพลาสติกมีฝาปด ขนาด 20-40 ลิตร
- ถุงปุย
วิธีทํา
1. เติมน้ําสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถัง จากนั้นเติมกากน้ําตาล
และน้ําหมัก ผสมใหเขากัน
2. นําเศษอาหารใสถุงปุยผูกปากถุงนําไปแช กดใหจมหมักไว 7 วัน เก็บในที่
รม
ประโยชน ผสมน้ํา 1:500 ใชฉีดพนพืชดอกชวยเรงสีของดอกไมใหมีสีสันสวยงาม
1.5 พืชสมุนไพร
สวนผสม - สะเดา ขิง ขา ตะไครหอม ใบมะกรูด
- กากน้ําตาล 1 ลิตร
- น้ําหมักจุลินทรีย 1 ลิตร
- น้ําสะอาด ½ ถัง
อุปกรณ - ถังพลาสติกมีฝาปด ขนาด 20-40 ลิตร
- ถุงปุย
1. เติมน้ําสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถัง จากนั้นเติมกากน้ําตาล
วิธีทํา
และ
น้ําหมัก ผสมใหเขากัน
2. นําพืชสมุนไพรใสถุงปุยผูกปากถุงนําไปแช กดใหจมหมักไว 7 วัน เก็บใน
ที่รม
ประโยชน ผสมน้ํา 1:500 ใชฉีดพนพืชจะชวยปองกันและลดการทําลายพืชผลจาก
แมลงศัตรูพืช
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ขอควรระวัง
1. หามนําน้ําหมักจุลินทรียไปเก็บในที่กลางแจง หรือมีแดดสองถึงเปนอันขาด
เนื่องจากจะทําใหจุลินทรียที่มีอยูในน้ําหมักจุลินทรียตายและสงผลใหกากหมัก ไม
เปนไปโดยสมบูรณ
2. ถาหมักครบ 7 วัน แลวเปดดูน้ําหมักจุลินทรียจะพบวามีฝาสีขาวเกิดขึ้น
บนผิวน้ํา ซึ่งแสดงวาน้ําหมักนั้นใชไดแลว แตถาเปดดูแลวเกิดฝาสีดําและมีกลิ่นเหม็น
แสดงวาหมักผิดวิธี ใหแกไขโดยเติมกากน้ําตาลอีก 1 ลิตร หมักอีก 7 วัน ก็จะนํามาใช
ได
3. การใชน้ําหมักจุลินทรียกับพืชนั้น จะตองมีการเจือจางกับน้ํากอนนําไปใช
เนื่องจากถาใชน้ําหมักจุลินทรียที่เขมขนเกินไปจะทําใหพืชเจริญเติบโตชาและใบเหลือง
แตถาใชในอัตราที่พอเหมาะพืชจะเจริญเติบโตและใบเขียวเปนมัน
2. น้ําหมักจุลินทรียที่ผลิตจากสัตว
2.1 ปลา
สวนผสม - เศษปลาที่ทิ้งแลว 3 กิโลกรัม
- กากน้ําตาล 1 ลิตร
- น้ําหมักจุลินทรีย
- น้ําสะอาด ½
อุปกรณ - ถังพลาสติกมีฝาปด
- ไมสําหรับคน
1. ผสมสวนผสมทั้งหมดใสลงในถังพลาสติกแลวทําการปดฝา ขณะที่หมัก
วิธีทํา
ควรเก็บไวในที่รม
2. หมักไว 1-2 เดือนและตองคอยเปดถังคนน้ําหมักจุลินทรียอยางสม่ําเสมอ
เพื่อชวยใหยอยสลายไดเร็วยิ่งขึ้น
ประโยชน ผสมน้ํา 1:500 ใชฉีดพนหรือรดตนพืช ชวยเรงการเจริญเติบโต และชวย
ปรับปรุงคุณภาพดิน
2.2 หอยเชอรี่
สวนผสม - หอยเชอรี่ ½ ถัง หรือ 60 กิโลกรัม
- กากน้ําตาล 2-3 ลิตร
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- น้ําหมักจุลินทรีย 1 ลิตร
- น้ําสะอาด ½ ถัง
อุปกรณ - ถังพลาสติกมีฝาปด
- ไมสําหรับคน
1.ทุบหอยเชอรี่ใหเปลือกแตกแลวคลุกเคลากับกากน้ําตาลและน้ําหมักจุลินท
วิธีทํา
รียใหทั่ว
2. ใสลงในถังพลาสติกเติมน้ําสะอาดปดฝาเก็บไวในที่รม หมักทิ้งไว 90 วัน
จึงนํามาใชได
ประโยชน ผสมน้ํา 1:500 ใชฉีดพนหรือรดตนพืช ชวยเรงการเจริญเติบโต และ
ช
ว
ย
ปรับปรุงคุณภาพดิน
ขอควรระวัง
1. หากเติมกากน้ําตาลนอยเกินไปจะทําใหในขณะหมักเกิดกลิ่นเหม็น ใหแกไข
โดยเติมกากน้ําตาลลงไป จะทําใหกลิ่นเหม็นหายไป
2. ระวังการใหน้ําหมักจุลินทรีย หามใชในปริมาณที่เขมขนและใชติดตอกัน
หลายวัน ควรใชสัปดาหละ 2 ครั้ง และควรผสมน้ําอยางนอย 1:200 ถึง 1:500
ธาตุอาหารในน้ําหมักจุลินทรีย
หลักจากผานกระบวนการหมักโดยการยอยสลายโดยการใชเอนไซมจากจุลินทรีย
ที่มีในธรรมชาติหลังจากหมักจนไดที่แลว จะไดสารละลายสีน้ําตาลเขมประกอบดวย
สารอาหารดังนี้
ธาตุอาหารหลัก - ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแตสเซียม
ธาตุอาหารรอง
- แคลเซียม, แมกนิเซียม, กํามะถัน
ธาตุอาหารเสริม - เหล็ก, ทองแดง, แมงกานีส
ชื่ออื่นๆ ของน้ําหมักจุลินทรีย
ในบางพื้นที่อาจเรียก EM (อีเอ็ม) ขยะหอม หรือ น้ําสกัดชีวภาพ ก็ใชใน
รูปแบบเดียวกัน
ประโยชนอื่นๆ ของน้ําหมักจุลินทรีย
1. ใชเปนหัวเชื้อจุลินทรีย ทําน้ําหมักจุลินทรียหรือปุยหมักอินทรีย ในครั้ง
ตอไป
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2. ใชในการกําจัดน้ําเสียและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา น้ําหมักจุลินทรียสามารถ
ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุในแหลงน้ํา ชวยลดการเนาเสียและขจัดกลิ่นเหม็นของแหลง
น้ํา
3. ใชกับสัตวเลี้ยง โดยการใชน้ําหมักจุลินทรีย 250 มิลลิลิตร ผสมกับน้ํา
สะอาด 20 ลิตร นําไปเลี้ยงไก หรือสุกร และฉีดพนที่พื้นบริเวณรอบๆ เพื่อทําลายจุลินท
รียที่เปนเชื้อโรค จะชวยใหสัตวแข็งแรงและบริเวณคอกสะอาดไมมีกลิ่งเหม็น

กิจกรรมผาปารีไซเคิล
กิจกรรมผาปารีไซเคิลเปนกิจกรรมที่เนนความรวมมือระหวางชุมชน ขาราชการ
และสถาบันทางศาสนาในชุมชน เนื่องจากวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยผูกพันกับ
พิธีกรรมทางศาสนาและใหความสําคัญกับสถาบันทางศาสนา ในแงของการเปน
ศูนยกลางในการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด การเรียนรูตางๆ การจัดกิจกรรมนี้จะเปน
การชักชวนใหชุมชนคัดแยก และรวบรวมวัสดุรีไซเคิลนํามาเปนปจจัยในการทอดผาปา
แทนการใชเงิน หรือสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน จากนั้นประสานใหรัานรับซื้อของ
เกาเขามารับซื้อคํานวณมูลคาเปนจํานวนเงิน เพื่อถวายใหวัด ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้
สามารถดําเนินงานไดตลอดป และสามารถหมุนเวียนกิจกรรมในวัดที่อยูใกลเคียงชุมชน
นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสรางความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน เนื่องจากเปน
กิจกรรมที่สมาชิกทุกวัยสามารถรวมกันดําเนินการได

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนรูจักวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยผานการทําบุญ
อุปกรณ
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1) ตราชั่ง
2) เครื่องกระจายเสียง
3) ใบฎีกา

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) จัดตั้งคณะทํางาน ซึ่งประกอบดวยผูนําในทองถิ่น หนวยงานราชการโดยให
ครอบคลุมทุกหนวยงานในทองถิ่น
2) ประชุมคณะทํางาน เพื่อกําหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะจัดกิจกรรม การ
ออกใบฎีกาและวัดที่จะเขารวมกิจกรรมทอดผาปา
3) การประสานงานรานรับซื้อของเกา การประสานงานรานรับซื้อของเกา ใหเขา
มารับซื้อขยะรีไซเคิลที่รวบรวมไดในการเขารวมกิจกรรม
4) การประชาสัมพันธ เพื่อชี้แจงกิจกรรม ใหความรูเกี่ยวกับประเภทของขยะ
รีไซเคิลที่คัดแยกและการเก็บรวบรวม การประชาสัมพันธจัดกิจกรรม เชน หอกระจายขาว
หรือ การเรียกประชุมสมาชิก
5) การจัดกิจกรรมทอดผาปารีไซเคิล มีการรวบรวมขยะรีไซเคิล เชน
พลาสติก แกว โลหะ/อโลหะ และกระดาษ นัดบริจาคกองรวบไวที่วัด และใหรานรับซื้อ
ของเกามารับซื้อและใหเปนจํานวนเงินสด มีการมอบถวายใหกับวัดตอไป
6) การประเมินผล การประเมินผลการจัดกิจกรรมผาปารีไซเคิลสามารถดูได
จากปริมาณขยะรีไซเคิลที่ชุมชนคัดแยกและรวบรวมมา จํานวนที่ไดรับและความรวมมือ
ของสมาชิกในชุมชน
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กิจกรรมขยะแลกไข
กิจกรรมขยะแลกไขจะใชหลักการเปรียบเทียบมูลคาของวัสดุรีไซเคิลกับราคา
ของไขที่ใชในกิจกรรม ซึ่งราคานี้จะขึ้นลงตามราคาตลาด ในการดําเนินงานตองมีการ
ประชาสัมพันธและการชี้แจงราคาวัสดุแตละประเภทอยางชัดเจน รายไดที่เกิดจากการ
จัดกิจกรรมมาจากเงินที่ไดจากการขายวัสดุใหรานรับซื้อของเกา หักคาใชจายในการ
ดําเนินการ คือ คาไข คาใชจายอื่นๆ ซึ่งชุมชนสามารถใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
จัดกิจกรรมครั้งตอไป หรือตั้งเปนกองทุนเพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน

วัตถุประสงค
1) เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะกอนทิ้ง
2) เพื่อลดปริมาณขยะของเทศบาล
3) เพื่อเสริมสรางเครือขายระหวางหนวยงานทองถิ่น
อุปกรณ
1) ตราชั่ง
2) ไข
3) เครื่องกระจายเสียง

- 104 -

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมขยะแลกไข
1) การรับสมัครคณะทํางาน ซึ่งมีจํานวน 4 คน ตามหนาที่ตางๆ
2) ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดวันและเวลาที่จะจัดกิจกรรม ซึ่งวันเวลาที่
ดําเนินการขึ้นกับปริมาณของวัสดุรีไซเคิล และความสะดวกของสมาชิก
3) การประชาสัมพันธเพื่อชี้แจงวิธีทํากิจกรรม ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนในแงของ
รายไดที่เกิดจากการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล ความสะอาดเรียบรอยของชุมชน โดยใชสื่อที่มี
อยู เชน การใหหอกระจายขาว การประชุมสมาชิกในชุมชนเพื่อชี้แจงกิจกรรม หรือการ
แจกใบปลิวตามบาน
4) ประสานงานกับรานรับซื้อของเกาใหเขามารับซื้อ อาจจะเขามารวมในเวลา
ที่จัดกิจกรรม หรือภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
5) การประชาสัมพันธแจงใหทราบถึงประเภทของวัสดุที่รับซื้อ ราคา วิธีการคัด
แยกและการจัดการ เชน การทําความสะอาด การแยกประเภทที่ถูกตองเพื่อเพิ่มราคา
และวันที่จะจัดกิจกรรม
6) กอนการจัดกิจกรรมใหมีการประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนใหสมาชิกในชุมชน
เขารวมกิจกรรม
7) การจัดกิจกรรมควรมีการประชาสัมพันธ วัน เวลา ที่จะดําเนินการและเชิญ
ชวนใหเขารวมกิจกรรมกอนเวลาที่กําหนด เมื่อสมาชิกนําขยะที่เปนวัสดุรีไซเคิล
ประเภท แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ มาชั่งน้ําหนักและคิดราคาซึ่งจะได
จํานวนและเทียบกับราคาของไข โดยคิดราคาไขที่ฟองละ 2 บาท เพื่อสะดวกในการคิด
ราคาซึ่งจะไดจํานวนของไขใหแกสมาชิก เมื่อเสร็จกิจกรรมจึงรวบรวมวัสดุรีไซเคิล
ทั้งหมดขายใหรานรับซื้อของเกาซึ่งควรเปนวันเดียวกับที่จัดกิจกรรมเพื่อลดภาระในการ
จัดเก็บวัสดุ
รีไซเคิลที่รับแลกมาจากสมาชิก หรือ หากสามารถประสานใหรานรับซื้อของเกาเขามารวม
ดําเนินการได ใหคณะทํางานของชุมชนชั่งน้ําหนักและคิดเปนจํานวนไขแลวใหรานรับซื้อ
ของเกาบันทึกปริมาณวัสดุรีไซเคิลและบรรทุกขึ้นรถ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมจึงจายเงินใหแก
ชุมชน ซึ่งจะชวยลดภาระในการจัดเก็บรวบรวม และการขนสงไปยังรานรับซื้อ รวมทั้ง
ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมจะลดลง
8) การประเมินผลการจัดกิจกรรมจากปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รับแลก และรายได
ที่เกิดจากการขายใหรานรับซื้อของเกา หักคาใชจายตางๆ ควรมีการจัดปายแสดงผลการ
จัดกิจกรรมหรือการประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบผลการจัดกิจกรรมเปนระยะ
คณะทํางาน
คณะทํางานที่แตงตั้งขึ้นมามีหนาที่ดังนี้
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1)หัวหนาโครงการ รับผิดชอบการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการ
โดยตองควบคุมดูแลและใหคําแนะนําการทํางานของฝายตางๆ
2)ฝายประชาสัมพันธ/ประสานงาน รับผิดชอบการประชาสัมพันธ การ
ผลิตสื่อตางๆ รวมถึงการประสานงานระหวางรานขายไขไกกับรานรับซื้อของเกาและ
การนําสินคาไปขายในระยะเวลาที่กําหนด
3)ฝายการเงิน/บัญชี เปรียบเทียบราคาที่กําหนดและคิดจํานวนเงินของ
วัสดุที่ผูเขารวมกิจกรรมนํามาแลกเปลี่ยน รับผิดชอบเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเงิน
4) ฝายบันทึกขอมูลรับผิดชอบการบันทึกปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่รวบรวม
ไดในแตละครั้ง
ระยะเวลาดําเนินการ
สัปดาหละ 1 ครั้ง หรือปรับเปลี่ยนตามปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกได
ของชุมชน
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ตัวอยางเอกสาร
โครงการขยะแลกไข
สถานที่ …………………………………………. วันที่ …………………………………
ประเภทวัสดุรไี ซเคิล
ขวดน้ําปลา/แมโขง
ขวดรวม/เบ็ดเตล็ด
พลาสติกรวม
บาท
ขวดโพลาลิส
บาท
ขวดใส (PET)
บาท
กระปองอะลูมเิ นียม
บาท
กระดาษยอย
บาท
กระดาษหนังสือพิมพ
บาท
กระดาษกลอง
บาท
เหล็ก
บาท

จํานวน ………………. ขวด เปนเงิน ………………. บาท
จํานวน ………………. กก. เปนเงิน ……………….
บาท
จํานวน ………………. กก. เปนเงิน ……………….
จํานวน ………………. กก. เปนเงิน ……………….
จํานวน ………………. กก. เปนเงิน ……………….
จํานวน ………………. กก. เปนเงิน ……………….
จํานวน ………………. กก. เปนเงิน ……………….
จํานวน ………………. กก. เปนเงิน ……………….
จํานวน ………………. กก. เปนเงิน ……………….
จํานวน ………………. กก. เปนเงิน ……………….
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กิจกรรมตั้งศูนยวัสดุรีไซเคิล
การจัดตั้งศูนยวัสดุรีไซเคิลของชุมชนเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิกทุกคนในชุมชน รวมทั้งชุมชนอื่นที่อยูในบริเวณใกลเคียง ศูนยวัสดุรีไซเคิลนี้
มีลักษณะเปนธุรกิจของชุมชนที่บริหารและดําเนินการโดยชุมชน หรือองคการพัฒนา
เอกชน (Non Government – Organization - NGO) แตอยูภายใตการกํากับดูแลโดย
คณะกรรมการของชุมชน หรือคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลโครงการโดยเฉพาะ ทั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางในการรวบรวมและรับซื้อวัสดุรีไซเคิลจากชุมชนและ
ชุมชนใกลเคียง รวมทั้งการรวบรวมขยะอันตรายที่เกิดจากบานเรือนเพื่อการกําจัดที่
ถูกตองเหมาะสม
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วัตถุประสงค
เพื่อจัดตั้งเปนศูนยดําเนินการจัดการขยะรีไซเคิลของชุมชน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน ควรมาจากชุมชนมากกวา 2 ชุมชน เพื่อให
เกิดแนวคิดในการทํางานที่หลากหลาย และเปนการสรางเครือขายการทํางานระหวางชุมชน
ประกอบดวยประธานคณะกรรมการ ซึ่งตองมาจากการเลือกตั้งหรือไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการคนอื่นๆ กรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ
2) การคั ดเลื อกสมาชิกของแตล ะชุมชนที่ส นใจและต องการเขาร วมในการ
ทํางานของศูนยวัสดุรีไซเคิล
3) การจัดอบรมใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลและการ
ดําเนินงานในเชิงธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล
4) การอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการใช
ประโยชนจากขยะในรูปแบบตางๆ กับสมาชิกในชุมชน
5) การจัดหางบประมาณสนับสนุนในการกอสรางศูนยฯ จากหนวยงาน
ราชการ เชน กองทุนเพื่อสังคม
6) การดําเนินการกอสรางและการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
7) การดําเนินงานศูนยวัสดุรีไซเคิล โดยใหการดําเนินงานของศูนยฯ อยู
ภายใตการดูแลของคณะกรรมการชุมชน มีการออกกฎระเบียบในการทํางาน ควรมีการ
รายงานผลการดําเนินงานทางบัญชี แกคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนเปน
ระยะ
8) ควรมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรและสถานที่ในศูนยฯ เพื่อเปน
สถานที่ดูงาน
หนาที่คณะกรรมการ
1) คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน
ประกอบดวยตัวแทนชุมชนตางๆ ที่เขารวมกิจกรรมชุมชนละ 3 คน การ
แตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนของแตละชุมชนถือเปนมติของคณะกรรมการชุมชนแตละ
ชุมชน แลวเสนอรายชื่อใหที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน
คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ประธานกรรมการ รอง
ประธาน กรรมการและเลขานุการ โดยการเลือกตั้งของคณะกรรมการ ซึ่งจะอยูในวาระ
คราวละ 2 ป
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2) คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน จัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารศูนย
รีไซเคิลชุมชนโดยใหแตละชุมชนลงทุนในกองทุน ในสัดสวนเทาๆ กัน ตามมติของ
คณะกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรใหนิติบุคคลอื่นๆ มารวมลงทุนใน
กองทุนดวย สัดสวนของนิติบุคคลอื่นๆ รวมแลวจะตองไมมากกวาการลงทุนของชุมชน
3) คณะกรรมการ แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดการสิ่งแวดลอม
ชุมชน ประกอบดวยกรรมการไมเกิน 7 คน เพื่อบริหารกองทุน กํากับนโยบายและ
การทํางานของคณะผูบริหารศูนยรีไซเคิลชุมชน
คณะอนุกรรมการ อาจมาจากกรรมการหรือแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เห็นวา
เหมาะสมและเปนประโยชนตอกิจกรรมของชุมชน คณะอนุกรรมการนี้อยูในวาระคราว
ละ 2 ป เชนเดียวกับคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ ประกอบดวย ประธานกรรมการบริหาร รองประธาน ซึ่ง
ได รับการแตงตั้ งจากคณะกรรมการ
โดยมีผูจัดการศูนยทําหนาที่ เ ลขานุการ
คณะอนุกรรมการ โดยตําแหนง
4) คณะผูบริหารศูนยรีไซเคิลชุมชนเปนพนักงานที่มีหนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารจัดการกิจกรรมของศูนยตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีประธาน
กรรมการบริหารเปนผูลงนามจัดจางใหทําหนาที่ตางๆ ทั้งนี้สภาพการจางและอัตรา
ผลตอบแทนขึ้นกับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ

กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
กิจกรรมธนาคารขยะมีเปาหมาย เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมแกไขปญหาขยะของชุมชน และเสริมสรางจิตสํานึกในการคัดแยกมูลฝอย รวมทั้ง
สรางนิสัยการออมทรัพย ลักษณะของกิจกรรม เริ่มจากการรับสมัครสมาชิก แลวนําวัสดุ
รีไซเคิลมาชั่งน้ําหนักและคํานวณเปนจํานวนเงิน บันทึกลงสุมดคูฝากโดยใชราคาที่ได
ประสารกับรานรับซื้อของเกาเปนเกณฑในการกําหนดราคา รายไดของกิจกรรมมาจาก
ผลตางของราคาที่คณะทํางานกําหนด กับราคาที่สามารถขายใหกับรานรับซื้อ ซึ่งตองมี
การหักคาใชจายอื่นๆ
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วัตถุประสงค
1) เพื่อปลูกจิตสํานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน
2) เปนการชวยลดปริมาณขยะและเสริมสรางความรูในเรื่องการคัดแยกขยะ
ที่ถูกตองเหมาะสม
3) เพื่อนําผลพลอยไดจากการตั้งธนาคารขยะมาตั้งเปนกองทุนสนับสุนกิจกรรม
ตางๆ ในชุมชน
4) เพื่อเปนการสรางรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชนใน
การดําเนินงาน
อุปกรณ
1) เครื่องชั่งน้ําหนัก
2) สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิล
3) สมุดคูฝากและเอกสารบัญชี

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ประชุมชี้แจง
เพื่อชี้แจงใหกับชุมชนทราบถึงจุดประสงคในการจัดทําโครงการธนาคารขยะ
2) จัดตั้งคณะทํางาน
เพื่อจัดตั้งคณะทํางานโครงการธนาคารขยะ ซึ่งประกอบดวย
- ผูจัดการธนาคารขยะ จํานวน 1 คน
- เจาหนาที่คัดแยกขยะและชั่งน้ําหนัก จํานวน 2 คน
- เจาหนาที่จดบันทึกและคิดเปนจํานวนเงิน จํานวน 2 คน
- เจาหนาที่ลงสมุดคูฝากบัญชีอื่นๆ จํานวน 1 คน
3) มอบหมายภารกิจ
เพื่อมอบหมายหนาที่ใหแกเจาหนาที่ในคณะทํางานไปปฏิบัติงานในเบื้องตน
ดังนี้
- จัดหาสถานที่ที่ใชในการจัดเก็บขยะรีไซเคิลกอนนําไปขาย
- จัดหาอุปกรณที่จําเปนในการจัดทําธนาคารขยะ เชน เครื่องชั่ง
- จัดทําสมุดคูฝาก สมุดฝาก สมุดถอน และเอกสารในการทําบัญชีที่จําเปน

- 111 -

- ติดตอประสานงานกับรานคาของเกาในเรื่องเกี่ยวกับราคาขยะรีไซเคิล
ประเภทตางๆ เพื่อจัดทําเปนตารางเปรียบเทียบราคาขยะรีไซเคิลแตละ
ประเภท (ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได) พรอมทั้งกําหนดวันที่เขามารับ
ซื้อจากธนาคาร
4) การประชาสัมพันธเพื่อชี้แจงกิจกรรม ใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
ประเภทของมูลฝอย ผลที่คาดวาจะไดรับ
5) การอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการใช
ประโยชนจากขยะในรูปแบบตางๆ กับสมาชิกในชุมชน
6) การจัดหางบประมาณสนับสนุนในการกอสรางศูนยฯ จากหนวยงานราชการ
เชน กองทุนเพื่อสังคม
7) การดําเนินงานธนาคารขยะ โดยใหการดําเนินงานของธนาคารอยูภายใต
การดูแลของคณะกรรมการชุมชนมีการออกกฎระเบียบในการทํางาน ควรมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานทางบัญชี แกคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนเปนระยะ
8) การประเมินผลการจัดกิจกรรมจากจํานวนสมาชิกที่เขารวม ปริมาณวัสดุ
รีไซเคิลที่รับจากสมาชิกนํามาฝาก จํานวนเงินและเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขาย
ใหรานรับซื้อของเกา หักคาใชจายตางๆ ควรมีการจัดทําปายแสดงผลการจัดกิจกรรม
หรือการประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบผลการจัดกิจกรรมเปนระยะ ซึ่งจะเปนการ
ชักชวนสมาชิกที่เหลือใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
หนาที่คณะทํางาน
1)ผูจัดการธนาคารรับผิดชอบการดําเนินงานในภาพรวมของธนาคาร โดยตอง
ควบคุมดูแลการทํางานของฝายปฏิบัติการและฝายควบคุม
2)เจาหนาที่คัดแยกรับผิดชอบการคัดแยกขยะที่สามารถนํามาขายบริเวณที่ทํา
การในเวลาทําการ และทําการคัดแยกประเภทเพื่อการจัดเก็บที่เปนระเบียบในบริเวณ
สถานที่เก็บ พรอมทั้งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิก ไดแก ชื่อ-สกุล เลขที่ ประเภท
และปริมาณวัสดุรีไซเคิล เพื่อสงตอเจาหนาที่คิดเงิน
3)เจาหนาที่คิดเงิน รับผิดชอบเทียบกับราคาที่กําหนด และคิดจํานวนเงินของ
สินคาที่สมาชิกนํามาฝาก พรอมกับรับผิดชอบการฝาก-ถอนเงินของสมาชิก
4)เจาหนาที่บัญชี รับผิดชอบเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเงิน เชน สรุป
ยอดเงินฝากของสมาชิก สรุปยอดรายรับ-รายจาย ของธนาคารขยะ และบันทึก
รายละเอียดและยอดคงเหลือของสินคาตามประเภท ปริมาณ ราคา โดยตองทําการ
บันทึกทุกวันที่เปดทําการ
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5)ที่ปรึกษารับผิดชอบเรื่องการควบคุมการดําเนินงาน การประสานรานรับซื้อ
ของเกาเพื่อขายวัสดุรีไซเคิล และดูแลเกี่ยวกับการเงินของโครงการ พรอมทั้งดูแล
เอกสารการเบิกจายเงินของสมาชิกธนาคารขยะใหสามารถตรวจสอบได
แบบฟอรมทีใ่ ชในธนาคาร
ใบสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
………..
สาขา …………………………………

เลขที่

วันที่ …….. เดือน ………………………… ป ……………..
ชื่อ-สกุล …………………………………………………………..
วัน-เดือน-ป เกิด ……………………………………..……..……. อายุ …………. ป เพศ
…..….…
สถานที่ศึกษา ………………………………. ที่อยู
………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………..………………………………………………………….
บุคคลที่ติดตอได ……………………………..………. โทรศัพท ………….……………….……..…
ลงชื่อผูสมัคร ……………………………………………
(
)

ทะเบียนลูกคา
สํานักงาน ………………………………………………………….
เลขที่บัญชี
01
02
03
04
….

วันแรกเปดบัญชี

ชื่อ-สกุล
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หมายเหตุ

ใบนําฝาก
วันที่ ……………………………………………………………. สาขา
…………………………..
ชื่อบัญชี/ชื่อสมาชิก …………………………………………… เลขที่
…………………………..
รายการ

จํานวน
(กิโลกรัม)

ราคา
(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท

รวมเปนเงิน
ื ชื่ ฝ

ชั้

ใบถอนเงิน

ื ชื่  ั ฝ
สาขา ………………………..

วันที่ ……………………………………….
ชื่อบัญชี/ชื่อสมาชิก ……………………………………………. เลขที่ ………………………..
จํานวนเงินที่ถอนเงินตัวเลข
บาท ตัวอักษร
ลายมือชื่อผูรับเงิน …………………………. ลายมือชื่อเจาหนาที่ธนาคาร ………………………

สมุดคูฝาก
สมุดคูฝาก
สาขา
…………………….………………
ชื่อบัญชี/ชื่อสมาชิก …………………………………… เลขที่ ……………………………………
วันที่

ถอน

ฝาก
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คงเหลือ

ลายเซ็น

สรุปการนําฝาก
สาขา ……………………………
…………………………………….
รับจาก
บัญชี
เลขที่

แกว
(กิโลกรัม
)

กระดาษ
(กิโลกรัม
)

พลาสติก
(กิโลกรัม
)

วันที่
เหล็ก
(กิโลกรัม
)

อโลหะ
(กิโลกรัม
)

จํานวนเงิน
บาท

สตางค

หมายเหตุ

รวม
ทั้งหม
ด

การหมักปุยอินทรีย
ในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและสังคมเปนไปอยางรวดเร็ว ทําให
เกิดปญหาการเพิ่มขึ้นของขยะจํานวนมาก ซึ่งการกําจัดอยางถูกสุขลักษณะมีคาใชจายสูง
ตามมาดวย ดังนั้น การลดปญหาซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน การคัดแยกขยะเพื่อนํา
กลับมาใชใหม หรือการหมักเพื่อทําปุยอินทรีย เปนตน ขยะประเภทผัก ผลไม เศษใบไม
และเศษอาหาร ซึ่งเปนขยะที่สามารถยอยสลายได และนับวันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น
นอกจากนี้ยังกอใหเกิดปญหาที่ยุงยากในการกําจัด ดังนั้น การทําปุยหมักจึงเปนแนวทาง
หนึ่งที่สามารถลดปริมาณขยะ และปญหาทางดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งสามารถลดการใช
ปุยเคมีของเกษตรกร เปนการสงเสริมการทําเกษตรแบบธรรมชาติ
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วัตถุประสงค
1. ลดปริมาณขยะอินทรียที่จะตองนําไปกําจัด อันเปนการลดคาใชจายในเรื่อง
การกําจัด
2. เพิ่มรายไดใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบ
3. นําปุยหมักที่ไดไปใชประโยชนไดโดยตรง
อุปกรณ
1. ถังหมัก
2. จอบ/คราด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) นําเศษอาหาร 1สวน โดยปริมาตร เกลี่ยลงพื้น เพื่อเตรียมการผสม
2) นําเศษใบไมแหงที่สับแลว 1 สวน โดยปริมาตร เกลี่ยทับลงบนเศษอาหาร
เชน เมื่อตวงวัสดุหมัก (เศษอาหาร มูลสัตว หรือเศษผัก ผลไม) 1 กระปอง ก็ตองตวง
เศษใบไมแหง 1 กระปอง เชนกัน (กระปองที่ใชตวงมูลฝอยทั้ง 2 ชนิดควรมีขนาด
เทากัน)
3) ใชจอบหรือคราดคลุกเคลาวัสดุหมักทั้งหมดใหเขากัน
4) เมื่อเศษอาหารกับใบไมแหงผสมเขากันดีแลว จึงนําภาชนะมาตักโกยวัสดุ
หมักลงในถังหมัก และทําการปดฝาหมักใหเรียบรอย
5) การเติมขยะควรทําการเติมทุกวัน เนื่องจากวัสดุหมักมีการยุบตัวลง ซึ่งมี
อัตราการเติมขยะเศษอาหาร 2-2.5 กก./วัน หรือ 4-5 ลิตร/วัน
6) ความชืน้ ทีเ่ หมาะสมสําหรับกองปุยหมักประมาณรอยละ 60 ความถีใ่ นการ
ทดสอบ ผูใชสามารถทดสอบความชืน้ เบื้องตนอยางงายๆ คือ ใชมือกําวัสดุหมักแลวบีบ
แรงๆ จะมีน้ําไหลออกมาตามรองนิ้วมือเพียงเล็กนอย
การตรวจสอบปุยหมัก
1) ปุยหมักทีผ่ านการหมักแลวประมาณ 60 วัน จะถูกนําออกมาผึ่งใหแหง
หากกําวัสดุไดโดยไมรอนมือ แสดงวา ปุยหมักนั้นสามารถนํามาใชประโยชนไดแลว
2) ความชื้นที่เหมาะสมสําหรับกองปุยหมักประมาณรอยละ 60 ซึ่งสามารถ
ทดสอบไดอยางงายๆ ดวยตาเปลา หรือใชมือกําวัสดุหมักแลวบีบแรงๆ จะมีน้ําไหล
ออกมาตามรองนิ้วมือเล็กนอย

- 116 -

3) กลิ่นและแมลงที่เกิดจาการหมัก ถากองวัสดุหมักเกิดกลิ่นเหม็นอยางรุนแรง
อาจมีสาเหตุเกิดจากกองวัสดุหมักไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ กอใหเกิดการหมักแบบไร
อากาศสามารถแกไขไดโดยการพลิกกลับขยะภายในถังหมัก โดยใชจอบหรือคราดเขี่ย
เพื่อใหอากาศสามารถถายเทได และยังสามารถลดปญหาเรื่องแมลงที่เกิดตามมาไดอีก
ดวย
4) การเก็บรักษาปุยหมักควรเก็บไวในทีแ่ หงมีหลังคาคลุม และมีอากาศถายเท
ไดสะดวก หลีกเลีย่ งหรือไมควรเก็บกองปุยใหอยูใ กลกับบริเวณที่มคี วามชืน้ สูง เชน
บริเวณที่มีน้ําทวมถึง บริเวณที่มีฝนสาดไดงาย เปนตน
การแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการหมักปุย
ปญหา
- กลิ่นเหม็น

สาเหตุ
- ความชื้ น มากเกิ น ไป/การ
ถายเทอากาศนอย
- มี ข ยะสี เ ขี ย วมากทํ า ให มี
ปริมาณไนโตรเจนมากเกินไป

วิธีแกไข
- ผสมขยะ จําพวกใบไมแหง ดิน
หญาแหง เพื่อดูดซับความชื้นและทํา
ใหอากาศถายเทสะดวกยิ่งขึ้น
- เติมขยะที่มีคารบอน เชน ใบไม และ
กิ่งไมแหง
- ภายในถั ง หมั ก ไม มี - ปริมาณขยะนอยเกินไปทําให - เติมขยะใหมปี ริมาณมากขึน้ ให
ความรอน
ขาดไนโตรเจนและความชื้น
พอเหมาะกับถังหมัก
- กระบวนการหมักใช - ขนาดของขยะมีชิ้นใหญเกินไป - ตัดหรือสับขยะใหมีขนาดเล็กลง
เวลานานเกินกวาปกติ
เหลือประมาณ 1-2 นิ้ว
- ถังหมักเปยกเกินไป - มีความชื้นมากเกินไป การ - ยายถังหมักไปอยูในบริเวณที่อากาศ
ระบายอากาศไมเพียงพอ
ถายเทไดสะดวก เติมใบไมแหงและ
พลิกขยะ เพื่อใหความชื้นลดลง

ประโยชนของปุยหมัก
ชวยในการปรับปรุงคุณภาพดิน
ปุยหมักชวยในการปรับปรุงบํารุงดิน โดยชวยเพิ่มอินทรียวตั ถุและธาตุอาหาร ทํา
ใหดินมีคุณสมบัตเิ หมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช สงผลใหผลิตสูงขึ้น ปุยหมักชวย
ทําใหดินมีคณ
ุ สมบัติเหมาะแกการเพาะปลูกดังนี้
1) ดินมีการจับตัวกันอยางพอเหมาะทําใหการระบายน้ํา และอากาศถายเทไดดี
2) ดินมีความรวนซุยดี
3) ดินมีธาตุอาหารครบถวนทั้งธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง
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4)
5)
6)
7)

ดินมีอินทรียสารตางๆ อยูอยางครบถวน
ปุยหมักเปนแหลงอาหารของจุลินทรียใ นดิน
ปุยหมักชวยลดปริมาณเชื้อโรคพืชบางชนิดในดิน
ปุยหมักชวยปรับสภาพความเปนกรด-ดาง (pH) ของดิน

การใชประโยชนของปุยหมัก
1) การใชปยุ หมักกับการปลูกพืช ผัก และไมดอกในแปลงปลูก
2) เตรียมแปลงตามความตองการ แลวโรยปุยหมักใหทั่วแปลง หนาประมาณ 24 เซนติเมตร ใชจอบสับคลุกเคลาดินใหลึกประมาณ 20 เซนติเมตร และรดน้ําใหทวั่
แปลง หมักดินไวประมาณ 1 สัปดาห หลังจากนั้นจึงนําพืชมาปลูกได
3) การใชปยุ หมักกับการปลูกพืชในกระถาง
4) ผสมปุย หมักกับดินรวนในอัตราสวน 1:5 โดยปริมาตร รดน้ําใหชมุ และทิง้
ไวประมาณ 1 สัปดาห แลวจึงนําใสภาชนะหรือกระถางเพื่อปลูกพืชตอไป
5) การใชปยุ หมักกับพืชไรและไมผล
6) สามารถทําได 2 ระยะ คือ
ผสมปุย หมักลงในหลุมปลูกโดยใชอัตราสวนปุยหมักกับ
ระยะที่ 1
ดินเทากับ 1:5 คลุกเคลาใหเคลากัน แลวจึงนํากิง่ พันธุไ มผลปลูก เมื่อปลูกเสร็จแลวควร
ทําการคลุมดินบริเวณโคนตนดวยฟางหรือหญาแหง
การใชปุยหมักระหวางการเจริญเติบโตของตนไม
ระยะที่ 2
กลาวคือ หลังจากปลูกไมผลหรือพืชไรแลว ควรใสปยุ หมักใหปล ะ 1 ครั้ง เพื่อชวยปรับ
สภาพดินใหรว นซุย

กิจกรรมการผลิตเชื้อเพลิงเขียวเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงพลังงาน
เนื่องจากประเทศไทยกําลังประสบปญหาดานเศรษฐกิจอยางรุนแรง ทําให
เกิดผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทุกระดับ รัฐบาลไดมีนโยบายในการ
ชวยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจางแรงงานตางๆ โดย
มอบหมายใหหนวยงานตางๆ ของรัฐบาล เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกันในการ
หามาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ ซึ่งศูนย
ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอมไดจัดทําโครงการแปรรูปวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรเปนเชื้อเพลิงพลังงานและลดตนทุนการผลิต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
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ให เ กษตรกรใช ป ระโยชน จ ากวั ส ดุ ท างการเกษตรในท อ งถิ่ น เป น เชื้ อ เพลิ ง พลั ง งาน
ทดแทน การใชฟน ถานไม หรือกาซ ซึ่งมีราคาแพง และเปนทรัพยากรที่นับวันจะหมด
ไปอยางรวดเร็ว การใชวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เชน เศษพืช กิ่งไม ใบไมชนิดตางๆ
เศษวัสดุทางการเกษตร เชน ซังขาวโพดหลังจากการกะเทาะ ชานออย และแกลบ เปน
ตน มาทําเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนการใชถานไม หรือกาซจะทําใหประชาชน
ทองถิ่นลดคาใชจายดานพลังงาน และหากมีการใชเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนนี้อยาง
กวางขวาง จะทําใหเกิดอาชีพรับจางในการผลิตเชื้อเพลิงจากวัสดุเกษตรนี้ไดอีกดวย

1. วัสดุเหลือใชทางการเกษตร
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร ที่สามารถนํามาทําเปนเชื้อเพลิง เชน
(1) เศษใบไม กิ่งไมตางๆ ในทองถิ่น
(2) ซังขาวโพดหลังจากการกระเทาะ
(3) ชานออย
(4) แกลบ
(5) วัสดุอื่นๆ เชน ขี้เลื่อย
วัสดุตางๆ ดังกลาวจะนํามาใชเปนเชื้อเพลิงไดตองผานการแปรรูปใหเหมาะสม
กอน โดยมีกระบวนการแปรรูปดังนี้
(ก) การบดยอย ทําไดโดยการใชเครื่องสับ และเครื่องปนวัสดุ
(ข) การผสม การผสมคือการผสมวัสดุที่ถูกบดยอย กับสารที่จะชวย
ประสานวัสดุใหติดกันงายขึ้น เชน น้ํา กากน้ําตาล แปงมัน เปนตน
(ค) การอัดเปนแทง ทําไดโดยการใชเครื่องอัดแทง เปนรูปทรงกระบอก
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 นิ้ว 2 นิ้ว หรือ 3 นิ้ว ตามความตองการโดยใชหัวอัด
ขนาดตางๆ กัน
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(ง) การตากแดดใหแหง เพื่อใหเชื้อเพลิงอัดแทงแหง ใชเวลาประมาณ 1-2
วัน
เชื้อเพลิงที่ไดถูกเรียกชื่อวา “เชื้อเพลิงเขียว” เพราะทําจากวัสดุเกษตรตางๆ
เชื้อเพลิงเขียวที่ได สามารถนําไปใชแทนถานไม หรือไมฟนไดดี ทําใหเกษตรกรลด
คาใชจายดานพลังงานอยางชัดเจน วัสดุที่ใชทําเปนวัสดุซึ่งโดยสวนใหญแลวไมตองซื้อหา
2. เครื่องมือละอุปกรณ
2.1 เครื่องสับเปนแบบแฮมเมอร
คุณลักษณะเฉพาะ
- มอเตอร 5 แรงมา
- ความเร็วรอบ 1,450 รอบตอนาที
- ไฟฟา 220/380 โวลต 3 เฟส กระแส 13.0/7.9 แอมป
- กําลังผลิต 100 กิโลกรัมตอชั่วโมง
เครื่องมือแปรรูปวัสดุเชื้อเพลิงเขียวประกอบดวยเครื่องสับ/บด เครื่องผสม
เครื่องอัด ผูใชตองเขาใจคุณลักษณะเฉพาะ วิธีใชขอควรระวัง และการบํารุงรักษา ซึง่ จะ
ทําใหเครื่องจักรใชงานไดนานและปลอดภัย การผลิตเชื้อเพลิงเขียวเปนการนําเอาวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรมาแปรรูปใหเหมาะสมตอการนําไปใชและสอดคลองกับแหลง
วัตถุดิบในทองถิ่น หากมีปริมาณมากพอสามารถขยายในระดับชุมชนไดจะทําใหเกิด
การประหยัด และลดตนทุนในการเกษตรลงได
ลักษณะการใชงาน
เครื่องสับเปนระบบใบมีดหมุนเหวี่ยงในชุดครอบวงกลม มีตะแกรงเปนตัวกําหนด
ขนาดของวัสดุ ใชไดเฉพาะกับพืชที่มีลําตนเล็ก เชน ไมยราบ ตนออย ตนกระถิน ใบกระถิน
เสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 ซม. หากเกินใชเครื่องสับแบบตัดแทน

2.2 เครื่องผสม
คุณลักษณะเฉพาะ
- มอเตอร 5 แรงมา
- ความเร็วรอบ 1,460 รอบตอนาที
- ไฟฟา 220/380 โวลต กระแส 9.0 / 5.2 แอมป
- อัตราทด 6:1
- กําลังผลิต 120 กิโลกรัมตอชั่วโมง
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ลักษณะการใชงาน
เครื่องผสมจะมีใบกวนทําหนาที่ผสมวัสดุที่ปนยอยเขากับวัสดุประสานใหมีความ
สม่ําเสมอ ขนาดของสวนผสมขึ้นอยูกับความตองการทีจ่ ะนําไปใชงาน
ขอควรระวังในการใช
กอนดําเนินการผสมวัสดุจะตองเดินเครื่องกอนประมาณ 1 นาที หลังจากนั้นจึง
คอยใชวัสดุผสมตามที่ตองการลงไป หามใชวัสดุผสมกอนเดินเครื่อง เพราะจะทําใหเกิด
โอเวอรโหลด มอเตอรอาจจะเสียหายได
2.3 เครื่องอัด
คุณลักษณะเฉพาะ
เปนเครื่องอัดระดับอุตสาหกรรม
- มอเตอร 7.5 แรงมา
- ความเร็วรอบ 5:3:1
- กําลังผลิต 300 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ลักษณะการใชงาน
เมื่อเดินเครื่องประมาณ 1 นาที ใหนําวัสดุที่จะมาอัดแทงเชื้อเพลิงใสลงในกระพอ
(Hopper) วัสดุเชื้อเพลิงจะไหลตามแรงอัดของสกรูและผานกระบอกได ขนาดของ
กระบอกไดสามารถเปลี่ยนขนาดไดตามความตองการ

ขอควรระวังในการใช
วัสดุผสมที่นํามาใชอัดตองมีความชื้นพอเหมาะ ไมเปยกหรือแหงเกินไป โดย
ปกติจะมีความชื้นประมาณ 50 % โดยการหมักหรือทําเปนกอนไดถาแฉะเกินไปสกรู
จะตีวัสดุขึ้นมาถาแหงเกินไปสกรูจะอัดแนนทําใหเสื้อสกรูแตกได
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3. การผลิตเชื้อเพลิงเขียวในระดับชุมชน
การผลิตเชื้อเพลิงเขียว ขนาดของกอนเชื้อเพลิงขึ้นอยูกับชนิดของเตาและการ
นําไปใชประโยชน ปจจุบันสามารถผลิตไดขนาดตั้งแตเสนผาศูนยกลาง 1-3 ซม. ความ
ยาว 5-10 ซม. สัดสวนของความรอนแปรตามวัสดุที่จะนํามาใชและมีอยู การผลิต
เชื้อเพลิงเขียวในระดับชุมชนจึงตองพิจารณาเกี่ยวกับ
1)วัตถุดิบที่มีในทองถิ่น
2)ปริมาณการใชพลังงานหรือแหลงที่จะนําไปจําหนายได
3)มีแหลงงานพอเพียง ซึ่งหากดําเนินการไดจะเกิดผลประโยชนตอชุมชนดังนี้
- ลดตนทุนในการทําการเกษตร โดยเฉพาะในสวนของพลังงาน
- ชวยกําจัดขยะและเปนวัสดุเหลือใชในไรนา
- เปนเทคโนโลยีของคนไทย ผลิตงาย ตนทุนต่ํา ติดไฟงาย ใหความรอน
และประสิทธิภาพสูง
4. การใชประโยชนเชื้อเพลิงเขียวเปนพลังงานทดแทนทางการเกษตร
เชื้อเพลิงเขียวอัดแทงที่ผลิตไดนี้ นําไปใชทดแทนเชื้อเพลิงไดในเตาหุงตมอาหาร
ทั่วไปแตความรอนที่ไดจากเชื้อเพลิงเขียวที่ทําจากวัสดุตางๆ จะไมเทากัน ความรอนที่ได
จากเชื้อเพลิงจะถูกเรียกวา คาความรอน วัตถุทใี่ หคา ความรอนสูง หมายถึงเมื่อนํามาเปน
เชื้อเพลิง เชน เผาในเตาหุงตม จะไดคาความรอนสูง ตารางเปรียบเทียบคาความรอนของ
วัสดุตางๆ กับถานไมและไมฟน
ตารางเปรียบเทียบคาความรอน จากเชื้อเพลิงเขียวอัดแทง เปรียบเทียบกับไมฟนและถาน
ไม
ชนิดของเชื้อเพลิงเขียว/วัสดุ
ชานออย
ซังขาวโพด
แกลบ
ไมฟน (ไมสน)
ไมฟน (ไมนนทรี)
ถานไม

คาความรอน (แคลอรี่ตอกรัม)
2,200
2,500
2,000
3,700
4,300
5,000 – 7,000 ขึ้นอยูกบั ชนิดของไม

จากตารางจะพบวาเชื้อเพลิงเขียวที่ทําจากชานออย ซังขาวโพด แกลบ ใหความ
รอนในการเผาไหมประมาณ 40-50 % ของไมฟน และถานไม ซึ่งเปนประโยชนมาก
เพราะวัสดุที่ใชทําเชื้อเพลิงเขียวอัดแทงเปนวัสดุที่หาไดจากเศษวัสดุเหลือใช

- 122 -

การใช ประโยชน เชื้ อเพลิ งเขี ยวอี กอย างหนึ่ งที่ สํ าคั ญทางการเกษตรคื อการ
นําไปใชเปนเชื้อเพลิงในเตาเผาชีวมวล เตาเผาชีวมวลนี้เปนเตาเผาที่ใชเชื้อเพลิงเขียว
และการเผาเชื้อเพลิงเขียวในเตาเผาชนิดจํากัดอากาศ ไดกาซซึ่งจุดติดไฟได ความรอน
จากการเผากาซที่เกิดจากเชื้อเพลิงเขียวใชสําหรับการอบวัสดุเกษตร เชนขาวเปลือก
ขาวโพด เพื่อลดความชื้นไดอีกดวย ซึ่งจะทําใหเกษตรกรขายผลผลิตราคาสูง เมื่อผลผลิต
เกษตรมีความชื้น
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