
ประเภทและสีของถังขยะ 

          ถงัขยะทั้งหมดมีอยู ่4 ประเภท แต่ละประเภทนั้นก็รับขยะต่างกนั แต่ในปัจจุบนันั้น 
คนส่วนใหญ่มกัจะทิ้งขยะลงถงัไม่ถูกประเภทกนั เช่น กล่องโฬมทิ้งถงัขยะสีเขียวบา้ง ถงัขยะสีแดงบา้ง 
ซ่ึงคนแบบน้ีมกัจะเป็นคนท่ีมกัง่าย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นคนเห็นแก่ตวั 
คิดวา่ใกลถ้งัขยะประเภทไหนก็ทิ้งลงถงันั้น ดงันั้นเราควรทิ้งขยะใหถู้กตอ้ง ตามสีและประเภทของถงัขยะ 
เพื่อง่ายต่อการแยกขยะ  ดงัน้ี 

          1.  ถงัขยะ สีเขียว คือ ถงัขยะท่ียอ่ยสลายได ้เช่น เศษอาหาร ก่ิงไม ้ใบไม ้ผกั 
และขยะอีกมากมายท่ีสามารถยอ่ยสลายได ้

 

          2.  ถงัขยะ สีเหลือง คือ ถงัขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้เช่น กระดาษ ขวดน ้า แกว้น ้า เศษเหล็ก  

 

          3.  ถงัขยะ สีน ้าเงิน คือ ถงัขยะท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้เช่น โฟม ถุงขนม พลาสติก 



 

          4.  ถงัขยะ สีแดง คือ ถงัขยะท่ีเป็นพิษ เช่น กระป๋องสี สีสเปรย ์แบตเตอร่ี ยาฆ่าแมลง และอ่ืนๆ 
ท่ีเป็นพิษ 

 

หลกัการ 3Rs 
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R : Reduceคือ การลดการใช้  

การบริโภคทรัพยากรท่ีไม่จ  าเป็นลง ลดการก่อใหเ้กิดขยะ เช่น 
ปิดไฟทุกคร้ังท่ีไม่ใชง้านหรือเปิดเฉพาะจุดท่ีใชง้าน 
ปิดคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปรับอากาศเม่ือไม่ใชเ้ป็นเวลานาน ๆ ถอดปลัก๊ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น 
กระติกน ้าร้อนออกเม่ือไม่ไดใ้ช ้เม่ือตอ้งการเดินทางใกล ้ๆ ก็ควรใชว้ธีิเดิน ข่ีจกัรยาน 
หรือนัง่รถโดยสารแทนการขบัรถไปเอง 
หลีกเล่ียงการเลือกซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้รรจุภณัฑห่์อหุม้หลายชั้นหลีกเล่ียงการเลือกซ้ือสินคา้ชนิดใ
ชค้ร้ังเดียว หรือผลิตภณัฑท่ี์มีอายกุารใชง้านต ่า 

ไม่สนบัสนุนร้านคา้ท่ีกกัเก็บและจ าหน่วยสินคา้ท่ีใชบ้รรจุภณัฑฟุ่์มเฟือย 
และไม่มีระบบเรียกคืนบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้กรณีการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระจ าบา้นท่ีใชเ้ป็นประจ า เช่น สบู่ 
ผงซกัฟอก น ้ายาลา้งจาน ใหเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีขนาดบรรจุใหญ่กวา่ 
เน่ืองจากใชบ้รรจุภณัฑน์อ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยน ้าหนกัของผลิตภณัฑล์ดหรืองดการบริโภคท่ีฟุ่มเ
ฟือย โดยเลือกใชสิ้นคา้หรือผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ 

เลือกซ้ือสินคา้หรือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีระบบมดัจ า – คืนเงิน เช่น ขวดเคร่ืองด่ืมประเภทต่าง 
ๆเลือกซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์สามารถน ากลบัไปรีไซเคิลได ้หรือมีส่วนประกอบของวสัดุรีไซเคิล เช่น 
ถุงช๊อปป้ิง โปสการ์ดเลือกซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์ผูผ้ลิตเรียกคืนซากบรรจุภณัฑ ์
หลงัจากการบริโภคของประชาชน 
  

 

R : Reuse คือ การใชท้รัพยากรให้คุม้ค่าท่ีสุด โดยการน าส่ิงของเคร่ืองใช ้มาใชซ้ ้ า 

เช่น การน าชุดท างานเก่าท่ียงัอยูใ่นสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยูบ่า้นหรือน าไปบริจาค 
แทนท่ีจะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ การน ากระดาษรายงานท่ีเขียนแลว้ 1 หนา้ 
มาใชใ้นหนา้ท่ีเหลือหรืออาจน ามาท าเป็นกระดาษโน๊ต ช่วยลดปริมาณการตดัตน้ไมไ้ดเ้ป็นจ านวนมาก 
การน าขวดแกว้มาใส่น ้ารับประทานหรือน ามาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใชต่้างๆ เช่นแจกนัดอกไมห้รือท่ีใส่ดินสอ 
เลือกซ้ือหรือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ออกแบบมาใหใ้ชไ้ดม้ากกวา่ 1 คร้ัง เช่น 
แบตเตอร่ีประจุไฟฟ้าใหม่ไดซ่้อมแซมเคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ต่างๆ (Repair) 



ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปไดอี้ก บ ารุงรักษาเคร่ืองใช ้อุปกรณ์ต่างๆ 
ใหส้ามารถใชง้านไดค้งทนและยาวนานข้ึนน าบรรจุภณัฑ์และวสัดุเหลือใชอ่ื้นๆ กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 
เช่น การใชซ้ ้ าถุงพลาสติก ถุงผา้ ถุงกระดาษ และกล่องกระดาษ การใชซ้ ้ าขวดน ้าด่ืม เหยือกนม 
และกล่องใส่ขนม ยมื เช่า หรือใชส่ิ้งของหรือผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้่อยคร้ังร่วมกนั เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร 
บริจาคหรือขายส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น หนงัสือ เส้ือผา้ เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองมือใชส้อยอ่ืนๆ 
น าส่ิงของมาดดัแปลงใหใ้ชป้ระโยชน์ไดอี้ก เช่น การน ายางรถยนตม์าท าเกา้อ้ี 
การน าขวดพลาสติกมาดดัแปลงเป็นท่ีใส่ของ แจกนั การน าเศษผา้มาท าเปลนอน 
เป็นตน้ใชซ้ ้ าวสัดุส านกังาน เช่น การใชก้ระดาษทั้งสองหนา้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

R : Recycleคือ การน าส่ิงของท่ีใชป้ระโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ไดแ้ลว้ หรือเรียกอีกอยา่งวา่เป็นขยะ 
น าไปจดัการดว้ยกระบวนการต่างๆแลว้แปรรูปมาเป็นส่ิงใหม่ จากนั้นก็น ามาใชใ้หม่ 

เช่น เศษกระดาษสามารถน าไปรีไซเคิลกลบัมาใชเ้ป็นกล่องหรือถุงกระดาษ 
การน าแกว้หรือพลาสติกมาหลอมใชใ้หม่เป็นขวด ภาชนะใส่ของ หรือเคร่ืองใชอ่ื้นๆ 
ฝากระป๋องน ้าอดัลมก็สามารถน ามาหลอมใชใ้หม่น าขวดพลาสติก PET มาหลอมเป็นเมด็พลาสติก 
ตีเป็นเส้นใยน ามาผลิตเป็นพรหม หรือเส้ือ น าเศษอลูมิเนียมมาหลอม ข้ึนรูปเป็นแผน่ 
น ามาผลิตเป็นผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม รวมทั้งกระป๋องอะลูมิเนียม 

ดงันั้นเราจึงควรคดัแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ไดแ้ก่ แกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ 
เพื่อใหง่้ายต่อการน าไปรีไซเคิล  โดยน าไปขาย/บริจาค/น าเขา้ธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่ 
เพื่อเขา้สู่วงจรของการน ากลบัไปรีไซเคิล 
 

 



การแยกขยะ 
ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกลูต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อื่นๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค 
การขับถ่าย การด ารงชีวิต และอื่นๆ  
 

ประเภทของขยะ 
ขยะเปียก  หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น  

  
 

ขยะแหง้ หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า ไม้ ยาง เป็นต้น  

 
 

ขยะอันตราย ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล  

                                            
  



 

แหลง่ก ำเนดิขยะมลูฝอย 

  
 1.ชุมชนพักอาศัย เช่น บ้านเรือน และอาคารชุด  
 2.ย่านการค้าและบริการ เช่น ตลาด ร้านค้า ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า  
 3.สถานที่ราชการ ศาสนสถาน โรงเรียน  

 4.โรงพยาบาล  
 5.โรงงานอุตสาหกรรม  

 

 

ผลกระทบของขยะมลูฝอย 

1. ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยสร้างความร าคาญให้แก่ชุมชนพักอาศัย  
2. แหล่งน้ าเน่าเสียจากการที่ขยะมูลฝอยมีอินทรียสารเน่าเปื่อยปะปนอยู่ เป็นอันตรายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และ
สัตว์น้ า รวมทั้งผลเสียในด้านการใช้แหล่งน้ าเพ่ือการนันทนาการ  
3. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์น าโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวัน เป็นต้น  

4. การก าจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการจะสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อาศัยข้างเคียง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน  

5. ท าให้ชุมชนขาดความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบ และไม่น่าอยู่  
6. การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ชุมชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและก าจัดขยะ มูลฝอย ค่าชดเชยความ
เสียหายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ และค่ารักษาพยาบาลหากประชาชนได้รับโรคภัยไข้เจ็บจากพิษของขยะมูลฝอย  
 

แนวทางจดัการขยะมลูฝอย 
 ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ เช่น การเผาในเตาเผาขยะ การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และการ
หมักท าปุ๋ย เป็นต้น  ซึ่งแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันในด้านต้นทุนการด าเนินงาน ความพร้อมขององค์กร ปริมาณ
และประเภทของขยะ เป็นต้น  
 
 

 
 



 
จดัการขยะ โดยอาศยัหลกั 5 R คอื 

 

Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภณัฑ์สิ้นเปลือง 
Reuse การน ามาใช้ซ้ า เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพมิพ์หน้าหลัง เป็นต้น 

Repair การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้  
Reject การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ  

Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนน ากลับมาใช้ได้ใหม่ โดยน าไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง  
 

 

การแยกขยะ เพื่อลดขยะทีต่้องน าไปก าจดัจรงิๆ ใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ เชน่ 

- ขยะแห้งบางชนิดที่สามารถแปรสภาพน ามากลับมาใช้ได้อีก ได้แก่ ขวดแก้ว โลหะ พลาสติก 
- ขยะเปียกสามารถน ามาหมักท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ  
- ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องฉีดสเปรย์ ต้องมีวิธีก าจัดที่ปลอดภัย  
 

ส่งเสริมการผลิตที่สะอาดในภาคการผลิต โดยลดการใช้วัสดุ ลดพลังงาน และลดมลพิษ เพิ่มศักยภาพ
การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุ
การใช้งานได้นานขึ้น  

ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนรวมลงทุนและด าเนินการจัดการขยะ  
ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ  
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับว่าเป็นภาระหน้าที่ของ
ตนเอง ในการร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
  

การคัดแยก เกบ็รวบรวมและขนสง่ขยะมลูฝอย 
 ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จ าเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่
ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถด าเนินการได้ตั้งแต่แหล่งก าเนิด    
โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบ
การคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจ าเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัด
ต่อไป 



 

หลักเกณฑ ์มาตรฐาน ภาชนะรองรับขยะมลูฝอย 
ภาชนะรองรับขยะมลูฝอย 
1) ถังขยะ 
เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปนเปื้อนของขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพใน
การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จะต้องมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย (Station) และให้มีการแบ่งแยกประเภทของถัง
รองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพ่ือสะดวกและไม่ตกหล่น หรือแพร่กระจาย ดังนี้ 
 

สีเขียว รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้  
 

 สีเหลือง  รองรับขยะที่สามารถน ามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ  

สีเทาฝาสีส้ม  รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย 
กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ  
 

สีฟ้า รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ีส าเร็จรูป 
ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร  

นอกจากนี้ยังมีถุงพลาสติกส าหรับรองรับขยะมูลฝอยในแต่ละถัง โดยมัดปากถุงสีเดียวกับถังที่รองรับมูลฝอยตามประเภทดังกล่าว  

 

 

 

 



 ในกรณีที่สถานที่มีพื้นที่จ ากัดในการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและมีจ านวนคนที่ค่อนข้างมากในบริเวณพื้นที่นั้น 
เช่น ศูนย์การประชุมสนามบิน ควรมีถังที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ทั้ง 4 ประเภทในถังเดียวกัน โดยแบ่งพื้นที่ของถังขยะ   
มูลฝอยออกเป็น 4 ช่อง และตัวถังรองรับขยะมูลฝอยท าด้วยสแตนเลส มีฝาปิดแยกเป็น 4 สี ในแต่ละช่องตามประเภทของขยะ 
มูลฝอยที่รองรับ ดังนี้ 

ฝาสเีขยีว รองรับขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว 

ฝาสเีหลือง รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถน ารีไซเคิล หรือขายได้ 

ฝาสีแดง รองรับขยะมูลฝอยทีม่ีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ฝาสฟีา้ รองรับขยะมูลฝอย ที่ย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิลและมีสัญลักษณ์ข้างถัง 

 

2) ถุงขยะ 
ส าหรับคัดแยกขยะมูลฝอยฝนครัวเรือนและจะต้องมีการคัดแยกรวบรวมใส่ถุงขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ถุงสเีขยีว  รวบรวมขยะมูลฝอยที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็วสามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้   
  เศษอาหาร ใบไม้  
ถุงสเีหลอืง รวบรวมขยะมูลฝอยที่สามารถน ามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ  
  อลูมิเนียม 
ถุงสแีดง  รวบรวมขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา  
  ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องสารฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ 
ถุงสฟีา้  รวบรวมขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม  
  ซองบะหมี่ส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร 
 

เกณฑม์าตรฐานภาชนะรองรบัขยะมลูฝอย 
-ควรมีสัดส่วนของถังขยะมูลฝอยจากพลาสติกที่ใช้แล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก 
-ไม่มีส่วนประกอบสารพิษ (toxic substances) หากจ าเป็นควรใช้สารเติมแต่งในปริมาณที่น้อยและไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
-มีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล 
-มีขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอย สะดวกต่อการถ่ายเทขยะมูลฝอยและการท าความสะอาด 
-สามารถป้องกัน แมลงวัน หนู แมว สุนัข และสัตว์อื่น ๆ มิให้สัมผัสหรือคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยได้ 



การลดและการใชป้ระโยชน์ขยะมลูฝอย 
การลดปรมิาณขยะมลูฝอย 
การลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ผลดีต้องเริ่มต้นที่การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ท าให้ได้
วัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูง สามารถน าไป Reused-Recycle ได้ง่าย รวมทั้งปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน าไปก าจัด   
มีปริมาณน้อยลงด้วย ซึ่งการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดนั้นต้องค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละชุมชน  
เช่น ครัวเรือน ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ส านักงาน บริษัท สถานที่ราชการต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งป ริมาณ     
และลักษณะสมบัติขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้การคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถด าเนินการได้ 4 ทางเลือก คือ 
 ทางเลือกที่ 1 การคัดแยกขยะมูลฝอยทุกประเภทและทุกชนดิ 
 ทางเลือกที่ 2 การคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (Four cans) 
 ทางเลือกที่ 3 การคัดแยกขยะสด ขยะแห้ง และขยะอันตราย (Three cans) 
 ทางเลือกที่ 4 การคัดแยกขยะสดและขยะแห้ง (Two cans) 
 
 

การน าขยะมลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม ่
การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยซึ่งสามารถ
สรุปได้เป็น 5 แนวทางหลัก ๆ คือ 
 1.การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Material Recovery) เป็นการน ามูลฝอยที่สามารถคัดแยกได้
กลับมาใช่ใหม่ โดยจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่ (Recyele) หรือแปรรูป (Reuse) ก็ได ้
 2.การแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน (Energy Recovery) เป็นการน าขยะมูลฝอยที่สามารถเปลี่ยนเป็น
พลังงานความร้อนหรือเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซชีวภาพมาเพื่อใช้ประโยชน์ 
 3.การน าขยะมูลฝอยจ าพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 
 4.การน าขยะมูลฝอยไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ต่อการบ ารุงรักษาดิน เช่น การน าขยะมูลฝอยสดหรือ    
เศษอาหารมาหมักท าปุ๋ย 
 5.การน าขยะมูลฝอยปรับปรุงพื้นที่ โดยน าขยะมูลฝอยมาก าจั ดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ     
(Sanitary landfill) จะได้พื้นที่ส าหรับใช้ปลูกพืช สร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น 
 

 


