
1.

วิธีการทําปุย๋หมักจากเศษใบไม้

ใส่เศษใบไม้ในคอกหมักให้เต็ม
แล้วเหยียบให้แน่นให้อยู่ในระดับเดียวกัน

เติมขี้วัว

เติมนํ้าให้ชุ่ม

รดยูเรียหรือ EM

ปิดด้วยผ้าพลาสติก
หมักไว้ 2 เดือน

อุปกรณ์

นํ้าสะอาด

เศษใบไม้

ขีว้ัว

EM หรือยูเรียนํ้า

5.

2.

1.

4.

3.

ที่มาข�อมูล : สูตรน้ำหมักอินทรีย�ชีวภาพอย�างง�าย ศูนย�เรียนรู�บ�านดอนกลอย จังหวัดนครราชสีมา
                   ชนะเลิศโครงการชุมชนปลอดขยะ (ชุมชนขนาดเล็ก) ป� 2562 กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม

จากเศษใบไม้
ปุย๋หมัก

     ¡ÒÃÍÍ¡áººãËŒ¡Å‹Í§ÁÕ·‹Í à¾×èÍ¶‹ÒÂà·ÍÒ¡ÒÈ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡
à¢ŒÒÊÙ‹ÀÒÂã¹¡Å‹Í§ â´Â»¡µÔ¶ŒÒ¡Å‹Í§ÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡ ¨Ø´ÍÑºÍÒ¡ÒÈ¨ÐÍÂÙ‹
·ÕèºÃÔàÇ³¡Œ¹¡Å‹Í§ ¨Ö§ÇÒ§á¹Ç·‹Í·Õèà¨ÒÐÃÙäÇŒ·ÕèºÃÔàÇ³¹Ñé¹ à¾×èÍ¹ÓÍÒ¡ÒÈ
à¢ŒÒÁÒ·Õè¡Œ¹¡Å‹Í§à¾×èÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃËÁØ¹àÇÕÂ¹ÍÒ¡ÒÈÍÂ‹Ò§ÊÁèÓàÊÁÍ  
ÃÙ·Õèà¨ÒÐäÇŒ¡çµŒÍ§ÍÂÙ‹Ë‹Ò§¡Ñ¹äÁ‹à¡Ô¹ 15-20 
à«¹µÔàÁµÃ à¾ÃÒÐ¶ŒÒÃÐÂÐË‹Ò§ÁÒ¡¡Ç‹Ò¹Õé 
¡ÒÃËÁØ¹àÇÕÂ¹ÍÒ¡ÒÈ¨Ð·Óä Œ́äÁ‹ ṌáÅÐ
¨Ð·ÓãËŒà¡Ô´¡ÅÔè¹àËÁç¹µÒÁÁÒ

เปลี่ยนขยะเป�นต�นไม�
กล�องมหัศจรรย�

ที่มาข�อมูล : หนังสือ Waste Change เมื่อขยะแปลงร�าง นวัตกรรมขยะ,
                   กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม
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¡Å‹Í§¾ÅÒÊµÔ¡¢¹Ò´ 40 ÅÔµÃ 
(ãÊ‹¢ÂÐä´Œ»ÃÐÁÒ³ 15 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ)

·‹Í PVC áÅÐ¢ŒÍµ‹Í PVC ÊÇ‹Ò¹/ ¤Í¡ÊÇ‹Ò¹
à¨ÒÐÃÙ¡ÅÁ

äÁŒºÃÃ·Ñ´ ¤ÑµàµÍÃ�

»Ò¡¡Ò

อุปกรณ�ในการทำกล�องหมักปุ�ยครัวเรือน

7 ½Ò¤ÃÍºÁÕá¡¹

ขั้นตอนการใช�งานกล�องหมักปุ�ยจากขยะอินทรีย�ในครัวเรือน

2. เติมอินทรียวัตถุ จำพวก กิ่งไม้ ใบไม้แห้ง ปุ๋ยคอก ปุ๋ยกากมะพร้าว ขี้เถ้า 
หรือ วัสดุปรับปรุงดิน (ท่ีเราเรียกว่า วัสดุหมักต้ังต้น หรือ Compost Starter) 
ลงไปในกล่อง พร้อมคลุกเคล้าขยะอินทรีย ์ก ับอินทรียวัตถุให้เข้ากัน 
หากส่วนผสมมีลักษณะเปียกแฉะ จะต้องเติมอินทรียวัตถุเพิ่มจนส่วนผสม
แห้งและไม่เฉอะแฉะอินทรียวัตถุและวัสดุปรับปรุงดินที่ใส่เข้าไป จะช่วยดูดซับ
ความชื้น

4. เม่ือส่วนผสมทุกอย่างคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้ว (ต้องมีลักษณะ
แห้งไม่เป็นน้ำ หรือแฉะเกินไป) นำไปใส่ในกล่องหมักปุ๋ยครัวเรือน 
จากน้ันจึงปิดฝาให้สนิท ถ้ามีเศษอาหารอีกก็ทำแบบเดิมแต่ไม่ต้อง
ใส่น้ำตาล ทำไปเรื่อยๆ ทำอย่างนี้จนกว่ากล่องหมักจะเต็ม

3. เติมน้ำตาลลงไปคลุกเคล้าเพิ ่ม เพราะน้ำตาลเป็นอาหารที่จุลินทรีย์ใช้เริ ่มต้นในการเพิ่มจำนวน 
ทั้งนี้ปริมาณน้ำตาลที่จะใส่ลงไปนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของเศษอาหารที่ใส่ลงไป เช่น ถ้าเป็น
แกงกะทิ หรือ ของสด จำพวกไส้ปลา หัวกุ้ง ในกระบวนการย่อยสลายทำให้เกิดกลิ่นมากกว่า
ขยะเศษอาหารประเภทอื่น ดังนั้นเราจำเป็นต้องใส่น้ำตาลลงไปมากกว่าปกติ 
เพื่อให้จุลินทรีย์เพิ่มจำนวนมากขึ้น จะช่วยให้กระบวนการย่อยสลาย
ทำได้เร็วขึ้นด้วย

1. นำขยะอินทรีย์ที่มีในครัวเรือน เช่น เศษผัก เศษอาหาร 
ใส่ลงในอ่างผสม หากขยะมีชิ้นใหญ่ ควรทำให้เป็นชิ้นเล็กๆ 
เพื่อให้ย่อยสลายได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น

µÔ´µÑé§ÍØ»¡Ã³�ãËŒä´ŒµÒÁÀÒ¾
áÅÐà¨ÒÐÃÙ·Õè·‹Í PVC ¤ÇÃÁÕÃÐÂÐË‹Ò§¡Ñ¹

»ÃÐÁÒ³ 15 àª¹µÔàÁµÃ

6. กล่องขนาด 40 ลิตร จะใช้เวลาในการย่อยสลาย
ขยะอินทรีย์ประมาณ 14-30 วันหลังจากนั้นจะได้ปุ๋ยหมัก 
พร้อมนำไปใช้งาน (ขยะอินทรีย์ 15 กิโลกรัม ได้ปุ๋ยหมักประมาณ 10 กิโลกรัม)
• ควรนำกลองไปวางไวบริเวณในที่รมซึ่งมีอากาศถายเทสะดวก
• 1 กล่องใช้เวลาหมักประมาณ 14-30 วัน หลักจากนั้นเศษอาหารจะกลายเป็นปุ๋ยหมัก พร้อมนำไปใช้งาน
• วิธีสังเกตว่าปุ๋ยในกล่องพร้อมใช้งานให้ดูว่า ความเป็นขยะเศษอาหารจะต้องไม่มีให้เห็น ยกเว้นเศษกระดูก 
   ที่ย่อยสลายยาก 
• ปุยที่พรอมใชงานจะตองไมรอน มีอุณหภูมิปกติ ตองไมมีกลิ่นอาหาร แตควรมีกลิ่นคลายดินมากกวา

5. ทุกๆ 7-10 วัน ควรเปิดฝา แล้วค่อยพลิกกลับส่วนผสม
ภายในกล่องเพื่อให้จุลินทรีย์สามารถไปย่อยสลายขยะอินทรีย์
บริเวณต่าง ๆ ภายในกล่องได้อย่างทั่วถึง

หนอนน�อย กำจัดขยะ 
      ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ�ã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹â´ÂãªŒË¹Í¹áÁÅ§ÇÑ¹ÅÒÂ «Öè§Ë¹Í¹ª¹Ô´¹Õé
ÊÒÁÒÃ¶Â‹ÍÂÊÅÒÂ ¢ÂÐàÈÉÍÒËÒÃáÅÐ¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ�µ‹Ò§æ ä´Œ´Õ 

ª‹ÇÂ¤Çº¤ØÁ»ÃÐªÒ¡Ã¢Í§áÁÅ§ÇÑ¹ºŒÒ¹ä´Œ 
¨Ö§äÁ‹à»š¹ÍÑ¹µÃÒÂµ‹ÍÊØ¢Í¹ÒÁÑÂáÅÐÊÀÒ¾
áÇ´ÅŒÍÁ àËÁÒÐ¹ÓÁÒãªŒ¡Ó¨Ñ´¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ�

´Ã. ÊÁ¤ÇÃ â¾¸Ôì¸ÒÃÔ¹·Ã� 
¹ÒÂ¸ÒÁÔ¹·Ã� ÈÃÕâÂËÐ ¹ÒÂÍÓ¾Ã Ç§È�ÂÐÁÐ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� ÇÔ·ÂÒà¢µà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ ¨Ñ§ËÇÑ´Ê¡Å¹¤Ã
áÅÐªÒÇºŒÒ¹â¹¹ÈÒÅÒ ¾ºË¹Í¹áÁÅ§ÇÑ¹ÅÒÂàµÔºâµÍÂÙ‹º‹Í»Ø‰ÂËÁÑ¡¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ� 
·Õè¾Ç¡à¢Ò·ÓäÇŒ «Öè§¾Ç¡ÁÑ¹ÊÒÁÒÃ¶Â‹ÍÂÊÅÒÂ¢ÂÐ·ÕèÍÂÙ‹ã¹º‹Íä´ŒÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ 
¨Ö§à»š¹¨Ø´àÃÔèÁµŒ¹¡ÒÃ¤Œ¹¤ÇŒÒà¾×èÍËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕéÂ§

Ë¹Í¹áÁÅ§ÇÑ¹ÅÒÂÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¡Ó¨Ñ´
¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ�ä´ŒÊÙ§¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 70 
à»š¹Ë¹Í¹·ÕèãËŒâ»ÃµÕ¹ÊÙ§ 
àËÁÒÐÊÓËÃÑº¡ÒÃ¹ÓÁÒ·ÓÍÒËÒÃÊÑµÇ�

Ë¹Í¹áÁÅ§ÇÑ¹ÅÒÂäÁ‹à»š¹áÁÅ§ÃÓ¤ÒÞ
ÁÕÍÂÙ‹·ÑèÇä»

Â‹ÍÂÊÅÒÂ 

ที่มาข�อมูล : การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต�นทาง ประจำป� 2561
                   จัดโดยกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม

     ã¹»˜¨¨ØºÑ¹äÍà´ÕÂ¹ÕéÁÕ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ¨ÃÔ§ã¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹â¹¹ÈÒÅÒ ¨Ñ§ËÇÑ´Ê¡Å¹¤Ã 
â´ÂªÒÇºŒÒ¹¨ÐÃÇºÃÇÁ¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ�ã¹ªØÁª¹ÁÒäÇŒÊÓËÃÑº
àÅÕéÂ§Ë¹Í¹áÁÅ§ÇÑ¹ÅÒÂ ÁÕ¡ÒÃ·ÓâÃ§àÅÕéÂ§
·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº

เครื่องกำจัดขยะอินทรีย�
      à¤Ã×èÍ§¡Ó Ñ́̈ ¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ�¹ÕéÍÍ¡áººÁÒÊÓËÃÑº¡ÒÃ¡Ó Ñ́̈ ¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ�ã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹ 
â´ÂµÔ´µÑé§á¡¹ËÁØ¹ÍÑµâ¹ÁÑµÔ «Öè§¨Ðª‹ÇÂ¡ÒÃËÁØ¹àÇÕÂ¹ÍÒ¡ÒÈÀÒÂã¹¶Ñ§ËÁÑ¡ ·ÓãËŒ
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÂ‹ÍÂÊÅÒÂâ´Â Ø̈ÅÔ¹·ÃÕÂ� ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÁÒ¡¢Öé¹ à¾ÃÒÐª‹ÇÂà¾ÔèÁ¾×é¹·ÕèÊÑÁ¼ÑÊ
ÃÐËÇ‹Ò§ Ø̈ÅÔ¹·ÃÕÂ�¡ÑºàÈÉÍÒËÒÃ áÅÐª‹ÇÂÅ´¤ÇÒÁÃŒÍ¹ã¹ÃÐºº ¡ÒÃãªŒ§Ò¹¡çäÁ‹ÂØ‹§ÂÒ¡
à¾ÕÂ§á¤‹¹Ó¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ�·Õè¡ÃÍ§àÍÒ¹éÓÍÍ¡áÅŒÇà·Å§ä»ã¹à¤Ã×èÍ§ ¨Ò¡¹Ñé¹à»�´ÊÇÔµª� 
à¾×èÍãËŒá¡¹ËÁØ¹ÀÒÂã¹¶Ñ§ËÁÑ¡·Ó§Ò¹ ¤ÅØ¡à¤ÅŒÒàÈÉ¢ÂÐáÅÐ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂ�ãËŒà¢ŒÒ¡Ñ¹ 
ÃÐËÇ‹Ò§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕ¡ÒÃãËŒÍÍ¡«Ôà¨¹ â´ÂãªŒà¤Ã×èÍ§»˜�ÁÍÍ¡«Ôà¨¹ÊÓËÃÑºµÙŒ»ÅÒ

แบบหมุนอัตโนมัติ 

à¨ŒÒ¢Í§¼Å§Ò¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁªÔé¹¹Õé¤×Í ¹Ò§ÊÒÇ³Ñ°ÊØ´Ò ¤Ó»Ò 
¹ÒÂàÃÇÑµ ÂÔéÁÇÔäÅ áÅÐ¹ÒÂ¾ÕÃÐÇÔ·Â� ÊÔ§âµ «Öè§à¤Ã×èÍ§¡Ó¨Ñ´¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ�¹Õé
¶Ù¡ÍÍ¡áººÁÒãËŒãªŒ§Ò¹§‹ÒÂáÅÐá¢ç§áÃ§·¹·Ò¹ ¨Ö§àËÁÒÐ¡Ñº¡ÒÃãªŒ§Ò¹
ã¹ÃÐ´Ñº¤ÃÑÇàÃ×Í¹ à»š¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐµÑé§áµ‹µŒ¹·Ò§ 
áÅÐª‹ÇÂÅ´»˜ÞËÒ¡ÒÃ»¹à»„œÍ¹¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ�
¡Ñº¢ÂÐ»ÃÐàÀ·Í×è¹ æ «Öè§ËÒ¡àÃÒ¤Ñ´áÂ¡
¢ÂÐÍÔ¹·ÃÕÂ�ÍÍ¡¨Ò¡¢ÂÐ»ÃÐàÀ·Í×è¹ä´Œ 
¨Ð·ÓãËŒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡Ñº¢ÂÐÊ‹Ç¹·ÕèàËÅ×Í
ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹

»Ø‰Â/ÇÑÊ´Ø
»ÃÑº»ÃØ§´Ô¹

ที่มาข�อมูล : การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต�นทาง ประจำป� 2561
                   จัดโดยกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม



อุปกรณ์

นํ้าสะอาด
5 ลิตร

วิธีทํา

ฉีดพ่นทางใบ
  สำหรับผักใบบาง

EM 1 ลิตร กากนํ้าตาล
1 กิโลกรัม

สูตรที่ 1 ทําให้พืชงาม (ถังงาม)

นํ้าหมักอินทรีย์ชีวภาพ
จากเศษอาหาร

เศษผัก ผลไม้
3 กิโลกรัม

นําส่วนผสมทั้งหมด
เทลงในถังหมัก

ทิ้งไว้ 15 วัน2.
4.

เติมนํ้าเพ่ิมอีก
15 ลิตร

3.

หมักต่ออีก 15 วัน
ครบ 1 เดือนนําไปใช้ได้เลย

1.

อุปกรณ์

สูตรที่ 2 ทําให้ผลไม้มีรสหวาน 
          (ถังหวาน)

นํ้าหมักอินทรีย์ชีวภาพ

นํ้าสะอาด
5 ลิตร

EM 1 ลิตร กากนํ้าตาล
3-4 ลิตร

เศษผัก ผลไม้
3 กิโลกรัม

วิธีทํา

นําส่วนผสมทั้งหมด
เทลงในถังหมัก

ทิ้งไว้ 15 วัน2.
4.

เติมนํ้าเพ่ิมอีก
15 ลิตร

3.

หมักต่ออีก 15 วัน
ครบ 1 เดือนนําไปใช้ได้เลย

1.

อุปกรณ์

นํ้าสะอาด

วิธีทํา

สับสะเดา ตะไคร้หอม 
ยาเส้น หัวกลอย บอระเพ็ด
อย่างละ 1 กิโลกรัม EM 1 ลิตร กากนํ้าตาล

1 ลิตร

หมักทิ้งไว้ 1 เดือน
นําไปใช้ได้เลยนําส่วนผสม

ทั้งหมดเทลง
ในถังหมัก

ที ่มาข�อมูล : สูตรน้ำหมักอินทรีย�ชีวภาพอย�างง�าย ศูนย�เรียนรู �บ�านดอนกลอย จังหวัดนครราชสีมา ชนะเลิศโครงการชุมชนปลอดขยะ (ชุมชนขนาดเล็ก) ป� 2562 กรมส�งเสริมคุณภาพสิ ่งแวดล�อม

ขยะอินทรีย์การจัดการ

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ   
¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ


