
เมนูที่ 1 เสวียน 

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
คร

ัวเร
ือน

 

ข้อมูลจ ำเพำะ 
ระดับ/กิจกรรม : ครัวเรือน 
ประเภทขยะ    : ขยะอินทรีย ์
ตัวอย่ำง          : ใบไม้เป็นหลัก กิ่งไม ้ผลไม้ 
เศษอาหาร 
จุดเด่น            : สวยงามท าง่าย  
ระยะเวลำ        : อายุการใช้งาน 2-3 ปีใช้ได้
ทุกวัน 
วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย 
  หมู่บ้านให้ความรู้ สร้างเป็นกฎของหมู่บ้าน
ให้ครัวเรือนมีอุปกรณ์จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน สนับสนุนวัสดุในการท าอุปกรณ์ 
และก าหนดวันช่ วยกันท าอุ ปกรณ์ เป็ น
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน 
 
 
 

ค ำอธิบำย 
“เสวียน” คอกไม้ไผ่ขัดรอบต้นไม้หรือในที่
โ ล่ ง เพื่ อ ให้ กอง เศษวัสดุอิ นทรี ย์ เป็ น
ระเบียบเรียบร้อย มีความโปร่งให้อากาศ
ผ่านเข้าสู่กองเศษวัสดุได้ สามารถรดน  า
หรือเพิ่มน  าหมักเพื่อเร่งการย่อยสลาย 
หากต้องการเติมมูลสัตว์เพื่อประโยชน์ใน
การท าปุ๋ยไม่ควรท ารอบต้นไม้ขนาดเล็ก
เนื่องจากจะมีความร้อนออกมาจากกอง
ปุ๋ยหมัก 

ต้นแบบ/แหล่งข้อมูล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา ต.เชียงดา 
จ.อุดรธานี 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. จ านวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ 
2. จ านวนอุปกรณ์ที่ติดตั งในหมู่บ้าน 



เมนูที่ 2 สมุนไพรไล่แมลง 

กิจ
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รม
ระ

ดับ
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ัวเร
ือน

 

ข้อมูลจ ำเพำะ 
ระดับ/กิจกรรม : ครัวเรือน 
ประเภทขยะ    : ขยะอันตราย 
ตัวอย่ำง          : ตะไคร้หอม สะเดา 
บอระเพ็ด มะกรูด ฯลฯ 
จุดเด่น            : ผักสวนครัว 
ระยะเวลำ        : ขึ นอยู่กับสูตรและการใช้
งาน 
วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย 
  หมู่บ้านให้ความรู้ สนับสนุนเมล็ดหรือกล้า
สมุนไพรให้ประชาชนน าไปเพาะปลูก และ
สนับสนุนการตั งกลุ่มอาชีพหากมีการปลูกกัน
เยอะ 
 
 
 

ค ำอธิบำย 
“ปลูกสมุนไพรไล่แมลง” ครัว เรือน
สามารถลดการใช้สารเคมีที่มีพิษและ
ก่อให้เกิดขยะอันตรายประเภทภาชนะ
บรรจุสารเคมีได้ด้วยการใช้สมุนไพรที่มี
คุณสมบัติไล่แมลง หากมีการรวมกลุ่มหรือ
ขยายพื นที่ปลูกสามารถต่อยอดสร้าง
รายได้จากการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 

ต้นแบบ/แหล่งข้อมูล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา ต.เชียงดา 
จ.อุดรธานี 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วม 
2. น  าหนักภาชนะบรรจุสารเคมี (ระบบ 
D-ToC) 



เมนูที่ 3 หลอดไฟ LED 

กิจ
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ือน

 

เปลี่ยน 

ภำพประกอบจำกอินเตอร์เน็ต 

ข้อมูลจ ำเพำะ 
ระดับ/กิจกรรม : ครัวเรือน 
ประเภทขยะ    : ขยะอันตราย 
ตัวอย่ำง          : หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์
จุดเด่น            : ประหยัดไฟ ไร้ปรอท 
ระยะเวลำ        : อายุการใช้งานนาน 7- 15 
ปี 
วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย 
  หมู่บ้านให้ความรู้  และอาจจะจัดหาเงิน
อุดหนุนหรือกู้ยืมในการเปลี่ยนหลอดไฟ 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำย 
“เปลี่ยนมำใช้หลอดไฟ LED” ครัวเรือน
สามารถลดการใช้ขยะอันตรายจาก
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มีสารปรอทอยู่
ภายใน โดยหันมาใช้หลอดไฟ LED ที่ช่วย
ประหยัดไฟได้มากกว่าและมีอายุการใช้
งานยาวนาน เพื่อส่งเสริมหลอด LED ที่มี
ราคาสูงทางหมู่บ้านอาจจะอุดหนุนหรือน า
กองทุนขยะมาให้ครัวเรือนยืมในการลงทุน
ติดตั งหลอด LED 

ต้นแบบ/แหล่งข้อมูล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา ต.เชียงดา 
จ.อุดรธานี 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วม 
2. น  าหนักซากหลอดไฟที่รวบรวมได้
(ระบบ D-ToC) 



เมนูที่ 4 สิ่งประดิษฐ์จำกขยะ 

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม 

ข้อมูลจ ำเพำะ 
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม 
ประเภทขยะ    : ขยะรีไซเคลิ/ทั่วไป 
ตัวอย่ำง         : ถังน  าดื่ม กล่องนม เชือกสี 
จุดเด่น           : เพิ่มมูลค่า 
ระยะเวลำ       : รวบรวมเศษวัสดุทุกวัน 
วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย 
  หมู่บ้านจัดหาวิทยากรและจัดฝึกอบรม 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาอาจจะน ามาใช้ภายในชุมชน
หรือหาช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 
 
 
 

ค ำอธิบำย 
“สิ่งประดิษฐ์จำกขยะ (DIY)” ใช้เศษ
วัสดุที่มีมูลค่าน้อยหากขายเป็นขยะรี
ไซเคิล เช่น ถังน  าดื่ม กล่องนม เชือกสี 
มาท าสิ่งประดิษฐ์จะสามารถเพิ่มมูลค่า
ด้วยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เช่น หมวกจากกระดาษกล่องนม โคม
ไฟจากขวดพลาสติกสี ผ้ากันเปื้อนจาก
ซองนายาปรับผ้านุ่ม ดอกไม้ประดิษฐ์
จากถุงพลาสติก ตุ้มหูจากเศษกระดาษ
สี เป็นต้น 

ต้นแบบ/แหล่งข้อมูล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา ต.เชียงดา 
จ.อุดรธานี 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม      3. มูลค่าสินค้าที่ผลิตและจ าหน่ายได้ 
2. ปริมาณขยะรีไซเคิลทีน่ ามาร่วมกิจกรรม 



เมนูที่ 5 ไส้เดือนดิน 
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ข้อมูลจ ำเพำะ 
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม 
ประเภทขยะ    : ขยะอินทรีย์ 
ตัวอย่ำง         : เศษผักเป็นหลัก 
จุดเด่น           : ได้ผลผลิตหลากหลาย 
ระยะเวลำ       : ทุกวัน 
วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย 
  หมู่บ้านส ารวจแหล่งก าเนิดและปริมาณเศษ
อาหาร รวมกลุ่ม ฝึกอบรม จัดหาพันธุ์ไส้เดือน 
เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ และก าหนดผู้ดูแล 
 
 
 
 

ค ำอธิบำย 
“ไส้เดือน” คัดเลือกพันธุ์ไส้เดือนที่กิน
อาหารเก่งและโตไว เช่น ขี ตาแร่ ไท
เกอร์ แอฟริกันไนท์คลอเลอร์ หรือ
ไส้เดือนสีน  าเงิน เลี ยงในบ่อซีเมนต์ 
และให้เศษผักเป็นอาหาร นอกจากตัว
ไส้เดือนแล้ว มูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยชั นดี 
และสามารถเก็บน  าชาจากบ่อไส้เดือน
เพื่อน ามาใช้เป็นฮอร์โมนและสารไล่
แมลงในแปลงการเกษตร 

ต้นแบบ/แหล่งข้อมูล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา ต.เชียงดา 
จ.อุดรธานี 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1.ปริมาณเศษอาหารที่ใช้ในแต่ละครั ง     3.มูลค่าผลผลิตที่ได้ 
2. ความถี่ในการเก็บรวบรวม 



เมนูที่ 6 ปุ๋ยหมักอินทรีย ์

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม 

ข้อมูลจ ำเพำะ 
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม 
ประเภทขยะ    : ขยะอินทรีย์ 
ตัวอย่ำง         : ใบไม้ กิ่งไม้ 
จุดเด่น           : ได้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ระยะเวลำ       : ทุกสัปดาห์ 
วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย 
  หมู่บ้านส ารวจแหล่งก าเนิดและปริมาณเศษ
อาหาร รวมกลุ่ม ฝึกอบรม เตรียมอุปกรณ์
และสถานที่ และก าหนดผู้ดูแล 
 
 
 
 

ค ำอธิบำย 
“ปุ๋ยหมักอินทรีย์” ผสมเศษใบไม้กับ
มูลสัตว์ขึ นกองเป็นรูปสามเหลี่ยมสลับ
เป็นชั นขึ นไป รดน  า กองปุ๋ยจะมีความ
ร้อนออกมา สามารถวางระบบท่อที่
เจาะรูเพื่อเติมอากาศให้กับกองปุ๋ยได้ 
หรือมรกรณีที่มีพื นที่จ ากัดสามารถ
สร้างบ่อซีเมนต์ เติมเศษขยะอินทรีย์
จากด้านบน และท าช่องเปิดไว้ด้านล่าง
ให้สามารถเก็บปุ๋ยมาใช้ได้ง่าย 

ต้นแบบ/แหล่งข้อมูล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา ต.เชียงดา 
จ.อุดรธานี 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1.ปริมาณเศษอาหารที่ใช้ในแต่ละครั ง     3.มูลค่าผลผลิตที่ได้ 
2. ความถี่ในการเก็บรวบรวม 



เมนูที่ 7 น้ ำหมักชีวภำพ 

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม 

ข้อมูลจ ำเพำะ 
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม 
ประเภทขยะ    : ขยะอินทรีย์ 
ตัวอย่ำง         : ผลไม้เป็นหลกั 
จุดเด่น           : ได้น  าหมักชีวภาพ 
ระยะเวลำ       : ทุกสัปดาห์ 
วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย 
  หมู่บ้านส ารวจแหล่งก าเนิดและปริมาณเศษ
อาหาร รวมกลุ่ม ฝึกอบรม เตรียมอุปกรณ์
และสถานที่ และก าหนดผู้ดูแล 
 
 
 
 

ค ำอธิบำย 
“น้ ำหมักชีวภำพ” ผสมเศษผลไม้หรือ
เ ศ ษ อ า ห า ร กั บ ก า ก น  า ต า ล แ ล ะ
เชื อจุลินทรีย์ (สามารถเก็บนาหมักไว้
เป็นหัวเชื อในครั งต่อไป) หากไม่มี
กากน  าตาลสามารถใช้น  าซาวข้าวเป็น
อาหารให้กับจุลินทรีย์ได ้

ต้นแบบ/แหล่งข้อมูล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา 
ต.เชียงดา จ.อุดรธานี 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1.ปริมาณเศษอาหารที่ใช้ในแต่ละครั ง     3.มูลค่าผลผลิตที่ได้ 
2. ความถี่ในการเก็บรวบรวม 


