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sold as pig feed
ขายเป็นอาหารหมู

crushed tree branches
กิ่งไม้บด

ร้านเสิร์ฟขาหมูเยอรมันประมาณ 200 จานต่อวันในช่วงเสาร์-อาทิตย์
about 200 dishes of Schweinshaxe are served each Saturday & Sunday

recyclable waste
ขยะรีไซเคิล

boiler
เครื่องทํานํ้าร้อนจากแอร์

hot water for dishwasher
นํ้าร้อนสําหรับเครื่องล้างจาน

plastic bottles & caps
ขวดพลาสติก และฝาพลาสติก

tin cans & buckets
กระป๋อง และถังป๊ีบ

cardboard boxes
กล่องกระดาษ

wash & dry
ล้างและตากแห้ง

glass bottles
ขวดแก้ว

collected for sale
ขายให้คนเก็บขยะ

solar energy
พลังงานแสงอาทิตย์

water
from vegetable 

washing
นํ้าล้างผัก

wastewater
นํ้าเสีย

grease
ไขมัน

sludge
กากจุลินทรีย์/ตะกอน

treated water
นํ้าที่ผ่านการบําบัด

fertilizer
ปุ๋ย

wastewater
นํ้าเสีย

septic tanks
& grease traps
บ่อเกราะ และบ่อดักไขมัน

pig bones
กระดูกหมู

packed for sale
บรรจุถุงจําหน่าย

bottled for sale
บรรจุขวดขาย

liquid fertilizer
ปุ๋ยนํ้า

biogas
ก๊าซชีวมวล

fish, squid, prawn
เศษปลา ปลาหมึก กุ้ง

rice, meat, vegetables
เศษข้าว เนื้อสัตว์ ผัก

effective
microorganisms

(EM)
กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพheat from 

air conditioner
compressor

ความร้อนจากคอมเพรสเซอร์
เครื่องปรับอากาศ

plastic bags (from market)
ถุงพลาสติก (ใส่อาหารจากตลาด)

produced and used 
each day  at café, 

replacing use of electricity 
by almost 100%
ใช้วันต่อวันที่ร้านกาแฟ 

ทดแทนไฟฟ้าได้เกือบ 100%

water from third washing
นํ้าจากการล้างผักรอบที่สาม

restaurant/kitchen
ร้านอาหาร/ครัว

food waste
เศษอาหาร

food waste grinder
เครื่องบดเศษอาหาร

compost tanks
ถังหมัก

compost
ปุ๋ยกอง

released into fish ponds 
ปล่อยลงสู่บ่อปลา

aerobic
wastewater treatment 

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบใช้อากาศ

trees
ต้นไม้ในร้านอาหาร

Waste and Energy Management at Ban Nam Kieng Din
การจัดการขยะและพลังงานที่ร้านอาหารบ้านนํ้าเคียงดิน

anaerobic
wastewater treatment

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ


