
การบริหารจัดการขยะ
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ภาพรวม
ขยะ ต่อวันราย

จังหวัด



ขยะ ประเทศไทย 2560

27.4 ล้านตัน

คิดเป็น 1.13 กก./คน/วัน
เพิ่มขึ้นจาก 2560 ร้อยละ 1.13









ก๊าซเรือนกระจกจากขยะมูลฝอย
หลุมฝังกลบ

เป็นแหล่งกําเนิด
ก๊าซเรือนกระจก!!

คาร์บอนอินทรีย์:ไม้ กระดาษ อาหาร สิ่งทอ
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น้ําเสีย 53.9%

เตาเผา 0.91%

ขยะมูลฝอย 
45.19%

1.6% ก๊าซเรือนกระจกจากการจดัการของเสีย
5555    ล้านตนั COCOCOCO
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สนับสนุนเอกสารประกอบ: 
นายบัญชาการ วนิัยพานิช นักวิชาการสิ� งแวดลอ้มชาํนาญการ
กรมควบคมุมลพิษ 
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    โครงการทาํความดีดว้ยหวัใจ ลดภยัสิ�งแวดลอ้ม  

ครม. เห็นชอบ เมื�อวันที� 17 กรกฎาคม 2561

      เพื�อบูรณาการ ภาครฐั/เอกชน/ประชาชน เพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขยะพลาสติก

5 กิจกรรม



เป้าหมาย
1. ขา้ราชการ จาํนวน 2.53 ลา้นคน มีการปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมในการลด และคดัแยกขยะมูลฝอย
2. อาคารสาํนักงานของหน่วยงานภาครฐั รอ้ยละ 100 มีการดาํเนินกิจกรรมการลด และคดัแยกขยะ
มูลฝอย
3. ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครฐัที�ตอ้งส่งกาํจดั ลดลงอย่างนอ้ย รอ้ยละ 5 
4. หน่วยงานภาครัฐลดการทิ9 งพลาสติกใช้ครั9งเดียวทิ9 งของหน่วยงาน รอ้ยละ 10
5. งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ 

เป้าหมายเป้าหมาย

แนวทางการดาํเนินงาน "มาตรการลด และคัดแยกขยะมลูฝอย
ในหน่วยงานภาครฐั"

1. ขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ลดลงอยา่งนอ้ย รอ้ยละ 10
2. ลดการทิ9 งพลาสติกใชค้รั9งเดียวทิ9 ง (ถุงพลาสติก และแก้วนํ9าพลาสติก)  รอ้ยละ 20
3. งดใชโ้ฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงาน ทส.



ลดลงร้อยละ 5 

หรือคิดเป็น 11,225 ตัน/ปี

ประหยัดงบฯ

กําจัดขยะ 17 ลา้นบาท/ปี

ก่อให้เกิดรายได้

 56 ล้านบาท/ปี 

ลดพลาสติกถุงหูหิ%ว 

4,000 ล้านใบต่อปี

ลดการใช้โฟมบรรจอุาหาร

1,000 ล้านชิ%น/ปี

ลดแก้วพลาสติกแบบใช้ครั %งเดียว  
30 ล้านใบต่อปี

 2.53 ล้านคน
ปรบัเปลี3ยนพฤติกรรมในการลด และคดัแยกขยะมูลฝอย 

ผลที�คาดว่าจะไดร้บั ผลที�คาดว่าจะไดร้บั 

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 

24,632 tonCO2 eq



ขยะในมือเรา

ทิ้งถังไหนดี ?



ขยะ
อันตราย 3%

องค์ประกอบ
ของขยะมูลฝอย

ขยะ
รีไซเคิล 30%

ขยะทั วไป 
3%

ขยะ
อินทรีย์

64%



ขยะรีไซเคิล    
ขยะอินทรีย์

    

ขยะ
อนัตราย ขยะทั 3วไป

การคดัแยกขยะมูลฝอย



ขยะอนัตราย
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“มลูฝอยที3 เป็นพิษหรืออนัตรายที3 เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 
ที3เป็นวตัถหุรือปนเปื% อนสารที3มีคณุสมบตัิเป็น
สารพิษ สารไวไฟ 
สารออกซิไดซ์  สารเปอรอ์อกซิไดซ์
สารระคายเคือง สารกดักร่อน 
สารที3เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที3เกิดระเบิดได้
สารที3ทําให้เกิดการเปลี3ยนแปลงทางพนัธกุรรม 
สารหรือสิ3งอื3นใดที3อาจก่อหรือมีแนวโน้มที3จะทําให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล 
สตัว ์พืช ทรพัยส์ิน หรือสิ3งแวดล้อม 
แต่ไม่หมายความว่ารวมถึงมูลฝอยทั 3วไป มลูฝอยติดเชื%อ  กากกมัมนัตรงัสี และ
ของเสียอนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”

มลูฝอยที3เป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน“มลูฝอยที3เป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน”
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หลอดฟลอูอเรสเซนต์

ถ่านไฟฉายแบตเตอรี�รถยนต์

กระป๋องสแีละยาฆา่แมลง

ตลบัหมกึเครื�องพมิพ์
และถ่ายเอกสาร

อะไรคือของเสียอนัตรายจากชมุชน?

ตัวอย่างของเสยีอันตรายจากชุมชนตัวอย่างของเสยีอันตรายจากชุมชนตัวอย่างของเสยีอันตรายจากชุมชนตัวอย่างของเสยีอันตรายจากชุมชน

ภาชนะบรรจุ
นํ,ายาทําความสะอาด



ตวัอยา่งของเสยีอนัตรายที�เกดิข ึ�นจากบา้นเรอืนตวัอยา่งของเสยีอนัตรายที�เกดิข ึ�นจากบา้นเรอืน

นํ �ามนัเครื�องใช้แลว้
แบตเตอรี�รถยนตใ์ช้แลว้

กระป๋องสเปรย์

แบตเตอรี�มอืถอื 
ถา่นไฟฉาย

หลอดไฟตา่งๆ

กระป๋องสี ภาชนะบรรจุสารเคมี

ภาชนะบรรจุสารเคมกีําจดัแมลง

ยาหมด  
อายุ



ผลกระทบต่อสิ3งแวดล้อมและสขุภาพ



การปนเปื% อนของสารปรอทสู่ห่วงโซ่อาหารการปนเปื% อนของสารปรอทสู่ห่วงโซ่อาหาร



ผลิตภัณฑ์ สารอันตราย ผลต่อสุขภาพ
นํ-ามนัหล่อลื น -ไฮโดรคาร์บอน

-แคดเมยีม

-มะเร็ง

-ระบบสมอง ประสาท

นํ-ายาล้างห้องนํ-า -กรดเกลือ

-โซดาไฟ

-โซเดียมคาร์บอเนต

กัดกร่อน แสบผิวหนัง หากเข้าตา
อาจทําให้ตาบอด

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ไอปรอท ระบบประสาท ทางเดินหายใจ ไต 
สมอง

ถ่านไฟฉาย -แมงกานีส

-สังกะสีออกไซด์

-ระบบประสาท สืบพันธุ์

-ระบบทางเดินหายใจ

ผลกระทบต่อสุขภาพผลกระทบต่อสุขภาพ



    ข ั %นตอนการจดัการขยะอนัตราย

6. การรีไซเคิล                
หลอดไฟชนิดตรง
แบตเตอรี3มือถือ 
ถ่านอดัประจุได้                   

7. การบาํบดั/กําจดั                                                   
7.1 การปรบัเสถียร/ฝังกลบ 
 7.2 การเผา

5. การขนส่งไปยงัสถานที3จดัการ                          
บรรทุกภาชนะที3บรรจขุยะอนัตรายขึ%นรถ 
Roll- off truck

2. การแยกทิ% ง 
2.1 แยกใส่ถุงวางหน้า
บา้นตามเวลา  
2.2  แยกทิ%งตามจุดที3
กําหนด   
2.3 การจัดวันพิเศษเพื3อ
รวบรวม

3. การเกบ็รวบรวม
3.1 โดยรถขยะมูลฝอยท ั 3วไป
ที3มีช่องเก็บเฉพาะ 
3.2 โดยรถเก็บขนของเสีย
อนัตรายเฉพาะ 

1. การสรา้งกลไกการคดัแยก

การสร้าง
แรงจูงใจ                 
���� จดักิจกรรม
ขยะอนัตราย
แลกของ

      การสรา้งความรู ้                                
���� จดัอบรม                            
���� เคาะประตูบ้าน                 
���� ประชุมกลุ่มย่อย การกระตุ้นจิตสํานึก               

���� ประชาสัมพันธ์ทาง
สื3อต่างๆ
���� จดั Road Show

7 ข ั %นตอนหลกั 

4. การเกบ็กกั
4.1 รวบรวมหลอดไฟชนิด

ตรงที3ไม่แตกส่งรีไซเคิล                      
4.2 บรรจุขยะอนัตรายใน
ภาชนะแยกตามประเภท
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การคดัแยกขยะมลูฝอย

ถงัสีส้มใส่ขยะอนัตราย
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2548



ถงัสีเขียวใส่ขยะอินทรีย์
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• อาหารสตัว์
• ถงัหมกัก๊าซ

ชีวภาพ
• ปุ๋ยหมกั

เศษอาหาร เศษผกั เปลือกผลไม้ กิ�งไม ้ใบไม้

• ปุ๋ ยหมกั
• นํ%าหมกัชีวภาพ
• เลี%ยงไส้เดือน
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ทต....โคกกรวด 
นครราชสีมา

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร
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ศูนย์อาหารตลาดร่มสัก (ฝายหิน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Green Cone Green Cone ��%��ก��ก:�;�ก





Green Cone Green Cone ��%��ก��ก:�;�ก



โครงการถังขยะเปียก ลดโลกรอ้นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ประเทศไทย

1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน

พัฒนาการของเศษอาหารใน “ถังขยะเปียก”

2 วัน 2 สัปดาห์

ภาพจาก อบต.โก่งธนู



2 เดือน นําไปใช้ประโยชน์

พัฒนาการของเศษอาหารใน “ถังขยะเปียก”

สารบํารุงดิน=

ภาพจาก อบต.โก่งธนู

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกรอ้นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ประเทศไทย
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ทม....ลาดสวาย ปทมุธานี

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้ กิ่งไม้



กรมทรัพยากรนํ� าบาดาล



หนอนแมลงวนัลายมากําจดัขยะ...
เพราะช่วยย่อยขยะอินทรียไ์ด้เร็วกว่าไส้เดือนดิน 5 เท่า

หนอนแมลงวนัลายหรือ หนอนแม่โจ้ ตวัโตเต็มวยัมีไขมนั 30% โปรตีน 40% โอ
เมก้า 3, 6, 9 และยงัมีกรดลอริกเหมือนที3อยู่ในนํ%านมแม่ มีฤทธิb ช่วยยบัย ั %งการ
เจริญเติบโตเชื%อก่อโรคต่างๆ เหมาะที3จะนํามาใช้เลี%ยงไก่ ปลาสวยงาม



ขยะที3 เน่าเสียและ
ยอ่ยสลาย ได้เรว็ 
ตามธรรมชาติ เช่น 
ผกัผลไม ้ ใบไม ้เศษ
อาหาร

การคดัแยกขยะมลูฝอย

ถงัสีเขยีวใส่ขยะอินทรีย์
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ถงัสีเหลืองใส่ขยะรีไซเคิลถงัสีเหลืองใส่ขยะรีไซเคิล



	
��,�3���� "��
�ก�8���!����-�� 
          - �$ 
�����(0�(� �1*� ��ก�2

-  �$ 
��ก��+�#����
�ก�3�����'(
- �$ 
��4�ก�#��

	
��,�3���� "��
�������ก����&��ก:�#���� 
          - ก��5�(' �'&6�(�+��$7�����*�+�#��ก��+�#�������+�ก��� �ก��5�('"�+�

- %����&.�����������81����(�	
�  �����2��ก���*��	#��������
	
��,�3���� 
��7���3<!��
��- 
	
��,�3���� ��*�ก���)�-������ 

- 	
�&�ก�*�"���"��-(���ก	�1� �*�+�#��ก��+�#����(�+�ก��,�ก��	
�����
��
- ���,9����8����#�����
�ก���6���         

�7����-��,�3���� ?



แนวทางการคดัแยกขยะรไีซเคิล ของกรมควบคุมมลพิษ



กิจกรรมที3ใช้ในการจดัการขยะรีไซเคิล

• ธนาคารขยะ

• ขยะแลกแต้ม ขยะแลกของ ขยะแลกไข่

• ร้านศนูยบ์าท

• ผ้าป่ารีไซเคิล

• สิ3งประดิษฐ์



กิจกรรม ท02 (ทุก 2 เดือน)



เจ้าหน้าที	กรมทรัพยากรนํ�าบาดาลเจ้าหน้าที	กรมทรัพยากรนํ�าบาดาล
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ขยะที3สามารถนํามารีไซเคิล
หรือขายได้  เช่น แก้ว  
กระดาษ  พลาสติก  โลหะ ยาง

การคดัแยกขยะมลูฝอย

ถงัสีเหลืองใส่ขยะรีไซเคิล



	
���!���



���,�97����.��	
���!������,�97����.��	
���!���



�����ก������
ก	
��+�'�
�����ก������
ก	
��+�'�


รองรบัขยะทั 3วไป ที3ยอ่ยสลายไมไ่ด้
ไมเ่ป็นพิษ  และไมคุ่้มค่าต่อการ
รีไซเคิล  เช่น พลาสติกห่อลูกอม  
โฟม  ซองบะหมี3กึ3งสาํเรจ็รูป
และฟอลย์ที3 เปื% อนอาหาร

ถงัสีนํ%าเงินใส่ขยะทั 3วไป
การคดัแยกขยะมลูฝอย



โครงการศูนย์กําจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

1. จุดชั่งน้ําหนัก 2. จุดรับขยะและตักเข้าระบบสายพาน 3. คัดแยกขยะโดยแรงงานคน

4. เครื่องย่อยขยะ 5. การกวนเติมอากาศ 6. RDF 
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วางท่อเพื�อรวบรวมก๊าซชีวภาพ



ข้อดีของเตาเผา
• ชว่ยกาํจดัขยะมลูฝอยในปริมาณที�มากและรวดเร็ว  ไมต่้องมกีารบดอดัขยะมลูฝอยกอ่นเขา้ระบบ 
• สามารถรองรับกบัขยะที�มคีวามชื1น มคีา่ความร้อนผนัแปรได ้
ข้อเสียของเตาเผา
• เงินลงทุนและคา่บํารุงรักษาสูง 
• มลพษิอากาศ เชน่ ก๊าซพษิ โลหะหนัก และกลิ�นเหมน็ 
• ขี1เถา้ที�เหลือจากการเผาไหมซ้ึ�งมปีริมาณร้อยละ 10 โดยปริมาตร หรือประมาณร้อยละ 25- 30 

โดยนํ1าหนักของขยะที�ส่งเขา้เตาเผา จะถกูนําไปฝงักลบ

����*�
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อบก.จัดเตรียมถังขยะ

ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย



ร....พ....ราชพิพฒัน์ กรงุเทพฯ



มหาวิทยาลยัสวนดสุิต



มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบ
และมีส่วนร่วมในการดาเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และมีส่วนร่วมในการดาเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอย 
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กิจกรรม 1 ซอย 1 ถังขยะ

เดิมจะมีถังขยะประจําโต๊ะทํางาน เหลือแค่สํานักละ 1 ถัง เพื่อให้เกิดการ
คัดแยกขยะ



มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน  อบก.

1. จัดอบรมให้ความรูแ้กเ่จ้าหน้าที่
2. สื่อประชาสัมพนัธ์ช่องทางต่างๆ
3. โครงการ Green Meeting
 



มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน  อบก.

4. โครงการ พกถุงผ้า ใช้แก้วส่วนตัว ลดการใช้บรรจุภัณฑพ์ลาสติกใช้
ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

5. โครงการถุงผ้าให้ยืม
6. โครงการลดปริมาณบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเป็น 0 ภายในปี พ.ศ. 2563

สามารถบริจาคถุงผ้าได้ค่ะ
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มหาวทิยาลยัมหดิล
               
โครงการมหิดล Reduce & Reused ถุงพลาสติก

1. ใหเ้ตรียมถุงมาเอง
2. เสียคา่บริการถุงพลาสตกิใหแ้กร่้านสะดวกซื!อในราคาถุงละ 2 บาท
3. ใชถุ้งรับบริจาคที(กลอ่ง reused plastic bag ฟรี ดา้นหน้าร้าน



กรมป่าไม้



ใช้ภาชนะกระดาษจัดการประชุม
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โครงการสนบัสนนุ
กิจกรรมลดกา๊ซเรือนกระจก 

(Low Emission Support Scheme: LESS)
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โครงการสนับสนนุกิจกรรมลดกา๊ซเรือนกระจก 

• สร้างความตระหนัก (Awareness) ใหท้กุคนมีส่วน
ร่วมในการดํา เ นิน กิจกรรมลดก๊าซเ รือน
กระจก

• เป็นโครงที7ยกย่องผูท้าํความดีในการลดก๊าซเรือน

กระจกซึ7 งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน 

ดว้ยการใหก้ารรับรองผลการประเมินปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที7 ลด ได้/ กัก เก็บได้ และมอบใบ
ประกาศเกียรติคณุ (Letter of Recognition: 
LoR) แก่ผูท้ี7มีส่วนร่วมในการดําเนินการลดก๊าซ

เรือนกระจก

• เป็น โครงการที7ผ ลักดัน ให้เ กิดการสนับสนุน

ระหว่างผูใ้หแ้ละผูร้ับ
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กล ุม่กิจกรรมที�ใหก้ารรบัรอง

02 การจัดการของเสีย
� ลดปริมาณขยะ
� นํากลับมาใช้ประโยชน์สูงสุด

03 การจัดการพลังงาน
� ปิด เมื่อไม่ใช้
� เปลี่ยน พฤติกรรม/อปุกรณ์/เครื่องจักร

 01 เพิ่มพื้นที่สีเขียว 



ขั=นตอนการขอรบัรองโครงการ LESS

Thailand Voluntary Emission Reduction  Program: T-VER

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public 
Organization):  TGO



วิธีการคํานวณภายใต้โครงการ วิธีการคํานวณภายใต้โครงการ LESSLESS
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ใบประกาศเกียรติคณุ



  สอบถามเพิ่มเติมและส่งเอกสารมาที่

@

SUBMIT 
ONLINE

abhisit@tgo.or.th
ratchaporn@tgo.or.th

http://ghgreduction.tgo.or.th/less

02 141 9847


