
การบริหารจัดการขยะ 

ในสถานที่ทาํงานและบ้านพกั 

 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี 



 วิวฒันาการ 











สถานการณขยะมูลฝอยจังหวัดปทุมธานี 

∗  ปริมาณขยะมูลฝอย สํารวจพบวา ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่

จังหวัดปทมุธานี มีแนวโนมเพิ่มขึ้น  

 

 

 

 
∗ รวบรวมขอมูล  โดย  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี  

                              สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดปทุมธานี  

ปท่ีสํารวจ ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) 

๒๕๔๘ 866 

๒๕๕๒ 1,285 

๒๕๕๖ 1,501 

๒๕๕๗ 1,829 

๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ๑,๖๗๖ 



ปริมาณขยะมูลฝอย แยกรายอําเภอ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

∗ แหลงขอมูลจาก อปท. สํารวจเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

∗ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดย สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดปทุมธานี  

   สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๖ 

อําเภอ 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 

คลองหลวง ๔๘๐ 

ลําลูกกา ๓๘๗ 

เมืองปทุมธานี ๓๑๔ 

ธัญบุรี ๒๙๓ 

ลาดหลุมแกว ๘๖ 

สามโคก ๖๗ 

หนองเสือ ๔๙ 

รวม ๑,๖๗๖ 



สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี 

มีสถานทีฝ่งกลบขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสขุาภบิาล ๒ แหง คือ 

     - บอฝงกลบขยะ ของเทศบาลเมืองปทมุธาน ี

     - บอฝงกลบขยะ ของเทศบาลเมืองคคูต  

   ไมสามารถรับขยะมาฝงกลบได เนื่องจากประชาชนในพืน้ทีต่อตาน 

มีสถานทีก่ําจัดขยะอ่ืนๆ ในพืน้ที ่ ไดแก  พื้นทีเ่ทศบาลนครรังสิต  
เทศบาลเมืองทาโขลง  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ  เทศบาลเมืองลาดสวาย  

เทศบาลตาํบลลาํไทร  อบต.พชือุดม  อบต.คลองสาม   



โรงเรียน

บ้านเรือน

สํานักงาน

ร้านอาหาร

ห้างสรรพสินค้า

อาคารสูง



 เป็นแหล่งเพาะพนัธุพ์าหะนําโรค 

 ก่อให้เกิดกล่ินเหมน็รบกวน 

 น้ําเสียจากน้ําชะขยะ 

 ขยะอดุตนัท่อระบายน้ํา 



 
มาตรการลดและคดัแยกขยะในหน่วยงานภาครฐั 

 



 



 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

แนวทางปฏิบัตกิารลด คดัแยกขยะมูลฝอย 

ในหน่วยงานภาครัฐ 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Zero Waste : แนวคดิ ขยะเหลอืศูนย์ 

 
 

- แนวคดิการจัดการขยะตัง้แต่ต้นทาง 

- ลดการเกิดขยะ 

- การทาํขยะให้เหลือน้อยที่สุด 

- การจัดการขยะที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 

  



การจดัการขยะแบบครบวงจร 
* การจดัการขยะเหลือศนูย ์ 

* ใช้หลกั 3R 

 ลดการใช้  (Reduce) 

 ใช้ซํา้  (Reuse) 

 การรีไซเคิล  (Recycle) 



ลดการใช้  (Reduce)  

คือ ลดการสร้างขยะในชีวิตประจาํวนั  

  ใชถุ้งผา้ / ป่ินโต / ตะกรา้ใสข่อง

แทนถุงพลาสตกิ 
  หลกีเลีย่งการใชโ้ฟมและพลาสตกิ

รวมทัง้วสัดุทีย่อ่ยสลายยาก  
  เลอืกใชว้สัดุธรรมชาตแิทน 

  ใชผ้ลติภณัฑช์นิดเตมิ  
 



ใช้น้อย ง่ายนิดเดียว 

ใช้ป่ินโตลดการใช้

กล่องโฟมและ

ถุงพลาสตกิ 

กนิข้าวทีร้่านไม่ห่อ

กลบับ้าน                

ลดการใช้กล่องโฟม

และถุงพลาสตกิ 





ใช้น้อย ง่ายนิดเดียว 

ตกัแต่พอด ีทานข้าว

ให้หมดจานกล็ด

ขยะอนิทรีย์ได้แล้ว 



ใช้น้อย ง่ายนิดเดียว 

ซ้ือของน้อยช้ิน

หรือช้ินเลก็ ถือเอง

ได้ไม่ต้องใส่

ถุงพลาสติก 

ใช้ถุงผ้าลดการ

ใช้ถุงพลาสตกิ 



ใช้น้อย ง่ายนิดเดียว 

หลกีเลีย่งการใช้

วสัดุส้ินเปลอืง 

เช่น จาน

กระดาษ 

ใช้ผ้าเช็ดหน้า

แทนกระดาษ

ทชิชู 



ใช้ซํา้  (Reuse)  
คือ การนําส่ิงของท่ีใช้แล้วกลบัมาใช้อย่างคุ้มค่า  

  นํามาทาํความสะอาดและใชอ้กี

ครัง้  
  นํามาดดัแปลงเป็นสิง่ประดษิฐ ์
  ทาํน้ําหมกัจุลนิทรยี ์ทาํปุ๋ ยหมกั

อนิทรยี ์

 



สิ่งประดษิฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 



สิ่งประดษิฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 



ใช้ซ้ํา ใช้ให้คุ้มค่าก่อนทิง้ 

ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า 

ใช้ภาชนะทีใ่ช้ซ้ําได้ 



ใช้ซ้ํา ใช้ให้คุ้มค่าก่อนทิง้ 

ใช้บรรจุภณัฑ์ซํา้หลายครัง้ก่อนทิง้  
เช่น ถุงพลาสตกิใช้ใส่ของซํา้  
ถุงนมใช้เพาะกล้าไม้ 

เลอืกซ้ือสินค้าทีส่ามารถใช้ซ้ําได้  
เช่น ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตได้ 



ใช้ซ้ํา ใช้ให้คุ้มค่าก่อนทิง้ 

ดดัแปลงของเหลือใช้  
หรือประดษิฐ์ เพื่อใช้

ประโยชน์ 

ซ่อมแซมอุปกรณ์

ต่างๆ เพื่อใช้ต่อไป

ไม่ทิง้เป็นขยะ 

เสือ้ผ้าเก่านําไป

บริจาค หรือนํามา

ทาํผ้าถูพืน้ 



ตวัอย่างการ Reuse ใช้ซ้ํา 



ตวัอย่างการ Reuse ใช้ซ้ํา 



ตวัอย่างการ Reuse ใช้ซ้ํา 



ตวัอย่างการ Reuse ใช้ซ้ํา 
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ตวัอย่างการ Reuse ใช้ซ้ํา 



การรีไซเคิล  (Recycle)  
คือ การนํากลบัไปแปรรปูใช้อีกครัง้  
การนําขยะบางประเภท เช่น แก้ว กระดาษ พลาสตกิ โลหะ 

หมนุเวียนกลบัไปเข้าสูก่ระบวนการผลติ ผา่นกระบวนการแปรรูป 

เพ่ือนํากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม ่

โดยจดักิจกรรมส่งเสริมให้มีการนํากลบัคืน

วสัดรีุไซเคิล  เช่น  ธนาคารขยะรีไซเคิล 

ผา้ป่ารีไซเคิล  ขยะแลกไข่/แลกส่ิงของ  



ธนาคารขยะรีไซเคลิ หมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๙ 

ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา 
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กจิกรรมเสริมสนับสนุนเพิม่เตมิ 

1. โครงการบรจิาคอะลมิูเนยีมเพือ่จดัทาํขาเทียมพระราชทาน 

• คดัแยกอะลมิูเนยีมนาํมาบรจิาคสาํหรบัเป็นตน้ทุนในการจดัหา
อปุกรณข์าเทียมใหก้บัผูพ้กิารและผูส้งูอายุ  

• สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมท่ี 

    ส่วนลดและใชป้ระโยชนข์องเสยี กรมควบคุมมลพษิ  

    โทร. 0 2298 2495-9 หรอืท่ี http://www.pcd.go.th/  
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กจิกรรมเสริมสนับสนุนเพิม่เตมิ 

2. โครงการหลงัคาเขยีวเพือ่มูลนธิิอาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก 

• คดัแยกกล่องเครือ่งดืม่ยูเอชที เพือ่ใชท้าํกระเบื้องมุงหลงัคา และ
อปุกรณต่์างๆ ไดแ้ก่ โตะ๊ เกา้อี้ กล่องดนิสอ ฯลฯ แก่ผูย้ากไรแ้ละ
นกัเรยีนในชนบท  

• สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมท่ี 

    ศนูยข์อ้มูลโครงการฯ   

    โทร. 0 2752 8575 หรอืท่ี http://www.greenroof.in.th/  



ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) 
 

 คือ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวตัถ ุถงุพลาสติก 

ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มลูสตัว ์ซากสตัวห์รือส่ิงอ่ืนใดท่ีเกบ็กวาดจากถนน 

ตลาด ท่ีเลี้ยงสตัวห์รือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมลูฝอยติดเช้ือ มลูฝอย

ท่ีเป็นพิษ หรืออนัตรายจากชมุชนหรือครวัเรือน ยกเว้นวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว

ของโรงงานซ่ึงมีลกัษณะและคณุสมบติัท่ีกาํหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน  



องคประกอบของขยะมลูฝอย 



ถังใส่ขยะมูลฝอยแต่ละประเภท 

สีเขียว ขยะเศษอาหาร 

สีเหลือง  ขยะนํากลบัมาใช้ได้ 

สีน้ําเงิน ขยะนํากลบัมาใช้ไม่ได้ 

สีแดง ขยะมีพิษ 



ประเภทของขยะ.... 

 ขยะอินทรีย ์ 

    ....เศษผกั  เศษผลไม้  เศษอาหาร   

       เศษใบไม้  เศษฟาง/หญ้า 



ขยะอินทรยี 
กําจัดดวยตนเอง การหมักทําปุย 

การหมักทําปุย 

รถเก็บขนขยะ 

ทําปุย 
กําจัดโดยการหมักทําปุย 

กําจัดโดยวิธีการฝงกลบ 





บ่อหมกัปุ๋ยใบไม ้





เสวียนหมกัใบไม ้



บ่อหมกัเศษอาหาร 





ขยะอันตราย / ขยะพษิ  

หมายถึง  ขยะ  วสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว  ผลิตภณัฑเ์ส่ือมสภาพ  

หรอืภาชนะบรรจตุ่างๆ ท่ีมีองคป์ระกอบหรอืปนเป้ือน

วตัถ/ุสารอนัตรายท่ีมีลกัษณะเป็น  สารพิษ  สารไวไฟ  

สารเคมีท่ีกดักรอ่นได้  สารกมัมนัตรงัสี  และสารท่ีทาํให้

เกิดโรค  เป็นต้น 



สังเกต ฉลาก หรือสัญลักษณ์บนภาชนะบรรจุ 

                    สารไวไฟ  จะพบเหน็บนภาชนะบรรจกุา๊ซหงุต้ม 

                    น้ํามนัเช้ือเพลิง  ทินเนอร ์ ผงกาํมะถนั 

 

                    สารมีพิษ  จะพบเหน็บนภาชนะบรรจน้ํุายาล้างห้องน้ํา 

                    สารฆ่าแมลง  สารปรอทในหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์ 

 

                    สารกดักร่อน  จะพบเหน็บนภาชนะบรรจน้ํุากรด 

                    ในแบตเตอร่ีรถยนต ์ น้ํายาทาํความสะอาด  



ขยะอันตราย  ได้แก่  

     ถ่านไฟฉาย   แบตเตอร่ี   หลอดไฟ 

      สตารท์เตอร ์  กระป๋องยาฆ่าแมลง    

      กระป๋องสเปรย์ต่างๆ  ขวดน้ํายาล้างห้องน้ํา  



กําจัดโดยการเผา 

ขยะอันตราย 

จัดเก็บ 

ฝงกลบโดยวิธีพิเศษ 



ขยะอนัตราย  สรา้งผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของ

ประชาชนและส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก  

สารพิษจากขยะอนัตรายสามารถเข้าสู่รา่งกายได้   

ทางการหายใจ 

การดดูซึมทางผิวหนัง 

การกิน 
 



แบบเฉียบพลนั  เป็นการได้รบัสารพิษเพียงครัง้เดียว  แล้วเกิด

อาการในระยะเวลาอนัสัน้  เช่น  เกิดผืน่คนั  ระคายเคืองตา  แสบ

ผิวหนัง  ผิวหนังไหม้อกัเสบ  หายใจไม่ออก  และหน้ามืดวิงเวียน 
 

แบบเรือ้รงั  เป็นการได้รบัสารพิษเป็นระยะเวลานาน  และเกิด

การสะสมในร่างกายจนเกิดอาการ  เช่น  เป็นอมัพาต  โรคระบบ

ทางเดินหายใจ  โรคมะเรง็  ส่งผลต่อทารกในครรภ ์ และหาก

ได้รบัในปริมาณท่ีมากอาจทาํให้เสียชีวิตได้  













ประเภทของขยะ.... 

 ขยะทัว่ไป 

    ....ซองขนม/ลกูอม  ซองบะหม่ีก่ึงสาํเรจ็รปู  

โฟมเป้ือนเศษอาหาร  



ขยะท่ัวไป 

รถเก็บขนขยะ 

กําจัดโดยวิธีการฝงกลบ/การเผาอยางถูกหลักวิชาการ 



ประเภทของขยะ.... 



ขยะ 

รีไซเคิล 
รถเก็บขนขยะ ศูนยรวมขยะ 

โรงงานคัดแยก 
มูลฝอยวัสดุเหลือใช 

ซาเลงรบัซื้อขยะ 

  รานรับซื้อของเกา 

ใชเปนวัตถุดิบ  
ในกระบวนการผลติผลติภัณฑใหม 

ผลิตภัณฑใหม 



  กระดาษ ขาว – ดาํ 

  กระดาษลงั 

  กระดาษหนังสือพิมพ ์

  กระดาษรวม  



กระดาษลงั 



กระดาษรวม 
 



  พลาสติกรวม 

  พลาสติกขวดใส 

  พลาสติกขวดขาวขุ่น 

  พลาสติกแขง็ 

  แผน่ ซี ดี  



พลาสติกรวม 



พลาสติกใส 



พลาสติกขาวขุ่น พลาสติกรวม 





  อลมิูเนียม 

  สงักะสี 

  เหลก็ 

  ทองแดง 

  ทองเหลือง 

  สแตนเลส 







แก้ว 
  แก้วขาว (ใส) 



แก้ว 

  แก้วแดง  







ขอบคณุค่ะ 
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