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แนวทางการลดแนวทางการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร

สวนลดและใชประโยชนของเสีย

สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย

กรมควบคุมมลพิษ 
1

หัวขอนําเสนอ

• ประเภทขยะมูลฝอย
• แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารู
สํานักงาน

• ขยะมูลฝอยท่ีแปรรูปแลว เกิดเปนอะไร
• ประโยชนจากการคัดแยกขยะมูลฝอย
• ผลการดาํเนินงาน/ ปญหาอุปสรรค/ 
แนวทางการแกไข
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ประเภทขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยรีไซเคิล 30%ขยะมูลฝอยยอยสลาย 64%

ขยะมูลฝอยอันตราย 3% ขยะมูลฝอยทั่วไป 3%
3

ขยะมูลฝอยแตละประเภทคูกับถังสีไหน

ขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิล    ขยะยอยสลาย ขยะอันตราย ขยะทัว่ไป

4



3

องคประกอบของขยะมูลฝอย

ขยะขยะท่ัวไป 3%

- พลาสติก 17%
ถุงพลาสติก ขวด โฟม ซองบรรจุ
อาหาร ขยะ

อันตราย 3%
ขยะรี

ไซเคิล 30%

อาหาร
- กระดาษ 8%
หนังสือพิมพ นิตยสาร กลองน้ํา
ผลไม บรรจุภัณฑกันกระแทก
-  แกว 3%
ขวดเครื่องด่ืมชูกําลัง 
ขวดเครื่องปรงรส เคร่ืองสําอางค 

ขยะอินทรีย

  64%

ขวดเครองปรุงรส เครองสาอางค 
ขวดเครื่องด่ืมแบบวันเวย
- โลหะ/อลูมิเนียม 2%
เศษอลูมิเนียมเคร่ืองครัว กระปอง
อาหาร เคร่ืองด่ืม

5

สจก.

นโยบาย คพ. 
Green and Clean Building 

คณะปฏิบัติงานตามแนวทางการลดและคดัแยกขยะ

คณะทํางานจัดทําระบบจัดการขยะมูลฝอย
และของเสยีอันตรายภายในอาคาร คพ.

คณะปฏบตงานตามแนวทางการลดและคดแยกขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายภายในอาคาร คพ. 

มาตรการและแนวทางการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
และของเสยีอันตรายภายในอาคาร คพ. 6
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แนวทางการลดและคัดแยกขยะในอาคารสํานักงาน

ศึกษารวบรวม
ขอมูลพื้นฐาน

วิเคราะหและ
ปรับปรุงมาตรการ

แนวทาง

กําหนดเปาหมาย
การดําเนินงาน

ติดตามและ
ประเมินผล

กําหนดมาตรการ
แนวทางและวิธี
การดําเนินงาน

ประชาสัมพันธ
จัดวางภาชนะ

ดําเนินงาน
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• ศึกษาและรวบรวมขอมลูพื้นฐาน

    1) ขอมูลท่ัวไป เชน ลกัษณะอาคาร 
ํ ั้ ํ ป จํานวนชนั จํานวนบุคลากร เปนตน

    2) ขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย เชน 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกดิขึ้น องคประกอบ
ขยะมูลฝอย การคดัแยก การเกบ็รวบรวม ู
การกาํจดัขยะมูลฝอย เปนตน

   3) ขอมูลทัศนคตขิองเจาหนาท่ี
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อุปกรณท่ีจําเปน

9

การวิเคราะหองคประกอบขยะมูลฝอย
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การวิเคราะหองคประกอบขยะมูลฝอย
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การวิเคราะหองคประกอบขยะมูลฝอย
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องคประกอบขยะมูลฝอยที่พบ

13

• กําหนดเปาหมายการดาํเนินงาน
    กําหนดเปาหมายในการลดขยะมูลฝอยและ
วิธีการจดัการขยะมูลฝอยแตละประเภท

ขยะมูลฝอยอินทรีย

ขยะมูลฝอยรีไซเคิลขยะมูลฝอยรีไซเคิล

ขยะมลฝอยท่ัวไป

ขายเปนอาหารสัตว/ทําปุย

ขยะมูลฝอยทวไป

ของเสียอันตราย สงไปกําจัดอยางถูกวิธี
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กําหนดมาตรการการดําเนินงาน

• มาตรการการมีสวนรวม
    1) ใหความรู แนวทางการลด คัดแยกขยะ
มูลฝอย ผานสื่อประชาสมัพันธตางๆ เชน 
โปสเตอร แผนพับ จดหมายอิเลค็ทรอนิคส 
(E-mail)

    2) ดําเนินงานรวมกบักจิกรรมอ่ืนๆ เชน 
กิจกรรมการลดพลังงาน การประหยดันํ้า 
ของหนวยงาน

15

• มาตรการการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอย
มาใชประโยชน

    1) การลดขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด 
(Red ce)(Reduce)

    2) การใชซ้ํา (Reuse)

    3) การคดัแยกเพื่อนําไปแปรรูปใชใหม 
(Recycle)
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1) การลดขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด 
(Reduce)

        - ลดการใชกระดาษ ใชเอกสาร
อิ ล็กทรอนิกส (E mail)อเลกทรอนกส (E-mail)

        - ลดปริมาณการใชถุงพลาสติก/โฟม 
โดยการปฏิเสธ/หลีกเลีย่งการนํา
ถุงพลาสติก/โฟม เขามาในอาคาร

        - ลดปริมาณของเสียอันตราย

        - ลดปริมาณการใชวัสดุ/อปุกรณ
สํานักงาน

17

2) การใชซ้ํา (Reuse)

        - นําสิ่งของท่ีใชแลวมาใชใหม เชน 
ถงพลาสตกิท่ีไมเปรอะเปอนมาใชใหมหรือถุงพลาสตกทไมเปรอะเปอนมาใชใหมหรอ
ใชเปนถงุขยะ

        - ใชกระดาษท้ัง 2 หนา ใชกระดาษ 
reuse ในการรางเอกสาร

ใช ช ี่ส ใชซ้ํ ไ ใ        - ใชภาชนะทีสามารถใชซําไดในการ
ซื้อกาแฟหรือเคร่ืองดื่มแทนการใชถวย
พลาสตกิ
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3) การคดัแยกเพ่ือนําไปแปรรูปใชใหม 
(Recycle)

        - จดัวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
        - วางแผนเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
        - บนัทึกผลการดาํเนินงาน

19

ขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิล    

ประเภทถังรองรับขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยขยะมูลฝอย
รีไซเคิลรีไซเคิล

ถังรองรับกลองถังรองรับกลอง
เคร่ืองดื่ม เคร่ืองดื่ม UHTUHTรไซเคลรไซเคล เครองดม เครองดม UHTUHT

ขยะมูลฝอยขยะมูลฝอย
ทั่วไปทั่วไป

ตูรองรับของเสียตูรองรับของเสีย
อันตรายอันตราย
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การจดัวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอย

รวบรวมขยะมลูฝอยแตละประเภท ขายผูรับซื้อ
ของเกา

21

ขวดพลาสติกใสขวดพลาสติกใสขวดพลาสตกใสขวดพลาสตกใส

กอนท้ิง

- เทเครื่องด่ืมออกใหหมด
- กลั้วดวยนํ้าสะอาด
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ส ิ ื่ส ิ ื่
ขุน    เชน     - ถวยนํ้าด่ืม - ขวดพลาสติก

       - กลองพลาสติก  - ถุงพลาสติก

พลาสตกอนๆพลาสตกอนๆ

     - หลอดกาแฟ 
     - ถวยพลาสติกบรรจุบะหม่ีสําเร็จรูป
     - บรรจุภัณฑที่ทําจากพลาสติก

23

กระปองเครื่องดื่มกระปองเครื่องดื่มกระปองเครองดมกระปองเครองดม
ประเภทอะลูมิเนียมประเภทอะลูมิเนียม

กอนท้ิงกอนท้ิง
-- ขางกระปองเรียบ ขางกระปองเรียบ ““ไรรอยตะเข็บไรรอยตะเข็บ””  

--  เทเครื่องด่ืมออกใหหมดเทเครื่องด่ืมออกใหหมด
--  กลั้วดวยนํ้าสะอาดกลั้วดวยนํ้าสะอาด 24
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กลอง กลอง UHTUHT
กอนทิง้กอนทิง้

--  เทเครื่องดื่มออกใหหมดเทเครื่องดื่มออกใหหมด
--  พับกลองตามข้ันตอนบนฝาถงัพับกลองตามข้ันตอนบนฝาถงั

25

ขยะทั่วไปขยะทั่วไป หมายถึง หมายถึง ขยะอ่ืนๆขยะอ่ืนๆ        

นอกเหนือจากนอกเหนือจาก                            
พลาสติก กลองโฟม พลาสติก กลองโฟม 
กระปอง กลอง กระปอง กลอง UHTUHT

เชน - ถุงขนมขบเค้ียว 
- เศษกระดาษชําระ 
- เศษอาหาร  เศษอาหาร 
- เปลือกผลไม เปนตน
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ขยะรีไซเคิลอื่นๆขยะรีไซเคิลอื่นๆ

 ้ ้

เชน ขวดแกว กระปองเหล็ก

- เทเครื่องด่ืมออกใหหมด
- กลั้วดวยนํ้าสะอาด

กอนทงิกอนทงิ

27

ของเสยีอันตราย

หลอดไฟชนิดอ่ืนๆ

หลอดฟลูออเรสเซนต
ชนิดตรง

ถายไฟฉาย

แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
กระปองสเปรย

สงกําจัดอยางถูกวิธี
28



15

ขยะมูลฝอยท่ัวไป

- ถุง/ซองขนม
้

รวบรวมใสถุง/ถัง เพื่อให
ขบเคี้ยว ลกูอม

- ถุงพลาสติก 
หลอดกาแฟ

ุ /
สํานักงานเขตรวบรวมไป
กําจัด

29

ขยะอันตราย!!!!
o สังเกตคําเตือนขางภาชนะบรรจุ เชน หามรับประทาน 
หามเผา อันตราย DANGER, TOXIC, CORROSIVE หรือ
FLAMMABLE เปนตนFLAMMABLE เปนตน

o สังเกตฉลากหรือสัญลักษณที่ติดบนภาชนะบรรจุ เชน

สารไวไฟ ภาชนะท่ีบรรจุกาซหุงตม นํ้ามันเชื้อเพลิง 

สารมีพิษ สารปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนต ภาชนะ
บรรจุนํ้ายาลางหองนํ้า สารฆาแมลง

ุ ุ
ทินเนอร ผงกํามะถัน

สารกัดกรอน ภาชนะบรรจุนํ้ากรดในแบตเตอร่ีรถยนต 
ภาชนะบรรจุนํ้ายาทําความสะอาด
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เราจะคดัแยกขยะอยางไรใหมีมูลคา

o คัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะอินทรีย 
และขยะอันตราย
o จัดเก็บขยะอันตรายแยกตางหากจากขยะ
อื่นๆ
o หากตองการหมักปุยจากขยะอินทรีย ไม
ควรมีขยะอันตรายและขยะอื่นๆ ท่ีไมยอย

ป ปสลายปะปน

31

ขยะที่แปรรูปแลว...เกิดใหมเปนอะไร ?

32
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เราไดอะไรจากการคัดแยกขยะมูลฝอย

33

ประหยัดพลังงาน

- รีไซเคิลอลูมิเนียม ประหยัดพลังงานได 95% 
ของพลังงานท่ีใชในการผลติอลมิูเนียมจากสินแรู

- รีไซเคิลกระปองอลมิูเนียม 1 ใบ ใชเปดทีวีได 3 ชั่วโมง
34
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ลดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

35

ลดปญหามลพิษส่ิงแวดลอม ลดพ้ืนท่ี
ฝงกลบขยะมูลฝอย

36
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เกิดอาชพี และ รายได

รานรับซื้อของเกาประมาณ 10,000 รานท่ัวประเทศ

37

ผลการดําเนินงาน: 
รอยละองคประกอบขยะมูลฝอย

38
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ผลการดําเนินงาน
การวิเคราะหองคประกอบขยะมูลฝอย คร้ังที่ 4

39

ปญหาอุปสรรค

1. การทิ้งขยะมูลฝอยยังไมถูกตองตามประเภทโดยเฉพาะ
ขยะอันตราย เชน ถานไฟฉาย ตลับหมึกพิมพใชแลว 

่ ใ ่ ไและขยะอันตรายอื่นๆ ลงในถังขยะทั่วไป
2. ขวดสารเคมี และถุงมือจากหองปฏิบัติการ ทิ้งปะปนกับ
ขยะทั่วไป

2. มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ทําความสะอาดในแตละ
ชั้นบอย ทําใหขาดความตอเน่ืองในการบันทึกขอมูล

3. เศษอาหารถูกทิ้งลงสูทอระบายนํ้าจากชั้นตางๆ

40
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แผนการดําเนินงานตอไป

1. จัดฝกอบรมเพ่ือใหความรูแกเจาหนาท่ี คพ. 
ตามแนวทางฯ/จดัทําบอรดประชาสัมพันธ/
ภาพรวม 

2. ประสานกบั สป.ทส. เพื่อขอความอนุเคราะห
ประชาสมัพันธเผยแพรแนวทางฯ 

3 จัดทําคมือการปฏิบตัิงานสําหรับแมบานและ3. จดทาคมูอการปฏบตงานสาหรบแมบานและ
คูมือการคัดแยกขยะมูลฝอย สาํหรับเจาหนาท่ี

4. จัดรายการลด แลก แจก แถม
41

ขอมูลเพิ่มเติมติดตอ

สํานักจัดการกากของเสยีและสารอันตราย 

กรมควบคุมมลพิษ

โทร 0 2298 2411 โทรสาร 0 2298 2409

Website : www.pcd.go.th

Email : recycle99@gmail com  wassana j@pcd go thEmail : recycle99@gmail.com , wassana.j@pcd.go.th
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