




ทุก ๆ 1 นาที จะมีการทิ้งถุงพลาสติกถึง 1 ล้านใบทั่วโลก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ทุก ๆ 5 นาที จะมีขวดพลาสติกถูกทิ้งมากถึง 2 ล้านขวด 







ขยะมูลฝอย ปี 2560  

มีปริมาณ 27.4 ล้านตัน  

(กทม. 4.88 ล้านตัน ตจว. 22.52 ล้านตัน) 

เทียบเท่ากับตึกใบหยก 140 ตึก 

ขยะล้นเมือง : วาระแห่งชาติ 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2561 



5 อันดับจังหวัด ขยะตกค้างสะสม 

972.08  
ตัน/วัน 

938.34  
ตัน/วัน 

791.11  
ตัน/วัน 

723.90 
ตัน/วัน 

705.69 
ตัน/วัน 

ปทุมธาน ี ศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย ์ สุรินทร์ 

148.81 
ตัน/วัน 

เพชรบุรี 

(อันดับท่ี 47) 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2561 



การใช้ประโยชน์จากขยะ ยังมีน้อย 

27.4 ล้านตัน 

18.88  
ล้านตัน 
(ร้อยละ 

69) 

8.52  
ล้านตัน 
(ร้อยละ 

31) 

ท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ร้อยละ 14.80 

ก๊าซชีวภาพ ร้อยละ 1.2 

ซื้อขายวัสดุรีไซเคิลในชุมชน ร้อยละ 84 



ขยะมูลฝอย 

ส าหรับผู้คนทั่วไป 
ขยะ หรือ มูลฝอย  
ดูเป็นสิ่งน่ารังเกียจ 

ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าไร้
ประโยชน์ 

 ต้องก าจัด แต่จริงๆ แล้ว  
ขยะเหล่านั้น ส่วนใหญ่ยังมี
ประโยชน์ และน ากลับมา

ใช้ได้ใหม่ 



ขยะมีกี่ประเภท  

ประเภทใดมีสัดส่วนมากที่สุด  

???? 



ประเภทขยะมูลฝอย 

1. ขยะอินทรีย ์
เป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ง่าย 
เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ 
ใบไม ้

2. ขยะรีไซเคิล 
เป็นสิ่งที่ยังมีประโยชน์ 
สามารถน ากลับไปแปรรูป
ใหม่ได้ เช่น ขวดพลาสติก 
แก้ว กระดาษ 

3. ขยะอันตราย 
เป็นสิ่งที่ปนเปือ้นสารอันตราย 
วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อน เช่น 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี ่

4. ขยะทั่วไป 
เป็นสิ่งที่ย่อยสลายยาก ไม่
คุ้มกับการแปรรูปกลับมาใช้
ใหม่ เช่น เศษหนัง เศษผ้า 
ซองขนม 



ขยะของจังหวัดเพชรบุร ี

 
ปริมาณขยะ  

480.33 ตัน/วัน  
ก าจัดถูกต้อง  

155.71 ตัน/วัน 

น ากลับมาใช้ประโยชน์ 

175.81 ตัน/วัน 

ตกค้างสะสม  

148.81 ตัน/วัน 

10%  

ไหลลงทะเล 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2561 



ขยะทะเล 



10 อันดับขยะที่เก็บได้บริเวณหาดเจ้าส าราญ 2560 

332 ชิน้ 

ฝาจุกขวด (พลาสติก)  

เชือก (1 เมตร = 1 ชิ้น) 

270 ชิน้ 

หลอด/ 

ที่คนเครื่องดื่ม 
257 ชิน้ 

170 ชิ้น 

ถุงพลาสติก

อื่นๆ 

230 ชิน้ 

5. ถ้วน/ จาน (พลาสติก) 

215 ชิ้น 

6. ขวดเครื่องด่ืม (แก้ว) 

164 ชิ้น 

7. ช้อน ซ้อม มีด 

134 ชิ้น 

8. ขวดเครื่องด่ืม (พลาสติก)  

96 ชิ้น 

10. โฟม 

114 ชิ้น 9. บุหรี่ 

/ก้นกรองบุหรี่ 

1 

2 

3 

4 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2561 



 

ขยะประเภทใด 

มีสัดส่วนมากที่สุด  

???? 



การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ 



การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ 



การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ 



การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ 



การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ 



การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ 



การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ 



การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ 



การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ 



การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ 



การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ 



มีอะไรในถังขยะของเพชรบุรี 

50 % 3 % 

30 % 17 % 



การจัดการขยะเหลือศูนย ์

Zero Waste  
ท าได้อย่างไร ???? 



ขยะมูลฝอย..จัดการอย่างไร ? 





 







• ปรับนิสัยการบริโภคและการจับจ่าย คิดก่อนซื้อ 

• ส ารวจตู้เย็นก่อนออกไปจ่ายตลาด 

• แบ่งปันเพื่อนบ้านหากทานไม่หมด 

• ธุรกิจอาหารบางประเภทเก็บเงินหากทานไม่หมด 

• ใช้ประโยชน์จากขยะเศษอาหาร 

 

 

 

ลดการทิ้งขว้างอาหาร 



1 ใน 3 ของ

อาหารถูกทิ้งให้

เป็นขยะ โดยที่

ไม่ตกถึงท้องใคร

เลย !!! 

รู้หรือไม่ ??? 



 

• ทุกๆ วันประชากรโลก 1 ใน 8 คน ยังอดอยาก 

• ประชากรทั่วโลกกว่า 870 คนก าลังเผชิญกับความหิวโหย 

• 1 ใน 4 ของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี มีร่างกายแคระแกร็น 

 

 

 



การบริโภคของเรา!! 
ท าร้ายใครบ้างหรือเปล่า?? 





มีสัตว์ปีกและสัตว์น้ าตายเพราะถุงพลาสติก  
เป็นจ านวนมากถึง 100,000 ตัวต่อปี 



ขอบคุณค่ะ 


