
การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



ทายซิ
อะไรเอย่
???



เข้ามาดใูกล้ๆ



ทุก ๆ 1 นาที 
จะมกีารทิ้ง
ถุงพลาสติก 

1 ล้านใบทั่วโลก



ทายซิ
อะไรเอย่
???



เข้ามาดใูกล้ๆ



ทุก ๆ 5 นาที 
จะมขีวด
พลาสติก 

ถูกทิ้งมากถงึ 
2 ล้านขวด



ภูเขาขยะ



ขยะล้นเมือง : วาระแห่งชาติ
ขยะมูลฝอย ปี 2561
มีปริมาณ 27.8 ล้านตัน
(กทม. 4.85 ล้านตัน ตจว. 22.97 ล้านตัน)
เทียบเท่ากับตึกใบหยก 140 ตึก

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ 2561





                    

ปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดสตูล ปี 2562 = 306 ตัน/วัน

อ  

238.43    /   

หม ย ห ุ : ค    ณภ ยใ ้ฐ  ประช กร กรมก รปกครอง กระ ร งมห ดไ ย ปี ๒๕6๑ 
แ ะอ  ร ก ร กิดขยะมู ฝอย ฉ ี่ย ระด         มือง ๑.๑๕ กิโ กร ม/ค /    
            ๑.๐๒ กิโ กร ม/ค /    แ ะองค์ก ร ริห รส่        ๐.๙๑ กิโ กร ม/ค /    
**ยก  ้  อ  . ก ะส หร่ ย ใช้ปริม ณขยะ ่ี กิดขึ้ จริง ประม ณ 1๕    /   



ผลกระทบจากขยะมูลฝอย

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน และสัตว์น าโรค



ผลกระทบจากขยะมูลฝอย

สกปรก กลิ่นเหม็น ทัศนียภาพไม่สวยงาม



ผลกระทบจากขยะมูลฝอย

เกิดน้ าเน่าเสีย กระทบแหล่งน้ าธรรมชาติ



วิกฤต ปัญหาขยะ

ไฟไหมบ้่อขยะ
ขยะลน้ประเทศ ขยะเพิม่ข้ึน 

ปีละ 0.6 ลา้นตนั 



ทีม่าของภาพประกอบ: GreenPeace (http://www.greenpeace.org/seasia/th/PageFiles/590528/607377.jpg)

ขยะ
วาระแหง่ชาติ



Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

26 สิงหาคม 2557 คสช.เห็นชอบ
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสม

สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่

วางระเบียบและมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายสร้างวินัยคนในชาติ



ครม.เห็นชอบ
เมื่อวันที่ 

3 พฤษภาคม 
2559



ขยะ คือ อะไร 

ขยะ คือ ของเหลือทิ้งจากการใช้สอยในกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจ าวันและการท างาน ทั้งที่เป็นของกินและของใช้



ขยะมีกี่ประเภท

ประเภทใดมีสัดส่วนมากท่ีสุด

????



ประเภทขยะมูลฝอย

ม ี4 ประเภท  ไดแ้ก่

ขยะยอ่ยสลายได้

ขยะรีไซเคิล

ขยะทัว่ไป

ขยะอนัตราย











“ของเสียอันตราย” : สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบ/
ปนเปื้อนสารอันตราย/มีคุณสมบัติที่เป็นอนัตราย ดังนี้

(ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548)



แหล่งที่มาของของเสียอันตราย

น ้ำมันเครือ่งใชแ้ลว้

แบตเตอรีร่ถยนต์ใชแ้ลว้

กระปอ๋งสเปรย์

แบตเตอรีม่อืถอื 

ถ่ำนไฟฉำย

หลอดไฟต่ำงๆ

กระป๋องสี ภำชนะบรรจสุำรเคมี

ยำหมด  
อำยุ



สะสมในพืชผกั สะสมในดิน การสดูดมกา๊ซพิษ

การชลประทาน

สารพิษสะสมในพืชน ้า
การดดูซึมสารพิษ
ท่ีอยู่ในน ้าเข้าสู่ผิวหนัง

การกินพืชน ้า

สารพิษระเหยสู่อากาศ

การด่ืมน ้า
การดดูซึมสารพิษในดิน
เข้าสู่ผิวหนัง

การด่ืมนม

การหายใจเอาฝุ่ น
เข้าร่างกาย

การกินดิน

การกินพืช

ความเสี่ยง/อันตราย
ของการจัดการไม่ถูกต้อง



การลด/เลีย่ง : การใช้ผลติภณัฑ์ธรรมชาติ/เป็นมติรต่อส่ิงดลดล้อม

สมุนไพร แทนสารเคมี

น้ าส้มสายชูท าความสะอาด

ตะไคร้หอมไล่ยุง

น้ ายาระงับกลิ่นกายแบบกด หรือลูกกลิ้ง แทนสเปรย์

ขี่จักรยาน แทนจักรยานยนต์ หรือรถยนต์

 ใช้พลังงานคน แทนแบตเตอรี่

มอก.

ตวัอย่างผลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม: พลงังานคน



การลด/เลีย่ง : การใช้ผลติภณัฑ์ธรรมชาติ/เป็นมติรต่อส่ิงดลดล้อม

ของแท้ได้มาตรฐาน ใช้ได้ 75 นาที

ของปลอมไม่ได้มาตรฐาน ใช้ได้ 25 นาที

แบบอัดประจุซ้ าได้ (ถ่านชาร์จ) แพงกว่า เกือบสิบเท่า 
แต่ใช้ซ้ าได้มากกว่า 500 เท่า



ขยะชนิดไหน ? ใช้เลลาย่อยสลายนานดค่ไหน ?

ผ้าฝ้าย 1 – 5 เดือน
เศษกระดาษ 2 – 5 เดือน
เชือก 3 –14 เดือน
เปลือกส้ม 6 เดือน
ผ้าขนสัตว์ 1 ปี
ถ้วยกระดาษเคลือบ 5 ปี
ไม้ 13 ปี
ก้นกรองบุหรี่ 15 ปี

รองเท้าหนัง 25 – 40 ปี
กระป๋องอลูมิเนียม 80 – 100 ปี
กระป๋องเหล็ก 100 ปี
ขวดพลาสติก 450 ปี
ถุงพลาสติก 450 ปี
โฟม ไม่ย่อยสลายชั่วกัลปวสาน



การจัดการขยะ

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง































ลดการทิ้งขว้างอาหาร

• ปรับนิสัยการบริโภคและการจับจ่าย คิดก่อนซื้อ
• ส ารวจตู้เย็นก่อนออกไปจ่ายตลาด
• แบ่งปันเพื่อนบ้านหากทานไม่หมด
• ธุรกิจอาหารบางประเภทเก็บเงินหากทานไม่หมด
• ใช้ประโยชน์จากขยะเศษอาหาร



รู้หรือไม่ ???
1 ใน 3 ของอาหาร
ถูกทิ้งให้เป็นขยะ
โดยที่ไม่ตกถึงท้อง
ใครเลย !!!























กิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs



Reduce : ลดทิ้ง ลดใช้ ลดขยะ
Reuse : ใช้แล้ว ใช้ซ้้ำ ย้้ำใช้ประโยชน์
Recycle : น้ำกลับมำใชใ้หม่



Reduce 
ลดทิง้ 
ลดใช้ 
ลดขยะ



Reduce 
ลดทิง้ 
ลดใช้ 
ลดขยะ



Reduce : ลดทิง้ ลดใช ้ลดขยะ



Reuse 
ใช้แลว้ 
ใช้ซ้้ำ 
ย้้ำใช้

ประโยชน์



Reuse : ใช้แลว้ ใช้ซ้้ำ ย้้ำใช้ประโยชน์



Reuse : ใช้แลว้ ใช้ซ้้ำ ย้้ำใช้ประโยชน์



บริจำคเส้ือผ้ำที่ไม่ใช้แล้ว

Reuse : ใช้แลว้ ใช้ซ้้ำ ย้้ำใช้ประโยชน์



Reuse : ใช้แลว้ ใช้ซ้้ำ ย้้ำใช้ประโยชน์



Recycle : น้ำกลับมำใชใ้หม่



ขยะมูลฝอยจากครัวเรือน

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป

กิ่งไม้ใบหญ้า 
เศษอาหาร 
พืช ผักฯลฯ

โลหะ พลาสติก
แก้ว กระดาษ
ฯลฯ

ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ

ธนาคารขยะ

อปท.จัดเก็บ

น าไปก าจัดขยะแลกไข่

ขยะพิษ

ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ
แบตเตอร่ี ฯลฯ

รวบรวมส่ง อบจ.สตูล

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิลแก๊สชีวภาพ

ถังรักษ์โลก
แลกของใช้



แล้วเรา....
จะน าเรื่องราวเหล่านี้

เข้าสู่ห้องเรียน
อย่างไร ???


