
จัดทําโดย
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพ่ือส่ิงแวดล้อม (TIPMSE) 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



เย็น-ค่ํา

• มูลฝอย หมายถึง ส่ิงเหลือใช้ หรือส่ิงที่ไม่ใช้
แล้ว ซึ่งเกิดอยู่ตลอดเวลาทุกวัน ทุกชั่วโมง 
ต้ังแต่ต่ืนนอนจนเข้านอน หากเราลองไม่เก็บ
รวบรวมสัก 1 เดือน อาจถูกมูลฝอยกลบทับตัว
จนมิดได้

กิจกรรม
ระหว่างวัน

แปรงฟัน / 

อาบน้ํา / 

ทํางาน / 

เรียนหนังสือ / 

รับประทานอาหาร 
/

ดื่มนม /

อ่านหนังสือพิมพ์...

อ้าว...แล้วตอนน้ีมีขยะเยอะไหม
บอกเลยว่าเพียบ ! ! !

ขยะ คืออะไร

ขยะและบรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจําวัน
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ข้อมูลวิชาการระบุว่า... คนไทย 1 คน จะทิ้งมูลฝอย
เฉล่ียคนละ 0.6-1.7 กิโลกรัมต่อวัน

สถานการณ์มูลฝอยของบ้านเราในปัจจุบัน

ประเทศไทยมีประชากร 64.5 ล้านคน

เท่ากับว่า ในหน่ึงวันจะเกิดขยะถงึ

64,500,000 ล้านกิโลกรัม

ข้อมูลเพ่ิมเติม : ช้างขนาดตัวเตม็วยั สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง จะมีน้ําหนักตวัท่ี 4,000 กิโลกรัม

ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึนใน 1 วัน 
จะเท่ากับช้าง 16,000 เชือก และมาก
ถึง  600,000 เชือก ภายใน 4 ปี

64,500,000 ล้านกิโลกรัม มันเยอะแค่ไหน ?

ลองเปรียบเทียบกับช้างขนาดตัวเต็มวัย...

มารู้จักกับขยะ..........
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วัสดุรีไซเคิล หรือขยะที่ยังนํากลับมา
ใช้ใหม่ได้ คือ บรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว หรือ
วัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนํากลับมาใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห ม่ ไ ด้  โ ด ย ผ่ า น
กระบวนการรี ไ ซ เคิ ล  เ ช่ น  แก้ ว 
กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษ
พลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยาง
รถยนต์ กล่องเครื่องดื่ม เป็นต้น มี
สัดส่วนอยู่มากเป็นอันดับสองของมูล
ฝอยรวม

มูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะย่อย
สลายได้ง่าย คือ ของเหลือใช้ที่เน่า
เสีย และย่อยสลายได้เร็ว สามารถ
นํามาหมัก หรือทําปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก 
เศษอาหาร ใบไม้ กิ่งไม้ เศษเน้ือสัตว์ 
เป็นต้น มีสัดส่วนอยู่มากเป็นอันดับ
หน่ึงของมูลฝอยรวม

เราจําแนกขยะได้เป็น 
4 ประเภท
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มูลฝอยอันตราย หรือขยะอันตราย คือ มูล
ฝอยที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตราย
ชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุ
ออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําให้เกิดโรค วัตถุ
กัมมันตรังสี วัตถุที่ทําให้เกิดการระคายเคือง 
วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือส่ิงอื่น
ใดที่อาจทําให้เกิดอันตราย แก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สินหรือส่ิงแวดล้อม มีสัดส่วนน้อยที่สุด
ของมูลฝอยรวม เช่น

- ถ่านไฟฉาย 
- หลอดฟูออเรสเซนต์
- กระป๋องสเปรย์  
- แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

มูลฝอยทั่วไป หรือขยะทั่วไป คือ ขยะประเภท
อื่นที่นอกเหนือจากขยะมูลฝอยข้างต้น มีลักษณะ
ที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสําหรับการนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น 

- ห่อพลาสติกใส่ขนม 
- ถุงนํ้ายาปรับผ้านุ่ม 
- พลาสติกห่อลูกอม 
- ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
- โฟมเป้ือนอาหาร 
- ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร เป็นต้น
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ประเภทขยะ ตัวอย่าง การใช้ประโยชน์

ขยะอินทรีย์ หรือ
ขยะย่อยสลายได้งา่ย 
(60%) คือ ของเหลือ
ใช้ที่เน่าเสีย และย่อย
สลายได้เร็ว

เศษผัก / เศษอาหาร / 
ใบไม้ /ก่ิงไม้ / เศษ
เน้ือสัตว์

อาหารสัตว์ ทํา
ปุ๋ยหรือนํ้า
หมักชัวภาพ 
เล้ียงไส้เดือนดิน

วัสดุรีไซเคิล หรือ
ขยะที่ยังนํากลับมาใช้
ใหม่ได้ (30%)
คือ บรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว 
หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่ง
สามารถนํากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ โดย
ผ่านกระบวน
การรีไซเคิล 

ขวดนํ้าหวาน ขวดเบียร์ 
ข ว ด นํ้ า ป ล า  ก ร ะ ด าษ 
หนังสือพิมพ์ สมุด หนังสือ 
กระป๋องถุงพลาสติก ขวด
นํ้ามันพืช กล่องอาหาร
พลาสติก ขวดแชมพู ขวด
นํ้ายาล้างจาน กล่องนม 
กล่องนํ้าผลไม้

นํากลับไปรีไซเคิล
เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่

ขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว

  การใช้ประโยชน์ขยะประเภทต่างๆ
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ประเภทขยะ ตัวอย่าง การใช้ประโยชน์

ขยะทั่วไป (3%) คือ 
ขยะประเภทอื่นที่
นอกเหนือจากขยะมูล
ฝอยข้างต้น มีลักษณะ
ที่ย่อยสลายยาก และ
ไม่คุ้มค่าสําหรับการ
นํากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ 

ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงนํ้ายา
ปรับผ้านุ่ม พลาสติกห่อลูก
อม ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
โฟมเป้ือนอาหาร ฟอล์ยเป้ือน
อาหาร ถุงพลาสติกเป้ือนเศษ
อาหาร

ปัจจุบันนิยมนําไป
แทนที่เชื้อเพลิงใน
การเผาเพ่ือเป็น
พลังงาน

ขยะอันตราย (5%)
คือ มูลฝอยที่มี
องค์ประกอบหรือ
ปนเป้ือนวัตถุอันตราย
ชนิดต่างๆ

ถ่านไฟฉาย หลอดฟูออเรส
เซนต์ กระป๋องสเปรย์ บรรจุ
สีหรือสารเคมี แบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือ

บางประเภท
สามารถนํากลับมา
ใช้ใหม่ได ้ภายใต้
วิธีการที่ถูกต้อง

  การใช้ประโยชน์ขยะประเภทต่างๆ
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3 อาร์ หรือ 3R คือ หลักแนวคิดง่ายๆ ที่
ช่วยลดปริมาณมูลฝอยได้ ประกอบด้วย การ
ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซํ้า (Reuse) และ
การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

อาร์ท่ี 1 การลดการใช้ : การใช้ให้น้อยหรอืลดการใช้ ใช้เท่าที่
จําเป็น เลือกซ้ือ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทีอ่ายกุารใช้งานได้นานกว่า 
นํากลับมาใช้ซํ้าหรอืแปรรปูได้ ตัวอย่างเช่น 

• การประกอบอาหารแต่พอดีพอกิน

• การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 

• การใช้สินค้าทีมี่บรรจุภัณฑ์นอ้ยชิ้น

• การใช้สินค้าทีมี่ปริมาณต่อชิ้นมากกว่า เช่น ใช้น้ํายาซักผ้า
ขวดใหญ่แทนขวดเล็ก 

• การเลือกใช้สินค้าที่บรรจุภัณฑ์ทีมี่การออกแบบทีเ่ป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม เช่น ใช้ขวดแบบบางแทนแบบหนา

  3 อาร์ ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาขยะ
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อาร์ท่ี 2 การใช้ซ้ํา หรือ Reuse: โดยนําส่ิงของที่ใช้แล้ว กลับมา
ใช้อีกครั้งทั้งในหน้าทีเ่ดิมหรือหน้าที่ใหม่ หรืออาจนําไปให้ผู้อ่ืน / 
บริจาค เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น 

•นําขวดแก้วน้ําหวานมาล้างเพื่อบรรจุน้าํด่ืมแช่เยน็
•นําขวดแก้วสีสวยใช้แล้วมาแทนแจกันดอกไม้
• การใช้กระดาษใหค้รบ 2 หน้าและบริจาคเพื่อใช้ในการกรุ
อักษาเบรลล์สําหรับคนตาบอด เป็นต้น

อาร์ที่ 3 การนํากลับมาใช้ใหม่ หรือ Recycle: การนํา
กลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการใดๆ ซ่ึงอาจกลับมาอยู่ในรูป
แบบเดิมหรือกลายเป็นรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิม ตัวอย่าง
ของการรีไซเคิล เช่น
•นําขวด PET ขวดพลาสติก และพลาสติกประเภทตา่งๆ 
สามารถหลอมเป็นเม็ดพลาสติก และนํามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เช่น พรม เส้ือ  บรรจุภัณฑ์ หรือ
ภาชนะต่างๆ
• กล่องเครื่องดื่ม สามารถนําไปอัดร้อนอัดเย็นเพื่อข้ึนรูปเป็น
แผ่นไม้เทียมหรือหลังคาลอนได้
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บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิล

o แก้ว
o กระดาษ
o พลาสติก
o โลหะ/อโลหะ
o กล่องเครื่องด่ืม

...แบ่งได้เป็น 5 ประเภท
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รีไซเคิลได้...
 แก้วนํ้า   
 ขวดโหล
 ขวดเครื่องดื่มทุกชนิด
 ขวดนํ้าปลา
 จานชาม
 กระจกหน้าต่าง
 แก้วทนไฟ เศษแก้ว

รีไซเคิลได้...
 แก้วนํ้า   
 ขวดโหล
 ขวดเครื่องดื่มทุกชนิด
 ขวดนํ้าปลา
 จานชาม
 กระจกหน้าต่าง
 แก้วทนไฟ เศษแก้ว

แก้ว
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รีไซเคิลได้...
 หนังสือปกแข็งและอ่อน   
 กระดาษสมุดโทรศัพท์
 ใบปลิวโฆษณา
 กระดาษสี (จับจั๊ว)
 กระดาษสํานักงานทุกชนิด
 กล่องและลังทุกชนิด
 หนังสือพิมพ์
 ถุงกระดาษ

รีไซเคิลได้...
 หนังสือปกแข็งและอ่อน   
 กระดาษสมุดโทรศัพท์
 ใบปลิวโฆษณา
 กระดาษสี (จับจั๊ว)
 กระดาษสํานักงานทุกชนิด
 กล่องและลังทุกชนิด
 หนังสือพิมพ์
 ถุงกระดาษ

กระดาษ
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รีไซเคิลได้...
ขวดพลาสติก   
 ขวดใส่นํ้ามันพืช
 ขวดนํ้าดื่มใส ขวดนํ้าดื่มขุ่น
 ถุงก๊อบแก๊บหลอดโฟมล้างหน้า
 ขวดนม ขวดยาคูลท์
 ขวดสบู่ ยาสระผม
 รองเท้ายาง สายยาง
 ตลับเทป ตลับวีดีโอ ตลับซีดี
 ท่อพีวีซี แกลลอนนํ้ามัน

รีไซเคิลได้...
ขวดพลาสติก   
 ขวดใส่นํ้ามันพืช
 ขวดนํ้าดื่มใส ขวดนํ้าดื่มขุ่น
 ถุงก๊อบแก๊บหลอดโฟมล้างหน้า
 ขวดนม ขวดยาคูลท์
 ขวดสบู่ ยาสระผม
 รองเท้ายาง สายยาง
 ตลับเทป ตลับวีดีโอ ตลับซีดี
 ท่อพีวีซี แกลลอนนํ้ามัน

พลาสติก
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รีไซเคิลได้...
 กระป๋องอลูมิเนียม เช่น 

กระป๋องนํ้าอัดลม 
กระป๋องเบียร์

 กระป๋องใส่อาหาร
 ทองแดงบาง/หนา
 กระป๋องเหล็ก
 สแตนเลส
 อลูมีเนียมกระทะไฟฟ้า
 ทองเหลืองบาง/หนา

รีไซเคิลได้...
 กระป๋องอลูมิเนียม เช่น 

กระป๋องนํ้าอัดลม 
กระป๋องเบียร์

 กระป๋องใส่อาหาร
 ทองแดงบาง/หนา
 กระป๋องเหล็ก
 สแตนเลส
 อลูมีเนียมกระทะไฟฟ้า
 ทองเหลืองบาง/หนา

กระป๋อง
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รีไซเคิลได้...
 กล่องนม
 กล่องนํ้าผลไม้
 กล่องอาหารเหลว

รีไซเคิลได้...
 กล่องนม
 กล่องนํ้าผลไม้
 กล่องอาหารเหลว

กล่องนม/กล่องเครื่องดื่ม
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กระดาษลัง

กระดาษขาวดํา

หนังสือพิมพ์

กระดาษรวม

กระดาษ
สามารถแยกเป็น...
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หนังสือที่ด้านในเป็นสีขาว

ฉีกปกออก

กระดาษรวมประเภทขาว-ดํา

เนื้
อใ
น

ปก

การเพิ่มมูลค่ากระดาษ

หนังสือที่ด้านในเป็นสีครีม

เนื้อใน

ปก

หนังสือพิมพ์
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พลาสติก
สามารถแยกเป็น...

พลาสติกใส - PET พลาสติกขุ่น

พลาสติกสี(รวม) พลาสติกกรอบ

อื่นๆ
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การเพิ่มมูลค่าพลาสติก

แยกฝาออก แกะสติ๊กเกอร์ออก

เอาขวดไปแยกตามประเภท
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แก้ว
สามารถแยกเป็น...

เศษแก้ว

บรรจุกล่อง
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การเพิ่มมูลค่าขวดแก้ว

ขวดแก้วที่มีฝา
อลูมิเนียมหรือเหล็ก

แยกฝาออก

เอาขวดไปแยกตาม
ประเภท

ฝานําไปรวมกับอลูมิเนียม
หรือ โลหะอื่นๆ ตาม
ประเภทของฝา
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เหล็ก

โลหะ/อโลหะ
สามารถแยกเป็น...

อลูมิเนียม

สังกะสี

ทองเหลือง

สเตนเลส

ทองแดง
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ตะปู

กระป๋องเหล็ก

เศษเหล็ก

เหล็ก

ฝาจีบ
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สเตนเลส

สเตนเลสเส้นหม้อนํ้า

สังกะสี

สเตนเลสเส้นหม้อนํ้า
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อลูมิเนียม

ฝาขวดเคร่ืองด่ืม กระป๋องนํ้าอัดลม

อลูมิเนียมเส้นภาชนะ
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ข้อควรระวัง : อุปกรณ์บางชนิดจะไม่เห็นเนือ้ทองเหลือง ให้นําไป
ขูดกับพ้ืนซีเมนต์อย่างแรง เนื้อทองเหลืองจะปรากฏ

ทองแดง

ทองเหลือง

ก๊อกนํ้า แม่กุญแจ สังฆภัณฑ์
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ข้อควรระวัง : อุปกรณ์บางชนิดจะไม่เห็นเนือ้ทองเหลือง ให้นําไป
ขูดกับพ้ืนซีเมนต์อย่างแรง เนื้อทองเหลืองจะปรากฏ

ทองแดง

ทองเหลือง

ก๊อกนํ้า แม่กุญแจ สังฆภัณฑ์
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กล่องนม

กล่องเคร่ืองด่ืม

กล่องนํ้าผลไม้
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เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

แผ่นซีดี แบตเตอร่ีรถยนต์สายยาง

อื่นๆ
เช่น...

อุปกรณ์ไอที
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หม้อหุงข้าว

เคร่ืองซักผ้า

กระติกนํ้าร้อน

โทรทัศน์

เตารีด

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ตู้เย็น
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ห้องนอน
 ตลับแป้ง
 หลอดลิปสตกิ
 กระป๋องแป้ง
 กล่องรองเท้า
 ถุงช๊อปป้ิง
 กล่องเคร่ืองสําอา
 รองเท้ายาง
 กล่องน้ํายารับกล่ิน
 กระป๋องสเปรย์

ห้องน้ํา
 กล่อง/หลอดยาสีฟัน
 แปรงสีฟัน
 ขวดแชมพู
 ขวดครีมนวดผม
 กล่องสบู่
 ขวดครีมบํารุงผิว

ห้องครัว
ขวดนํ้ามันพืช
ขวดเครื่องปรุง
ขวดนํ้าหวาน
ขวดนํ้ายาล้างจาน
ถุงพลาสติก
กระป๋องอาหาร

ขวดนม
กระปุกน้ําสลัด
ขวดน้าํปลา
ขวดพริกไทย
กล่องเคร่ืองดืม่
รองเท้าบู๊ท

ห้องนั่งเล่น/ทํางาน
กระดาษ
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร
ขวดน้าํดืม่
คลิป
กระป๋องน้ําอัดลม

ขวดน้าํอัดลม
กล่องเคร่ืองดืม่
กล่องกระดาษ
กล่อง/แผ่นซีดี
 ลังกระดาษ

บรรจุภัณฑ์และวัสดุรีไซเคิลในครัวเรือน
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แนวโน้มราคาวัสดุรีไซเคิล

ขาวดํา 2-5 บาท/กก.

หนังสือพิมพ์ 2-4 บาท/กก.

ลังกระดาษ 1-3 บาท/กก.

รวม 0.5-2 บาท/กก.

เหล็ก 2-10 บาท/กก.

อลูมิเนียม 10-30 บาท/กก.

สเตนเลส 20-50 บาท/กก.

สังกะสี 2-6 บาท/กก.

ทองเหลือง 50-120 บาท/กก.
ทองแดง 120-250 บาท/กก.
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พลาสติกใส 8-20 บาท/กก.

พลาสติกสี/รวม 2-10 บาท/กก.

พลาสติกกรอบ 2-8 บาท/กก.

ถุงพลาสติก 2-10 บาท/กก.

เศษแก้ว 0.5-2 บาท/กก.

บรรจุกล่อง 8-16 บาท/กล่อง

ล้างสะอาด 1-5 บาท/กก.

ไม่ล้าง 0.5-1 บาท/กก.

แนวโน้มราคาวัสดุรีไซเคิล

พลาสติกขุ่น 6-25 บาท/กก.

32



เคล็ดลับการคัดแยก

การจัดเก็บ การเพ่ิมมูลค่า

กระดาษ 1.แยกประเภท (ขาว
ดํา / หนังสือพิมพ์ / 
ลัง / รวม)
2.เรียงให้เป็น
ระเบียบ กองตั้งสูง 
30 ซม. มัดดว้ย
เชือกให้เรียบร้อย

1. แยกปกและกระดาษสีออกจากเน้ือใน
2. ปก ขายเป้นกระดาษรวม
3. เน้ือใน สีเหลืองขายเป็นหนังสือพิมพ์

สีขาว ขายเป็นกระดาษขาวดํา

โลหะ ลดพ้ืนที่จัดเก็บ
กระป๋องโดยการบีบ
อัด

เพ่ิมมูลค่าด้วยการแยกประเภท 
• บางชนิดแยกด้วยสี เช่น ทองแดง สี
แดง ทองเหลือง สีเหลือง 

• แยกด้วยแม่เหล็ก ถ้าดูดติด คือ เหล็ก
แ ล ะ สั ง ก ะ สี  แ ต่ ไ ม่ ดู ด ติ ด  คื อ 
อลูมิเนียม 

• แยกด้วยตะเข็บข้างกระป๋อง ถ้า มี
ตะเข็บ เป็นกระป๋องโลหะ แต่ถ้าไม่มี
ตะเข็บ คือ กระป๋องอะลูมิเนียม

พลาสติก ลดขนาดพ้ืนที่จัดเก็บ
โดยการบีบให้แบน
หรือบิดเกลียว

เพ่ิมมูลค่าพลาสติกโดยตัดฉลากและ
แยกฝาออก
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เคล็ดลับการคัดแยก

การจัดเก็บ การเพ่ิมมูลค่า

แก้ว เก็บลงกล่องหรือตะกร้า
เพ่ือง่ายต่อการจัดเก็บ 
โดยแยกตามสีหรือย่ีห้อ
ของขวด

วิธีเพ่ิมมูลค่าขวดเครื่องดื่มชู
กําลังโดยการแยกฝา
(อลูมิเนียม) ออกจากขวด

กล่อง
เคร่ืองดื่ม

ลดขนาดกล่องเพื่อเพ่ิม
พ้ืนที่จัดเก็บโดย...

เพ่ิมมูลค่าด้วยการล้างและ
ตากแห้ง จะได้ราคาสูงข้ึน 
และเพ่ิมอายุการจัดเก็บได้
ยาวนานข้ึน
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แนวทางการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์
ในโรงเรียน



แนวทางการดําเนินงาน

การแต่งต้ังคณะทํางาน

การให้ความรู้

สํารวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูล

กําหนดวิธีการดําเนินงาน

ดําเนินการตามแผน

ประเมินผล
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การแต่งต้ังคณะทํางาน

แนวทางการดําเนินงาน

ผู้อํานวยการ/ผู้บริหารสถานศึกษาผู้อํานวยการ/ผู้บริหารสถานศึกษา

นักเรียน/บุคลากรนักเรียน/บุคลากร

กําหนดนโยบายกําหนดนโยบาย

จัดทําแผนงาน / 
ดําเนินการ และ
ติดตามประเมินผล

จัดทําแผนงาน / 
ดําเนินการ และ
ติดตามประเมินผล

ให้ความร่วมมือและ
ดําเนินการตาม

แนวทาง

ให้ความร่วมมือและ
ดําเนินการตาม

แนวทาง

คณะทํางานคณะทํางาน
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ครู/อาจารย์ครู/อาจารย์

ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา



แนวทางการดําเนินงาน

การให้ความรู้นักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากร
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สํารวจข้อมูล

แนวทางการดําเนินงาน

• ปริมาณขยะ
• ประเภทขยะ
• พฤติกรรมการทิง้ขยะของคนในโรงเรียน

• การสํารวจพ้ืนที่สํานักงาน
• ข้อมูลการจัดการขยะ(เดมิ)

• กําหนดเป้าหมายในการลดปรมิาณขยะ
• กําหนดกิจกรรมหรือมาตรการ
• กําหนดจุดวางภาชนะรองรับ
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แนวทางการดําเนินงาน

การจัดต้ังภาชนะรองรับ
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แนวทางการดําเนินงาน

การจัดต้ังกิจกรรมรณรงค์

41

• ธนาคารขยะ
• ตลาดนัดรีไซเคิล
• ผ้าป่ารีไซเคิล
• กิจกรรม Drop Off



แนวทางการดําเนินงาน

การดําเนินงานและติดตาม ประเมินผล
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 ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน
 วัดผล โดยพิจารณาจาก...

o จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
o ปริมาณวัสดุรีไซเคิลท่ีเข้าสู่โครงการ
o ความสมํ่าเสมอของคนเข้าร่วม

กิจกรรม
o ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะ



333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ช้ัน 20B แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0-2272-1552-3 โทรสาร: 0-2272-1551

www.tipmse.or.th, www.facebook.com/tipmse

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บรรจภัณฑ์ เป็นวัตถุดิบ 
Packaging Creates Value


