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ประหยัดไฟฟ้า

ประหยัดน ้า

งดใช้หลอดพลาสติก

แยกขยะก่อนทิ งและน้าไปใช้ประโยชน์

งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ ว / ใช้ถุงผ้าทดแทน

ใช้ภาชนะส่วนตัว (แก้วน ้า, กล่องอาหาร, ปิ่นโต)

ผลการแสดงปฏิญญา....คุณจะช่วย มทส. มุ่งสู่ SUT Zero Waste อย่างไร ?

ผู้ร่วมแสดงปฏิญญา จ้านวน 400 คน (เลือกได้มากกว่า 1ข้อ)

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2562 



แผนปฏิบัติการ SUT Zero Waste

ระยะ 3 ปี

(ปีงบประมาณ 2562 – 2564)

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2562

โดย รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พงษช์ัย จิตตะมัย



ขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) : เป็นแนวทางในการลดการเกิดขยะตั งแต่ต้นทาง ท้าให้
ปริมาณขยะที่ต้องน้าไปก้าจัดให้ลดเหลือน้อยท่ีสุดจนเป็นศูนย์

Zero Waste คืออะไร

Reduce ลดการใช้

Reuse ใช้ซ ้า

Replace / Recycle น้ากลับมาใช้ใหม่

Energy Recovery ใช้เป็นเชื อเพลิงทดแทน/ปุ๋ยอินทรีย์

Disposal ฝังกลบ

โรงจัดการขยะแบบครบวงจร มทส.



มทส. ผลิตขยะมากเท่าไร?

ประชากร มทส. 
กว่า 20,000 คน 

ขยะมากถึง 1,300 ตันต่อปี ค่าใช้จ่ายจัดการขยะ
มากถึง 3 ล้านบาท/ปี 



มทส. จัดการขยะอย่างไร ?
คัดแยกขยะด้วยสายพาน ปุ๋ยอินทรีย์ และเชื อเพลิงขยะ

โรงบ้าบัดทางกลและชีวภาพ

กองทุนสิ่งแวดล้อม
รายได้ปีละ 1.20 ล้านบาท 

ปุ๋ยส้าหรับต้นไม้ขนย้ายขยะ

คัดแยกขยะจากถัง



ผลส้าเร็จปัจจุบัน

2.งดการใช้กล่องโฟม
จากโรงอาหาร ร้อยละ 100

1.งดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ ว
จากร้านสะดวกซื อ 
ร้อยละ 100 (1.20 ล้านใบ/ปี)

3.รวบรวมขยะรีไซเคิล
ผ่านธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส. 
เพ่ิมขึ น ร้อยละ 26

4.จัดการขยะได้ภายในพื นที่ได้ 
ร้อยละ 99 มีรายได้ 1.20 ล้านบาท/ปี



ท้าไมต้อง Zero waste?

ภายใน 10 ปี “ขยะล้น มทส.”

โรงจัดการขยะที่มีอยู่
ไม่เพียงพอกับขยะในอนาคต

ต้องเพิ่มงบประมาณ
ก่อสร้างโรงขยะ

ต้องส่งขยะไปก้าจัด
ภายนอก



เป้าหมาย SUT Zero Waste 

Step 1

ร้านสะดวกซื อ 

Step 3

งดจ่ายถุงพลาสติกหูหิ ว

- ร้านสะดวกซื อ

- ตลาดนัดวันพุธ

- การจัดกิจกรรม

1

งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ ว

2

ลดการใช้แก้วพลาสติก

3

Green Meeting

4

จัดการขยะอินทรีย์  

ที่แหล่งก้าเนิด

5

จัดการขยะรีไซเคิล

6

แยกประเภท

และจัดเก็บขยะ

7

การให้ความรู้

ด้านสิ่งแวดล้อม

Step 1

รณรงค์

Step 3

ประกวดต้นแบบ

Step 1

ติดตั งถังหมักรักษ์โลก

1. บ้านพัก

2. อาคารท้าการ

Step 3

พัฒนาระบบการจัดการ

ขยะอินทรีย์จากโรงอาหาร

Step 1

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล

รถรับซื อ

Step 1
ต้นแบบถังขยะแยกประเภท

สีถุงขยะเป็นสัญลักษณ์
Step 2

ลดการใช้

ตลาดนัดวันพุธ

การจัดกิจกรรม

Step 2

ใช้แก้วและหลอด

แบบย่อยสลายได้ 100%

(งดพลาสติก)

Step 1

การใหส้่วนลด

ใช้แก้ว/หลอดย่อยสลายได้ 

ร้อยละ 50 Step 2

ประกาศแนวปฏิบัติ 

Step 2

ศึกษาแนวทางการจัดการ

ขยะอินทรีย์จากโรงอาหาร

Step 3

Step 2

เปลี่ยนถังขยะใหม่ทุกอาคาร

Step 1

1. ประชาสัมพันธ์ 

2. กิจกรรม Green Talk

Step 2

ต้นแบบ

Step 2

สื่อการเรียนการสอน



ตัวชี วัด

ลดปริมาณขยะไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ณ สิ นปีงบประมาณ 2564

เม่ือเทียบปีงบประมาณ 2560

เพ่ิมปริมาณการรวบรวมขยะรีไซเคิล ร้อยละ 30

เม่ือเทียบปีงบประมาณ 2560

พฤติกรรมการทิ งขยะถูกประเภท ถูกต้องร้อยละ 80



ท่านจะช่วย มทส. มุ่งสู่ SUT Zero Waste อย่างไร?

Reduce

Reuse

Recycle

ลดการใช้

ใช้ซ ้า

แปรรูปเป็นของใหม่

งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ ว

ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า

ใช้แก้วน ้าส่วนตัว

แก้วและหลอดแบบย่อยสลายได้ 
คัดแยกขยะอินทรีย์

เพื่อท้าปุ๋ยหมัก

กระดาษสองหน้า

ขวดแก้ว
บริจาคเสื อผ้า 

สิ่งของแทนการทิ ง

การคัดแยกขยะรีไซเคิล

เพื่อจ้าหน่ายเป็นรายได้
ทิ งขยะให้ถูกประเภท โดยทิ งลงถังขยะรีไซเคิล

ซ่อมแทนการซื อใหม่


