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Go to Green Industrial Level 4 

Tirathai 
ผลการด าเนินโครงการขยะยิม้ 



วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

1. เพ่ิมมูลค่าขยะรีไซเคิล 

        2. ลดปริมาณขยะทัว่ไป 

3.เพิ่มรายได ้
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การประยุกต์ใช้หลกัป้องกนัมลพษิ 

การน ากลบัมาใชใ้หม ่

การแปรรปูของทีไ่มใ่ชแ้ลว้ 
เพือ่การน ากลบัมาใชใ้หม ่

ลดการใชแ้ละลดการสรา้งขยะ
ใหก้บัส ิง่แวดลอ้ม 

RECYCLE 

REDUCE 

REUSE 
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 ถิรไทย  ร่วมใจ  แยกขยะ  ลดขยะ  ลดโลกร้อน 

เกบ็รวบรวมทีจุ่ดรวมขวด 
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โครงการอุตสาหกรรมสีเขยีว 
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สร้างวฒันธรรมสีเขียวขององค์กร 

มุ่งสู่
อุตสาหกรรม
สีเขยีวระดบั

ที ่4 
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ฝากไวใ้หค้ดิ : “เปลีย่น ขยะ เป็น ทรพัยากร …งา่ยๆ ดว้ยมอืเรา” 

 99% ของขยะในชีวติประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร กระดาษทิชชู่ เศษกระดาษถุงพลาสตกิ  
แก้วพลาสตกิ ถ้วยโยเกร์ิต กล่องนม กระป๋องน า้อดัลม หลอด ซองไอศครีม ซองมาม่า และอืน่ๆ อกีมากมาย  แม้กระทั่ง 
ห่อลูกอม ยงัสามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ได้ทางใดทางหน่ึง เพยีงแต่ต้องมีการ “คดัแยก” อย่างถูกต้อง ซ่ึงต้องอาศัยมือของ  
“ผู้ทิง้” เป็นคนจดัการ 

จะเป็นขยะ หรือเปลีย่นเป็นทรัพยากร อยู่ทีม่อืคุณแล้ว มาช่วยกนัลดขยะกนันะคะ  

ช่วยกนัคดัแยกให้
ถูกต้องลดขยะลด 

โลกร้อน 

ขยะขายได้นะ 

กระป๋องและ
ขวดแก้วต่างๆ 
รีไซเคลิได้ 

 ขวดพลาสตกิและ 
แก้วพลาสตกิ 

รวมถึงขวดยาคูลย์ 
รีไซเคลิได้นะคะ 

ถิรไทย
ร่วมใจ 
ลดภูเขา
ขยะ วยัรุ่นยุคใหม่ 

ใส่ใจแยกขยะ 
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               “แลก ขยะ เป็นเงนิ ”    “ลด ขยะ …เป็นทอง” 

 ท่านทราบหรือไม่ว่า พลงังานที่ประหยดัได้จากการรีไซเคลิขวดแก้วในแต่ละขวด เมื่อเทียบกบัการผลติขวกแก้วขึน้มา
ใหม่ จะเป็นพลงังานที่มากพอที่จะ 
- เปิดทีวดูีได้ 20 นาที 
- เปิดคอมพวิเตอร์ได้ 25 นาที 
- เปิดหลอดไฟ 100 วตัซ์ ได้นาน 1 ช่ัวโมง 
- รีไซเคลิขวดแก้วหน่ึงตนั จะประหยดัน า้มันได้ 135 ลติร ลดมลพษิในอากาศได้ 20 % และลดมลพษิในน า้ได้50 % 

ลองมาช่วยกนัรีไซเคลิขวดแก้วกนัดกีว่าครับ  

ชาวถิรไทย ช่วยกนัลดขยะ ลดโลกร้อน  
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               “แลก ขยะ เป็นเงนิ ”    “ลด ขยะ …เป็นทอง” 

 ขวดพลาสตกิ 32 ขวด ใช้พลงังานน า้มันดบิ 1 ลติรต่อการผลติ ท่านทราบหรือไม่ว่า การรีไซเคลิขวดพลาสตกิได้ 
16 ขวด สามารถประหยดัน า้มันดบิได้ 1 ขวด ช่วยลดมลภาวะในอากาศได้ 60% ช่วยลดมลภาวะในน า้ได้ 20% 

ลองมาช่วยกนัรีไซเคลิขวดพลาสติกกนัดกีว่าค่ะ  

ชาวถิรไทย ช่วยกนัลดขยะ ลดโลกร้อน  
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               “แลก ขยะ เป็นเงนิ ”    “ลด ขยะ …เป็นทอง” 

 ท่านทราบหรือไม่ว่า พลงังานที่ประหยดัได้จากการรีไซเคลิกระป๋องอลูมิเนียมแต่ละใบ เมื่อเทียบกบัการผลติกระป๋อง
อลูมิเนียมขึน้มาใหม่จากแร่วตัถุดบิ จะเป็นพลงังานที่มากพอที่จะใช้เปิดทีวดูีได้นานถงึ 3 ช่ัวโมง (ใช้น า้หนัก 20 กรัมต่อ 1 

กระป๋องเป็นมาตรวดั) รีไซเคลิ 1 กโิลกรัมกจ็ะประหยดัไฟฟ้าที่ใช้ดูทีวไีด้ถงึ 150 ช่ัวโมง ลดมลภาวะในอากาศได้ 85%  

ลดมลภาวะในน า้ได้ 80%  

ลองมาช่วยกนัรีไซเคลิกระป๋องเคร่ืองดืม่กนัดกีว่าค่ะ  

ชาวถิรไทย ช่วยกนัลดขยะ ลดโลกร้อน  
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จดุรวบรวมขยะในแตล่ะโรงงาน 

โรงงาน 3 บริเวณป้อม รปภ.  

โรงงาน 2 บริเวณด้านข้างโรงอาหาร 

โรงงาน 1 บริเวณด้านข้างโรงอาหาร  



www.themegallery.com LOGO 

จดุยอ่ยถงัขยะยิม้ โรงงาน 1 
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จดุยอ่ยถงัขยะยิม้ โรงงาน 2 
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จดุยอ่ยถงัขยะยิม้ โรงงาน 3 
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ผลในส่วนของการช่วยลดโลกร้อน 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ (kg CO2 eq) 
ขวดพลาสติก                        26,639.58 

ขวดแกว้                        26,230.25  
กระป๋องโลหะ                              613.36 

กระป๋องอลมิูเนียม                              493.3  
รวม                        53,967.49  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7NAE6OTuKJglTM&tbnid=CtjjzQIZiulg5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcotton429.wordpress.com%2Fabout%2F&ei=poN1U6DuG8GzuASOo4GwBA&bvm=bv.66699033,d.c2E&psig=AFQjCNGFsCkUFU0Z3dDau-dUUFoGEfDI_Q&ust=1400296713067698
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การขยายผลของโครงการ 

16 

89.47% 

10.53% 

48.42% 

28.42% 
23.16% พนั

กง
าน
ทั้ง

หม
ด 
10
1 ค

น 

ผลส ารวจพนักงานทีน่ าโครงการขยะยิม้ไปท าทีบ้่าน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7NAE6OTuKJglTM&tbnid=CtjjzQIZiulg5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcotton429.wordpress.com%2Fabout%2F&ei=poN1U6DuG8GzuASOo4GwBA&bvm=bv.66699033,d.c2E&psig=AFQjCNGFsCkUFU0Z3dDau-dUUFoGEfDI_Q&ust=1400296713067698
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ผลตอบแทนโดยตรงจากการแยกขยะ 
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ผลตอบแทนโดยตรงจากการแยกขยะ 
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ผลตอบแทนโดยตรงจากการแยกขยะ 
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ผลตอบแทนโดยตรงจากการแยกขยะ 
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ผลตอบแทนโดยตรงจากการแยกขยะ 
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ผลตอบแทนโดยตรงจากการแยกขยะ 
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ผลตอบแทนโดยตรงจากการแยกขยะ 
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ผลตอบแทนโดยตรงจากการแยกขยะ 
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ผลตอบแทนโดยตรงจากการแยกขยะ 
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ผลตอบแทนโดยตรงจากการแยกขยะ 
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ผลตอบแทนโดยตรงจากการแยกขยะ 
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ผลตอบแทนโดยตรงจากการแยกขยะ 
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ผลตอบแทนโดยตรงจากการแยกขยะ 
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ผลตอบแทนโดยตรงจากการแยกขยะ 



LOGO 


