
1.3 มติสิ ิง่แวดลอ้ม

• การจัดแบง่สิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นมติหิรอืเป็นกลุม่ 
ชว่ยใหม้มุมองในการจัดการครอบคลมุและเป็น
ระบบมากยิง่ขึน้

• การจัดแบง่มติ ิคํานงึถงึความสมัพันธร์ะหวา่ง
มนุษยแ์ละสรรพสิง่ทีอ่ยูร่อบขา้งเป็นสําคญั

• แบง่ออกเป็น 4 มติคิอื 
1.ทรัพยากร 2. เทคโนโลย ี
3. ของเสยีและมลพษิ 4.มนุษย์

13-20 ธ.ค. 65 



1. มติทิรัพยากร (resources)
- ปัจจัยสี่
- ความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ
- พลังงาน
- ความสะดวกสบาย
แบง่ออกเป็น ทรัพยากรธรรมชาต ิและ ทรัพยากร

ทีม่นุษยส์รา้งขึน้



1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
- ใชแ้ลว้ไมห่มดสิน้ เชน่ อากาศ น้ําในวฏัจักร 

แสงอาทติย์
- ใชแ้ลว้ทดแทนได ้(renewable) เชน่ พชื สตัว ์

ป่าไม ้ดนิ ทุง่หญา้เลีย้งสตัว์
- ใชแ้ลว้หมด เชน่ น้ํามันปิโตรเลยีม กา๊ซ

ธรรมชาต ิแร่



1.2 ทรัพยากรทีม่นุษยส์รา้งขึน้
- มคีณุคา่ตอ่การใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(human use 

values) เชน่ เกษตร อตุสาหกรรม การใชท้ีด่นิ 
พลังงาน คมนาคมขนสง่ การสือ่สาร น้ําประปา เมอืง
และชมุชน การชลประทาน การป้องกนัอทุกภัยและ
ความแหง้แลง้

- มคีณุคา่ทางคณุภาพชวีติ (life quality values) เป็น
ทรัพยากรทีไ่มส่ามารถมองเห็นเป็นรปูธรรม เชน่ 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมาย การศกึษา 
สขุภาพอนามัย การปกครอง การเมอืง เศรษฐกจิ 



2. มติเิทคโนโลยี
- คอืกระบวนการ หรอืวธิกีารและเครือ่งมอืทีนํ่าเอาความรู ้

ทางวทิยาศาสตรแ์ละศาสตรอ์ืน่ ๆ มาผสมผสาน
ประยกุตเ์พือ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่มนุษย์

- การพัฒนาเทคโนโลย ีเพือ่ตอ้งการเลยีนแบบและ
ควบคมุธรรมชาต ิเชน่ เพิม่ผลผลติพชืโดยการใชปุ้๋ ย 
ยาฆา่แมลง รถไถ รถหวา่น รถเก็บเกีย่ว

- เทคโนโลย ีทําใหเ้กดิการใชท้รัพยากร และเกดิของ
เสยีและมลพษิตามมา เพราะไมม่ปีระสทิธภิาพ 100%



3. มติขิองเสยีและมลพษิ
- ของเสยี (waste) = material, food etc that 

is no longer needed and is (to be) thrown 
away.

- มลพษิ (pollution) = dirty or no longer 
pure, harmful or unpleasant substances.

- ของเสยีและมลพษิเกดิจากการใชเ้ทคโนโลย ี
และตอ้งหาเทคโนโลยมีากําจัด/บําบดั/ฟ้ืนคนื
สภาพ



• ของเสยีและมลพษิ แบง่ออกเป็น 4 กลุม่
1. ของแข็ง เชน่ ขยะมลูฝอย ฝุ่ นละออง กาก

สารพษิ เศษของเหลอืใช ้
2. ของเหลว เชน่ น้ําทิง้ น้ําเสยี ไขมัน น้ํามัน
3. แกส๊ เชน่ อากาศทีป่นเป้ือนสารพษิ ซลัเฟอร์

ไดออกไซด ์คารบ์อนมอนอกไซด์
4. มลพษิทางฟิสกิส ์เชน่ ความรอ้น แสง เสยีง 

ความสัน่สะเทอืน ทัศนอจุาด (visual 
pollution)



4. มติมินุษย์
- เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมตา่ง ๆ ทีทํ่าใหช้วีติมคีวาม

ปลอดภยั มั่นคง มคีวามสขุ โดยมคีวามสมัพันธ์
กบัระบบเศรษฐกจิ

- ระบบเศรษฐกจิ เกีย่วขอ้งกบัการผลติและการ
บรโิภค มกีารนําเทคโนโลยมีาใชก้บัทรัพยากร 
ทําใหเ้กดิของเสยีและมลพษิ
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• สารคดกีบนอกกะลา ตอน ทอ่งโลกน้ําอดัลม 
ตะลยุวฒันธรรมซา่ 

• 42 นาที
• ทรัพยากร วตัถดุบิ
• เทคโนโลย ีกระบวนการผลติ
• ของเสยีและมลพษิ ระบบบําบดั
• มนุษย ์ผูบ้รโิภค โภชนาการ เศรษฐกจิ
youtu.be/SotntxrJpW0



1.4 สิง่แวดลอ้มกบักจิวตัรประจําวนัของมนุษย์

• มนุษยเ์ป็นทัง้ผูส้รา้งและผูทํ้าลายสิง่แวดลอ้ม
• กจิวตัรประจําวนัทําใหส้ ิง่แวดลอ้มเปลีย่น
- ใชน้ํ้า  น้ําทิง้  น้ําเสยี  มลพษิทางน้ํา
- อาหาร  ขยะ  มลพษิ



ขยะ

• ขยะ = มลูฝอย
• มลูฝอย = เศษสิง่ของทีท่ ิง้แลว้
เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสนิคา้ 

ถงุพลาสตกิ ภาชนะทีใ่สอ่าหาร เถา้ มลูสตัว ์
หรอืซากสตัว ์รวมตลอดถงึสิง่อืน่ใดทีเ่ก็บกวาด
จากถนน ตลาด ทีเ่ลีย้งสตัว ์หรอืทีอ่ืน่.

ทีม่า: พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535





สญัลกัษณ ์recycle ของพลาสตกิ
(Resin Identification Code)



• 1. PETE (Polyethylene Terephthalate, หรอืทีรู่จั้กกนัวา่ 
Polyester) เป็นพลาสตกิแข็งและใส โปรง่แสง อาทเิชน่ ขวดน้ํา
ดืม่ เครือ่งดืม่ตา่ง ๆ ขวดน้ํายาบว้นปาก ฯลฯ

• 2. HDPE (High Density Polyethylene) จะแข็งกวา่ PETE 
และจะมคีวามขุน่มากกวา่ เชน่ ขวดแชมพ ูขวดครมีนวด ครมี
อาบน้ํา ขวดนมสดทีข่ายตามตูแ้ช ่ขวดน้ํายาซกัผา้ น้ํายาปรับผา้
นุ่ม ฯลฯ

โดยทัง้สองชนดิขา้งตน้นี ้เป็นทีน่ยิมนํากลบัมารไีซเคลิมากทีส่ดุ



• 3. V (Vinyl = PVC) เป็นพลาสตกิทีแ่ข็งแรง สามารถทนทาน
ตอ่น้ํามนั จาระบแีละสารเคม ีเชน่ ขวดน้ํามนัทีใ่ชทํ้ากบัขา้ว 
ภาชนะทีใ่ชบ้รรจยุา ขอบหนา้ตา่งพลาสตกิ

• 4. LDPE (Low Density Polyethylene) ไดแ้ก ่ถงุพลาสตกิที่
เราใชก้นัตามทอ้งตลาดทัว่ไป ถงุใสอ่าหารแชแ่ข็ง ถงุใสเ่สือ้ผา้
จากรา้นซกัแหง้ ฯลฯ

• 5. PP (Polypropylene) มคีวามทนทานตอ่สารเคมแีละความ
รอ้น ไดแ้ก ่ขวดยา กระปกุโยเกริต์ กระปกุเนย ภาชนะบรรจซุอส
มะเขือ่เทศ



• 6. PS (Polystyrene) เชน่ ถาดใสเ่นือ้ตามตูแ้ช่
ในหา้งสรรพสนิคา้ พลาสตกิใสอ่าหาร ชอ้น 
สอ้ม พลาสตกิ ถว้ย แกว้น้ําพลาสตกิ ไมน่ยิม
นํามารไีซเคลิมากนัก เนือ่งจากจะเกดิสารพษิ
เมือ่ทําปฏกิริยิา

• 7. OTHER หมายถงึ พลาสตกิทีไ่มเ่ขา้พวกกบั
ทัง้ 6 ชนดิทีก่ลา่วมาหรอืเป็นการผสมของ
พลาสตกิชนดิตา่งๆใน 6 ชนดินัน้





การจัดการขยะ (ภาคประชาชน)
• ลดการนําขยะเขา้บา้น เชน่ ถงุพลาสตกิ กระดาษหอ่

ของ โฟม หนังสอืพมิพ์
• นําสิง่ของใชแ้ลว้กลับมาใชอ้กี เชน่ ถงุใสข่อง กระดาษ

ใชแ้ลว้หนา้เดยีว
• ใชผ้ลติภัณฑช์นดิเตมิ
• หลกีเลีย่งโฟมและพลาสตกิ
• แยกขยะภายในบา้น
• ทําปุ๋ ย
• ลดขยะมลูฝอยอนัตราย
• เก็บขยะใหเ้รยีบรอ้ย
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• รายการ ดใูหรู้ ้ตอน เป็นมากกวา่ขยะ
  23:45 นาที
• การจัดการขยะของญีปุ่่ น
• โรงเผาขยะ
• การถมขยะ
• youtu.be/w-gkuBYnZYA
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