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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม

จิต  อาสาคู�มือ



สิ่งแวดล�อม
จิต  อาสาพัฒนา



“ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพรอมมูล 
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล 

ซึ่งเราสามารถนำมาใชเสร�มสรางความอุดมสมบูรณ
และเสถียรภาพอันถาวรของบานเมืองไดเปนอยางดี

ขอสำคัญ เราตองรูจักใชทรัพยากรนั้นอยางฉลาด 
คือไมนำมาทุมเทใชใหเปลืองไปโดยไรประโยชน 

หร�อไดประโยชนไมคุมคา หากแตการระมัดระวังใช
ดวยความประหยัดรอบคอบ ประกอบดวยความคิดพ�จารณา

ตามหลักว�ชา เหตุผล และความถูกตองเหมาะสม โดยมุงถึงประโยชนแทจร�ง
ที่จะเกิดแกประเทศชาติ ทั้งในปจจ�บันและอนาคตอันยืนยาว”

พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ�ตร

ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพ�ธี
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2529
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         คูมือจิตอาสา ลด คัดแยกขยะท่ีตนทางฉบับน้ี กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม 
จัดทำข�น้เพ�อ่นำเสนอแนวทางการประยุกตใชกิจกรรมจิตอาสา กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอม พรอมยกตัวอยางกิจกรรมท่ีประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ เชน งานพระราชพ�ธี
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ�ตร 
(สนามหลวงโมเดล) งานอุ นไอรัก งานกาชาด ประจำป 2562 งานประเพณีเตียวข� ้นดอย 
เสนทางบุญ..ปลอดขยะ งานมหกรรมดอกไมอาเซียนเชียงราย และงานพายเร�อเพ�่อเจาพระยา 
เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอาวไทย ป 2 เพ�อ่เปนแรงบันดาลใจและตนแบบในการนำกิจกรรมจิตอาสา
ไปใชพัฒนางานดานสิ�งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ�งการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเปนปญหาสำคัญ
ที่ทุกคนตองรวมมือกันจัดการอยางถูกตอง นำไปสูการลดปร�มาณขยะ และคัดแยกเพ�่อนำไปใช
ประโยชนไดอยางถูกตองตอไป
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม

บทนำ                  ทรัพยากรธรรมชาติและส��งแวดลอม
มีความสำคัญตอการดำรงชีว�ตของมนุษย ในขณะที่มนุษย
ก็เปนทรัพยากรท่ีสำคัญในการสรางสรรคหร�อทำลายสิ�งแวดลอม 
ดังนั้นหากมนุษยเปนผูมีความรู ความเขาใจและเสียสละอุทิศตน

ในการทำประโยชนและดูแลสิ�งแวดลอม มนุษย สัตว และธรรมชาติยอมคงอยูไดอยางยั่งยืน 
ดังคำกลาวที่วา คุณภาพสิ�งแวดลอม คือคุณภาพชีว�ต
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ขยะอินทรีย� ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายขยะทั่วไป



จิตอาสาคือ
ความหมายของจิตอาสา 
คุณลักษณะของผู�เป�นจิตอาสา
จิตอาสาผู�เสียสละในหลายหลายภารกิจ   
จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล�อม
ความสำเร็จจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล�อม 
(การจัดการขยะและสิ่งแวดล�อม) 
               1) สนามหลวงโมเดล 
               2) งานอุ�นไอรักคลายความหนาว 
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               4) งานประเพณีเตียวขึ้นดอย เส�นทางบุญ..ปลอดขยะ
               5) งานมหกรรมดอกไม�อาเซียนเชียงราย
               6) งานพายเรือเพื่อเจ�าพระยา
                    เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ�าวไทย ป� 2
               7) งานบุญตามวันสำคัญทางศาสนาและประเพณี
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 เปนคำนาม  หมายถึง ใจ 
สิ�งที่มีหนาที่รู คิด และนึก

 เปนคำกร�ยา หมายถึง
เสนอตัวเขารับทำ

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2542 
ไดใหความหมายของ “จิตอาสา” ดังนี้

               ดังนั้น “จิตอาสา” จึงหมายถึง จิตแหงการใหความดีงามทั้งปวงแกเพ�่อนมนุษย
โดยเต็มใจสมัครใจอิ�มใจ ซาบซึ้งใจ ปติสุข ที่พรอมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปญญา 
เพ�อ่สาธารณประโยชนในการทำกิจกรรมหร�อสิ�งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน 
และมีความสุขที่ไดชวยเหลือผูอื่น เปนจิตที่ไมนิ�งดูดายเมื่อพบเห็นปญหาหร�อความทุกขยาก
ที่เกิดข�้นกับผูคน เปนจิตที่มีความสุขเมื่อไดทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเปนรอยยิ�ม 
เปนจิตที่เปยมดวย “บุญ” คือความสงบเยือกเย็นและพลังแหงความดีอีกทั้งยังชวยลด 
“อัตตา” หร�อความเปนตัวตนของตนเองลงได

จิต  อาสา

“จิต” “อาสา”
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ที่มาขอมูล : ศูนยอำนวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.)
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               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
ใหหนวยราชการในพระองค 904 รวมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำร�เพ� ่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพ�ตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง ที ่ทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจนานัปการเพ�่อประโยชนสุขของประชาชนทั้งนี้เพ�่อใหประชาชน
มีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติ มีความมั่นคงอยางยั่งยืน
โดยมีหนวยราชการในพระองค 904 เปนผูกำกับดูแลการปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนและใหจัดตั้งศูนยอำนวยการใหญ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำร� มีหนาท่ีควบคุม อำนวยการ 
และประสานการปฏิบัติ เพ� ่อใหการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดำร�เปนไปอยางตอเน่ืองถูกตองตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ
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จิต  อาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ

ที่มาขอมูล : ศูนยอำนวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) 
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มีวินัย มีความรับผิดชอบ
และเคารพกฎหมายบ�านเมือง

มีกริยา วาจา
สุภาพเรียบร�อย

ไม�ดื่มสุราหรือใช�สารเสพติด
อื่นใดในขณะปฏิบัติงาน

มีจิตใจเข�มแข็ง
และมีทัศนคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน

เพื่อส�วนรวม

รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอันดีงาม
ผู�น�อยรู�จักการเคารพผู�ใหญ�

มีศีลธรรม
รักษาความสัตย�

หวังดีต�อผู�อื่น
เผื่อแผ�และแบ�งป�น

มีความซื่อสัตย� เสียสละอดทน
คำนึงถึงผลประโยชน�
ของส�วนรวมมากกว�า
ผลประโยชน�ของตนเอง

1.

2.

3. 4.

5. 6.

7.

ที่มาขอมูล : ศูนยอำนวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.)

จิต  อาสา
ที่พ�งประสงคของ

คุณลักษณะ



               ไดแก กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานท่ีมีวัตถุประสงค เพ�อ่พัฒนา
ทองถิ�นของแตละชุมชนใหมีคุณภาพชีว�ตและความเปนอยูท่ีดีข�น้ ไมวาจะเปน
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชนการอนุรักษธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีว�ตประจำวัน 
การประกอบอาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ

ประเภทของ
จิต  อาสา

จิต  อาสาพัฒนา1.
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               ไดแก กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค
เพ�่อเฝาตรวจ และเตร�ยมการรองรับภัยพ�บัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ 
และที่เกิดจากสาเหตุอื่น ที่สงผลกระทบตอประชาชนในพ�้นที่โดยรวม 
และการชวยเหลือบรรเทาการเดือดรอนของประชาชนจากภัยพ�บัติดังกลาว
เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เปนตน

จิต  อาสาภัยพิบัติ2.

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม

จิตอาสา ลด คัดแยกขยะที่ตนทาง14



               ไดแก กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงคให
ปฏิบัติในงานพ�ธี หร�อการรับเสด็จในโอกาสตางๆ เปนการใชกำลังพล
จิตอาสารวมปฏิบัติกับสวนราชการที่เกี ่ยวของในการชวยเหลือหร�อ
อำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มารวมงานรวมทั้งการเตร�ยมการ 
การเตร�ยมสถานท่ี และการฟ��นฟ�สถานท่ีภายหลังการปฏิบัติในพระราชพ�ธี 
และการเสด็จฯ นั้น ๆ ใหเปนไปดวยความเร�ยบรอย

จิต  อาสาเฉพาะกิจ3.
กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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สิ่งแวดล�อม
จิต  อาสาพัฒนา

            กรมสงเสร�มคุณภาพส��งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส��งแวดลอม จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ�งแวดลอมและคุณภาพชีว�ต
ของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพ�ธีบรมราชาภิเษก 
กิจกรรมจิตอาสาสรางว�นัยและจิตสำนึกจัดการขยะ เพ�อ่ใหประชาชนจิตอาสาและ
ประชาชนท่ัวประเทศ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพ�ธีบรมราชาภิเษก เปนการ
สงเสร�มและสรางแรงจ�งใจใหประชาชนหันมาใหความสนใจและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เพ�่อเสร�มสรางการผลิต การบร�การ และการบร�โภคที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม
ซึ่งจะเปนสวนสำคัญในการลดปร�มาณขยะตั้งแตตนทาง และยังเปนการเคร�อขาย
จิตอาสาสรางว�นัยและจิตสำนึกจัดการขยะต้ังแตตนทางท้ังในระดับจังหวัด ชุมชน 
และครัวเร�อน

        จิตอาสาพัฒนาส��งแวดลอมเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญตอการพัฒนา
คุณภาพชีว�ตของประชาชน จึงจำเปนตองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหอยูในสภาพที่เอื้อตอการ
ดำรงชีว�ต โดยกิจกรรมพัฒนาสิ�งแวดลอมทำไดมากมาย เชน การปลูกตนไม ดูแลปา การทำฝายเก็บน้ำ 
การข�ดลอกทำความสะอาดแหลงน้ำ การทำความสะอาดและการคัดแยกขยะมูลฝอย เปนตน  รวมถึง
การเปนว�ทยากรใหความรูดานการจัดการสิ�งแวดลอมใหกับประชาชน นักเร�ยน นักศึกษาก็ถือเปน
สวนหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ�งแวดลอมเชนกัน 

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ขยะอินทรีย� ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายขยะทั่วไป

    กรมสงเสร�มคุณภาพส��งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส��งแวดลอม เปนหนวยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสงเสร�มความรู 
ความเข าใจและสรางจิตสำนึกในการอนุร ักษทร ัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอมแกสังคมไทย ผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ อาทิ สื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ เอกสารว�ชาการ การอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาตางๆ 
เปนตน 
     กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาส��งแวดลอม เปนอีกรูปแบบหน่ึงของกิจกรรม
ที่กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม ประยุกตใชในการสรางการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการพัฒนาสิ�งแวดลอมของประเทศ ดำเนินการรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และชุมชนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ�ง
การจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงเปนปญหาสำคัญท่ีตองเรงแกไข เพ�อ่ใหประเทศไทย 
เปนประเทศสะอาดนาอยู

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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กิจกรรม
จิตอาสา

ขยายผล
ต�อยอด

ความสำเร็จ

เกิดเครือข�าย
ความร�วมมือ

โครงการ
พัฒนา

สิ่งแวดล�อม

คุณภาพส��งแวดลอมคือคุณภาพชีว�ต

การจัดการ
ขยะและ

สิ่งแวดล�อม

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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เตรียมความพร�อม
จิต  อาสาพัฒนาสิ่งแวดล�อม 

               การใชกิจกรรมจิตอาสาขับเคลื่อนการจัดการสิ�งแวดลอม 
เกิดการทำงานรวมกันของหลายหนวยงาน จึงตองอาศัยการวางแผน
และการบร�หารจัดการท่ีดี เพ�อ่ใหการบร�หารและจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข�น้ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทำไดดังนี้

7.ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

6.µÔ´µÒÁ ÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å

5.´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁà»‡ÒËÁÒÂáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Õè¡ÓË¹´

4.¡ÓË¹´ÁÒµÃ¡ÒÃ àà¹Ç·Ò§ áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

3.¡ÓË¹´à»‡ÒËÁÒÂã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

2.ÈÖ¡ÉÒÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹

1.¨Ñ´µÑé§¤³Ð·Ó§Ò¹

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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1. ¨Ñ´µÑé§¤³Ð·Ó§Ò¹
เพ�่อเปนแกนนำในการจัดกิจกรรม เพ�่อจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เกิดข�้นใหมีประสิทธิภาพ

¡ÓË¹´ÇÒ§ÁÒµÃ¡ÒÃ á¹Ç·Ò§
áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
วางกฎระเบียบแกผูมาออกรานในงาน การปรับหร�อยกเลิก
หากไมดำเนินการตามว�ธีการคัดแยกขยะมูลฝอยจัดเตร�ยมอุปกรณ
และเจาหนาที่ใหเพ�ยงพอการเก็บขนขยะมูลฝอยรวมถึงแผนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
จัดการขยะและสิ�งแวดลอม

4.

µÔ´µÒÁ ÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ�งแวดลอมเพ�่อหาขอดี ขอเสีย ปญหาอุปสรรคตางๆ 
เพ�่อนำมาแกไขและถอดบทเร�ยนไวดำเนินการในครั้งตอไป

6.

¡ÓË¹´à»‡ÒËÁÒÂã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹3.

´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁà»‡ÒËÁÒÂáÅÐÇÔ Õ̧¡ÒÃ·Õè¡ÓË¹´
ประชุมหาร�อเพ�่อแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดข�้นและปรับแผนการดำเนินงาน
เพ�่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว

5.

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 
รวบรวมขอมูล เชน ปร�มาณผูมารวมงาน จำนวนจิตอาสา
ปร�มาณขยะที่เกิดข�้นแยกแตละประเภท การจัดการขยะมูลฝอย 
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ 

7.

2. ÈÖ¡ÉÒÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹
ที่เปนประโยชนในการดำเนินงาน เชน สภาพพ�้นที่จัดงาน 
สิ�งอำนวยความสะดวกตางๆ บุคลากร กิจกรรมภายในงาน 
ปร�มาณผูเขารวมงานปร�มาณขยะที่คาดวาจะเกิดข�้น 

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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การคัดแยกขยะมูลฝอยไดไมนอยกวา รอยละ 80 
มีการใชวัสดุที ่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม
ไมใชถุงพลาสติกและโฟม 
ขยะที่คัดแยกแลวนำไปจัดการอยางถูกตอง 100%



ทบทวนความเข�าใจ
ขยะมูลฝอย 4 ประเภท

          ขยะมูลฝอยที่เกิดข� ้นในกิจกรรมตางๆ สามารถจำแนกไดเปน 
4 ประเภทหลัก ไดแก ขยะอินทร�ย ขยะร� ไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย 
ซึ่งจิตอาสาจำเปนตองมีความรูความเขาใจในขยะแตละชนิด เพ�่อที่จะสามารถ
จัดการคัดแยก และประชาสัมพันธใหประชาชนรวมจัดการไดอยางถูกตอง ดังน้ี

 ขยะอินทรีย� เปนขยะที่เนาเสียและยอยสลายได 
สามารถนำมาหมักเปนปุยหมักได เชน เปลือกผลไม เศษผัก 
เศษอาหาร ใบไม เศษเนื้อสัตว เปนตน แต ไมรวมถึงซากสัตว
หร�อเศษของพ�ชผัก ผลไม ที่เกิดจากการทดลอง
ในหองปฏิบัติการ

ขยะรีไซเคิล เปนของเสีย หร�อวัสดุเหลือใช 
ซึ่งสามารถนำกลับมาใชประโยชนใหมได โดยนำมาแปรรูป 
เปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เชน แกว กระดาษ 
กระปองเคร�่องดื่ม พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม 
ยางรถยนต กลองเคร�่องดื่มแบบUHT เปนตน

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ขยะอินทรีย�

ขยะรีไซเคิล



ขยะอันตราย เปนขยะที่ปนเปอน หร�อมีองคประกอบของวัตถุ
ดังตอไปนี้ วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุมีพ�ษ วัตถุที่ทำใหเกิดโรค 
วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอื่น
ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ�งแวดลอมหร�อ
อาจทำใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พ�ชหร�อทรัพย เชน 
หลอดฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉายหร�อแบตเตอร�่โทรศัพท
เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใชบรรจ�สารกำจัดแมลงหร�อวัชพ�ช 
กระปองสเปรยบรรจ�สีหร�อสารเคมี เปนตน

ขยะทั่วไป เปนขยะประเภทอื่นนอกเหนือจาก
ขยะอินทร�ย ขยะร�ไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะ
ที่ยอยสลายยาก และไมคุมคาสำหรับการนำกลับมา
ใชประโยชนใหม เชน หอพลาสติกใสขนม
ถุงบรรจ�ผงซักฟอก พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร กลองโฟมเปอนอาหาร 
ฟอยลเปอนอาหาร ซองหร�อถุงพลาสติกสำหรับบรรจ�
เคร�่องอุปโภคดวยว�ธีร�ดความรอน เปนตน

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ขยะทั่วไป

SP
RA
Y

ขยะอันตราย



จิต  อาสาลด คัดแยกขยะที่ต�นทาง
ตัวอย�างอุปกรณ�ที่ใชในกิจกรรม

¶Ñ§ÃÍ§ÃÑº¢ÂÐáµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·ÀÒÂã¹§Ò¹

»‡ÒÂÊÑÞÅÑ¡É³�¢ÂÐáµ‹ÅÐ»ÃÐàÀ·

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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»‡ÒÂ¤ÅŒÍ§¤ÍÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã

»‡ÒÂ¤ÇÒÁÃÙŒã¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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การจัดตั้งจุดรองรับ
ขยะมูลฝอย

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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¶Ñ§áÂ¡¹éÓá¢ç§
áÅÐËÅÍ´

ÀÒª¹ÐãÊ‹ÍÒËÒÃ

ªŒÍ¹áÅÐÊŒÍÁ

äÁŒàÊÕÂºÅÙ¡ªÔé¹
áÅÐµÐà¡ÕÂº

á¡ŒÇ¹éÓ¾ÅÒÊµÔ¡

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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¶Ø§Á×Í (¶ŒÒÁÕ)

à¤Ã×èÍ§áºº¨ÔµÍÒÊÒ
¾ÃÐÃÒª·Ò¹ (¶ŒÒÁÕ)
(ËÁÇ¡áÅÐ¼ŒÒ¾Ñ¹¤Í)

ÂÒÃÑ¡ÉÒâÃ¤
»ÃÐ¨ÓµÑÇ

¶Ø§¼ŒÒ á¡ŒÇ¹éÓ
Ê‹Ç¹µÑÇ

ÂÒ´Á

¤ÃÕÁ¡Ñ¹á´´

ºÑµÃ»ÃÐªÒª¹
à¾×èÍÅ§·ÐàºÕÂ¹

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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การเตรียมตัวของอาสาสมัคร



รับปายคลองคอ และอุปกรณอื่นๆ 
ที่จำเปน เชน ถุงมือ หนากากอนามัย 

เขารับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ภายในงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานจิตอาสา เทคนิคการ
เชิญชวนประชาชนใหรวมคัดแยกขยะ และประโยชนที่ไดรับ
จากการรวมกิจกรรม โดยทีมว�ทยากรจิตอาสา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จิตอาสา ลด คัดแยกขยะที่ต�นทาง

ÃÑºÍØ»¡Ã³� 
3.

ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 
(เตร�ยมบัตรประชาชน) 

Å§·ÐàºÕÂ¹
1.

2.

ÍºÃÁ¤ÇÒÁÃÙŒ

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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จิตอาสาทำแบบประเมิน
การทำกิจกรรมออนไลน

จิตอาสาปฏิบัติงานรณรงคใหประชาชน
คัดแยกขยะเพ�่อทิ�งลงถังอยางถูกตอง 
ระยะเวลาปฏิบัติงานรอบละ 1-2 ชั่วโมง 
เมื ่อสิ �นสุดการปฏิบัติงานใหนำ
ปายคลองคอมาคืนที่จ�ดอำนวยการ

»¯ÔºÑµÔ§Ò¹4.

»ÃÐàÁÔ¹5.

ÃÒÂ§Ò¹6. จิตอาสาและเจาหนาที ่ประจำจ�ด รายงานผล
การทำกิจกรรมใหเจาหนาท่ีประจำจ�ดอำนวยการ

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ขอความอนุเคราะหตอบแบบประเมิน
กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาจัดการขยะงานกาชาด

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ระหวางวันที่ 15-24 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

***สามารถดาวนโหลดแบบประเมินไดที่***

SCAN



          การจัดการขยะมูลฝอยและสิ�งแวดลอม โดยประยุกตใชหลักการจัดการขยะ 3Rs 
และกิจกรรมอาสาสมัคร สามารถดำเนินการไดตามขั้นตอนดังนี้

          ประชุมหาร�อเพ�่อแบงหนาที่ผูรับผิดชอบ
ในสวนงานตางๆ ที่เกี ่ยวของ ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ�งแวดลอมในงาน

         จัดเตร�ยมสถานที ่สำหรับการอบรมใหความรู และเตร�ยมความพรอม
อาสาสมัครทำหนาที่รณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในงาน
ใหกับผูเขารวมงาน

1.

2.

¢Ñé¹µÍ¹àµÃÕÂÁ
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แนวทางการบูรณาการกิจกรรมอาสาสมัคร
กับการจัดการขยะโดยใช�หลักการ 3Rs
เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล�อม



          กำหนดจ�ดในการวางถังรองรับขยะมูลฝอย
ภายในงาน ไดแก ขยะอินทร�ย ขยะร�ไซเคิล
ขยะทั่วไป และถังรองรับน้ำแข็ง/หลอด 
ใหเพ�ยงพอโดยรอบบร�เวณงาน

          จัดเตร�ยมบุคลากรผูมีความรูในเร�อ่งการจัดการขยะมูลฝอยพ�น้ท่ีภายในงาน 
แผนผังของงาน จ�ดรองรับขยะแตละจ�ดเพ�่อทำหนาที่อบรมเตร�ยมความพรอม
ใหกับอาสาสมัครที ่สนใจเขารวมทำหนาที ่รณรงคการจัดการขยะในงาน 
พรอมเตร�ยมอุปกรณอื่นที่จำเปน เชน ระบบลงทะเบียนและรายงานผล ถุงมือ 
หนากากอนามัย หมวก ปายสัญลักษณอาสาสมัคร ของที่ระลึก 
ปายรณรงค เคร�่องเสียง ปายความรู เคร�่องดื่ม เปนตน

3.

5.

4.
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          จัดเตร�ยมอุปกรณรองรับขยะมูลฝอย
แต ละประเภทตามจำนวนจ �ดท ี ่กำหนดไว   
(ควรใชถุงใสใสขยะ) เพ�่อใหสามารถมองเห็นขยะ
ที ่อยู ภายในถุงวาคัดแยกถูกประเภทหร�อไม
และปองกันความปลอดภัยจากวัตถุอันตรายอ่ืนๆ



          อาสาสมัครที่สนใจเขารวมกิจกรรม
สามารถลงทะเบียนผานระบบคอมพ�วเตอร 
และลงทะเบียนแบบบันทึกมือ 

          รับฟ�งการเตร�ยมความพรอมในการปฏิบัติงาน
จากเจาหนาท่ีในประเด็นขยะมูลฝอยท่ีเกิดข�น้ภายในงาน 
จ�ดปฏิบัติหนาที่ บทบาทและหนาที่ของอาสาสมัครฯ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เทคนิคการสื ่อสาร 
เชิญชวนประชาชนใหคัดแยกขยะ การรายงานผล
การปฏิบัติงาน

1.

2.

3.          อาสาสมัครประจำจ�ดรองรับขยะ 
ทำหนาที่รณรงคเชิญชวนประชาชน
ผูมารวมงาน รวมกันคัดแยกขยะ 
โดยใชเวลาปฏิบัติงาน ประมาณ 1–2
ชั่วโมง ทั ้งนี ้ข� ้นอยูกับความพรอม
ของรางกายของอาสาสมัครแตละคน 
(ดวยความสมัครใจ)
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           เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ�นแลว นำอุปกรณตางๆ 
สงมอบคืนแกเจาหนาที่พรอมทำแบบประเมินกิจกรรม 
เพ� ่อรวบรวมขอเสนอแนะตางๆ เพ� ่อนำไปปรับปรุง
กิจกรรมในโอกาสตอไป

          ขยะแตละประเภทที่ถูกคัดแยกไว จะถูกนำไปจัดการตามประเภท ไดแก

ขยะอินทร�ยหร�อเศษอาหารนำไปทำปุยหมัก หร�ออาหารสัตว 
ขยะร�ไซเคิล นำไปจำหนาย ขยะทั่วไป นำไปฝงกลบอยางถูกตอง
ตามหลักว�ชาการ
          นอกจากนี้ เจาหนาที่จะมีการบันทึก
จำนวนอาสาสมัครที ่เข ารวมกิจกรรม
ในแตละวัน พรอมทั้งบันทึกปร�มาณขยะ
แตละประเภทที่เกิดข�้นในแตละวัน

4.
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สนามหลวงโมเดล 
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จิตอาสาปฏิบัติกิจกรรม ณ จ�ดทิ�งขยะ
รวมกับเจาหนาที่

เมื่อปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเสร็จแลว
ใหนำปายคลองคอคืน

ใหกับเจาหนาที่ ณ จ�ดลงทะเบียน

ใหความรู
   การคัดแยกขยะที่ถูกตอง

แจกอุปกรณ
ประสานงาน

จัดการจ�ดแยกขยะ
รวมกับเจาหนาที่ กทม.

จุดลงทะเบียน

ปายคลองคอ

ณ มณฑลพ�ธีทองสนามหลวง
กรุงเทพมหานคร

รวมกันเปนจิตอาสา “ทำดีเพ�่อพอ” งานพระราชพ�ธีถวายพระเพล�งพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ�ตร

ฝายอบรม ฝายสนับสนุน ฝายบร�หาร



        จิตอาสาดานส��งแวดลอม เกิดข�้นจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอม โดยกรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม รวมกับศูนยประสานงาน
อาสาสมัคร (Volunteers for Dad) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร และกรุงเทพมหานคร 
ดำเนินโครงการ “ทำดีเพ�่อพอ จิตอาสารณรงคคัดแยกขยะ” มีภารกิจหลัก
ในการจัดการขยะบร�เวณพ�้นที ่ทองสนามหลวงและรอบพระบรมหาราชวัง 
โดยการดำเนินโครงการ “ทำดีเพ� ่อพอ จิตอาสารณรงคคัดแยกขยะ” 
มีประชาชนและอาสาสมัครเขารวมเปนจิตอาสารณรงคคัดแยกขยะเปนจำนวนมาก 
ทำใหเกิดระบบการคัดแยกขยะที่ถูกตอง และชวยลดปร�มาณขยะที่จะนำไปกำจัด 
อีกท้ังสามารถนำขยะไปใชประโยชนตอไดมากท่ีสุด กลายเปนระบบการจัดการขยะ
ที่ทุกคนมีสวนรวม “สนามหลวงโมเดล” ประสบความสำเร็จจากจิตอาสาและ
การมีสวนรวมของทุกคน และสามารถขยายผล สนามหลวงโมเดลสูตนแบบ
การจัดกิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะและสิ�งแวดลอมทั่วประเทศ

จิต  อาสาพัฒนา
สิ่งแวดล�อม

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ขยะอินทรีย� ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายขยะทั่วไป



     ก�อนการจัดงาน จะมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
เพ�่อขอความรวมมือประชาชนที่จะเขารวมใหชวยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เชน การใหประชนพกพากระติกน้ำดื่มสวนตัวมา 
และขอความรวมมือพอคาแมคาที ่มาจำหนายสินคาไมใหใช
กลองโฟม เปลี่ยนมาใชภาชนะที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม เพ�่อเปน
การลดขยะตั้งแตตนทางกอนเขารวมกิจกรรม

ทำดีเพื่อพ�อ                จิต  อาสาคัดแยกขยะ

สนามหลวงโมเดล :

               การดำเนินงานจิตอาสาดวยแนวคิด กอน - ระหวาง - หลัง จิตอาสา
รณรงคคัดแยกขยะจะเสร�มสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
ที่ถูกตองใหกับประชาชนที่มารวมพ�ธีถวายความอาลัยและกราบพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพ�ตร ณ บร�เวณมณฑลพ�ธีทองสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง 

รูปแบบการจัดกิจกรรมของสนามหลวงโมเดล 

     ระหว�างการจัดงาน จิตอาสารณรงค
คัดแยกขยะ จะประชาสัมพันธใหความรูสำหรับ
จ�ดคัดแยกขยะวาอยูตรงไหน มีการคัดแยกขยะ
ที่ถูกตองอยางไร จ�ดบร�การน้ำดื่มแบบเติมเอง 
กอใหเกิดการคัดแยกขยะที่ถูกตอง ชวยลด
ปร�มาณขยะกอนนำไปกำจัด

     หลังการจัดงาน ขยะที่ผานการคัดแยกกอนทิ�งอยางถูกว�ธี สามารถ
กลับเขาสูกระบวนการร�ไซเคิลไดมากข�้น ขยะประเภทอื่น เชน เศษอาหาร 
ถูกนำไปใชประโยชนตอ

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ขยะอินทรีย� ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายขยะทั่วไป
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1.

2.

3.

“ทำดีเพื่อพ�อ                จิต  อาสารณรงค�คัดแยกขยะ”
ขั้นตอนการเป�นจิตอาสา
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ลงทะเบียนจิตอาสา
ลงทะเบียนจิตอาสา ณ หอประชุมศร�บูรพา
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

จิตอาสาเขารับการอบรมเบ้ืองตนในการจัดการขยะภายในบร�เวณมณฑลพ�ธีทองสนามหลวง 
โดยเจาหนาที่กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม เพ�่ออบรมใหความรู ซึ่งจิตอาสาจัดการขยะ
ในพ�ธีถวายความอาลัยและกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ�ตร ณ บร�เวณพระบรมมหาราชวัง จะมีดวยกัน 
2 รูปแบบคือ จิตอาสาประจำจ�ด และจิตอาสาเคลื่อนที่

รับอุปกรณเพ�่อไปปฏิบัติหนาที่ โดยอุปกรณสำหรับการเปนจิตอาสา 
“ทำดีเพ�่อพอ จิตอาสารณรงคคัดแยกขยะ” จะมีปายคลองคอ 
ซึ่งจะบอกประเภทของขยะ สติกเกอรจิตอาสาคัดแยกขยะ ถุงมือ 
พรอมถายรูปเปนที่ระลึกกอนลงมือปฏิบัติหนาที่

จิตอาสาเขารับการอบรมเบื้องตน

รับอุปกรณเพ�่อไปปฏิบัติหนาที่ 



4.

5.
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ขยะอินทรีย� ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป

การคืนอุปกรณ 
การคืนอุปกรณ หลังจากที่จิตอาสา
ปฏิบัติหนาที่เสร็จจะตองนำอุปกรณมาคืน 
พรอมกับทำแบบประเมินความพ�งพอใจ
ในการปฏิบัติหนาที ่ เพ� ่อยกเลิกภารกิจ 
เพ�่อที่จะใหทีมจิตอาสาชุดใหมเขาปฏิบัติ
หนาที่แทน

ลงประจำจ�ดคัดแยกขยะ
ลงประจำจ�ดคัดแยกขยะ สำหรับทีมจิตอาสา
ประจำจ�ด และเดินรอบๆบร�เวณทองสนามหลวง 
และพระบรมมหาราชวัง สำหรับทีมจิตอาสา
เคลื่อนที่ เพ�่อปฏิบัติหนาที่ แตละทีมจะใชเวลา
ในการเปนจิตอาสาตามความสมัครใจ 1- 2 
ชั่วโมงหร�อมากกวา

ขอความอนุเคราะหตอบแบบประเมิน
กิจกรรม “ทำดีเพื่อพอ” จิตอาสารณรงคคัดแยกขยะ

ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

***สามารถดาวนโหลดแบบประเมินไดที่***

จุดทิ้งน้ำแข็ง/หลอด
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จิตอาสาคัดแยกขยะ
งานอุ�นไอรัก คลายความหนาว

“สายน้ำแห�งรัตนโกสินทร�”

               การจัดการขยะมูลฝอยและส��งแวดลอม โดยประยุกตใช
หลักการจัดการขยะ 3Rs และกิจกรรมจิตอาสาคัดแยกขยะ สามารถดำเนินการได
ตามขั้นตอนดังนี้ 

               งานอุนไอรักคลายความหนาว ป 2562 มีการจัดกิจกรรมโดยนำรูปแบบ
ของสนามหลวงโมเดล มาใชในการจัดงาน ภายในงานมีการจัดตั้งจ�ดสำหรับ
ทิ�งและคัดแยกขยะ มีการรับสมัครจิตอาสาเพ�อ่ปฏิบัติหนาท่ียืนประจำจ�ดคัดแยกขยะ
แตละจ�ด และประชาสัมพันธใหประชาชนที่มารวมงาน คัดแยกขยะกอนทิ�งใหถูกถัง 

ภายในงานมีการแบงขยะ 3 ประเภทคือ
1. 2. 3.ขยะเศษอาหาร

àÈÉÍÒËÒÃ
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ขยะร�ไซเคิล ขยะทั่วไป
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งานกาชาดประจำป� 2562

              จากการทำกิจกรรมพบวาประชาชนใหความสนใจเขารวมเปนจิตอาสาจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ�งแวดลอมในงานกาชาดกวา 1 พันคน ชวยรณรงคใหความรูและกระตุน
การคัดแยกขยะ การใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม ใชถุงผาแทนถุงพลาสติกหูหิ�ว 
ซึ ่งประชาชนตางชื ่นชมและใหความรวมมืออยางดี ขยะที ่ตัดแยกแลวสามารถนำไป
ใชประโยชนตอได โดยขยะร�ไซเคิลนำไปเขากระบวนการร�ไซเคิล ขยะอินทร�ยถูกนำไปทำ
ปุยอินทร�ยโดยเคร�อ่งผลิตปุยไบโอไดเจสเตอร ขยะท่ัวไปไดรับการรวบรวมและนำไปจัดการ
อยางเหมาะสมไมปะปนกับขยะประเภทอื่น

จุดทิ้งน้ำแข็ง/หลอด

Green ModelFair

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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                                                  ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสงเสร�มการจัดการขยะ
และสิ�งแวดลอมในงานกาชาดประจำป 2562 โดยความรวมมือกันของสภากาชาดไทย 
สำนักสิ�งแวดลอมกรุงเทพมหานคร กรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น จ�ฬาลงกรณ
มหาว�ทยาลัย และกรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม สงผลใหการจัดการขยะมูลฝอย
โดยใชกิจกรรมอาสาสมัครคัดแยกขยะ ไดรับความสนใจและนำไปประยุกตใชมากข�้น 
เนื ่องจากเปนกิจกรรมสงเสร�มการสรางความรู จิตสำนึกและการมีสวนรวมในการ
รักษาสิ�งแวดลอมของประชาชนไดเปนอยางดี
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งานประเพณีว�ถีไทยใสใจสิ�งแวดลอม
ประเพณีเตียวขึ้นดอย

เส�นทางบุญ..ปลอดขยะ  

               เปนประเพณีที่ถูกจัดข�้นเปนประจำทุกป กอนวันว�สาขบูชา 1 คืน 
ในทุกปมีผู เขารวมกิจกรรมเปนจำนวนมาก รวมถึงผู ที ่มารวมทำบุญ
จัดต้ังโรงทานแจกอาหารและเคร�อ่งด่ืมใหแกผูท่ีเขารวมกิจกรรม ตลอดเสนทาง
ข�้นดอยสุเทพ สงผลใหเกิดขยะเปนจำนวนมาก จึงมีแนวคิดการจัดกิจกรรม
ปลอดขยะ เพ�่อสงเสร�มใหประเพณีเตียวข�้นดอย มีการจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ และปลุกจิตสำนึกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ใหผูรวมงานทุกคน
รูสึกเปนเจาของงานรวมกัน ชวยกันลดขยะตนทาง คัดแยกขยะใหถูกท่ีถูกทาง 
     เพ�่อใหสมกับงานประเพณีเตียวข�้นดอยที่ดีงาม เสนทางบุญปลอดขยะ 
         โดยนำรูปแบบสนามหลวงโมเดลมาใช
            ในการดำเนินกิจกรรม

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ข�้นดอยปนี้ บมีขยะ

เตียวข�้นดอย 24 พ.ค. 60

ข�้นดอยปนี้ บมีขยะ

เตียวข�้นดอย 24 พ.ค. 60

ขึ้นดอยปนี้ บมีขยะ
เตียวขึ้นดอย 24 พ.ค. 60

ขึ้นดอยปนี้ บมีขยะ
เตียวขึ้นดอย 24 พ.ค. 60

ขึ้นดอยปนี้
บมีขยะ

เตียวขึ้นดอย
24 พ.ค. 60

ขึ้นดอยปนี้
บมีขยะ

เตียวขึ้นดอย
24 พ.ค. 60
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               จัดข�้นบนเนื้อที่ 25 ไร ภายในสวนไมงามร�มน้ำกก โดยไดทำการเนรมิต
สวนสวยแหงนี้ใหเปนที่รวมไมดอกนานาพันธุ ทั้งดอกไมพ�้นเมือง และดอกไม
เมืองหนาวท่ีหาชมไดยาก รวมท้ังสวนกลวยไมแสนสวย และไมดอกไมประดับตางๆ 
ดำเนินกิจกรรม ดวยรูปแบบจัดการขยะที ่เกิดข� ้นภายในงาน ภายใตแนวคิด 
“เล�กกลองโฟม ลดพลาสติก ใชถุงผา” 
               โดยรวมมือกับ บร�ษัทวงษพาณิชย จัดการขยะภายในงาน มีการจัด
จ�ดสำหรับคัดแยกทิ�งขยะ และเจาหนาท่ีจิตอาสา อาสาสมัคร รณรงคประชาสัมพันธ

จุดทิ้งขยะ

จุดทิ้งน้ำแข็ง/หลอด

จุดทิ้งขยะ

จุดจัดการขยะ
มหกรรมดอกไมอาเซียนเชียงราย 2

เลิกกลองโฟม ลด
พลาสติก

กิจกรรม
ดอกไม�อาเซียนเชียงราย

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม

จิตอาสา ลด คัดแยกขยะที่ตนทาง 49



 
       เปาหมาย ของการรณรงคพายเร�อเก็บขยะ ไมเพ�ยงลดขยะในแมน้ำลำคลอง แตตองการ
ใหขยะเปนศูนย ผานการลดการใช เลิกทิ�งขยะ สรางความตระหนักรูและนำไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมกำจัดขยะอยางถูกว�ธี ซึ่งจะชวยลดปร�มาณขยะในแมน้ำลำคลอง ไมใหไหลลงสูทะเล
และเปนภัยตอสัตวน้ำอีกตอไป ขยะที่ผานการคัดแยกทั้งหมด ถูกนำไปกำจัดอยางถูกว�ธี 

กิจกรรม
พายเรือเพื่อเจ�าพระยา

เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ�าวไทย

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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         “โครงการพายเร�อเพ�อ่เจาพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอาวไทย”  
จัดข�้นโดยมีวัตถุประสงคเพ�่อลดปร�มาณขยะในแมน้ำ รวมถึงรณรงค สรางความตระหนักและ
จิตสำนึกใหคนไทยเลิกทิ�งขยะลงแมน้ำเพ�่อการอนุรักษแมน้ำลำคลอง โดยเฉพาะแมน้ำเจาพระยา
ซึ ่งเปนแมน้ำสายหลักของประเทศไทย ประชาชนและจิตอาสารวมกันเก็บขยะตามเสนทาง 
และนำข�น้จากแมน้ำใหชาวบานไดเร�ยนรูว�ธีการคัดแยกขยะอยางถูกว�ธี โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร. ที่ผานการอบรมเร�่องการคัดแยกขยะกวา 400 คน เปนผูใหความรู เปาหมายของการ
รณรงคพายเร�อเก็บขยะ ไมเพ�ยงลดขยะในแมน้ำลำคลอง และตองการใหขยะลดลงเหลือศูนย 
ผานการลดการใช เลิกทิ�งขยะ สรางความตระหนักรูและนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
กำจัดขยะอยางถูกว�ธี ซึ่งจะชวยลดปร�มาณขยะในแมน้ำลำคลอง ไมใหไหลลงสูทะเลและเปนภัย
ตอสัตวน้ำอีกตอไป ขยะที่ผานการคัดแยกทั้งหมด จะถูกนำไปกำจัดอยางถูกว�ธี 
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กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม

ถุงพลาสติก
118.2 กิโลกรัม

223.5 กิโลกรัม

155.1 กิโลกรัม

125.2 กิโลกรัม

12.1 กิโลกรัม

35 กระปอง พบทุกจังหวัด

*จากทั้งหมด 10 จังหวัด

พบ 8 จังหวัด

พบ 5 จังหวัด

29 อัน

20 หลอด

ที่นอนฟองน้ำ

โฟม

ขวดพลาสติก

กระปองอลูมิเนียม

ยาฆาแมลง

ไฟแช็ค

หลอดไฟ

ซากพืช

ซากสัตว

เศษอาหาร

ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะอินทรีย

SP
RA
Y

205.3 กิโลกรัม

ขวดแกว
อันดับ

1
อันดับ

2
อันดับ

3

2



ทำบุญใส�ใจสิ่งแวดล�อม

               วันสำคัญทางพระพ�ทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันว�สาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเขาพรรษา และวันออกพรรษา พ�ทธศาสนิกชนชาวไทย จะออกไปทำบุญตักบาตร และทำกิจกรรม
ที่วัด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำบุญ ชวยลดปญหาใหกับสิ�งแวดลอม และลดภาระใหกับ
ทางวัดในการจัดการขยะ ดวยการพกถุงผา หิ�วตะกรา ป�นโตมาทำบุญ งดใชถุงพลาสติก 

¶Ø§¾ÅÒÊµÔ¡ ¢Ç´¹éÓ¾ÅÒÊµÔ¡ 
¨Ò¡¡ÒÃ·ÓºØÞµÑ¡ºÒµÃ ËÕºË‹Í¾ÅÒÊµÔ¡ ¶Ø§¾ÅÒÊµÔ¡

¨Ò¡¡ÒÃ¶ÇÒÂÊÑ§¦·Ò¹
Å´ §´ãªŒ¶Ø§¾ÅÒÊµÔ¡
·ÕèÁÒ¡à¡Ô¹¤ÇÒÁ¨Óà»š¹

àÁ×èÍãÊ‹ºÒµÃ

ขยะในวัดมีปริมาณเฉลี่ยถึง 50-60 กก. /วัน
และจะเพิ่มขึ้นอีกเป�นเท�าตัวเมื่อมีการจัดงานต�างๆ

               การชวยกันดูแลรักษาความสะอาดในบร�เวณวัด เชน การกวาดลานวัด การลางหองน้ำ
การจัดการขยะในวัด ยังถือไดวาเปนการทำบุญที่ไดอานิสงสที่ยิ�งใหญ และเปนการชวยกัน
สรางสภาพแวดลอมที่ดีในพ�้นที่สาธารณะใหผูอื่นไดเขามาใชประโยชนรวมกันอีกดวย

ทำบุญให�ได�บุญ 
ทำบุญลดขยะ  เราทำได�

Snack

Choco

Å´ §´ãªŒ¶Ø§¾ÅÒÊµÔ¡
·ÕèÁÒ¡à¡Ô¹¤ÇÒÁ¨Óà»š¹

àÁ×èÍãÊ‹ºÒµÃ

ãªŒ¶Ø§¼ŒÒ µÐ¡ÃŒÒãÊ‹¢Í§
·ÓºØÞËÃ×Í¶ÇÒÂÊÑ§¦·Ò¹

Å´ËÕºË‹Í¾ÅÒÊµÔ¡
·Õè¿Ø†Áà¿„ÍÂ
ã¹¡ÒÃ¶ÇÒÂÊÑ§¦·Ò¹

ãªŒ»�›¹âµ ãºµÍ§
Ë‹ÍËÃ×ÍºÃÃ¨ØÍÒËÒÃ

¶ÇÒÂ¾ÃÐ

ขยะอินทรีย� ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายขยะทั่วไป

·Ôé§¢ÂÐãËŒ¶Ù¡·Õè áÂ¡¢ÂÐãËŒ¶Ù¡¶Ñ§
àÁ×èÍà¢ŒÒÇÑ´·ÓºØÞ
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ประเพณี
“จะนองจองได”

บิณฑบาตลดขยะ

                                                   ประเพณีทองถิ�นของชุมชนบานระเบิกขาม 
จังหวัดบุร�รัมย เปลี่ยนว�ถีชีว�ตดวย “ป�นโตบุญ” การจัดงานบุญตางๆ
ในหมูบาน เจาภาพจะมีการนำอาหารแจกจายใหกับแขกที่มาชวยงาน 
เพ�่อเปนการขอบคุณ แขกที่ไปรวมงาน จะหิ�วป�นโต
ติดไปดวย เพ�่อใสอาหารกลับบานแทนการใช
ถุงพลาสติก 

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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               การจัดการขยะที่ตนทางของ วัดปาบุก 
จังหวัดลำพ�น พระสงฆบิณฑบาตดวยตูกับขาวเคลื่อนที่ 
เพ�่อรับอาหารที่ชาวบานนำมาใสบาตร ลดการใชโฟม
และถุงพลาสติกบรรจ�อาหาร



ถึงแก�นธรรมะผ�านขยะพลาสติก 
               โดยการมีส�วนร�วมของชุมชน

               โครงการแปรรูปขวดพลาสติกเหลือใชใหกลายเปน “จีวรร�ไซเคิล” 
เพ�อ่ลดโลกรอนและสอนผูคนใหเขาถึงแกนธรรมะผานขยะพลาสติก พระมหาประนอม 
ธัมมาลังกาโร เจาอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ แกปญหาขยะในชุมชน 
และพัฒนาว�ถีชีว�ตความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีข�้น

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ขวดพลาสติก 15 ใบ
สามารถผล�ต

จีวรร�ไซเคิลได 1 ผืน
x15

ที่มาขอมูล : วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

คนในชุมชนนำมวนผามาตัดเย็บเปนจีวร
เพ�่อจัดจำหนายสงใหรานสังฆภัณฑ

และตัวแทนจำหนายตางๆ 
ทำใหเกิดรายไดและการจางงานในชุมชน

วัดทำหนาที่เปนในการเก็บรวบรวม
ขยะร�ไซเคิล (ขวดพลาสติก)

นำมาทำความสะอาดและอัดเปนกอน
เพ�่อลดขนาดงายตอการขนสง 

และสงตอใหขั้นตอนกลางน้ำ

ภาคเอกชน นำกอนพลาสติก
เขาสูกระบวนการ Upcycling

ผลิตเปนมวนผา แลวสงมวนผา
ใหปลายน้ำ

ตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ



               การจัดงานศพ เปนการจัดงานเพ�อ่ไวอาลัย และแสดงความเคารพ
ผูเสียชีว�ตเปนคร้ังสุดทาย งานศพสวนใหญ มักใชพวงหร�ดดอกไมสด เม่ือเสร็จงาน
พวงหร�ดพวกนี้ก็ถูกนำไปทิ�ง กลายเปนขยะ ในปจจ�บันมีการนำของใชตางๆ 
มาประดิษฐเปนพวงหร�ด เพ�อ่ใหนำไปใชประโยชนได เชน ผาหม พัดลม ชอน เปนตน 
ขณะท่ีวัดมีนโยบายการจัดงานเพ�อ่ลดคาใชจาย และลดขยะท่ีเกิดข�น้จากการจัดงาน

งานศพเรียบง�าย
ลดขยะ ลดภาระการจัดการขยะในวัด

กำหนดวันจัดพ�ธีใหนอยลง เปน 3 คืนหร�อไมเกิน 5 คืน
งดรับพวงหร�ด 
งดเล�้ยงอาหารวาง ในเวลาสวดพระอภิธรรมกลางคืน
งดดอกไมถวายพระในงานศพ

ËÃÕ´¹ÒÌ¡Ò
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      อาจเลือกสถานที่ที่คูบาวสาวมีความทรงจำรวมกัน สถานที่ที่ทำใหรูสึกผอนคลาย 
สามารถเลือกสถานที่จัดงานแบบใกลชิดธรรมชาติ  Outdoor อาจจะเปนฟารม, สวน, 
ทุงหญา หร�อลานกวางใตตนไมใหญสักตน สำหรับคนท่ีสะดวกจัดงานในเมืองก็สามารถ
เลือกรานอาหารที่มีสไตลการจัดรานบรรยากาศธรรมชาติได แตที่สำคัญ ควรคำนึง
ถึงการเดินทางของบาวสาว และแขกที่มารวมงานเพ�่อประหยัดเวลาประหยัดพลังงาน 
ชวยกันลดโลกรอนได

      การดแตงงานที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอมควรใช
กระดาษร�ไซเคิลหร�อวัสดุจากธรรมชาติ เชน ใบไม 
กระดาษสาที ่ทำจากจากกระดาษเหลือใช มาทำ
การด DIY ถาหากใชหมึกพ�มพร ักษโลก เช น 
หมึกพ�มพจากถั ่วเหลือง (Soy Ink) หมึกพ�มพ
จากน้ำมันพ�ช (Vegetable Ink) ก็จะปลอดภัย
ทั้งผูใหผูรับและสิ�งแวดลอม
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รักษ�โลกแบบ
งานแต�ง
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           DIY ชอดอกไมเอง เลือกดอกไม ใบไมที่หาไดในประเทศไทย นำมาจัดชอใหสวยงามตามชอบ 
หลังจากเสร็จงานสามารถนำมาทำเปนดอกไมแหงประดับบานหร�อเก็บเปนที่ระลึกได 
           ของตกแตงภายในงานควรเปนตนไม ดอกไมที่หลังจากเสร็จงานแลวสามารถนำไปปลูก
เพ�่อประดับตกแตงบานไดดวย



          อาหาร/เคร� ่องดื ่มแบบ Farm-to-Table คือการที ่ผู ผลิต
หร�อเกษตรกร นำพ�ชผักที่ปลูกข�้นเองหร�อเนื้อสัตวที่ไดจากฟารม 
ที่เลี้ยงดูแบบไรสารเคมีนำมาปรุงแลวเสิรฟใหกับลูกคา มีความสดใหม 
ดีตอสุขภาพ และบรรจ�ในภาชนะที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม
หร�อวัสดุธรรมชาติ

          การเลือกของชำรวยรักษโลก ทำใหผูที่รวมงานสามารถนำไปใชประโยชน
ตอได เชน ป�นโต ถุงผา ชอนสอม แกวน้ำ ตนไม หร�ออุดหนุนสินคาจากชุมชน
บานเกิด ในทองถิ �นสถานที ่ที ่ค ู บ าวสาวพบรักกัน เปนการชวยสงเสร�ม
ผลิตภัณฑทองถิ�น สรางรายไดใหชุมชนดวย 

ÍÒËÒÃ/à¤Ã×èÍ§ ×́èÁ
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ที่มาขอมูล : กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม, www.indigobride.com

            ไอเดียชุดแตงงานสำหรับคูบาวสาวรักษโลกมีมากมาย หลากหลาย
รูปแบบไมวาจะเปนชุดแตงงานว�นเทจ ชุดแตงงานมือสอง การเชาชุดแตงงาน 
หร�อชุดแตงงานที่คุณแมเราเก็บไว หร�อเราสามารถเลือกชุดแตงงานเขากับ
ธีมงานไดเอง โดยตัดเย็บชุดแตงงานจากวัสดุที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม 
หร�อผายอมสีธรรมชาติจากทองถิ�น เชน ผาคอตตอน ผาทอมือ นอกจาก
จะเปนการสนับสนุนสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม แลวยังเปนการประหยัด
คาใชจายอีกทางหนึ่งดวย
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                กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ�งแวดลอม ดังที่ไดยกตัวอยาง
มาขางตน เปนเพ�ยงสวนหนึ่งที่มีการนำองคความรูดานการจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ�งแวดลอม บูรณาการรวมกับกิจกรรมจิตอาสา 
เพ�่อบร�หารจัดการสิ�งแวดลอมในงานที่มีการรวมตัวของประชาชน
จำนวนมาก ซึ่งรูปแบบการดำเนินการนี้ สามารถประยุกตใชกับงาน
ไดทุกระดับเชน งานกีฬา งานสังสรรคร�่นเร�ง กิจกรรมทางศาสนา 
เปนตน 

การขยายผล
กิจกรรม
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การรวมกันวางแผนที่ดี รอบคอบ และมีเปาหมายที่ชัดเจน
การประชาสัมพันธใหทุกคนที่เกี่ยวของ เขาใจแนวทาง
ว�ธีการดำเนินงานอยางถูกตอง เพ�่อดำเนินการได
อยางราบร�่นและไปในทิศทางเดียวกัน
การจัดเตร�ยมอุปกรณ ว�ธีการจัดการคัดแยก 
การเก็บขนสงตออยางเปนระบบ รวมทั้งกำหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
การวางมาตรการ แนวทางและว�ธีการที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
การตรวจสอบติดตาม ประเมินว�เคราะหการดำเนินงานแตละวันอยางตอเน่ือง 
เพ�่อนำปญหาอุปสรรคขอขัดของตางๆ มาแกไขพัฒนากิจกรรม
การประยุกตใชหลักการจัดการขยะ 3Rs 
และกิจกรรมอาสาสมัครมาใชในการจัดการขยะมูลฝอย  

ป�จจัยสู�ความสำเร็จ
ในการทำกิจกรรม

1.
2.

4.
5.

6.

3.
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               การจัดงานที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม 
จะประสบความสำเร็จไดนั้น จำเปนตองอาศัย
ความรวมมือจากผูท่ีเก่ียวของทุกสวน เน่ืองจาก
ทุกคนมีสวนในการสรางขยะ หากไมรวมมือกัน
จัดการ จะไมสามารถจัดการปญหาได ซึ่งปจจัย
แหงความสำเร็จในการจัดงานที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม
สามารถสรุปไดดังนี้ 



ความรูดานการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs ไดรับการเผยแพร ไปสูประชาชน
สรางความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมในการรักษาสิ�งแวดลอมใหกับประชาชน 
สงเสร�มการเสียสละเพ�อ่สวนรวม ผานกิจกรรมอาสาสมัครจัดการขยะมูลฝอย
และสิ�งแวดลอม ชวยทำใหเห็นวาการจัดการขยะ ไมใชเร�่องนารังเกียจ 
ไมใชหนาที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แตทุกคนตองชวยกัน 
เปนการขยายผลกิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะและสิ�งแวดลอม จากสนามหลวงโมเดล 
งานอุนไอรักและงานกาชาด ไปสูกิจกรรมสรางสรรคอ่ืนๆ ของประชาชน 
สรางการทำงานรวมกันเปนหมูคณะ สรางเคร�อขายสิ�งแวดลอม และอาสาสมัคร 
ผูมีใจทำดีเพ�่อสวนรวมโดยไมหวังผลตอบแทน 

ประโยชน�ที่ได�รับ
       จากการทำกิจกรรม

จิต  อาสาพัฒนาสิ่งแวดล�อม
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          การเปนจิตอาสา ไมวาจะเปนปฏิบัติหนาท่ี
ในดานใด ทุกคนลวนมีจิตใจของการเปนผูให
และผูเสียสละ จิตอาสาดานสิ�งแวดลอม 
เปนการชวยเหลือดวยแรงกาย แรงสมอง และ  

เวลาใหกับสวนรวม เพ�่อรับผิดชอบตอสิ�งแวดลอมรอบตัว ในสังคมปจจ�บัน 
การจัดกิจกรรมตนแบบของจิตอาสาดานสิ�งแวดลอม “สนามหลวงโมเดล” 
ถือเปนตนแบบที่ประสบความสำเร็จ สำหรับการจัดการขยะในการจัดกิจกรรม
ขนาดใหญ ที ่ม ีประชาชนเขารวมกิจกรรมเปนจำนวนมาก ภายใตแนวคิด 
“กอน-ระหวาง-หลัง” การจัดการขยะตั้งแตตนทาง เพ�่อลดปร�มาณขยะ
ท่ีจะเกิดข�น้ การจัดการขยะระหวางทางดวยการรณรงคใหความรูในการคัดแยกขยะ
ที่ถูกตองแกประชาชน นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน ใหลดการ
สรางขยะตั ้งแตกอนออกจากบาน และการคัดแยกขยะกอนทิ�ง สงผลใหการ
จัดกิจกรรมขนาดใหญไมมีขยะ เน่ืองจากขยะท่ีเกิดข�น้มีการคัดแยก และนำไปจัดการ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
          ปจจ�บันกรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม ไดจัดอบรมผูนำการเปล่ียนแปลง 
ลด คัดแยกขยะที่ตนทาง เพ�่อใหเปนตนแบบของจิตอาสาดานสิ�งแวดลอม ในดาน
การจัดการขยะท่ีตนทาง เพ�อ่ใหจิตอาสาตนแบบนำความรูท่ีไดไปถายทอดในจังหวัด 
และชุมชนของตนเอง ยิ�งมีจำนวนจิตอาสามากข�้นเทาไร จำนวนขยะก็จะนอยลง
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