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จุดการสาธิต

เลี้ยงไสเดือนดิน

          “ภาวะโลกรอน” คำคุนเคยที่ไดยินกันอยางแพรหลายในปจจุบัน 
ภาวะโลกรอนไมเพียงแตทำใหอุณหภูมิโลกเพ่ิมสูงข้ึนเทาน้ัน แตยังสงผลกระทบ
ตอฤดูกาล เกิดภาวะสุดขั้วของลมฟาอากาศ ภัยพิบัติ รวมทั้งการแพรระบาด
ของโรคตางๆ ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน สงผลกระทบตอระบบนิเวศ
และมนุษย ซึ่งสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกรอนนั้นมาจากการปลอย
กาซเรือนกระจกสูชั ้นบรรยากาศ เชน กาซคารบอนไดออกไซด กาซมีเทน 
กาซไนตรัสออกไซด เปนตน ที่เกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย  
          หนังสือ “วิถีชุมชน ลดขยะ ลดโลกรอน” เลมน้ี จะชวยสรางความตระหนัก
ความเขาใจเกี ่ยวกับภาวะโลกรอน ย้ำถึงสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแกไข
และนำเสนอตัวอยางกิจกรรมลดขยะ ลดโลกรอนของตนแบบชุมชนปลอดขยะ
ในโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
เพื่อสะทอนการมีสวนรวมของชุมชนในการลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดลอม 
ลดภาวะโลกรอนและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีสอดคลองกับวิถีชุมชน ซ่ึงสามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะมีสวนรวมในการลดขยะ ลดโลกรอน

ทักทาย
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ภาวะโลกร�อน
(Global Warming)
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     ภาวะโลกรอน (Global Warming) คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ย
ของผิวโลก และมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้น ซึ ่งเกิดจากกาซเรือนกระจก เชน 
กาซคารบอนไดออกไซด กาซมีเทน ฯลฯ สะสมอยูในชั้นบรรยากาศมีมาก
จนเกินสมดุล ซึ่งโดยปกติแลวกาซเหลานี้จะอยูในชั้นบรรยากาศของโลก 
หอหุมโลกเอาไวคลายๆ เรือนกระจกหรือ Greenhouse ทำหนาที่กรอง
ความรอนที่จะผานลงมายังพื้นโลก และในขณะเดียวกันก็เก็บกักความรอน
บางสวนเอาไว ทำใหโลกมีอุณหภูมิพอเหมาะสำหรับการดำรงชีวิต

oil oil

       ปจจุบันกาซเรือนกระจกมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน 
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมของมนุษย 
ทำใหรังสีจากดวงอาทิตยที่เคยสองมายังโลก 
ไมสามารถสะทอนกลับออกไปนอกโลกได 
เพราะถูกกาซเรือนกระจกที่มีปริมาณมากบดบัง 
เรียกสภาวะแบบน้ีวา ปรากฏการณเรือนกระจก   
(Greenhouse effect) เม่ือความรอนไมสามารถ
สะทอนกลับออกไปนอกโลก ก็ทำใหอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น เกิดเปนภาวะโลกรอน 
ยิ่งกาซเรือนกระจกมากเทาใดโลกก็จะรอนมากขึ้นเทานั้น
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเปนผลทางตรง

หรือทางออมจากกิจกรรมของมนุษย 
ที่ทำใหองคประกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป

นอกเหนือจากความผันแปรตามธรรมชาติ

          คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ย (Average Weather) 
ในพื้นที่หนึ่ง ลักษณะอากาศเฉลี่ยหมายความรวมถึง ลักษณะทั้งหมด
ที่เกี่ยวของกับอากาศ เชน อุณหภูมิ ฝน ลม เปนตน
          ในความหมายตามกรอบของอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ UNFCCC (United Nations Framework Convention 
on Climate Change)

การเปล�่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate change)
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สะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์
บางส่วนกลับออกไป

รังสีความร้อนบางส่วนผ่านชั้นบรรยากาศ
และหายไปในห้วงอากาศ
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       ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse effect) 
คือ การที่โลกถูกหอหุมดวยกาซเรือนกระจก ซึ่งตามธรรมชาติ
กาซเรือนกระจกเปนองคประกอบของชั ้นบรรยากาศโลก                       
กาซเหลาน้ีจะดูดซับคล่ืนความรอนไวในเวลากลางวัน แลวคอย ๆ 
แผรังสีความรอนออกมาในเวลากลางคืน
      ปรากฏการณนี้จะชวยรักษาอุณหภูมิของโลกไมใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนเกินไป ในทางกลับกันถาใน
ชั้นบรรยากาศโลกไมมีกาซเรือนกระจกจะทำใหอุณหภูมิบนโลก
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน เวลากลางวันรอนจัด ในขณะที่
เวลากลางคืนก็หนาวจัด

(Greenhouse effect)
ปรากฏการณ�เร�อนกระจก
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CH4

CH4

กาซเรือนกระจกที่ทั่วโลกใหความสำคัญ

 (Hydrofluorocarbons : HFCs)
กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน

        ใชเปนสารทำความเย็น โดยสวนมากจะใช
ในเครื่องปรับอากาศ

HFCs HFCs

CO2

 (Carbon Dioxide : CO2)
กาซคารบอนไดออกไซด

CO2

CO2
CO2

        เกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงฟอสซิล จำพวกน้ำมัน 
ถานหิน กาซธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
คมนาคมขนสง รวมถึงเกิดจากการเผาปา เปนตน เช้ือเพลิงเหลาน้ี
มีสารคารบอนเปนองคประกอบหลัก เมื ่อถูกเผาไหม
จะเกิดกาซคารบอนไดออกไซดลอยขึ้นสูชั้นบรรยากาศ

CH4

        เกิดจากการยอยสลายของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว 
เราสามารถพบกาซมีเทนตามธรรมชาติไดบริเวณพื้นที่ชุมน้ำ 
(Wetland) นอกจากนี้กาซมีเทนยังเกิดจากกิจกรรมตาง ๆ 
ของมนุษยดวย เชน กิจกรรมทางการเกษตร (การปลูกขาว,
เลี้ยงสัตว) การฝงกลบขยะมูลฝอยในบอขยะ การทำเหมืองแร
การผลิตถานหิน ฯลฯ  แมในชั้นบรรยากาศจะมีกาซมีเทนอยูนอย 
แตกาซชนิดนี้สามารถดูดซับความรอนไดมากกวา CO2 ถึง 25 เทา

กาซมีเทน
(Methane : CH4) 

HFCs

N2O
N2O

N2O
 (Nitrous oxide : N2O) 
กาซไนตรัสออกไซด

        เกิดจากการทำการเกษตร ปศุสัตว การยอยสลาย
ของซากพืชและซากสัตว และการใชปุยที่มีองคประกอบ
ของไนโตรเจน การเผาไหมเชื้อเพลิงในภาคพลังงาน ฯลฯ

N2O

N2O
อุตสาหกรรมผลิต

เสนใยไนลอน

N2O

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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กาซซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด

        นำมาใชเปนฉนวนไฟฟาปองกันการเกิดประกายไฟ
จากอุปกรณไฟฟาแรงสูง หรือนำมาใชเพื่อชวยระบายความรอน
จากอุปกรณไฟฟาแรงสูง และนิยมนำไปใชในกระบวนการ
ผลิตยางรถยนต กาซชนิดนี้ถูกระบุวาเปนกาซเรือนกระจก
ที่มีศักยภาพในการทำใหเกิดโลกรอนมากที่สุด มากกวา
คารบอนไดออกไซดถึง 22,800 เทา

(Sulfur hexafluoride : SF6) 

 (Nitrogen trifluoride : NF3) 
กาซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด

        เปนกาซที่พบมากในอุตสาหกรรมผลิตวงจรไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
หรือแผงวงจรขนาดเล็กสำหรับคอมพิวเตอร เชน โซลารเซลล จอแอลซีดี
ที่ใชในโทรทัศน และโทรศัพทมือถือ ฯลฯ

กาซเปอรฟลูออโรคารบอน

PFCs

(Perfluorocarbons : PFCs)
        พบในการหลอมอลูมิเนียม
และผลิตสารกึ่งตัวนำไฟฟา

กาซเรือนกระจกที่ทั่วโลกใหความสำคัญ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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       ในบรรดากาซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปลอยออกสูชั้นบรรยากาศโลก 
กาซคารบอนไดออกไซดมีปริมาณมากที่สุด ประมาณ 76 เปอรเซ็นต 
โดยแบงเปนกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ฟอสซิล เชน น้ำมัน กาซธรรมชาติ และถานหิน คิดเปน 65 เปอรเซ็นต 
และเปนกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจากการใชประโยชนท่ีดินและปาไม 
คิดเปน 11 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ กาซมีเทน 16 เปอรเซ็นต 
กาซไนตรัสออกไซด 6 เปอรเซ็นต และอีก 2 เปอรเซ็นต คือ 
กลุมกาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน เปอรฟลูออโรคารบอน 
ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด และไนโตรเจนไตรฟลูออไรด

65%11%

6% 2%

16%

กาซในกลุม
ฟลูออโรคารบอนไนตรัสออกไซด

มีเทน

คารบอนไดออกไซด
(ปาไมและการใชประโยชนที่ดิน)

คารบอนไดออกไซด
(เชื้อเพลิงฟอสซิล และอุตสาหกรรม)

ในช้ันบรรยากาศปริม
าณกาซเรือนกระจกแตละชนิด

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ในช้ันบรรยากาศปริม
าณกาซเรือนกระจกแตละชนิด

พฤติกรรม
มิตรกับส��งแวดล�อมให�เป�น

ปรับเปลี่ยน

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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แทนการซื้อออกมารับประทานขางนอก
เพราะจะชวยลดการใชถุงพลาสติก

และกลองโฟม

เพราะในกระบวนการผลิตน้ำประปานั้น
ตองใชพลังงานจำนวนมาก
เพื่อใหไดน้ำประปาที่สะอาด

เพราะกระบวนการผลิตเนื้อวัว
ปลอย CO2 มากกวา

เนื้อประเภทอื่น

นอกจากจะไดผัก ผลไม ที่สดใหม ยังชวยลดพลังงานที่เกิดจากการแชแข็ง 
และการขนสง เพราะในกระบวนการผลิตและขนสงอาหารแชแข็ง

ใชพลังงานมากกวาอาหารทั่วไปถึง 10 เทา

เพราะทั้งสองสิ่งนี้ผลิตมาจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี
และขั้นตอนการผลิตยังใชพลังงานแถมยังปลอย CO2

ที่สำคัญหากเราลดการใชพลาสติกและโฟมลง
ก็เทากับวาเราชวยลดปริมาณขยะ และลดการปลอย CO2 

ทางออมดวย ดังนั้นหันมาใชถุงผาแทนถุงพลาสติกกันเถอะ

ผักผลไม
จากสวนลุงนอย

ชุมชนบานคุยมะมวง

ผักปลอดสารพิษ

ชวยกันลดการใชถุงพลาสติก
และโฟมในชีวิตประจำวัน 

เลือกซื้อ หรือรับประทานอาหารในราน 

ชวยกันใชน้ำอยางประหยัด

เลือกซื้อพืช ผัก ผลไม ที่ผลิตในประเทศ

ลดการบริโภคเนื้อวัว

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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เพื่อทำใหขยะเหลานั้นงายตอการจัดการ
และลดการใชพลังงานในการกำจัด

การผลิตกระดาษเราตองสูญเสียทรัพยากรจำนวนมาก
ทั้งตนไมและพลังงาน หากเราลดการใชกระดาษ A4 1 รีม

ก็เทากับชวยลด CO2 ได 1.12 กิโลกรัม

เพราะใชแลวทิ้งทำใหเกิดขยะโดยไมจำเปน
หันมาใชจาน/แกวน้ำสวนตัว ดีกวา

 เพราะบรรจุภัณฑเหลานั้นจะกลายเปนขยะเมื่อเราไมนำไปใช
  และตองสิ้นเปลืองงบประมาณ และพลังงานจำนวนมาก

กระดาษหนาเดียว

กระดาษสองหนา

หลีกเลี่ยงการใชสินคาที่มีบรรจุภัณฑหลายชั้น

ชวยกันคัดแยกขยะ

ใชกระดาษใหคุมคาทั้งสองหนา
  และใชเทาที่จำเปน

ลดการใชจานกระดาษ
แกวน้ำกระดาษเทาที่จำเปน

เพราะการเผาขยะทำใหเกิดกาซเรือนกระจก
ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญของภาวะโลกรอน

ไมเผาขยะ



โดยสังเกตจากฉลากคารบอน
ที่ปรากฏอยูบนผลิตภัณฑ

เพื่อชวยลดขยะจากบรรจุภัณฑ

เชน ควรเลือกผลิตภัณฑที่ผลิตในทองถิ่น เพราะใชพลังงานในการขนสงนอยกวา 
หรือ เปนสินคาที่ผลิตจากวัสดุที่ยอยสลายได หรือ เปนวัสดุที่คงทน ใชงานไดนาน 

เพราะจะไมกลายเปนขยะไดงาย เปนตน

เพื่อลดวิถีการบริโภคที่เกินความจำเปน ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ที่ทำใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจก หันมาใชชีวิต

แบบพอดี พอประมาณ ใชเทาที่จำเปนใหความสำคัญ
กับการใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อลดการบริโภค

ที่เกินความจำเปน

น้ำยาซักผา
ชนิดถุงเติม

น้ำยาปรับผานุม

ชนิดถุงเติม

ของฝากจาก
จ. ระยอง

ผลไมอบแหง

ของฝากจาก
จ. อยุธยา

ขนมขาวตัง

เลือกซื้อผลิตภัณฑ
ที่สามารถซื้อมาเติมใหมได

ควรเลือกซื้อสินคาหรือบริการ
ที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกนอย

ในการซื้อสินคาควรพิจารณากอนวาตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ

สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากนอยแคไหน

ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำเนินชีวิต

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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เพราะตนไมใหญ 1 ตน สามารถดูดซับ CO2 9-15 กิโลกรัมตอป
และยังชวยลดอุณหภูมิรอบบานไดถึง 2-4 องศาเซลเซียส

ที่สำคัญยังชวยผลิตออกซิเจนใหกับเราดวย

เพราะเปนการบริโภคที่เกินพอดี 
บอยครั้งทำใหเหลือทิ้ง

เกิดขยะจากเศษอาหาร (Food Waste)

ชวยกันปลูกตนไมและดูแลรักษาปา

ลดการรับประทานอาหาร
แบบบุฟเฟต

เชน การทำโครงงานเกี่ยวกับการลดโลกรอน 
การเฝาระวังปริมาณน้ำฝน หรือระดับน้ำทะเล

ที่เพิ่มสูงขึ้นรวมกับชุมชน

ที่อาจสงผลกระทบกับชุมชนของตนเอง

ใชความรูความสามารถของนักเรียน
ในการเฝาระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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การเก็บขนขยะตองใชรถบรรทุก
ในการขนขยะไปกำจัดซึ่งจำเปนตองใช

น้ำมันที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

การเผาขยะ
(โดยเฉพาะขยะพลาสติก)

จะกอใหเกิดสารประกอบไฮโดรคารบอน
ที่เปนตัวการสำคัญของการเกิด

ภาวะโลกรอน

ขยะกับการเกิด
ภาวะ โลกร�อน

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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จะทำใหเกิดการหมักหมมของขยะ
โดยเฉพาะขยะอินทรียจะกอใหเกิดกาซมีเทน

ซึ่งมีศักยภาพทำใหเกิดภาวะโลกรอนมากกวา
คารบอนไดออกไซดถึง 25 เทา

ดังนั้น หากเราชวยกันลดปริมาณขยะ รู�จักการคัดแยกขยะ
หรือแมแตนำกาซชีวภาพที่เกิดจากขยะกลับมาใชประโยชนในรูปของพลังงาน

ก็จะชวยลดปญหาภาวะโลกรอนได เพราะนอกจากขยะบางชนิด
จะถูกหมุนเวียนกลับมาใชใหมแลวยังทำใหปริมาณขยะในบอฝงกลบลดลง
ซึ่งก็หมายถึงปริมาณการเกิดกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุของโลกรอน

ก็จะลดนอยลงตามไปดวย

การฝ�งกลบที่ไม�ถูกว�ธี

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ชุมชนบานทาใหม
หมูที่ 12 ตำบลลานบา อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน20



        ชุมชนบานทาใหม เปนชุมชนขนาดเล็ก ชาวบานมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย
ตามแบบสังคมเกษตรกรรม ทามกลางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ 
เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนอยางจริงจังเมื่อป  โดยการเปดเวทีรับฟงความคิดเห็น
ของชาวบาน นำไปสูการระดมความคิด สรางกิจกรรม
ความรวมมือ พั นางานดานสิ่งแวดลอมของทุกคน
ในชุมชน จนสามารถเปนตนแบบชุมชนปลอดขยะ 
(Zero Waste) ระดับประเทศ ในป 

ท ความรู�จักชุมชนบ�านท�าใหม�

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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        แนวทางการลดขยะมูลฝอยของชุมชนบานทาใหม  เนนกระบวนการมีสวนรวม
ของคนในชุมชน ตามแนวทาง ของ บวร  คือ บาน วัด โรงเรียน และไดรับการสนับสนุน
องคความรูจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งกิจกรรมของชุมชนมีความหลากหลาย
และเปนประโยชนตอคนในชุมชน

กิจกรรม ig Cleaning a
ทั้งหมูบาน เปนประจำทุกเดือน

กลุมเด็กและเยาวชนบานทาใหม
รักษสิ่งแวดลอม

ขวดแกวแยกสี

ขวดแกวสีชาขวดแกวสีเขียวขวดแกวสีขาวอลูมิเนียม

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล

กระดาษ

กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล

การมีสวนรวมและ
จิตอาสาจัดการขยะ

ในชุมชน

การมีสวนรวมและ

กิจกรรมการมีสวนรวมของคนในชุมชนบานทาใหม

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน22



กิจกรรมผลิตตะกราไมไผ
ทดแทนการใชถุงพลาสติก

กิจกรรมกองทน
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล

กลุมเยาวชนบานทาใหม

รักษสิ่งแวดลอม 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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        แนวทางการลดขยะมูลฝอยของชุมชนบานทาใหม 
เนนกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน ตามแนวทาง
ของ “บวร” คือ บาน วัด โรงเรียน และไดรับการสนับสนุน
องคความรูจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งกิจกรรมของ
ชุมชนมีความหลากหลายและเปนประโยชนตอคนในชุมชน

กิจกรรมลดขยะ ลดโลกรอนของชุมชนบานทาใหม

        ชุมชนบานทาใหม สรางการมีสวนรวมในการลดรับ ลดให 
ลดใชถุงพลาสติกผานกิจกรรมรานคาแลกแตม สงเสริมใหสมาชิก
ชุมชนนำถุงผา ตะกรามาใชใสของทดแทนถุงพลาสติก มีการ
สะสมแตมเพ่ือลุนรับโชค พรอมกับบันทึกสถิติการลดถุงพลาสติก 
และการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อใหสมาชิกชุมชนเห็นวา 
สิ่งเล็กๆ ที่รวมใจทำ มีสวนรักษโลกได

กิจกรรมร�านค�าแลกแต�ม

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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        นอกจากนี้ ยังมีการนำเสื้อเกามาตัดเย็บเปนถุงผา และทำตะกรา
จากเศษวัสดุ ถือเปนการใชประโยชนจากสิ่งของเหลือใชใหเกิดคุณคา
อีกดวย

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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        ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนบานทาใหม
ที่สืบทอดตอกันมายาวนานคือ การทำเครื่อง
จักสานไมไผ เน่ืองจากในชุมชนมีไมไผจำนวนมาก 
ซึ่งนอกจากสรางไดใหกับชุมชนแลว ยังมีสวน
ชวยในการลดใชถุงพลาสติก โดยในป  
ชาวบานสามารถสานตะกราไมไผและนำไปใช
ประโยชนจำนวน  ใบ เทียบเทากับ
การลดใชถุงพลาสติกได  กิโลกรัม 
และสามารถลดกาซเรือนกระจกได 

 กิโลกรัมคารบอน

ตะกร�าสานรัก �โลก

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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        ชุมชนบานทาใหม มีกิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอมหลากหลาย เนนกระบวนการ
มีสวนรวมของคนในชุมชน ตามแนวทางของบวร คือ บาน วัด โรงเรียน และ
ไดรับการสนับสนุนองคความรูจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงกิจกรรมของขุมชน
มีความหลากหลายและเปนประโยชนตอคนในชุมชน

กิจกรรมรัก าส��งแวดล�อมอื่น  ของชุมชนบ�านท�าใหม�

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน0 ที่มา  ชุมชนบานทาใหม จังหวัดเพชรบูรณ



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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        ชุมชนบานคุยมะมวง เปนชุมชนเกษตรกรรมขนาดกลาง 
ทามกลางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ มีผูนำเขมแข็ง 
ชาวบานใหความสำคัญและมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม
ของชุมชนอยางจริงจัง ตอเนื่องและเปนรูปธรรม

ทำความรู�จักชุมชนบ�านคุยมะม�วง

ชุมชนบานคุยมะมวง
หมูที่ 6 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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โรงเรียน

ภาครัฐ

เอกชน

จิตอาสา

วัด

บาน

        ชุมชนบานคุยมะมวง มีการกำหนดธรรมนูญหมูบานเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
ของชุมชน มุ งใหชุมชนมีความสะอาดนามอง และสงเสริมใหสมาชิกชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม ดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้

กิจกรรมความรวมมือของชุมชนบานคุยมะมวงเพื่อลดขยะ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน34



        มีกิจกรรมรณรงคการใชถุงผาแทนถุงพลาสติก สงเสริมการใช
ปนโตแทนกลองโฟม จดบันทึกสะสมแตมเพื่อเปนสวนลดในการซื้อสิ้นคา 
และลุนโชค

กิจกรรมร�านค�าปลอดโฟม
/ ใช�ถุงผ�าแลกแต�ม

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน 35



กิจกรรมคัดแยกขยะ เปล�่ยนเป�นบุญ 
        ชาวบานไดรับการสงเสริมความรู อุปกรณเพื่อคัดแยกขยะอยางถูกตอง 
นำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแลวไปจำหนายเพื่อนำเงินเขากองทุนหมูบาน 
        จัดกิจกรรมขยะบุญ กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะรอบหมูบาน
เปนประจำทุกเดือน และมีศูนยวัสดุรีไซเคิลประจำหมูบาน เพื ่อเปนจุดรวม
ขยะรีไซเคิลและเปนแหลงเรียนรู

กิจกรรมคัดแยกขยะ เปล�่ยนเป�นบุญ 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน36



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน 37



กิจกรรมส�งเสร�มการคัดแยกขยะ
และใช�ประโยชน�

        ทุกครัวเรือนจะมีจุดคัดแยกขยะทำจากวัสดุเหลือใชอยูบริเวณ
หนาบาน ตกแตงอยางสวยงาม เปรียบเสมือนเปนของประดับ
ที่สำคัญของแตละบาน เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย 
ขยะที่คัดแยกสามารถนำไปจัดการตอไดงาย 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน38



        มีกิจกรรมใชประโยชนจากวัสดุเหลือใช สรางกิจกรรมรวมกันของคนชุมชน 
สรางรายไดและเปนตัวอยางที่ดีในการนำของเหลือใชกลับมาเพิ่มมูลคา

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน 39



จ�ตอาสาเยาวชน
“กลุ�มลูกมะม�วงพันธุ�ดี” 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน40

กลุมเยาวชน “ลูกมะมวงพันธุดี” 
เปนกลุมจิตอาสาเยาวชนของชุมชน

บานคุยมะมวง ทำหนาที่รณรงค 
ตรวจสอบและทำกิจกรรม

ดานสิ่งแวดลอมของชุมชนเปนประจำ
ทุกเดือน และเปนมัคคุเทศกนอย

ดานสิ่งแวดลอมอีกดวย

“กลุ�มลูกมะม�วงพันธุ�ดี” 



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน 41

“กลุมลูกมวงพันธุดี”



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน42



กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพ�ยง
        ชาวบานชุมชนบานคุยมะมวง ไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการดำเนินชีว ิต เนนความเรียบงาย สอดคลองกับธรรมชาติ 
เชน การปลูกผักแบบไรสารพิษ ใชประโยชนจากขยะอินทรียเพื่อทำปุยหมัก 
น้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไสเดือน รวมทั้งการนำวัสดุเหลือใชมาทำกระถาง 
เพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูก 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน 43



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน44



ทุกคนในหมูบานตองทำเปนและทำจริง 

เพื่อใหหมูบานของเราสะอาดและนาอยู 

มีความรวมมือ เพื่อเปนตนแบบใหลูกหลาน
สมหมาย   นาคสาคร 

ผูใหญบานคุยมะมวง

ชุมชนบานคุยมะมวง จังหวัดกำแพงเพชร 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน 45



ชุมชนบานไร
หมูที่ 8 ตำบลอุโมงค อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน46



        ชาวบานไร จังหวัดลำพูน เปนชุมชนในจังหวัดลำพูน
ที่มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 
ชาวบานทุกคนมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะและ
สรางสิ่งแวดลอมใหนาอยู

ทำความรู�จักชุมชนบ�านไร�

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน 47



        แนวทางการลดขยะมูลฝอยของชุมชนบานไร เนนกระบวนการมีสวนรวม
ของคนในชุมชน เพื่อสรางความรักความเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน นำไปสูการหวงแหนรักษา ซ่ึงกิจกรรมสำคัญในการชวยลดขยะ ลดโลกรอน 
มีดังนี้

กิจกรรม Big Cleaning Day
ของหมูบาน เปนประจำทุกเดือน

การมีสวนรวมและ
จิตอาสาจัดการขยะ

ในชุมชนบานไร
จังหวัดลำพูน

กิจกรรมการมีสวนรวมของคนในชุมชนบานไร

สารวัตรขยะรุนเยาว เกษตรวิถีพอเพียง 

ครัวเรือนตนแบบ
ปลอดขยะ

ศูนยบริการจัดการขยะชุมชน

รานคาปลอดถุงพลาสติก 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน48



กิจกรรม อ พ เคชัน
ย ม �ม

        รานคาในชุมชนบานไร เขารวมกิจกรรมลดถุงพลาสติก โ ม 
ไดรับความรวมมือจากชาวบาน นำถุงผามาใสของทดแทนการใช
ถุงพลาสติก และมีการนำเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน มาชวยในการ
จดบันทึกและสะสมแตม เพื่อแลกของใชตาง  ซึ่งชวยลดถุงพลาสติก 
ลดการใชกระดาษและลดโลกรอนไดเปนอยางดี 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน 49



        รานปลอดถุงพลาสติกและโ ม  a age ชุมชนบานไร 
เปนการนำแนวคิดของราน e  ill a i n มาปรับประยุกตใชกับชุมชน 
เพื่อใหคนในชุมชนลดขยะประเภทถุงพลาสติกและโ มตั้งแตตนทาง 
ผลิตภัณ ที่นำมาจำหนายเปนสินคาที่ผลิตโดยชุมชน 
        เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและราคาประหยัดกวาทองตลาด 
โดยผูซื้อตองนำภาชนะมาบรรจุเอง 

ร�านค�า อ ุงพ า ิก ม

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน50



        เปนกิจกรรมตอยอดจากการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื ่อนำมา
บริจาคใหกับวัดเชตวัน หนองหมู  เพื่อนำไปขาย เงินที่ไดนำเขา
กองทุนอาหารปลา นอกจากนี้ยังสามารถนำขยะรีไซเคิลไปบริจาค
ใหกับศูนยบริหารจัดการขยะ
ชุมชนบานไร เพื่อแปลงเปน
เงินสมทบทุนกองทุนขยะบุญ 
และณาปนกิจสงเคราะห 

นาคาร ย บุ ชุมชนบ�านไร�

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน 51



จ อา าเยาวชน ารวั รน�อยรุ�นเยาว
        กลุมจิตอาสา สารวัตรนอยรุนเยาว  ทำหนาท่ีในการสำรวจและ
รณรงคการจัดการขยะและส่ิงแวดลอมของชุมชนเปนประจำทุกเดือน 
และกิจกรรมวันสำคัญตาง  ของชุมชน เชน 
ทำกิจกรรม Big Cleaning Day เกบขยะ
รอบหมูบาน และนำขยะที่ไดมาบริจาคใหกับ
ศูนยบริหารจัดการขยะชุมชนบานไร เพ่ือนำ
รายไดไปสมทบทุนกองทุนหมูบาน นอกจากน้ี
ยังเปนวิทยากรดานสิ่งแวดลอมของชุมชน
อีกดวย

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน52



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน 53



กิจกรรม กน ง กร�อน

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน54

        กลุมโกนผึ้งลดโลกรอน นำภูมิปญญาพื้นบานในการใชเศษวัสดุ
ที ่หาไดในทองถิ่นมาทำโพรงผึ้ง เชน เศษไมเกาจากโรงงานบาน
นอคดาวน เศษไมและตนไมในชุมชน การเลี้ยงผึ้งมีสวนชวยในการ
รักษาสิ่งแวดลอม ลดการใชสารเคมี เปลี่ยนแปลงสูการทำเกษตร
แบบเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งการเลี้ยงผึ้งไดผลดี เปนดัชนี
ชี้วัดความสมบูรณและความปลอดภัย
ของสิ ่งแวดลอมในชุมชน 
และสรางรายไดใหกับชุมชน
อยางตอเนื่อง



กิจกรรม อพักจั การ ย

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน 55



        ชาวบานชุมชนบานไร ไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิต เนนความเรียบงาย สอดคลอง
กับธรรมชาติ เชน การปลูกผักแบบไรสารพิษ 
ใชประโยชนจากขยะอินทรีย
เพื่อทำปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ 
การเลี้ยงไสเดือน การใช
ถังหมักขยะเปยก เปนตน

กิจกรรม �าน ง ว �อมอน
องชุมชนบ�านไร�

พอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิต เนนความเรียบงาย สอดคลอง
กับธรรมชาติ เชน การปลูกผักแบบไรสารพิษ 

เพื่อทำปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน56



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน 57



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน58



การจัดการขยะ ดยการขับเคลื่อนของชุมชนเอง 

จะชวยสรางการมีสวนรวม ความรูสกเปนเจาของ 

และเกิดการหวงแหนทรัพยากร รรมชาติ   ของชุมชนเอง 

จันทรเพญ   สุท ิจิระพัน  

รองปลัดเท บาลตำบลอุ มงค

ชุมชนบาน ร จังหวัดลำพูน

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน 59



ชุมชนปลอดขยะ

บ สรุป
          ความสำเรจของการลดภาวะโลกรอน จำเปนตองใชความรวมมือ
ของทุก  คนในสังคมในการผลักดันและแกไขปญหา โดยเ พาะอยางยิ่ง
ปญหาการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญอันดับตนตอการ
เกิดภาวะโลกรอน ชุมชนบานทาใหม ชุมชนบานคุยมะมวง และชุมชนบานไร 
เปนตัวอยางชุมชนที่ใหความสำคัญตอการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที ่
อยางตอเน่ือง โดยการนำหลักการชุมชนปลอดขยะ e  a e  มาใชในการ
จัดการปญหาขยะของชุมชน รวมทั้งการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ลดคาใชจายเพิ่มรายไดใหกับชุมชน เปนตน จนกระทั่งพั นาเปนศูนยเรียนรู
ที ่มีชีวิต แบงปนความรูสู ชุมชนอื่น เพื่อนำไปป ิบัติ ซึ ่งองคความรูและ
ประสบการณของชุมชนทั้ง  แหงนี้ สามารถเปนตนแบบใหกับชุมชนอื่น  
เลือกใชและนำไปป ิบัติตามได เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมที่สะอาด มีวิถีชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน60



ตนแบบครัวเรือน

ปลอดขยะ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกรอน 61

จุดการสาธิต

เลียงไสเดือนดิน

จุดคัดแยกขยะรีไ เคิล

อลูมิเนียมกระดาขวดแกว



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม   คูมือกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา  
               การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชุมชนบานทาใหม หมูท่ี  องคการบริหารสวนตำบลลานบา จังหวัดเพชรบูรณ
ชุมชนบานคุยมะมวง หมูที่  องคการบริหารสวนตำบลโนนพลวง
               อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
ชุมชนบานไร หมูที่   เทศบาลตำบลอุโมงค อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

อางอิง

ชุมชนปลอดขยะ

จุดการสาธิต

เลียงไสเดือนดิน
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บัน ก
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นายจักรชัย  ชุมจิตต

นางสาวระเบียบ ภูผา 

ู อำนวยการกองสงเสริมและเ ยแพร 

ูอำนวยการกลุมสื่อสิ่งแวดลอมและกิจการพิเ

หนังสือ วิ ีชุมชนลดขยะ ลด ลกรอน

บรร าธิการบริหาร

บรร าธิการ ีปรก า

บรร าธิการ

กองบรร าธิการ

ค ะ ำงาน

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากร รรมชาติและสิ่งแวดลอม

 พระราม  ซอย  ถนนพระรามที่  แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

จัด ำ ดย

นายสุรชัย อจลบุ
นายวรพล จันทรงาม
นางภาวินี ณ สายบุรี 

อ ิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
รองอ ิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
รองอ ิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ังหมักเ อาหาร

 สงวนลิขสิทธิ โดย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

หามการลอกเลียน ทาซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อจัดจาหนายโดยมิไดรับอนุญาต

แตสามารถทาซ้ำเพื่อเปนวิทยาทาน โดยการขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ

พิมพครั้งที่   มีนาคม 
จานวนพิมพ  เลม

นายสุทิน  คุมนุน
นางสาว ิริวรรณ  ิริเนตร 
นายอาชวิน  แกวเพชร 
นางสาวจุ ามา  แพงเวียง
นางสาวดอกออ เทียมไ สง
นาย ีรัตม แกวพิชัย

นายสั า  จงจิตร
นายเอกวั น  พัดวี
นายอานนท  นพ ยะ
นางสาววรา รี อังสโวทัย
นางสาววาสนา จิณะไชย 
นางสาวณั ก ตา กิจจารณชัย

นายวรกร  แตนำชัย
นายสุท ิ ักดิ ณรงค ักดิ
นาย ิติพง   แสงรัก 
นางสาว ันวา สิงหครุ
นางสาวสุนารี ชังอินทร
นายวนัสสันติ  เตมพรอม

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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จุดการสาธิต

เลียงไสเดือนดิน
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