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หลายทศวรรษท่ีผ่านมา ปัญ าขยะกลายเป็นอีก นึ่งปัญ า 
ิ่งแวดล้อมที่ ่งผลกระทบในวงกว้าง และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี 

นานาชาติทั่วโลกต้องยกระดับความตื่นตัวในปัญ านี้เป็นเรื่องแรกๆ เช่นเดียวกับ
ปัญ า ิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ องค์กร �าคัญอย่างธนาคารโลก ได้ออกมาเตือนว่า 
ประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก�าลัง ่งผลใ ้ปัญ าปริมาณขยะกลายเป็น
ปัญ าที่ประชาคมโลกต้องเผชิญ น้าอย่าง ลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยคาดว่าภายในปี  
พ.ศ. 2568 ขยะทั่วโลก ซึ่งเกิดขึ้นประมาณปีละ 2.1 พันล้านตัน อาจจะ 
เพิม่ขึน้เป็น องเท่า

ทั่วโลกก�าลัง ันมาวางมาตรการในการจัดการขยะใ ้มีประ ิทธิภาพ ูง ุด  
ทัง้เริม่จากการลดและการใช้ซ�า้ทีแ่ ล่งก�าเนดิ แ ล่งผลิต ไปจนถึงวงจรการบริโภค 
ในระดบัครวัเรอืน โดย าวธิกีารน�ากลบัมาแปรรปูใช้ใ ม่ รอืรไีซเคลิใ เ้กดิประโยชน์
ูง ุด น�าบรรจุภัณฑ์เดิมกลับมาใช้ซ�้า ลีกเลี่ยงการผลิต ินค้า รือบรรจุภัณฑ์

พลา ติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

(Zero Waste)

ชุมชนปลอดขยะ
สารบัญ

6

ชุมชนบ้านท่าใหม่

46 

ชุมชนบ้านคุยมะม่วง

98

ชุมชนบ้านไร่

3



เช่นเดียวกับประเทศไทย ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป  
ได้ใ ้ความ �าคัญกับปัญ านี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งพยายาม ร้างจิต �านึกใ ้ทุกคน
ตระ นักถึงปัญ าที่ก�าลังเกิดขึ้น ด้วยความรู้ด้านต่างๆ เก่ียวกับขยะมูลฝอย  
่งเ ริมใ ้ชุมชนทั่วประเทศด�าเนินกิจกรรมการลด คัดแยก รวบรวมขยะ 

เพื่อน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้อง และน�ากลับขยะมาใช้ใ ้เกิดประโยชน์ ูง ุด และ
ขยายผลต่อเนื่อง

กรม ง่เ รมิคณุภาพ ิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ ิง่แวดล้อม 
เป็น นึ่ง น่วยงาน ลัก ที่ได้จับมือกับ น่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ในการด�าเนินกิจกรรมท่ี ลาก ลายในด้านการจัดการขยะ อาทิ โครงการชุมชน
ปลอดขยะ (Zero Waste) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เพื่อ ่งเ ริมและ นับ นุน
ใ เ้กดิความร่วมมอื รวมถงึ ร้างการมี ว่นร่วมของประชาชนและองค์กรปกครอง
่วนท้องถิ่นในการด�าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

แนวคดิ “Zero Waste” รอื “การจัดการขยะเ ลอืศนูย์” คอืการจัดการขยะ
ตาม ลัก 3Rs ประกอบด้วย Reduce การลดปริมาณขยะ Reuse การใช้ซ�้า  
และ Recycle การน�ากลับมาใช้ใ ม่ พร้อมทั้ง ่งเ ริมใ ้ชุมชนมีการจัดการ 
ขยะมูลฝอยที่ต ้นทางจากแ ล่งก�าเนิด การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบ 
การบริ ารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น และการจัดการ 
ปลายทางคือการก�าจัดที่ถูกต้องตาม ลักวิชาการ ในปี 2564 มีชุมชนที่ นใจ 
เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบที่ 1 ถึง 100 ชุมชน

ในปี 2563 กรม ง่เ รมิคณุภาพ ิง่แวดล้อม ได้จดัท�าโครงการชมุชนปลอดขยะ 
(Zero Waste) และมีชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จ�านวน 3 ชุมชน ได้แก่  
ประเภทชุมชนขนาดเล็ก (S) ชุมชนบ้านท่าใ ม่ องค์การบริ าร ่วนต�าบลลานบ่า 
จัง วัดเพชรบูรณ์ ประเภทชุมชนขนาดกลาง (M) ชุมชนบ้านคุยมะม่วง มู่ที่ 6  
องค์การบริ าร ่วนต�าบลโนนพลวง จัง วัดก�าแพงเพชร และประเภทชุมชน 
ขนาดใ ญ่ (L) ชุมชนบ้านไร่ เทศบาลต�าบลอุโมงค์ จัง วัดล�าพูน
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โมเดลบ้านท่าใหม่

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

ประเภทชุมชนขนาดเล็ก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

6



ชุมชนบ้านท่าใหม ่ มู่ที่ 12 ต.ลานบ่า อ. ล่ม ัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้เคยรับ
ราง ัลรองชนะเลิ อันดับที่ 1 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562  
ระดับประเท ประเภทชุมชนขนาดเล็ก (S) และต่อมาได้รับราง ัลชนะเลิ ชุมชนปลอดขยะ
ประจ�าปี 2563 ระดับประเท ประเภทชุมชนขนาดเล็ก (S) เป็น นึ่งในชุมชนตั อย่าง 
ที่ขับเคลื่อนแน ทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืนครบ งจร

ชุมชนแ ่งนี้เป็นชุมชนเล็กๆ ที่ มีประชากร 81 ครั เรือน ชุมชนบ้านท่าใ ม่เป็นชุมชน
เก ตรกรรม ปลูกพืชผัก ่งขาย เคยประ บปัญ าเรื่องขยะ ท้ังจากภาคการเก ตร  
และภาคครั เรือน ประกอบกับ มาชิกในชุมชน ่ นใ ญ่ประกอบอาชีพจัก าน ท�าใ ้มีขยะ
จาก ตัถดิุบทีใ่ช้ �า รับท�าการจกั านอกีด้ ย ชา บ้านจงึช่ ยกนัคดิ า่จะด�าเนนิการจดัการขยะ
ในพื้นที่อย่างครบ งจร โดยได้เริ่ม างแผนบริ ารจัดการขยะร่ มกัน ด้ ยการรับฟัง 
ค ามคิดเ ็นจากทุกคนในชุมชน ผ่านเ ทีประชาคม มู ่บ้าน คณะกรรมการ มู ่บ้าน 
ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลในช่ งเ ลา ลังเลิกงานเพื่อไม่ใ ้รบก นเ ลาประกอบอาชีพของชา บ้าน 
โดยมีเจ้า น้าที่องค์การบริ าร ่ นต�าบลเป็นพี่เลี้ยงใ ้กับชา บ้าน แบ่งกลุ ่มพี่เลี้ยง 
ตามกลุ่มกิจกรรม เพื่อใ ้ได้ข้อมูลที่ครบถ้ น พร้อมทั้ง าแน ทางในการปลูกจิต �านึกที่ด ี
ในการจัดการขยะใ ้แก่เยา ชน นับ นุนกลุ่มเยา ชนเข้ามามี ่ นร่ มทุกกิจกรรม
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การด�าเนินการดังกล่า  ท�าใ ้ได้ข้อมูลที่เป็นปัญ าขยะมูลฝอยที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งมาจากทุกคนในชุมชน  
น�ามาก�า นดเป็นโครง ร้างแผนการท�างานของชุมชน มีแน ร่ มในการท�างาน ระบบการ ร้างเครือข่าย  
ก่อใ ้เกิดระบบบริ ารจัดการที่ครอบคลุมปัญ าขยะมูลฝอยในพื้นที่อย่างครบ งจร ชุมชนบ้านท่าใ ม่  
ได้ างแน ทางในการจัดการขยะประเภทต่างๆ ไ ้อย่างละเอียด 

ขยะอนิทรย์ี ทีย่่อย ลายได้ จะถกูน�าไปเลีย้ง ตั  ์เช่น เลีย้งไก่ น�าไปผลติเป็นปุย๋ มกัอนิทรย์ี เลีย้งไ เ้ดอืน 
น�้า มักชี ภาพ น�้า ้มค ันไม้ และแก๊ ชี ภาพ

ขยะรีไซเคิล จะคัดแยกน�าเข้ากองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล รายได้จากขยะรีไซเคิลจะถูกร บร มไ ้ใน 
กองทุนฌาปนกิจ งเคราะ ์

ขยะท่ั ไป ถงุพลา ตกิ จะถกูท�าค าม ะอาดก่อนน�ามาขายใ ก้บักองทนุธนาคารขยะ ถงุน�า้ยาปรบัผ้านุม่  
น�ามาท�าเป็นเ รียญโปรยทาน ข ดพลา ติกจะถูกน�าไปประดิ ฐ์เป็นไม้ก าด

ขยะอันตราย จะถูกคัดแยกและเก็บร บร มจากทุกครั เรือน ซึ่งมีจุดร บร มขยะอันตรายของ มู่บ้าน 
บริเ ณที่ท�าการผู้ใ ญ่บ้าน จากนั้นเจ้า น้าที่องค์การบริ าร ่ นต�าบลลานบ่า จะมาเก็บขนเพื่อน�าไปยัง 
ถานที่ร บร มขยะอันตราย อ�าเภอ ล่ม ัก เป็นประจ�าทุกเดือน และ ่งต่อใ ้กับ องค์การบริ าร ่ นจัง ัด

เพชรบูรณ์ เพื่อน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้อง ทุก 6 เดือน
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ชุมชน ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ใ ้ อดคล้องกับชี ิตประจ�า ัน เช่น กิจกรรม
ิ้ ป่ินโตไป ดั กจิกรรมใ บ่าตรรัก โ์ลก โดยไม่ใช้ถงุพลา ติกและโฟมในกจิกรรมร้านค้าแลกแต้ม ร้างแรงจูงใจ

ในการซ้ือ ินค้า เมื่อปฏิเ ธการรับถุงพลา ติกจะได้แต้ม ะ มเพ่ือแลก ินค้าภายในร้าน กิจกรรมลดการใช้
กระดา  โดยจัดท�าคิ อาร์โค้ด แ ดงข้อมูลแ ล่งเรียนรู้ของชุมชนในรูปแบบดิจิทัล แทนการท�าแผ่นพับ 
ที่ต้องใช้กระดา  ฯลฯ ทุกกิจกรรมได้ อดแทรกแน ทางในการลดขยะ และประยุกต์ใช้ภูมิป ัญญา 
และองค์ค ามรู้ใ ้ อดคล้องกับบริบทของชุมชน เช่น กลับมาใช้เครื่องจัก านไม้ไผ่ใ ่ผลผลิตทางการเก ตร
แทนการใช้ถุงพลา ติก ท�าใ ้ลดปริมาณการใช้ถุงพลา ติกลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ชุมชมได้ก�า นดระเบียบ มู่บ้าน เพื่อเป็นข้อตกลงร่ มกันในการจัดการขยะมูลฝอยและ ร้าง 
ิ่งแ ดล้อมที่ดีในพื้นที่ โดยก�า นดรายละเอียดดังนี้

ให้ทุกครัวเรือนคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ 

ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และ 

ขยะอันตราย 

ให้แต่ละครัวเรือนมีการจัดการขยะ

ตามหลัก 3Rs หรือที่ชุมชนเรียกว่า

หลัก 3 ช. คือใช้น้อย ใช้ซ�้า 

น�ากลับมาใช้ใหม่ 

ให้แต่ละครัวเรือนช่วยกันลด 

ขยะอินทรีย์ด้วยการท�าถังขยะเปียก 

ท�าคอกต้นไม้ ท�าปุ๋ยหมักกอง 

ท�าน�้าหมักชีวภาพ 
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ให้ทุกครัวเรือนเข้าร่วม 

กิจกรรมลดรับ ลดให้  

ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม  

กิจกรรมร้านค้าแลกแต้ม 

หิ้วปิ่นโตไปวัด 

ให้ทุกครัวเรือนเป็นสมาชิก 

กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล  

ต�าบลลานบ่า คัดแยกขยะ 

ตั้งแต่ต้นทางก่อนน�าไปจ�าหน่าย 

ให้ทุกครัวเรือนท�าความสะอาด 

บ้านเรือน ปรับภูมิทัศน ์

บริเวณรอบบ้าน ให้น่าอยู่น่ามอง

ให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วม 

ในการท�าความสะอาดชุมชน  

คุ้ม บ้าน วัด ที่สาธารณะ  

ตามโอกาสอันสมควร 

ครัวเรือนใดที่มีขยะอันตราย  

ให้น�าไปรวบรวมไว้ที่จุดรวบรวม 

ขยะอันตรายของหมู่บ้าน 

ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ ฝ่าฝืนปรับ 

2,000 บาท ตาม พ.ร.บ. รักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ห้ามมิให้มีการเผาขยะในบริเวณบ้าน  

หรือที่สาธารณะที่มีชุมชนหนาแน่น 

ฝ่าฝืนปรับ 500 บาท
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นอกจากนี ้ยงัได้ตกลงร่ มกนั า่จะมกีารประชมุ รอื อบถามปัญ าค ามก้า น้า ในการท�างานจดัการขยะ
และ ิง่แ ดล้อม ทกุ นัที ่ 5 ของเดือน โดยได้รับค ามร่ มมอืจากผูน้�า น่ ยงานราชการ และชา บ้านเป็นอย่างดี 
ขณะเดีย กัน ได้มีการจัดอบรมใ ้ค ามรู้ ฝึกปฏิบัติใ ้กับชา บ้าน ท�าใ ้ มาชิกในชุมชน ามารถจัดการขยะ
ได้อย่างมีประ ิทธิภาพ และจัดใ ้มีฐานการเรียนรู้ ฐานการท�างานด้านต่างๆ ที่ ร้างประโยชน์ในการต่อยอด
การจัดการขยะอย่างครบ งจรขึ้นในชุมชน

ฐานการเรียนรู้เครื่องจักสาน

ตะกร้าไม้ไผ่ �า รับบรรจุผักแทน 
ถุงพลา ติก ได้ ร้างกลไกการเรียนรู้ 
ที่ ืบทอดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุ
ในท้องถิ่น มาเป็นแน ทางในการลด
ปรมิาณการใช้ถงุพลา ตกิอย่างต่อเนือ่ง 
ชี้ใ ้เ ็นถึงข้อดีของการใช้ตะกร้าไม้ไผ่  
ที่ ามารถช่ ยลดการใช้ถุงพลา ติก  
ลดขยะ ยดือายผุลผลติทางการเก ตรได้ 
ปัจจบุนัแน ทางนี้ ามารถลดปรมิาณถงุ
พลา ติกได้ถึง 749.16 กิโลกรัม 

ช่ ยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ได้ 2,027.22 กิโลกรัมต่อปี
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ฐานการเรยีนรูก้องทุนธนาคารวสัดุรีไซเคลิ ได้เปิดโอกา ใ ้ มาชิกในชุมชน ร บร มขยะรีไซเคิล 
ที่มาจากแต่ละครั เรือน มาคัดแยกเป็นประเภท เช่น ข ดแก้  กระดา  ข ดพลา ติก กระป๋องอลูมิเนียม  
น�ามาขายใ ก้บัร้านรบัซือ้ของเก่าเงนิรายได้จากการขาย น�ามาจัด รรเป็น ั ดกิารใ ก้บั มาชกิ เช่น เงนิฌาปนกิจ
งเคราะ ์ ร้างกิจกรรม ่งเ ริมค ามรู้การคัดแยก และใช้ประโยชน์ ร้างการมี ่ นร่ มของประชาชน  
่งเ ริมใ ้เกิดการออม และเพิ่มรายได้ใ ้กับครั เรือน

ฐานการเรยีนรูส่ิ้งประดษิฐ์จากวสัดุเหลือใช้  จัดตั้งขึ้นเพื่อแ ดงใ ้เ ็นถึงแน ทางการ ร้างประโยชน ์
จากขยะรีไซเคิลผ่านกิจกรรมคัดแยกขยะ และน�า ั ดุที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น กระป๋องอลูมิเนียม กล่องนม  
ซองน�้ายาปรับผ้านุ่ม ซองน�้ายารีดผ้า ซองผงซักฟอก เป็นต้น น�ากลับมาเป็น ั ดุในงาน ัตถกรรม ประดิ ฐ ์
ภาชนะรูปแบบต่างๆ เช่น ขัน ตะกร้า กระเช้า เ รียญโปรยทาน ไม้ก าดจากข ดพลา ติก
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กิจกรรมท�าไม้กวาดจากขวดพลาสตกิ มีจุดเริ่มต้นมาจากการเก็บร บร มข ดพลา ติกใน มู่บ้าน 
แล้ พบ ่า ข ดพลา ติกเป็นขยะที่ขายได้ราคาถูก ากน�ามาแปรรูปน่าจะเพิ่มมูลค่าได้ดีก ่า ประกอบกับ 
เดิม มาชิกในชุมชนกลุ่ม นึ่งมีอาชีพท�าไม้ก าดทางมะพร้า  จึงได้มีการเ นอแน คิด ่าข ดพลา ติก 
น่าจะเป็น ัตถุดิบที่น�ามาใช้ประดิ ฐ์เป็นไม้ก าดได้เช่นเดีย กับทางมะพร้า  ลังจากจัดท�าต้นแบบไม้ก าด
ข ดพลา ตกิ �าเรจ็ กพ็บด้ ย า่ไม้ก าดจากข ดพลา ตกิท่ีถกูน�ามาดดัแปลง มคี ามทนทานมากก า่แบบเดมิ
ที่ท�าจากทางมะพร้า

ขั้นตอนการท�าไม้ก าดจากข ดพลา ติก เริ่มจากน�า 
ข ดพลาตกิทีร่ บร มได้ มาล้างท�าค าม ะอาด ตากใ แ้ ง้ 
ตดัก้นข ด น�ามาเข้าเครือ่งตดัเป็นเ น้ 2 ขนาด คอื 5 มลิลเิมตร 
และ 3 มิลลิเมตร ก่อนน�าเ ้นพลา ติกที่ได้ มาเข้าแบบ  
และดดัโดยล กในน�า้ร้อน ใช้เ ลาประมาณ 4-5 นาท ีก่อนจะน�าไป 
แช่น�า้เยน็ทนัทเีพือ่ใ เ้ น้พลา ตกิ ยดืเป็นเ น้ตรงและแข็งแรง 
น�าเ ้นพลา ติกที่ได้มาจัดเป็นก�า ก�าละ 12 เ ้น ถักเ ้น
พลา ติกเป็นลาย างงู งิ มดัร ดและเข้าด้ามไม้ก าดใ แ้น่น 
ไม้ก าด 1 ด้ามใช้เ น้พลา ตกิประมาณ 28-30 เ น้ ไม้ก าด
ข ดพลา ติกมีค ามทนทานใช้งานได้นานก ่าไม้ก าด 
ทางมะพร้า  นอกจากจะ ามารถลดปริมาณขยะข ด
พลา ติกลง ยังช่ ยเพิ่มมูลค่าใ ้กับข ดพลา ติกแล้   
ยังถือเป ็นแน ทาง นึ่งในการฝ ึกอาชีพใ ้กับ มาชิก 
โดยเฉพาะกลุ่มเยา ชนในชุมชนอีกด้ ย
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กลุ่มเยาวชนบ้านท่าใหม่รกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ชุมชนบ้านท่าใ ม่ใ ้ค าม �าคัญกับการ ืบ านแน ทางในการดูแลจัดการขยะมูลฝอยและ ิ่งแ ดล้อม 
ใ ้กับกลุ่มเยา ชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้จัดตั้งกลุ่ม “เยา ชนบ้านท่าใ ม่รัก ์ ิ่งแ ดล้อม” ขึ้น เยา ชนกลุ่มนี้ 
เป็นกลุ่มเยา ชนจิตอา าร่ มกันท�ากิจกรรมด้าน ิ่งแ ดล้อมของชุมชน ปัจจุบันมี มาชิกกลุ่มท้ัง มด 23 คน 
มาจาก ลายโรงเรียน จัดระบบใ ้รุ ่นพี่ท�า น้าที่ใ ้ค�าแนะน�ารุ ่นน้องในกิจกรรมด้าน ิ่งแ ดล้อมต่างๆ  
เช่น กิจกรรมเก็บขยะรอบชุมชนทุก ันอาทิตย์ เพื่อน�าขยะมามอบใ ้กับกองทุนธนาคาร ั ดุรีไซเคิล  
กิจกรรมดีเจรัก ์โลก ประกา ข่า เกี่ย กับ ิ่งแ ดล้อม การดูแล ุขภาพ และกิจกรรมประดิ ฐ์ไม้ก าด 
จากข ดพลา ติก ทั้ง มดเป็นแน ทางในการใช้เ ลา ่างใ ้เกิดประโยชน์ ร้างการมี ่ นร่ มในการดูแลรัก า 
ิง่แ ดล้อมของชมุชน และ ร้าง มัพนัธภาพทีดี่ระ า่งกลุม่เยา ชน และผูใ้ ญ่ ร มทัง้เป็นการ บื านภมิูปัญญา

ท้องถิ่นด้านต่างๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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นอกจากนั้น กลุ ่มเยา ชน ามารถเรียนรู ้ 
อาชีพเ ริมผ่านกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการขยะ
ของชมุชนอย่างครบ งจร เช่น การท�าน�า้ ม้ค นัไม้ 
ซึ่งใช้เ ั ดุไม้ไผ่ที่เ ลือทิ้งจากกิจกรรมจัก าน
ตะกร้าไปยังฐานการเรียนรู ้ เตาน�้า ้มค ันไม  ้
พร้อมทัง้ กึ าเรยีนรูท้ั้งในภาคการผลติ ประโยชน์
ด้านต่างๆ ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น
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กิจกรรมนี้ท�าใ ้ เยา ชนทราบ ิธีการท�า 
น�้า ัมค ันไม้ เริ่มจากร บร มเ ไม้ไผ่ มาบรรจ ุ
เข้าเตาเผาขนาด 200 ลิตร ใช้ดินเ นีย ปิดเตา 
ไม่ใ ม้อีากา เข้าไปในเตา ระ า่งจดุไฟขบัไล่ค ามช้ืน 
ต้องคอย ังเกต ่า ากค ันเริ่มมี ีขา รือ ีฟ้า  
แ ดง ่าเ ั ดุถูกเผาไ ม้ มดแล้  ามารถ 
ปิดเตาได้ กระบ นการผลติน�า้ ม้ค นัไม้ท�าใ ไ้ด้ถ่าน 
�า รับน�าไปใช้ประโยชน์ในการ ุงต้มอา ารได้ 

อีกด้ ย 

น�า้ ม้ค นัไม้มปีระโยชน์ ลายด้าน น�า้ ม้ค นัไม้ 
ที่มีค ามเข้มข้น 100% ามารถใช้รัก าแผล 
ที่เกิดจากน�้าร้อนล ก ไฟไ ม้ น�้ากัดเท้า และ เชื้อรา
ที่ผิ นังได้ ากเจือจางด้ ยการน�าไปผ มน�้า 
ด้ ยอัตรา ่ น 1 ต่อ 20 - 50 ามารถใช้ป้องกัน 
ปล ก มด แมลงต่างๆ และ ัต ์ที่มีพิ เช่น ตะขาบ 
แมงป่องได้ ากผ มน�้าด้ ยอัตรา ่ น 1 : 100 
ามารถใช้ดับกลิ่น ้องน�้า ้องครั  บริเ ณที่ชื้นแฉะ 

และประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย
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กิจกรรมการท�าน�้าหมักชีวภาพ ริเริ่มขึ้นจากการแนะน�า 
ขั้นตอนและแน ทางจากเก ตรต�าบล เมื่อ 20 ปีก่อน ถูกน�า 
มาต่อยอดในการจดัการขยะอนิทรย์ีในชมุชนอย่างต่อเนือ่ง ตัถดุบิ
ในการท�าน�า้ มกัชี ภาพมาจากเ ผกัทีข่ายไม่ได้ และเ อา าร
ที่เกิดขึ้นในชุมชน ถูกน�ามาท�าน�้า มักชี ภาพที่มีถึง 7 ร   
คือ ร จืด ใช้บ�ารุงดิน และอีก 6 ร  ประกอบด้ ย ร เปรี้ย   
(มะกรูด มะนา  มะขาม) ร ขม ( ะเดา บอระเพ็ด) ร เผ็ด  
(ข่า พริก) ร ฝาด ( ั ปลี ใบฝรั่ง เปลือกมังคุด) ร อมระเ ย  
(ใบกะเพรา ใบโ ระพา ผักชีลา ) และร เบื่อเมา ใช้ �า รับ 
ฉีดไล่แมลงต่างๆ
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ขยะอนิทรีย์บาง ่ น จะถูกน�าไปท�าเป็น “ปุย๋ มกั
จากเ อา าร” โดยน�าเ ใบไม้มาเตรยีมไ  ้ ่ นเ
อา ารจะใช้ตะแกรงแยกเ อา ารออกจากน�า้ทีป่นมา 

ากมีขนาดใ ญ่ต้อง ับใ ้มีขนาดเล็กลง เตรียม
จลุนิทรย์ีที่ ามารถย่อย ลายเ อา ารได้ โดยจลุนิทรย์ี
ที่ าได้ง่าย คือมูล ัต ์ต่าง ๆ  เช่น มูล ั  มูลไก่ มูล ุกร 
เตรียมถัง มัก โดยน�าถังพลา ติก มาเจาะรูรอบถัง 
เพือ่ใช้เป็นช่องระบายอากา แล้ พนัรอบถงัด้ ยตาข่าย 
ขนาดเลก็ และมฝีาปิดเพ่ือป้องกันแมลง นัเข้าไป างไข่
(ขนาดของถงัขึน้อยูก่บัปรมิาณปุย๋ทีต้่องการและประเมิน 
จากเ อา ารที่เกิดข้ึนในแต่ละ ัน) น�าเ อา าร 
มูล ัต ์ และเ ใบไม้ อย่างละ 1 ่ น ใ ่ลงในถัง  
ผ มคลกุเคล้าใ ท้ั่ แล้ ปิดฝา ระยะแรกไม่ต้องเตมิน�า้
เนือ่งจากเ อา ารทีก่รองน�า้ออกมีค ามชืน้ งูอยูแ่ล้  
ใช้ไม้คน ่ นผ มในถังใ ้คลุกเคล้ากันทุก ัน ันละ 
1-2 ครัง้ ท�าซ�า้เช่นนีท้กุครัง้เมือ่ใ เ่ อา ารเพิม่เข้าไป
รดน�้าเพิ่มค ามชื้นทุก 7 ัน โดย ังเกต ่าช่ ง 3-10 
ันแรก ่ นผ มในถัง มักจะท�าใ ้เกิดค ามร้อนขึ้น

จากปฏกิริยิาย่อย ลายของจลุนิทรย์ี การ มกัจะใช้เ ลา
ประมาณ 30 ัน ก็จะได้ปุ๋ย มักที่มีลัก ณะ ีด�าคล�้า 
เปื่อยยุ่ย และไม่มีกลิ่นเ ม็น
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แน ทางจดัการขยะอนิทรย์ีจากครั เรอืนอกี ธิี นึง่  
ทีช่มุชนบ้านท่าใ ม่น�ามาใช้ คอืการน�าไปเลีย้งไ เ้ดอืน  
ไ ้เดือน นอกจากจะ ามารถย่อย ลายอินทรีย ัตถุ 
จ�าพ กเ อา ารได้แล้  ยงั ามารถเปลีย่นเ อา าร
ใ ้กลายเป็นปุ๋ยมูลไ ้เดือนได้อีกด้ ย 

โดยได้เลือกเลี้ยงไ ้เดือน ายพันธุ์ แอฟริกัน ไนท์ 
คลอเลอร์ (African Night Crawler) ซึง่มคี าม ามารถ
ในการย่อย ลายได้ในปรมิาณมาก ร ดเร็  เ มาะ �า รบั
น�ามาผลิตเป็นโปรตนีเ รมิ �า รบัใช้เลีย้ง ตั  ์เนือ่งจาก 
มีขนาดใ ญ่ มีอัตราการแพร่พันธุ์ ูง มีลัก ณะทั่ ไป 
คอื ค ามยา  13-25 cm. ขนาดล�าตั  5-8 mm. ล�าตั
มี นี�า้ตาลแดงปนเทา างไข่ได้ประมาณ 324 ฟอง/ตั /ปี 
ใช้เ ลาในการฟักเป็นตั  ประมาณ 13-27 นั โดยเฉลีย่
ฟัก 2 ตั /ถุงไข่ ใช้เ ลาในการเติบโตเต็ม ัยประมาณ 
6-10 เดือน มีอายุขัย 4-5 ปี 

เลี้ยงในดินผ มมูล ั ที่แช่น�้าไ ้ 3 ัน ทิ้งใ ้ 
ะเดด็น�า้ แล้ ใ ่ลงกะละมังเบอร์ 25 ที่เจาะก้นไ ้

ประมาณครึง่กะละมงั น�าไ เ้ดอืน 2 ขดีครึง่ ใ ล่งมลู ั
ทีเ่ตรยีมไ  ้ใ เ้ อา ารไ เ้ดอืนทกุ นั รอืตามจ�าน น
ขยะเ อา ารทีม่ใีนแต่ละ นั ไ เ้ดอืนจะกนิเ อา าร
ได้แทบทุกอย่าง เช่น เ ผักเ ผลไม้ เ อา าร 
ที่กรองน�้าแกงออก น�าภาชนะเพาะเล้ียง างไ ้ในจุด 
ที่มืด ชื้นและเย็น มั่นพรมน�้าใ ้มีค ามชื้นอยู่เ มอ 

แต่ต้องระ ังไม่ใ ้น�้านองเพราะไ ้เดือนอาจจมน�้าตายได้ ไ ้เดือนจะช่ ยเปลี่ยนเ อา ารใ ้กลายเป็น 
ปุย๋มลูไ เ้ดอืน ทีม่ลีกั ณะเ มอืนดนิร่ นๆ ดี�า น�าไปใช้โดยผ มดนิปลกูผกั นครั  บ�ารงุใ ผ้กังอกงาม ประโยชน์
ที่ได้รับจากการเลี้ยงไ ้เดือน คือ ได้ ารบ�ารุงพืชผักท่ี ะอาด ปลอดภัย ช่ ยน�าขยะอินทรีย์ในครั เรือน 
มาใช้ประโยชน์ รายได้จากการจ�า น่ายปุ๋ยมูลไ ้เดือนจะน�ามาเป็นทุนเลี้ยงในรอบต่อไป เป็น ั ดิการใ ้กับ
มาชิกกลุ่ม และใช้ �า รับท�ากิจกรรม าธารณะประโยชน์ของชุมชน

ค ามร่ มมอืร่ มใจของประชากร 363 คน จาก 81 ครั เรอืน ในชมุชนบ้านท่าใ ม่ ต�าบลลานบ่า อ�าเภอ ล่ม กั 
จัง ัดเพชรบูรณ์ ่งผลใ ้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในชุมชนลดลงเฉลี่ย 152.94 กิโลกรัม/ ัน เฉลี่ยต่อคน 
0.421 กิโลกรัม/ ัน คิดเป็นร้อยละ 99.81 กิจกรรมที่ชุมชนด�าเนินการท�าใ ้ ามารถน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ได้เกือบทั้ง มด ่งผลใ ้ชุมชนแ ่งนี้ ามารถชนะเลิ โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ประเภทชุมชน
ขนาดเล็ก (S) ประจ�าปี 2563 และค ้าราง ัลถ้ ยพระราชทาน จากพระบาท มเด็จพระ ชิรเกล้าเจ้าอยู่ ั   
ซึ่งจัดโดยกรม ่งเ ริมคุณภาพ ิ่งแ ดล้อม กระทร งทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้อม
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“ความส�าเรจ็ในการจัดการขยะ 
ของชุมชนบ้านท่าใหม่ในวันนี ้

เกิดจากการมีสว่นรว่มของทุกภาคสว่น  
ท�าคนเดียวไมส่�าเรจ็ ทกุคนต้องชว่ยกัน  
บ้านท่าใหม่จะเป็นต้นแบบการเรยีนรู ้

ขยายผลให้ครบทุกหมู่บ้าน 
ในต�าบลลานบา่และต�าบลอ่ืนๆ ต่อไป”

นภาภรณ์ วัชรนิทรางกรู  
นายกองค์การบริหารสว่นต�าบลลานบา่

นานาทัศนะ

ชุมชนบ้านท่าใหม่  จังหวัดเพชรบูรณ์
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“ผู้น�าท�าคนเดียวไม่ได้ถ้าขาดการมีสว่นรว่มของทุกคนในชุมชน 
รว่มด้วยชว่ยกันคนละไม้คนละมือ จัดการขยะจนได้รางวัลระดับประเทศ 

ชุมชนเราพรอ้มท่ีจะขยายผล และชว่ยเหลือชุมชนอ่ืนให้มีการจัดการขยะท่ีดี”

กลุภรณ์ พลทา 
ผู้ใหญบ่้านท่าใหม่ หมู่ท่ี 12

“ผู้น�าและเจ้าหน้าท่ี
องค์การบรหิารสว่นต�าบลลานบา่ 
ต้องท�าให้เห็นเป็นตัวอยา่งก่อน  

เราบอกให้ชุมชนแยกขยะ
แต่ถ้าเจ้าหน้าท่ีไม่แยกขยะ  

แล้วเราจะสอนชุมชนได้อยา่งไร
ทุกวันนี้เราท�างานเป็นทีม  
เป็นครอบครวัเดียวกัน”

พนัจ่าตร ีมานะ จันคณา
ปลัดองค์การบริหารสว่นต�าบลลานบา่
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“จากภูมิปัญญาท้องถ่ินการจักสานในชุมชนสูร่างวัลจัดการขยะ 
ระดับประเทศ เราน�าวัสดุไม้ไผใ่นชุมชนท่ีเราปลูก ชว่ยกันดูแล 
รวมกลุ่มจักสานไม้ไผ ่หว่งใยสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก  

ชุมชนมีรายได้ สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดี ทุกคนมีความสุข”

ธนาภรณ์ พลทา 
สมาชิกกลุ่มจักสานไม้ไผ่

“กองทุนธนาคารวัสดุรไีซเคิลชุมชน  
ชว่ยสง่เสรมิให้ชาวบ้านเห็นคุณค่า 
ของขยะ คัดแยกและใช้ประโยชน ์

อยา่งคุ้มค่า จัดสรรรายได้ 
จากการขายขยะ ให้กับสมาชิก  

เป็นเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์”

พรทิพย ์บนิไธสง 
ประธานกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล
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“เราจะบอกใหท้กุคนแยกขยะอันตรายออกมาจากขยะอ่ืนๆ  
และน�ามาท้ิงท่ีจุดรวบรวมขยะอันตรายตรงนี้”

เพยีว แก่นใน และ ธนโชติ แสวงดี
วิทยากรประจ�าฐาน

“พวกเราภูมิใจท่ีได้เป็นสว่นหนึ่ง 
ในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม 
ของชุมชนให้สะอาด นา่มอง  

และจะสบืต่อกิจกรรมนี ้
ให้กับรุน่น้องต่อไป”

สุพรรณษา แสวงดี 
แกนน�าเยาวชนบ้านท่าใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม
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“ค้าขายก็อยากได้ก�าไรพรอ้มปันความสุขกลับสูชุ่มชน เราลดการใช้ถุงพลาสติก 
เราก็ลดค่าใช้จ่ายท่ีต้องไปซื้อถุงพลาสติกตรงสว่นนั้น เราก็น�ามาคืนก�าไร 

เป็นสว่นลดให้ลูกค้าเราประหยัด ลูกค้าได้สว่นลด ชุมชนก็สะอาดสิ่งแวดล้อมก็ดี”

แท่นทอง กันแต่ง 
เจ้าของร้านค้าแลกแต้ม

“เราท�าการเกษตร..ไม่อยากใช้สารเคมี  
ปลูกผัก ไล่แมลง ก�าจัดเชื้อรา  
ใช้น�าสม้ควันไม้ ท่ีเราผลิตและ

จ�าหนา่ย ให้กับชุมชนท่ีมาศึกษาดูงาน 
สิ่งแวดล้อมดี มีรายได้  

สุขภาพก็ดีไปด้วยครบั”

มงคล กันยา  
วิทยากรประจ�าฐานเรียนรู้

42 43



“เศษอาหาร เศษผกั ถ้าท้ิงก็เหม็นเนา่ใชป้ระโยชน์อะไรไม่ได้... 
แค่แยก น�ากลับมาใชป้ระโยชน์ท�าน�าหมักชวีภาพ ไมเ่หม็น ไมเ่นา่ 

มีรายได้ รดใสผ่กัก็งาม ไรส้ารเคมี สขุภาพดี”

ทองทรพัย ์ต๊ิบอ้าย 
วิทยากรประจ�าฐานเรียนรู้

“เศษอาหารท่ีนี่...มีประโยชน ์
เราน�ามาเล้ียงไสเ้ดือน 

ก�าจัดเศษอาหาร
สรา้งรายได้ มากกว่าท่ีคิด”

ค�าพา พนัธ์ุอินทร ์
วิทยากรประจ�าฐานเรียนรู้
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โมเดลบ้านคุยมะม่วง 

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

ประเภทชุมชนขนาดกลาง 

จังหวัดก�าแพงเพชร 
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ชุมชนบ้านคุยมะม่วง หมู่ที่ 6 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.ก�าแพงเพชร 
บทพิสูจน์การลดขยะด้วยการแยกขยะก่อนทิ้ง ด้วยความตระหนักว่าปัญหาขยะมูลฝอย  
ก�าลังเป็นอีกปัญหาส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง วันที่ 3 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมและเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นหน่วยงานน�าเสนอ โดยได้ร่วมหารือกับกระทรวงมหาดไทย จัดท�าแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ภายใต้แผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  
พ.ศ. 2559-2564 แผนปฏิบัติการดังกล่าว เป ็นแนวทางในการปฏิบัติ เกี่ยวกับ 
การจัดการขยะในระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป โดยเน้นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วม ในการด�าเนินการลดขยะ 
ที่ต้นทาง เพื่อวางรากฐานการด�าเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน น�าแนวคิด Zero Waste มารณรงค์ และ 
ปรับใช้กับโครงการของตัวเอง เช่น กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์ให้โรงพยาบาลในสังกัด
ทุกแห่ง ยกเลิกการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกใส่ยาให้กับผู้ป่วย โดยเชิญชวนผู้รับบริการน�าถุงผ้า
กระเป๋า หรือตะกร้า มาใช้แทน ช่วยลดปริมาณการสั่งซื้อถุงหูหิ้วพลาสติกได้ถึงร้อยละ 87 
หรือ 344,043.2 กิโลกรัม
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สอดคล้องกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่น�าแนวคิด Zero Waste “การจัดการขยะเหลือศูนย์”  
มาส่งเสริมในชุมชนผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ต้ังแต่ปี 2552 ซึ่งได้รับการตอบรับ 
จากชุมชนเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี รวมถึงชุมชนบ้านคุยมะม่วงที่สมัครเข้าร่วมโครงการในปี 2564  
และได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ ประเภทชุมชนขนาดกลาง โดยด�าเนินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ 
ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทาง 5 ด้าน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 นโยบายและแผนงานการจัดการขยะที่ต้นทาง 
ซึ่งเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานการจัดการขยะที่ต้นทาง แผนงานชุมชนปลอดขยะ แผนงานการบริหาร 
จัดการขยะ ของอปท. ที่ร่วมด�าเนินงานกับชุมชน ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมและจิตอาสาจัดการขยะในชุมชน 
เป็นการด�าเนินกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทางระดับครัวเรือน และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
กิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ภายในชุมชน เครือข่าย 
ภายในชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนปลอดขยะ ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยใช้หลัก  
3Rs เป็นการวางรูปแบบและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของชุมชน ให้สอดคล้องกับ 
แผนการด�าเนนิงาน การส่งเสรมิการลดและคดัแยกขยะทีต้่นทาง รวมทัง้กจิกรรมการจดัการขยะตามหลกั 3Rs 
และกิจกรรมน�าขยะกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงในระดับครัวเรือน 
กระจายครอบคลุมทั้งชุมชน ส่วนที่ 4 ผลส�าเร็จการด�าเนินงานชุมชนปลอดขยะและความยั่งยืน ซึ่งเป็น 
ส่วนส�าคัญในด้านความยั่งยืน กิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน ต้องมีกระบวนการด�าเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
หรือด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ ท�างานอย่างเป็นระบบตามแผนงาน รวมถึงความสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งในชุมชนและภายนอกได้ อันจะเห็นได้จากฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในชุมชนบ้านคุยมะม่วง  
และส่วนที่ 5 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด�าเนินงาน 
ชุมชนปลอดขยะโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้แนวทางประหยัด ใช้ของที่มีในท้องถิ่น พึ่งพาตนเอง 
เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ หากด�าเนินการได้ครบตามที่กล่าวมา ไม่ยากเลยที่จะกลายเป็นชุมชนปลอดขยะ
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การลดปริมาณขยะที่ต้นทาง ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายด้าน เช่น ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง 
ในภาคการขนส่งของรถเก็บขนขยะ และลดปัญหาการปนเปื้อนจากขยะอันตรายที่มีการคัดแยก น�าไปก�าจัด 
อย่างถูกต้อง 

ชุมชนบ้านคุยมะม่วง เคยประสบปัญหาขยะในชุมชนสูงถึงประมาณ 25 ล้านตันต่อปี โดยในช่วงปี  
2556-2557 ชุมชนได้หารือและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันว่าปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน 
มาจากที่ไหนบ้าง และจะใช้วิธีใดในการลดปริมาณขยะลง องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนพลวง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ได้ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับชาวบ้านในการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs แนะน�า 
กิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชุมชนได้
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การเก็บข้อมูลการถอดบทเรียนความส�าเร็จ กระตุ้นชาวบ้านในการจัดการขยะมูลฝอย กลยุทธ์ส�าคัญ 
ในการดึงชาวบ้านมาจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบสภาพปัญหาด้วยการลงพื้นที่จริง และการเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน ท�างานร่วมกันกับผู้น�าชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได ้
ให้กับชุมชน เมื่อพบว่าต้นเหตุส�าคัญของขยะที่เกิดขึ้น มาจากการที่ชุมชนยังขาดความรู้ในการคัดแยกขยะ 
อย่างถูกต้องจึงตกลงกันว่า จะต้องด�าเนินการเรื่องนี้อย่างครบวงจร โดยวางแนวทางจัดการขยะในชุมชน 
ตามหลัก 3Rs คือ Reduce หรือ การลดปริมาณขยะ Reuse หรือ การใช้ซ�า้ และ Recycle หรือ การน�ากลับมา
ใช้ใหม่ โดยได้วางแนวทางในการคัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ 4 ประเภทประกอบด้วย ขยะอินทรีย์  
ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย
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ขยะอินทรีย์ คือ ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์ เศษผัก เศษผลไม้  
หญ้า ใบไม้ กิ่งไม้ ฯลฯ โดยทั่วไปแล้วขยะกลุ่มนี้เกิดขึ้นจากทุกครัวเรือน ถือเป็นขยะที่มีปริมาณมาก
ที่สุด ขยะกลุ่มนี้จะถูกแยกใส่ไว้ในถัง หรือภาชนะที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรวบรวมน�าไปใช้ประโยชน ์
จากขยะอินทรีย์ เช่น น�าไปเป็นอาหารสัตว์ ท�าน�้าหมักชีวภาพ ท�าน�้าหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
หรือท�าปุ๋ยหมัก เลี้ยงไส้เดือน เป็นต้น 

ขยะอินทรีย์  
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การท�าน�า้หมักจลิุนทรย์ีสังเคราะห์แสง

วิธีการท�าน�้าหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะถูก
ถ่ายทอดวิธีการผ่านผู้เช่ียวชาญในชุมชน โดยน�าไข่ไก่  
1 ฟอง มาผสมกับผงชูรส 1 ช้อนโต๊ะ น�า้ปลา 1 ช้อนโต๊ะ 
ตีให้เข้ากัน เทส่วนผสมทั้งหมด ลงในขวดพลาสติกขนาด
ความจุ 700 มิลลิลิตร โดยเทใส่ในประมาณ 1 ใน 5  
ของขวด เตมิน�า้สะอาดจนเตม็ขวด ปิดฝาให้แน่น หมกัโดย
วางไว้กลางแดด และหมั่นเขย่าขวดเพ่ือเร่งการย่อยของ
จุลินทรีย์ เป็นเวลา 21 วัน จึงสามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ด้วยการผสมจลุนิทรย์ีและน�า้สะอาด ในอตัราส่วน 1 : 200 
น�าไปฉีดพ่นหรือรดต้นไม้

น�้าหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะช่วยย่อยสลาย 
ของเสีย ช่วยกระตุน้ภมูคิุม้กนัโรคพืชได้ด ีท�าให้เปลอืกหรอื
ล�าต้นแข็งแรง ทนต่อการกัดกนิของแมลง ช่วยกระตุน้เซลล์
เจริญบริเวณปลายรากพืชให้ขยายตัวและแตกแขนงได้ดี
ท�าให้มีรากฝอยเพิ่มขึ้นท�าให้พืชสามารถเพิ่มผลผลิตได้ดี
เนื่องจากการสะสมอาหารได้มากขึ้น สามารถใช้แทนปุ๋ย 
ยูเรีย หรือแอมโมเนียมซัลเฟตได้ เมื่อใช้เป็นประจ�าและ 
ต่อเนื่อง สามารถลดการใช้อาหารเสริม หรือปุ๋ยสูตรต่างๆ 
ลงได้ สูงสุด 50 % ท�าให้ต้นทุนในการผลิตลดลง

ขยะอินทรีย์บางส่วนยังน�าไปเป็นน�้าหมักสูตรต่างๆ 
เช่น สูตรเร่งดอกเร่งผลสูตร 3 ซึ่งได้มาจากเศษผลไม้ที่มี
รสหวาน เช่น สับปะรด ไปผสมกับกากน�้าตาลคลุกเคล้า
ให้ทั่ว เติมน�้า 5 ลิตร คนให้เข้ากัน แล้วหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 
30 วัน จึงน�าน�้าหมักไปใช้ประโยชน์ได้
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 ขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้โดยการน�าไปแปรรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆ  
แล้วน�ากลบัมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสตกิ แก้ว โลหะ กระป๋อง เศษไม้ ฯลฯ สามารถคดัแยกได้ง่าย 
ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยภาพรวม และช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า   
 ขยะรไีซเคลิทีเ่กดิขึน้ในชมุชนบ้านคยุมะม่วง จะถกูคดัแยกและน�าไปใช้ประโยชน์ โดยจะถกูน�าไป
ประดิษฐ์เป็นงานหัตถกรรมประจ�าท้องถิ่น ท�ากระถางต้นไม้จากยางรถยนต์ ภาชนะจากเศษไม้เก่า  
สิ่งประดิษฐ์จากขวดแก้ว และถูกรวบรวมไปขายในโครงการขยะบุญของชุมชน เพื่อน�าเงินที่ได้ 
กลับมาเป็นสวัสดิการของคนในชุมชน 

ขยะรี ไซเคิล
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การท�าผลิตภณัฑ์จากเศษไม้

จุดเริ่มต้นการน�าเศษไม้เหลือทิ้งในชุมชน มาท�าเป็นเคร่ืองใช้ เกิดจากการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค ซึ่งดูแลงานด้านไฟฟ้าในชุมชนได้ริเริ่มน�าเศษไม้ที่ถูกตัดจากแนวสายไฟฟ้า 
มาเป็นวัสดุทดลอง และสอนให้คนในชุมชนประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แก้วน�้า ขันไม้ 
ครก เป็นต้น

หลังจากได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การไฟฟ้าได้น�าไปมอบเป็นของที่ระลึก ส่งผลให ้
คนในชุมชนเริ่มเรียนรู ้การท�าผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ และมีการติดต่อให้ผลิตเพิ่มขึ้น  
โดยเศษไม้ที่น�ามาใช้ส่วนใหญ่เป็น ไม้ฉ�าฉา ไม้ขนุน หรือ เศษไม้ในท้องถิ่น ไม่มีการ 
ตัดไม้ในแหล่งธรรมชาติ การท�าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยค�านึงถึงความเหมาะสม ความต้องการของผู้ใช้ และเน้นการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
ไม่เหลือท้ิง ชิ้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ จะถูกน�าไปท�าผลิตภัณฑ์ส่งให้กับเจ้าของไม้ และหากม ี
เศษไม้ที่เจ้าของไม่ต้องการหรือน�ามามอบให้ ก็จะน�าไปท�าผลิตภัณฑ์เพ่ือน�าไปวางขาย 
ที่ร้านค้าของชุมชนบ้านคุยมะม่วงต่อไป เศษขี้เลื่อยจะถูกน�าไปท�าปุ๋ย เศษไม้ชิ้นเล็กๆ 
จะน�าไปเผาถ่าน กิจกรรมที่เกิดขึ้นช่วยแก้ปัญหาของเศษไม้ตามแนวสายไฟฟ้าที่ถูกตัด  
ต้นไม้ที่ยืนต้นตาย ให้สามารถน�าไปเพิ่มมูลค่า แทนการปล่อยทิ้งโดยเปล่าประโยชน์  
ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน มีผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากฝีมือและภูมิปัญญาของชุมชน  
และมีงาน มีอาชีพ อยู่กับท้องถิ่น โดยไม่ต้องออกไปหางานท�าที่อื่น

จุดเร่ิมต้นการน�าเศษไม้เหลือทิ้งในชุมชน 
มาท�าเป ็นเครื่องใช ้ เกิดขึ้นจากการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคซึ่งดูแลงานด้านไฟฟ้าในชุมชน 
ได้ริเริ่มน�าเศษไม้เหลือทิ้งที่ถูกตัดจากแนว 
สายไฟฟ้ามาเป็นวัสดุทดลอง และสอนให้ 
คนในชุมชนประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ  เช่น 
แก้วน�้า ขันไม้ ครก เป็นต้น 

หลังจากพบว่า ผลงานต้นแบบที่ได้นั้น 
มีคุณภาพเพียงพอ การไฟฟ้าจึงน�าสิ่งของทีไ่ด้ 
ไปเป็นของทีร่ะลกึ ความส�าเรจ็ดงักล่าว ส่งผลให้ 
คนในชุมชนเริ่มเรียนรู้ และมีการติดต่อให้ผลิต 
ของที่ระลึกเพ่ิมขึ้น โดยเศษไม้ที่น�ามาท�างาน
ประดิษฐ์ส่วนใหญ่เป็น ไม้ฉ�าฉา ไม้ขนุน หรือ 
เศษไม้ในท้องถิน่ไม่มกีารตดัไม้ในแหล่งธรรมชาติ

 การผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้น จะมีการเรียนรู้
และพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยค�านึงถึง
ความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ และ
เน้นการใช้ประโยชน์อย่างคุ ้มค่าไม่เหลือทิ้ง  
ชิ้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ จะถูกน�าไปท�าชิ้นงาน 
ส่งให้กบัเจ้าของไม้ และหากมเีศษไม้ทีเ่จ้าของไม้ 
ไม่ต้องการหรือมอบให้ชุมชน ก็จะถูกน�าไป 
ท�าชิ้นงานเพื่อน�าไปวางขายที่ร ้านค้าชุมชน 
บ้านคุยมะม่วงต่อไป
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 ขยะทั่วไป ที่เกิดขึ้นในชุมชน ชาวบ้านจะน�ามาคัดแยกและท�าความสะอาด เพ่ือน�ามาประดิษฐ์
เป็นงานหัตถกรรม หมวกสาน ตะกร้าสาน ส่วนท่ีน�าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้จะถูกน�าไปทิ้งอย่างถูก
สุขลักษณะ 
 นอกจากนี้ ชุมชนยังมีกิจกรรมรณรงค์ลดขยะกลุ่มนี้ในชุมชน เช่น ร้านค้าปลอดถุงปลอดขยะ  
โดยมีร้านป้าเรียม มากสาคร เป็นร้านค้าต้นแบบของชุมชน ในการลดถุงพลาสติก ลดโฟม  
ตัง้แต่เริม่กจิกรรมปลอดขยะ โดยต้องการส่งเสรมิให้คนในชมุชนเหน็ความส�าคญัในการลดปรมิาณขยะ
ของชุมชน โดยใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจลดราคาค่าอาหาร 2 บาท เมื่อลูกค้าน�าภาชนะมาใส่อาหารเอง 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ลูกค้าน�ากระติกน�้าแข็งมาใส่น�้าแข็งเอง เพื่อลดปริมาณถุงพลาสติก 
และยังช่วยให้น�้าแข็งละลายช้าลงอีกด้วย 

ขยะทั่วไป
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 ขยะอันตราย เป็นขยะท่ีมีสารปนเปื ้อนอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อน และวัตถุไวไฟ  
เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ หากทิ้งไม่ถูกวิธีจะส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม จึงจ�าเป็นต้องแยกออกจากขยะประเภทอื่นอย่างชัดเจน การจัดการขยะอันตราย 
ของชุมชนบ้านคุยมะม่วง เริ่มต้นจากการให้ความรู้เกี่ยวกับขยะอันตราย โดย อบต.โนนพลวง  
น�าตู้คัดแยกขยะอันตรายมามอบให้กับหมู่บ้าน เพื่อก�าหนดเป็นจุดให้ชาวชุมชนน�าขยะอันตราย 
ที่คัดแยกแล้วมารวมกันไว้ที่จุดเดียว พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ แลกต้นไม ้
พันธุ์พืช โดยทุกๆ 1 ปี อบต.โนนพลวง จะมาเก็บรวบรวมส่งไปให้ อบจ.ก�าแพงเพชร น�าไปก�าจัด 
อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือเก่า ส่งต่อให้กับ 
หน่วยงานรับบริจาคอีกด้วย

ขยะอันตราย
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รวมถงึได้ร่วมกบัเครอืข่าย ทสม.ลานกระบือ ร่วมจดัการขยะชมุชน 
โดยสร้างความตระหนกัว่าปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยร่วมกนัคดิ
และหาแนวทางในการจดัการเรือ่งขยะของต�าบลโนนพลวง ผ่านกจิกรรม
มากมาย จนได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และ
ปัจจุบันมีเครือข่าย ทสม. ได้รับรางวัลเครื่อข่ายทสม. ระดับประเทศ 
ด้านการจดัการขยะมลูฝอยในปี 2563 ทสม.ต�าบลโนนพลวง มสีมาชกิ 
98 คน การได้รบัรางวลั ท�าให้เกิดความภมูใิจ ทีห่มู่บ้านมคีวามสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย ชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมืออย่างดี  
การขยายเครอืข่าย ทสม. มีการปรกึษาหารอืและมอบหมายให้ผูใ้หญ่
บ้านแต่ละหมู่ ประชาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายไปในทุกหมู่บ้าน  
เชญิชวนชาวบ้านเข้ามาเป็นเครอืข่าย ทสม. เพือ่ปฏิบตัภิารกิจร่วมกัน
พัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

     นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ แล้ว ชุมชนบ้านคุยมะม่วง หมู่ท่ี 6 ได้ร่วมกันระดมความเห็น  
และสร้างกฎกติกาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยก�าหนดให้สมาชิกชุมชนปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

     1. การใช้ถุงผ้าจ่ายตลาด รณรงค์ให้คนในชุมชนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
     2. ท�าความสะอาดบริเวณหน้าบ้านทุกเช้า ช่วยกันท�าให้หน้าบ้านสะอาดน่ามอง
     3. ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน
     4. ช่วยกันท�าความสะอาดในบริเวณหมู่บ้านเป็นประจ�า
     5. ห้ามเผาขยะภายในชุมชน ฝ่าฝืนปรับ 200 บาท ไม่ร่วมมือปรับ 200 บาท
     6. ประชาสัมพันธ์ให้ชาวชุมชนทุกคนรับทราบและปฏิบัติ
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กลุ่มเยาวชนลูกมะม่วงพันธุ์ดี ด้วยความตระหนักว่า การดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่ต้องด�าเนินการ 
อย่างต่อเนือ่ง การปลกูฝังจากคนรุน่เก่าสูค่นรุ่นใหม่ ควรสร้างให้เยาวชนในชมุชนมจิีตส�านกึในการรกัษาสิง่แวดล้อม
อยู่เสมอ ชุมชนจึงได้จัดกิจกรรม “กลุ่มเยาวชนลูกมะม่วงพันธุ์ดี” โดยชักชวนเยาวชนในชุมชนมาร่วมท�า 
กิจกรรมต่างๆ หรือมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกกิจกรรม เช่น ในวันหยุด เยาวชนจะรวมตัวกันปั่นจักรยาน 
เพื่อส�ารวจขยะท่ีตกค้างในชุมชนและเก็บขยะ ดูแลความสะอาดบริเวณข้างถนนและที่สาธารณะของชุมชน  
เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนแบ่งกลุ่มรณรงค์ให้ความรู้ เก่ียวกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภทกับผู้ปกครอง  
ญาติพี่น้อง หรือ ร่วมกิจกรรมขยะบุญ โดยร่วมกันออกรับบริจาคขยะในชุมชน ร่วมกิจกรรมขยะอันตราย 
แลกไข่ แลกสิง่ของ ปลกูฝังให้เยาวชนใช้ถงุผ้าแทนถงุพลาสตกิ หรอืใช้วสัดสุิง่ของทีใ่ช้ซ�า้ได้อย่างคุม้ค่าท่ีสดุ หากม ี
นักท่องเที่ยวหรือคนจากชุมชนอื่นมาเยือน กลุ่มเยาวชนลูกมะม่วงพันธุ์ดี ซึ่งได้รับการอบรมให้มีความรู้ 
ด้านการจดัการขยะในชมุชนแล้ว จะท�าหน้าทีมั่คคเุทศก์น้อยให้กบัผูท้ีม่าเยีย่มชม ศกึษาดงูานด้านการจดัการขยะ
ของชุมชนได้ 

กลุม่เยาวชนลกูมะม่วงพนัธุด์ ีคอื กลุ่มทีห่มัน่เรยีนรูเ้ก่ียวกบัภมิูปัญญา วถิวัีฒนธรรมชมุชน และท�ากิจกรรม 
ไหว้พระสวดมนต์ รวมถงึท�ากจิกรรมท�าความสะอาดวดั ล้างจานให้กบัวัดในทกุวนัพระ รวมถงึได้จดักจิกรรม 
สร้างความสมัพันธ์กบัผูใ้หญ่ในชมุชน ในกจิกรรมออกเยีย่มผูสู้งอาย ุ ร่วมกบั อสม. และ ร่วมออกตรวจประเมนิ
การคัดแยกขยะของแต่ละครัวเรือนร่วมกับคณะกรรมการศูนย์วัสดุรีไซเคิลฯ กิจกรรมต่างๆ ถูกจัดขึ้นและ 
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนบ้านคุยมะม่วงได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ 
โครงการชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศ ปี 2563 (ประเภทชุมชนขนาดกลาง) กิจกรรมทั้งหมด 
กลายเป็นกลไกส�าคัญในการเปลี่ยนชุมชนซึ่งเคยประสบปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉลี่ย 25 ตันต่อปี  
เพราะการคัดแยกขยะที่ไม ่ถูกต ้อง กลายเป็นชุมชนท่ีมีปริมาณขยะเหลือประมาณ 13 ตันต่อป ี 
หรือลดลงไปได้เกือบร้อยละ 60 ของปริมาณเดิม ช่วยลดค่าใช้จ ่ายในการก�าจัดขยะอย่างยั่งยืน  
และก�าลังขยายผลต่อยอดไปสู่ 8 หมู่บ้าน ของต�าบลโนนพลวงต่อไป
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น�้าหมักชีวภาพสูตรต่างๆ

จากชุมชนบ้านคุยมะม่วง
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ไข ่ไก ่  1  ฟอง

น�้ำปลำ 1 ช ้อนโต๊ะ

น�้ ำ  10 ลิตร

ผงชูรส 1 ช ้อนโต๊ะ น�า้หมกัจลุนิทรย์ีสงัเคราะห์แสง

อปุกรณ์

1. ไข่ไก่  2. น�า้  3. ผงชรูส  4. น�า้ปลา

ข้ันตอนการท�า

1. ผสมไข่ไก่ 1 ฟอง ผงชรูส 1 ช้อนโต๊ะ 
   น�า้ปลา 1 ช้อนโต๊ะ ตีให้เข้ากนั
2. เทส่วนผสมท้ังหมด ลงในขวดพลาสตกิใสขนาด
   ความจ ุ700 มลิลลิติร โดยเทใส่ประมาณ 1 ใน 5 
   ของขวด 
3. เตมิน�า้ให้เตม็ขวด ปิดฝาให้แน่น น�าไปหมกัทิง้ไว้
   เป็นเวลา 21 วนั 
4. หมกัโดยวางทิง้ไว้กลางแดดและหมัน่เขย่าขวด 
   เพือ่เร่งการย่อยของจลุนิทรย์ี
5. เมือ่ครบก�าหนด 21 วนั สามารถน�าไปใช้ประโยชน์
   โดยผสมจลุนิทรย์ีและน�า้ ในอตัราส่วน 1 : 200

สูตรเร่งต้นเร่งใบ สตูร 1

อปุกรณ์

1. เศษอาหาร ซากสตัว์สด ทีห่าได้จากในท้องถิน่ 
   เช่น หอยเชอรี ่ปลา ป ู ปริมาณ 1 กิโลกรมั
2. กากน�า้ตาล 1 กโิลกรมั
3. น�า้ 10 ลติร

ข้ันตอนการท�า

1. น�าเศษอาหาร ซากสตัว์สด ใส่ลงในถงัพลาสตกิ
2. ใส่กากน�า้ตาล ท�าการคลกุเคล้าให้ทัว่
3. เตมิน�า้ 10 ลติร คนให้เข้ากนั แล้วหมักทิง้ไว้
   เป็นเวลา 30 วนั สามารถน�าน�า้หมกัไปใช้ประโยชน์

น�้ำ 10 ลิตร

กำกน�้ำตำล
1 กิโล

กรัม

ปลำ ปู หอย 
1  กิโลกรัม
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ซำกสัตว์สด

น�้ ำส้มควันไม้ สับปะรด / ผ
ลไม้ท่ีมีรสหวำน 1 กิโลกรัม

น�้ำ 5 ลิตร

สูตรเร่งต้นเร่งใบ สตูร 2

อปุกรณ์

1. เศษอาหาร ซากสตัว์สด ทีห่าได้จากในท้องถิน่ 
   เช่น หอยเชอรี ่ปลา ป ู ปริมาณ 1 กิโลกรมั
2. น�า้ส้มควนัไม้ 5 ลติร

ข้ันตอนการท�า

1. น�าเศษอาหาร ซากสตัว์สด ใส่ลงในถงัพลาสตกิ
2. ใส่น�า้ส้มควันไม้ ท�าการคลกุเคล้าให้เข้ากนั
   ปิดฝาหมกัทิง้ไว้เป็นเวลา 60 - 90 วนั จึงน�าน�า้หมกั
   ไปใช้ประโยชน์

สูตรเร่งดอกเร่งผล สตูร 3

อปุกรณ์

1. เศษผลไม้ท่ีมรีสหวาน เช่น สับปะรด 
   ปรมิาณ 1 กโิลกรมั
2. กากน�า้ตาล 1 กโิลกรมั
3. น�า้ 5 ลติร

ข้ันตอนการท�า

1. น�าเศษผลไม้ ใส่ลงในถงัพลาสติก
2. ใส่กากน�า้ตาล ท�าการคลกุเคล้าให้ทัว่
3. เตมิน�า้ 5 ลติร คนให้เข้ากัน แล้วหมักทิง้ไว้
   เป็นเวลา 30 วนั สามารถน�าน�า้หมกัไปใช้ 
   ประโยชน์

กำก
น�้ำต

ำล
1 ก

ิโล
กรัม
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สำรเร่งซุปเปอร์ พด.7

สูตรป้องกันแมลง สตูร 4

อปุกรณ์

1. เศษผักผลไม้ที่มีรสขม เช่น เมล็ดสะเดา บอระเพ็ด 
 ปริมาณ 1 กิโลกรัม
2. สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 หรอืจลุนิทรีย์เพิม่ประสทิธภิาพ
 การสกัด 1 ซอง
3. น�้า 5 ลิตร

ข้ันตอนการท�า

1. ทุบเมล็ดสะเดาให้ละเอียด สับบอระเพ็ด
 แล้วใส่ลงในถังพลาสติก
2. ใส่ พด.7 ท�าการคลุกเคล้าให้ทั่ว
3. เติมน�้า 5 ลิตร คนให้เข้ากัน ปิดฝาแล้วหมักทิ้งไว้
 เป็นเวลา 60 วนั สามารถน�าน�า้หมกัไปใช้ประโยชน์

บอระเพ็ด

เมล็ดสะเดำ

น�้ำ 5 ลิตร
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2

3

4

1

โคมไฟจากขวดแก้ว

ฐานการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากขวดแก้ว

     ขวดแก้วทีร่วบรวมได้จากการคดัแยกขยะในชมุชน หากน�าไปขาย 
เป็นลัง จะได้ลงัละ 12 บาท จงึคดิกนัว่าจะน�ามาเพิม่มูลค่า โดยประดษิฐ์
เป็นโคมไฟ สามารถขายได้ 199 บาท ประดษิฐ์เป็นแก้วบรรจเุครือ่งดืม่
บรจิาคให้กบัวดั เมือ่มงีานประเพณ ีเช่น งานบวช งานแต่ง ไม่ต้องไปเช่าแก้ว 
หากแก้วแตกกส็ามารถน�าไปขายได้ ช่วยลดปรมิาณขยะรไีซเคลิในชมุชน

ข้ันตอนการท�า

1. ท�าความสะอาดขวด โดยล้างและแกะฉลากออก
2. น�าขวดวางบนแท่นรองตัดแก้ว ใช้มดีตดัแก้ว 
 ตดัขวดโดยรอบขวด ตามความสงูทีต้่องการ
3. น�าน�า้ร้อนเทลงบนแก้วทีก่รดีด้วยมดี หลงัจากนัน้ 
 เทน�า้เยน็ตามทันท ีเพือ่ให้แก้วแยกออกจากกนั
4. ขดัรอยตดัด้วยกระดาษทราย เพ่ือลบคม
5. ตกแต่งด้วยฐานไม้ ใส่หลอดไฟเทคนคิ
*หมายเหต*ุ ควรเลอืกแก้วชนดิหนา

อปุกรณ์

1. ขวดแก้วเก่า
2. แท่นรองตดัขวดแก้ว
3. ใบมดีตดัแก้ว
4. เตาแก๊ส
5. หม้อต้มน�า้ร้อน
6. ถงัใส่น�า้เยน็
7. กระดาษทราย ชนดิละเอยีด

5

12 บำท

แก้วบรรจุเครื่องดื่มโคมไฟ

199 บำท
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ฐานการเรยีนรูส่ิ้งประดษิฐ์จากยางรถยนต์

 ชาวชมุชนบ้านคยุมะม่วง มกีารใช้ยานพาหนะและเปลีย่นยางรถยนต์จ�านวนมาก หากทิง้ไว้กเ็ปล่าประโยชน์ 
จงึคดิวธินี�ายางรถยนต์เก่านัน้มาท�าเป็นกระถางต้นไม้ ใช้ปลกูต้นไม้ภายในชมุชน ดดัแปลงเป็นรปูสตัว์ต่างๆ เช่น ช้าง 
ม้า ปลา หงส์ จ�าหน่ายให้กบัคณะศกึษาดงูาน รายได้จากการขายตวัละ 1,000 บาท เป็นการสร้างรายได้ให้กบัชมุชน

ส่ิงประดษิฐ์จากยางรถยนต์

ข้ันตอนการท�า

1. ตัดยาง / กรีดยาง ด้วยมีดจนรอบเส้น
2. น�ายางที่ตัดเสร็จแล้ว มานวดยางเพื่อคลายความตึงของยาง
3. ท�าการกลับยาง โดยใช้เหล็กกลับยางเสียบเข้าไปด้านที่ตัด
 กรีดให้ด้านในของยางอยู่ด้านนอก
4. ตกแต่งด้วยสีน�้ามัน ตากให้สีแห้ง น�าไปใช้เป็นกระถางต้นไม้
 หรือตกแต่งเพื่อความสวยงาม

อปุกรณ์

1. ยางรถยนต์, ยางใน/นอก
 รถจักรยานยนต์ที่ไม่ ใช้แล้ว
2. เหล็กกลับยาง
3. มีดกรีดยาง
4. หินลับมีด
5. ถังน�า้
6. ตะปูเกลียว
7. สีน�้ามัน
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นานาทัศนะ

ชุมชนบ้านคุยมะม่วง  จังหวัดก�าแพงเพชร

“ชุมชนบ้านคุยมะม่วง หมู่ท่ี 6  
เป็นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ 
ท่ีเราภาคภูมิใจ เนื่องจากชาวบ้าน 
มีความเข้มแข็ง จรงิจัง มีสว่นรว่ม 

ในการจัดการชุมชนตนเองให้สะอาด 
และท�าต่อเนื่องเป็นกิจวัตรประจ�าวัน 

ในป ี2563 ได้รบัรางวัลถ้วยพระราชทาน 
รางวัลชนะเลิศการประกวด 

ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste  
โดยองค์การบรหิารสว่นต�าบลโนนพลวง 

จะสง่เสรมิชุมชนบ้านคุยมะม่วง  
หมู่ท่ี 6 เป็นชุมชนต้นแบบและจะ

ขยายไปให้ครอบคลุมท้ัง 8 หมู่บ้าน 
 เพื่อเป็นหมู่บ้านจัดการขยะด้วย

ตนเองอยา่งยั่งยืนต่อไป”

วิรตัน์ จันทรค์ง 
นายกองค์การบริหารสว่นต�าบลโนนพลวง
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“การคัดแยกขยะเป็นวิถีชีวิต 
ของชุมชนบ้านคุยมะม่วง 

คนในชุมชนเรารว่มมือรว่มใจกัน 
ท�าอยูเ่ป็นประจ�า เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า

อยากให้ชว่ยกันรกัษา ถ่ายทอด 
เพื่อให้ชุมชนอ่ืนๆ สะอาด นา่มอง

เหมือนบ้านคุยมะม่วง”

สมหมาย มากสาคร 
ผู้ใหญบ่้านหมู่ท่ี 6 บ้านคุยมะม่วง “พวกเราเครอืขา่ย ทสม. ต�าบลโนนพลวง รูส้กึภาคภูมิใจท่ีได้เป็นสว่นหนึ่ง 

ในการขับเคล่ือนการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนให้ส�าเรจ็  
เป็นชุมชนปลอดขยะและได้รบัรางวัลระดับประเทศ”

วิโรฒ ปานสุขสาร  
ก�านันต�าบลโนนพลวง ประธานเครือขา่ยทสม. ต�าบลโนนพลวง
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“ดีใจท่ีบ้านของเราสะอาด นา่มอง  
ใครผา่นไปผา่นมาชื่นชม เป็นตัวอยา่ง
ให้กับบ้านอ่ืนๆ และคณะศึกษาดูงาน 

ขยะท่ีมีอยูใ่นบ้านจัดการได้หมด  
ไม่เหลือท้ิงโดยเปล่าประโยชน ์

 ท�าแล้วมีความสุขมาก สุขกาย สุขใจ”

วิไล ดิษภา  
ชาวชุมชนบ้านคุยมะม่วง

“การน�าเศษไม้มาท�าชิ้นงานต้องใช้ภูมิปัญญาและความอดทนมาก รูส้กึภูมิใจท่ีได้ชว่ยดูแล 
สิ่งแวดล้อมและสรา้งรายได้ให้กับชุมชนบ้านคุยมะม่วงโดยท่ีเราไม่ต้องจากถ่ินฐานไปอยูท่ี่อ่ืน”

บุญเสรมิ พมิพแ์ปลก 
ชาวชุมชนบ้านคุยมะม่วง
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“รูส้กึดีใจท่ีได้ชว่ยชุมชนลด 
ปรมิาณขยะโดยเฉพาะ 

ถุงพลาสติกลง แม้จะเป็นกิจกรรม
เล็กๆ แต่ก็ภูมิใจมาก 

อยากให้รา้นค้าอ่ืนๆ ท�าแบบรา้นป้า”

เรยีม มากสาคร 
รา้นค้าต้นแบบของชุมชน ในการชว่ยลดขยะ  

สร้างแรงจูงใจให้กับคนในชุมชน “ภูมิใจท่ีท�าให้ชุมชนมีรายได้ มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ  
เป็นชุมชนขต้นแบบท่ีดีในการจัดการขยะท่ีต้นทางให้กับต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด 

เราท�างานกับชุมชนเป็นครอบครวัเดียวกัน รว่มคิด รว่มวางแผน รว่มท�าด้วยกัน 
และไม่ท้ิงให้ชุมชนท�าโดยล�าพัง”

สณัญญา ถาวร 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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“การจัดการขยะของบา้นเราได้รบั 
ความรว่มมือจากทกุครวัเรอืนเปน็อยา่งดี

จนได้รบัรางวัล และเปน็ตัวอยา่ง 
ใหกั้บชุมชนอ่ืน  ๆรูส้กึดีใจและภูมิใจมาก”

วิรชั เจนจบ  
ชาวชุมชนบ้านคุยมะม่วง

“ภาคภูมิใจท่ีหมู่บ้านของเราได้รบัรางวัลท่ี 1 ชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ 
และรางวัลเครอืขา่ย ทสม. ดีเด่นด้านการจัดการขยะมูลฝอยระดับประเทศ  

และเม่ือมีคนมาศึกษาดูงานท่ีบ้าน พี่เหลือจะดีใจมากถ้าทุกคนกลับไปท�าท่ีบ้าน 
ของตัวเองเพื่อจะได้ชว่ยกันท�าให้ขยะเหลือน้อยท่ีสุด” 

พชัรนิทร ์อ้นอิน 
ครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะของชุมชนบ้านคุยมะม่วง
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“บ้านสะอาด นา่อยู ่สุขภาพดี  
ผักท่ีตลาดอันตรายมีแต่สารเคมี  

ปลูกผัก ปลอดสารพิษกินเอง 
ในครอบครวัทุกคน สุขภาพดี มีเยอะ 
ก็แบง่กัน มีมากก็ให้ ลูกสาวน�าไปขาย

ท่ีบรษัิทฯ แยกขยะต้องแยกทุกวัน 
อยูแ่ล้วเป็นวิถีชีวิตของทุกคน 

ในครอบครวัไปแล้ว ทุกบ้านท�าได้ 
ท�าแล้วสุขภาพดี มีความสุข  

ได้แบง่ปันความรูใ้ห้กับคณะท่ีมา
ศึกษาดูงาน”

ฉลอง บุญเคลือบ
ชาวชุมชนบ้านคุยมะม่วง

“เด็กๆ เม่ือท�ากิจกรรมเป็นจิตอาสาชว่ยเป็นแบบอยา่งให้กับผู้ใหญ ่
และเกิดจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมรว่มกันของคนในชุมชน ซึ่งเด็กๆ  

จะเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคล่ือนชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

เสาวณ ีสิงหร์อ 
ประธานกลุ่มเยาวชนลูกมะม่วงพันธุดี์
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“ลงุภูมิใจท่ีได้เปน็สว่นหนึง่ 
ในการขบัเคล่ือนการจัดการขยะชุมชน

เปน็ต้นแบบให้กับชาวบา้น  
จนชุมชนของเราได้รบัรางวัล 

ชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ”

ศริวัิฒ ประกิละคะ  
ชาวชุมชนบ้านคุยมะม่วง

“รูส้กึภูมิใจท่ีชุมชนมองเห็นความต้ังใจท่ีเราได้ท�างานด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นตัวอยา่งให้กับบ้านอ่ืนๆ ซึ่งเราท�าอยูต่ลอดจนเป็นวิถีชีวิต” 

น้อย จูด้วง  
ชาวชุมชนบ้านคุยมะม่วง
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ชุมชนบ้านไร่  

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

ประเภทชุมชนขนาดใหญ่

จังหวัดล�าพูน 
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ชมุชนบ้านไร่ มูท่ี ่8 ต�ำบลอโุมงค์ อ�ำเภอเมอืงล�ำพนู จงั ดัล�ำพนู ชมุชนทีม่ธีรรมนญู
ด้ำน ิง่แ ดล้อมกำรจดักำรขยะ เคยเป็นพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกำรขยำยตั ของชมุชนเมอืง 
จนประ บปัญ ำกำรจัดกำรด้ำน ิ่งแ ดล้อม โดยเฉพำะปัญ ำขยะมูลฝอยและกำรดูแล 
ค ำม ะอำดในพื้นที่ตำมมำ ชำ ชุมชนบ้ำนไร่ ได้ประชุมกันเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยชุมชน �ำ รับขับเคลื่อนและแก้ไขปัญ ำขยะมูลฝอยชุมชนตำมแผนแม่บท 
กำรบริ ำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเท  (พ. .2559-2564) แน ทำงที่ชำ ชุมชนบ้ำนไร่ 
น�ำมำร่ำงเป็นนโยบำยและแผนงำนในกำรท�ำงำน กค็อืกำร ร้ำงกำรมี ่ นร่ มของคนในชุมชน 
กระตุ้นใ ้คนในชุมชน ครั เรือนเข้ำร่ มกิจกรรมกำรคัดแยกขยะและกำรจัดกำรขยะ  
พร้อมทั้ง ร้ำงกำรมี ่ นร่ มจำกองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และประชำ ังคม  
มกีลุม่อำ ำ มคัรท้องถิน่รกั โ์ลก อำ ำ มคัรพทัิก ท์รพัยำกรธรรมชำตแิละ ิง่แ ดล้อม มูบ้่ำน 
เข้ำร่ มกจิกรรมต่ำงๆ เช่นกจิกรรมปลกูต้นไม้เฉลมิพระเกยีรต ิกจิกรรมพฒันำเกบ็ก ำดขยะ
ในที่ ำธำรณะ กจิกรรมอำ ำพฒันำ ิง่แ ดล้อม ปรบัปรงุภมูทิั น์ กลุม่อำ ำท้องถิน่รกั โ์ลก 
น่ ยงำนรำชกำรในพื้นที่องค์กรเอกชนได้จับมือร่ มกันท�ำกิจกรรม ำธำรณประโยชน์

100 101



กำรมี ่ นร่ มของภำค ่ นต่ำงๆ ได้ถูกต่อยอด ขยำยไปเป็นกิจกรรมท่ี ร้ำง รรค์และ ลำก ลำย  
เช่น ร่ มกันจัดนิทรร กำรเผยแพร่กิจกรรมกำรบริ ำรจัดกำรขยะในโรงเรียน ถำนที่รำชกำร รือ เครือข่ำย
พัฒนำ ิ่งแ ดล้อมชุมชนบ้ำนป่ำเ ้ำ ชุมชนผู้ ูงอำยุ เป็นต้น เช่นเดีย กับชุมชนอ่ืนๆ ชุมชนบ้ำนไร่ได้ใช้ ิธีกำร
บริ ำรจัดกำรขยะในพื้นที่ตำม ลักกำร 3Rs คือ Reduce รือ กำรลดปริมำณขยะ Reuse รือ กำรใช้ซ�้ำและ 
Recycle รือ กำรน�ำกลับมำใช้ใ ม่ โดย ร้ำงแรงจูงใจใ ้ มำชิกในชุมชน ทุกคนทุกกลุ่ม ใ ้มี ่ นในกิจกรรม
ต่ำงๆ ที่ อด อดคล้องกับแผนกำรด�ำเนินงำนของชุมชน
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มนีโยบำยใ ช้มุชนบริ ำรจดักำรตนเอง และ ร้ำงค ำมเป็นเจ้ำของร่ มกนัภำคประชำชน ร้ำงแรงบนัดำลใจ 
ใ ้ค ำมร่ มมือ เ ีย ละ มีจิต �ำนึก ำธำรณะ ร่ ม ร้ำงต้นแบบกำรจัดกำร ิ่งแ ดล้อมของชุมชน 
ในชื่อ “บ้ำนไร่โมเดล” ใ ้กลำยเป็นเครือข่ำยเข้มแข็งผ่ำน น่ ยงำนซึง่เป็น ำมเ ำ ลกั บ้ำน ดั และโรงเรยีน  
ทีย่ดึโยงค ำม มัพนัธ์ ร้ำงระบบพึง่พำอำ ยักนัและกนัของคนใน ังคมไทยมำอย่ำงยำ นำนชำ ชุมชนบ้ำนไร่ 
ำมำรถ ร้ำงค ำมมัน่ใจใ ค้นในชมุชนเ น็ภำพอนำคตร่ มกนั ำ่ปัญ ำขยะและ ิง่แ ดล้อมเป็นเรือ่งทีจ่ดักำรได้ 

โดยเริม่จำกเรือ่งใกล้ตั  เริม่จำกครั เรอืนของแต่ละคน ด้ ยกจิกรรมคดัแยกขยะในครั เรอืน เชือ่มโยงไปยงัชมุชน 
น�ำขยะที่คัดแยก ่งต่อไปยังระบบกำรจัดกำรที่ชุมชนร่ มกันออกแบบขึ้น จนเกิดผลลัพธ์อย่ำงเป็นรูปธรรม  
และเกดิค ำม ำมัคคใีนกำรขบัเคล่ือนแผนกำรจดักำรขยะในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง 
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นอกจำกนี ้ยงัได้จดักจิกรรม ง่เ รมิ
ปรำชญ์ท้องถิ่นและข้ำรำชกำรบ�ำนำญ 
ผู ้มีค ำมรู ้ในกำรจัดกำรปัญ ำต่ำงๆ  
มำร่ มเป็นแกนน�ำในกำรริเริ่มกิจกรรม
ร่ มพัฒนำ พร้อมกับเปิดโอกำ ใ ้ 
คนรุน่ใ ม่ได้แ ดงค ำมคดิค ำม ำมำรถ
ที่มี มำร่ มจัดกำรโดยน�ำน ัตกรรม 
กำรจัดกำรขยะใ ม่ๆ มำปรับใช้ใน 
กำรจัดกำร ิ่งแ ดล้อมในชุมชน เช่น 
Application Eco-Life ขณะเดีย กัน 
ยังได้ช่ ยคิดระบบประเมินติดตำมและ
พฒันำ กัยภำพของชมุชน เชญิ ทิยำกร
ผู้เชี่ย ชำญด้ำนต่ำงๆ มำเ ริมค ำมรู้
ด้ำน ิชำกำรที่เ มำะ มกับชุมชนและ
จัดท�ำฐำนกำรเรียนรู้ที่ อดคล้องกับ 
กำรแก้ปัญ ำขยะในพื้นที่ ชำ บ้ำนไร่ 
ได้ร่ มกันออกแบบเ ้นทำงกำรจัดกำร
ขยะ 4 ประเภทในชุมชนขึน้ เพือ่ใ ข้ยะ
แต่ละประเภทถูกน�ำไปจัดกำรอย่ำง
เ มำะ ม
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ขยะทั่วไป ขยะรี ไซเคิล

กิจกรรมจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะทั่วไปของชุมชนบ้านไร่ กิจกรรมจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล

ประดิษฐ์ของใช้

บริจาคเข้าโครงการหลังคาเขียว  

และ Green road

ส่งเทศบาลน�าไปก�าจัด

ส่งเข้าโครงการ “วน” 

ใช้บรรจุสินค้าในร้านวนแพ็คเกจ 

ร้านค้าลดโลกร้อน

บริจาคเข้ากองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล

ธนาคารขยะรีไซเคิล
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ขยะอันตราย

กิจกรรมจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะอันตราย 
ของชุมชนบ้านไร่

ขยะอินทรีย์

กิจกรรมจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย ์
ของชุมชนบ้านไร่

 เลี้ยงไส้เดือน

ท�าปุ๋ยหมักธรรมชาติ

เศษไม้เก่าท�าโพรงเลี้ยงผึ้ง

ใช้เป็นอาหารสัตว์

ท�าปุ๋ยอินทรีย์

ก�าจัดด้วยถังก�าจัดขยะอินทรีย์

รวบรวมและส่งต่อให้กับ อบจ.ล�าพูน
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ธรรมนูญด้านส่ิงแวดล้อมของบ้านไร่

ชุมชนบ้ำนไร่ ได้ก�ำ นดแน ทำงค ำมร่ มมือร่ มใจ กำรมี ่ นร่ มในกำรในกำรดูแล ภำพแ ดล้อม 
ของชุมชนอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก�ำ นดธรรมนูญด้ำน ิ่งแ ดล้อมของ มู่บ้ำนเพื่อเป็นแน ทำงปฏิบัติร่ มกัน  
น�ำไป ูก่ำรเป็นชมุชนปลอดขยะ โดยระบุ ำ่ทกุครั เรอืนพร้อมใจกนัคดัแยกขยะรไีซเคลิร่ มบรจิำคกองทนุขยะบญุ
รอืกองทนุอืน่ๆ คดัแยกขยะอนัตรำย รอืขยะพิ น�ำไปร บร มไ ท้ี่ นูย์ร บร มของ มูบ้่ำน คดัแยกขยะอนิทรย์ีออก 

น�ำไปใช้เลีย้ง ตั  ์ท�ำปุย๋ มกั รอืท�ำน�ำ้ มักชี ภำพ ่ นขยะทั่ ไปทีเ่ ลอืจำกกำรคดัแยกใ น้�ำไปบรรจลุงถงุด�ำ
ที่ทำงเท บำลจัดจ�ำ น่ำย ทุกครั เรือนพร้อมใจกันใช้ทรัพยำกรอย่ำงประ ยัด น�ำทรัพยำกรกลับมำใช้ซ�้ำ  
และน�ำ ิ่งของเครื่องใช้บำงอย่ำงที่จ�ำเป็นมำรีไซเคิล เพ่ือเป็นกำรรัก ำ ิ่งแ ดล้อมตำม ลัก 3Rs คือ Reduce 
Reuse และ Recycle
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ชาวบ้านไร่จะไม่ท้ิงขยะมูลฝอย

ลงในล�าคลอง ทีส่าธารณะ

ในกรณีที่ มู่บ้ำน รือ น่ ยงำนมีกำรรณรงค์ 
ท�ำค ำม ะอำดถนน นทำง รอืที่ ำธำรณะ ทกุครั เรอืน 
จะ ่งตั แทนมำเข้ำร่ มอยำ่งน้อยครั เรือนละ 1 คน  
เพื่อเข้ำร่ มกิจกรรม ำกมีกิจกรรมต้อนรับผู้มำ ึก ำ
ดูงำน รือต้อนรับแขกของ มู ่บ้ำนในโอกำ ต่ำงๆ  
ชำ บ้ำนไร่ทกุคน ยนิดเีป็นเจ้ำบ้ำนทีด่แีละใ ก้ำรต้อนรบั
ด้ ยค ำมเต็มใจ

มอบ มำยใ ้ผู ้ใ ญ่บ้ำน มู่ที่ 8 ต�ำบลอุโมงค์  
อ�ำเภอเมอืง จัง ดัล�ำพนู เป็นผูร้กั ำกำรตำมธรรมนญู
ของ มู่บ้ำน โดยมีอ�ำนำจ ินิจฉัย ตีค ำม ค บคุม 
ก�ำกับ ประพฤติปฏิบัติของ มำชิกใน มู่บ้ำน ใ ้เป็น
ไปตำมธรรมนูญกำรปกครองของ มูบ้่ำน รือตำมที่
กฎ มำยก�ำ นด นอกจำกแผนกำรจดักำรขยะประเภทต่ำงๆ 
และก�ำ นดธรรมนญูด้ำน ิง่แ ดล้อมของ มู่บ้ำนแล้  
ชุมชนบ้ำนไร่ยังได้ก�ำ นดแน ทำงขับเคลื่อนแผนกำร
จดักำรขยะมลูฝอยชมุชนผ่ำนฐำนกำรเรยีนรูท้ี่ อดคล้อง
กับปัญ ำที่มีอยู ่ในชุมชนและแน ทำงกำรแก้ไข 
ที่เ มำะ มกับปัญ ำที่มีอยู่ โดยได้ก�ำ นดแผนที่ฐำน 
กำรเรยีนรูก้ำรบริ ำรจดักำรขยะชมุชนบ้ำนไร่ออกเป็น 
13 กิจกรรมฐำนเรียนรู้ดังนี้
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2. ฐานการเรยีนรูห้อพกัจดัการขยะ

อพกั เป็น ถำนที่ นึง่ทีม่ขียะเกิดขึน้ในแต่ละ นัเป็นจ�ำน นมำก รุนิทร์ มโนค�ำ เจ้ำของ อพกัในชุมชน จงึอำ ำ
ผลกัดนั อพกัใ เ้ป็นพืน้ทีต้่นแบบกำรจดักำรขยะร่ มกนักับผูพ้กัอำ ยั เพ่ือ ร้ำงกำรมี ่ นร่ มในกำรลด คดัแยก 
และใช้ประโยชน์จำกขยะมูลฝอยจำก อพัก ด้ ยกระบ นกำรดังนี้

1) ก�ำ นดกฎระเบียบด้ำน ิ่งแ ดล้อมของ อพัก
2) ชี้แจงต่อผู้เช่ำ อพักตั้งแต่ครั้งแรก ถึงเรื่องกฎระเบียบ แน ทำงปฏิบัติและขอค ำมร่ มมืออย่ำงต่อเนื่อง
3) จัดตั้งจุดรองรับขยะทั้ง 4 ประเภท พร้อมป้ำยบ่งบอกประเภทอย่ำงชัดเจน มอบถุงด�ำใ ่ขยะใบแรก 

  ใ แ้ก่ลกู อ้ง 1 ใบ และถงุต่อไปลกู อ้งต้องซือ้จำก อในรำคำใบละ 10 บำท เพือ่ ร้ำงกำรรบัผดิชอบ 
  ในกำรจดักำรขยะ ำกทิ้งขยะมำกต้องจ่ำยมำก

4) มีกำรติดตำมกำรทิ้งขยะของลูก ้องแต่ละ ้อง โดยกำร �ำร จเป็นประจ�ำทุก ัน ำกพบเ ็น มีกำรทิ้ง 
  ไม่ถกูต้อง จะแจ้งไปยงัลกู อ้งผ่ำนช่องทำงไลน์แอปพลเิคชนั พร้อมทัง้ได้ก�ำ นดแผน อพกัจดักำรขยะ  

1. ศนูย์บรหิารจดัการขยะชมุชนบ้านไร่

นูย์แ ง่นี ้มลีกั ณะกำรท�ำงำนเ มอืนเป็น นูย์กลำงกำรท�ำงำนของชมุชนในกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติ
และ ิ่งแ ดล้อมภำยในชุมชนอย่ำงเ มำะ ม เช่น ออกแบบกลไก ร้ำงค ำมตระ นัก ค ำมเข้ำใจเรื่อง 
กำรคัดแยกขยะมูลฝอยภำยในครั เรือนโดยใช้ ลัก 3Rs กำร ร้ำงแรงจูงใจในกำรด�ำเนินกำรคัดแยกขยะ 
ตั้งแต่ต้นทำงเริ่มจำกในครั เรือนและชุมชน กำรน�ำขยะที่ผ่ำนกำรคัดแยกแล้ ไปใช้ประโยชน์โดยเน้น 
กำรมี ่ นร่ มของคนในชุมชน
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แผนหอพักจัดการขยะ

ตั้งแต่ ต้นน�้า (ก่อนเข้าพัก)

กลางน�้า

ปลายน�้า

อธิบายระเบียบ ข้อตกลง  

ขอความร่วมมือ คัดแยกขยะ  

ลดถุงพลาสติก งดใช้โฟม

ขอความร่วมมือคัดแยกขยะ 4 ประเภท คือ

จัดเก็บขยะให้เรียบร้อย

1. ขยะเปียก (อินทรีย์)    ลงหลุม, เสวียน

 2. ขยะรีไซเคิล    ใส่ถังขยะรีไซเคิล และจ�าหน่าย 

4. ขยะทั่วไป    ใส่ภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้ 

3. ขยะอันตราย    ใส่ถังเฉพาะขยะอันตรายที่จัดเตรียมไว้

เศษอาหาร

กา
กน
�้าต
าล

3. ฐานการเรยีนรูน้�า้หมกัธรรมชาติ

จดุเริม่ต้นของฐำนเรยีนรู้น�ำ้ มกัธรรมชำต ิเกดิจำก
ชำ ชุมชนเ น็ร่ มกนั ำ่ ค ร ำ ธิกีำรใช้ประโยชน์จำก
เ อำ ำรท่ีเ ลือทิ้งในแต่ละ ันซึ่งขยะที่เกิดขึ้นจำก
แต่ละครั เรอืนมจี�ำน นมำก

วธิกีารท�าน�า้หมักธรรมชาติของชมุชนบ้านไร่

1. น�ำเ อำ ำรใ ถ่งั
2. เตมิกำกน�ำ้ตำล 
3. คนใ เ้ข้ำกนั มกัทิง้ไ ป้ระมำณ 1 เดอืน 
    รอื งัเกตจำกเ อำ ำรย่อย ลำย
 เป็นชิ้นเล็กๆ จึงน�ำน�้ำ มักธรรมชำติที่ได ้

 ไปรดต้นไม้ เป็นปุย๋

118 119



4. ฐานการเรียนรู้ไส้เดือนดิน กินขยะอินทรีย์

กจิกรรมน้ีเริม่ในปี พ. . 2562 ได้รบักำรถ่ำยทอดค ำมรูจ้ำก ทิยำกร นูย์เรยีนรูป้รชัญำเ ร ฐกจิพอเพยีง 
และเริ่มเลี้ยงไ ้เดือน ีแดงพันธุ์ข้ีตำแร่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรเลี้ยงไ ้เดือน ได้แก่ มูลไ ้เดือนดินแท้บ้ำนไร่  
น�ำ้ มกัมลูไ เ้ดอืนแท้บ้ำนไร่ ำมำรถน�ำไปรดพืชผกั นครั  เพิม่ผลผลติ ช่ ยจดักำรขยะอินทรย์ี เป็นกจิกรรม 
ที่ท�ำได้ง่ำยต้นทุนไม่ ูงและช่ ยลดค่ำใช้จ่ำยในแต่ละครั เรือนได้

ขั้นตอนการเลี้ยง

1) ำ งบ่อซีเมนต์ที่มีพื้นและเจำะรูระบำยน�้ำ
2) น�ำ งบ่อซีเมนต์ไป ำงไ ้ในบริเ ณที่ร่ม ไม่โดนแดด รือฝน อำกำ ถ่ำยเท ะด ก
3) ล้ำง งบ่อซีเมนต์ด้ ยน�้ำ ะอำด 2 - 3 รอบ แล้ แช่ด้ ยต้นกล้ ยทิ้งไ ้ 3 - 5 ัน
    เพื่อลดค ำมเค็มของปูนซีเมนต์
4) น�ำก้อนอิฐ รือก้อนกร ดใ ่ตำข่ำยไนล่อนมัดเป็นตุ้ม ำงไ ้อุดบริเ ณ รูระบำยน�้ำ
    ด้ำนใน งบ่อซีเมนต์
5) รองพื้น �ำ รับเลี้ยงไ ้เดือน (ดินร่ นผ มมูล ั อัตรำ 4 ต่อ 1) ูงประมำณ 3 นิ้
6) ใ ่ไ ้เดือน 100 ตั  ต่อเ ้นผำ่ ูนย์กลำง งบ่อซีเมนต์ขนำด 1 เมตร
7) ทำ บู่ รือน�้ำยำล้ำงจำนบริ ณขอบบ่อเป็นแถบก ้ำง 1-2 นิ้  ป้องกันไ ้เดือน นี
8) เติมมูล ั และเ ขยะอินทรีย์บำงๆ ระ ังอยำ่ใ ้เกิดค ำมร้อนจำกกำร มัก
9) ปิดฝำบ่อด้ ย ั ดุแผ่นเรียบที่ ำได้ในพื้นที่ เช่น ไม้อัด ฟิ เจอร์บอร์ด ที่เจำะรูเพื่อ
    ช่ ยระบำยอำกำ บริเ ณฝำ
10) คอย ังเกตพฤติกรรมกำรกินอำ ำรของไ ้เดือนและ ำมำรถเติมขยะอินทรีย์
     ใ ้มีปริมำณเ มำะ มต่อกำรย่อยของไ ้เดือน
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5. ฐานการเรียนรู้โก๋นผึ้ง ลดโลกร้อน

กลุ่มโก๋นผึ้งลดโลกร้อน ชุมชนบ้ำนไร่ ได้ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นน�ำเ ั ดุ เ ลือใช้ในชุมชนมำท�ำโก๋น  
รือโพรงผึ้ง เช่น เ ไม้จำกกำร ร้ำงบำ้น ขอนต้นตำล ขอนต้นมะพร้ำ  ล�ำโพงไม้เกำ่ เป็นต้น 

กำรเลี้ยงผึ้งโพรง ช่ ยใ ้ชุมชนกิดกำรรัก ำ ิ่งแ ดล้อมมำกขึ้น โดยกำรลดกำรใช้ ำรเคมี ลดกำรเผำขยะ
ในชุมชน เพื่อใ ้เอื้อต่อกำรด�ำรงชี ิตของผึ้ง ผึ้งมี นำ้ที่ �ำคัญในกำรช่ ยผ มเก รล�ำไย ซึ่งเป็นพืชเ ร ฐกิจ
ของชมุชน ง่ผลใ เ้ก ตรกรมรีำยได้จำกกำรปลกูล�ำไยเพิม่ขึน้ ระบบนเิ ของชมุชนดขีึน้ นอกจำกนีผ้ลติภณัฑ์
จำกผ้ึง เช่น น�้ำผึ้ง บู่ ไขผึ้ง ยัง ร้ำงรำยได้ใ ้กับเก ตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโก๋นอีกด้ ย ดังนั้นกำรเลี้ยงผึ้งโพรง 
จึงมี ่ นช่ ยในกำรลดขยะ ลดกำรเผำ และรัก ำ ิ่งแ ดล้อมของชุมชนบ้ำนไร่ได้เป็นอย่ำงดี

ในอดีตชำ บ้ำนมีกำรเผำขยะและเ ไม้ในชุมชน ่งผลใ ้ปริมำณผึ้งในธรรมชำติลดลงผลผลิตล�ำไย 
ลดลง ชำ บ้ำนจึงร มกลุ่มและน�ำภูมิปัญญำมำ ร้ำงเป็นโก๋นผึ้ง รือโพรงผึ้ง เป็นภูมิปัญญำของชำ บ้ำนไร่  
ในกำรน�ำเ ไม้เก่ำ ขอนไม้ มำ ร้ำงที่อยู่ของผึ้งเพื่อเพิ่มปริมำณผึ้งในธรรมชำติ ช่ ยท�ำ นำ้ที่ผ มเก รล�ำไย 
พืชเ ร ฐกิจของชุมชน
 ชุมชนบ้ำนไร ่ ตระ นัก ่ำ ผึ้งมีค ำม �ำคัญต่อระบบนิเ  
เพรำะช่ ยท�ำใ ้เกิดกำรผ มพันธุ ์ของพืชในป่ำและในกำรเก ตร  
ค ำม มดุลของระบบนิเ และกำรอยู่รอดของมนุ ย์ ปัจจุบันพบ ่ำ
พื้นที่ ลำยแ ่งทั่ โลกมีประชำกรผึ้งลดลงอย่ำงมำก จำกกำรใช้ ำรเคมี 
ยำฆ่ำแมลง และปุ๋ยเคมีอย่ำงก ้ำงข ำงในพื้นที่กำรเก ตร ท�ำใ  ้
ผึ้งตำยยกรัง เมื่อฝูงผ้ึงค่อยๆ ำยไปจำกระบบนิเ  ก็ ่งผลกระทบ 
ไปถึงผลิตผลทำงกำรเก ตร ทั้งพืชผัก ผลไม้ ร มทั้งดอกไม้และพันธุ์ไม้
ในป่ำ ผึ้งจึงเป็นตั บ่งบอกถึงค ำมอุดม มบูรณ์ของแต่ละพื้นที่ได้

ขั้นตอนการเลี้ยง

1) ใช้เ ไม้เก่ำ ประกอบเป็นกล่องไม้ รือ 
 ขอนไม้ เช่น ต้นตำล ต้นมะพร้ำ ที่มีขนำด 
 ค ำม ูงและค ำมก ้ำงประมำณ 27-30 นิ้   
 เจำะรู �ำ รับเป็นทำงเข้ำออกของผึ้ง 1 ช่อง  
 ูงจำกพื้น 7 นิ้

2) ใช้น�้ำฟีโรโมน รือ ำรเคมีที่แมลง ร้ำงขึ้นมำ 
 ดึงดูดเพ ตรงข ้ำมที่ ได ้จำกกำรต ้มไขผึ้ ง  
 ทำภำยในโก๋นที่ ะอำด เพื่อล่อใ ้ผึ้งมำท�ำรัง 

3) โก๋นผึ้งที่ใช้ในกำรเลี้ยงผึ้ง ต้องมีค ำม ะอำด 
 และปลอดภัย

4) จับผึ้งมำ 1 ตั  เพื่อมำ �ำร จโดยใ ่ไ ้ใน 
 โก๋นผึ้ง 1-2 นำที เพื่อใ ้ผึ้งไปตำมเพ่ือนมำ 
 �ำร จอีก 10-20 ตั และมำอยู่ร มกันเป็นฝูง

5) เมื่อผึ้งเข้ำท�ำรังในโก๋นแล้  ชำ บ้ำนน�ำโก๋นผึ้ง
 ไป ำงในบรเิ ณ นล�ำไย และ ำมำรถท�ำกำร
 เคลื่อนย้ำยได้โดยท�ำในช่ งเ ลำกลำงคืน 

 เพื่อใ ้เกิดผลกระทบน้อยที่ ุด อย่ำงน้อย  
 5 กิโลเมตร

ประโยชน์จากการเลี้ยงผึ้งโพรง

1. ช่ ยเพิ่มผลผลิตล�ำไย พืชเ ร ฐกิจของชุมชน
2. เกิดผลิตภัณฑ์จำกผึ้ง เช่น น�้ำผึ้ง บู่ ไขผึ้ง
   ช่ ย ร้ำงรำยได้ใ ้กับคนในชุมชน
3. ร้ำงค ำม ำมัคคีและท�ำใ ้ ิ่งแ ดล้อมดีขึ้น
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ประโยชน์ของการเป็นครวัเรอืนสะอาด

1) เก็บก ำดร บร มเ ญ้ำ เก็บใบไม้ใ ่เ ียนเพื่อเป็น 
 ปุ๋ย มัก
2) กำรคัดแยกขยะตำมประเภท ถุงพลำ ติกแยกน�ำมำใช้ซ�้ำ  
 เ อำ ำรแยกไปใ ถ่งัเพือ่ท�ำปุ๋ย มกั ขยะรไีซเคลิร บร ม 
 เพื่อ ่งใ ้กับกองทุนขยะบุญ
3) ปลูกผักกินเอง ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ ีเขีย  และเพิ่ม 
 ค ำม ดชื่นใ ้กับบำ้นและชุมชน
4) ขุภำพอนำมยัของคนในบ้ำนด ีช่ ยลดขยะมลูฝอยในชมุชน
5) เป็นแบบอย่ำงและถ่ำยทอดค ำมรูใ้ บ้้ำนอืน่ๆ ได้ปฏบิตัติำม

6. ฐานการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล

 กำรประดิ ฐ์ของใช้จำกขยะรีไซเคิล เป็นกิจกรรมที่ชุมชนดัดแปลง ั ดุเ ลือใช้ใ ้เกิดประโยชน์ ำมำรถ
ร้ำงรำยได้ใ ้กับครอบครั  เป็นกำรใช้ทรัพยำกรใ ้เกิดประโยชน์ ูง ุด ช่ ยลดปริมำณขยะ เพิ่มมูลค่ำ  

และ ร้ำงรำยได้ โดยชุมชนบ้ำนไร่ได้รับกำร นับ นุนงบประมำณจำกเท บำลต�ำบลอุโมงค์และจัด ิทยำกร 
จำก น่ ยงำนต่ำงๆ เข้ำมำช่ ย อนท�ำ ิ่งประดิ ฐ์จำก ั ดุเ ลือใช้และได้จัดตั้งกลุ่ม “ ิ่งประดิ ฐรีไซเคิล” 
ขึ้นมำ โดยน�ำเ ั ดุเ ลือใช้มำ ร้ำงมูลค่ำเพิ่มโดยน�ำมำประดิ ฐ์เป็นของใช้ต่ำงๆ เช่น ตะกร้ำใ ่ของ  
กระ ย รือกร ยดอกไม้ ไม้ ีบ(ไม้เ ียบธนบัตร) ลุง(ขัน) และค ัก มำก(ตะกร้ำขนำดเล็กใ ่ มำกพลู)  
เป็นต้น ซึ่ง ิ่งประดิ ฐ์ของชุมชนบ้ำนไร่ช่ ยลดปริมำณขยะลดภำ ะโลกร้อน ช่ ย ร้ำงรำยได้และนิยม 
น�ำไปใช้ในกิจกรรมบุญของชุมชน

7. ฐานการเรียนรู้ครัวเรือนสะอาด

 นอกจำกชำ ชุมชนบ้ำนไร่จะ ร้ำงอุปนิ ัยกำรจัดกำรบ้ำนเรือน 
ของตนเองใ ้ ะอำดแล้ ทุกครั เรือนยัง ำเ ลำเข้ำร่ มกิจกรรม
ชมุชนปลอดขยะอืน่ๆ ทีช่มุชนจดัขึน้อยูเ่ป็นประจ�ำ เช่น กำรคดัแยกขยะ
ในครั เรือน กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน กำรปลูกผัก นครั  
รั้ กินได้ มกีำรนดั มำยกนัออกมำปรบัปรงุ ภำพแ ดล้อมเป็นประจ�ำ 
โดยกำรถำง ญ้ำและท�ำค ำม ะอำดถนนในซอยใ ้ ะอำด จึงเกดิเป็น 
กลุ่มครั เรือน ะอำดชุมชนบ้ำนไร่ เป็นต้นแบบใ ้ครั เรือนอื่นน�ำไป
ปฏิบัติตำม
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8. ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะบุญ ชุมชนบ้านไร่

 กองทุนขยะบุญของชุมชนบ้ำนไร่ มีจุดเริ่มต้นจำกผู้ ูงอำยุ 
น�ำขยะรีไซเคิลมำมอบใ ้กองทุนใน ันรับเบี้ยยังชีพประจ�ำเดือน  
กองทุนขยะบุญน�ำไปขำย น�ำเงินที่ได้มำช่ ยเ ลืองำนฌำปนกิจ พ 
ของผู้ ูงอำยุใน มู่บ้ำน ต่อมำทำงเท บำลมีกำรปรับปรุงระบบใ ้ 
ผู้ งูอำยทุัง้ มดรบัเบีย้ยังชพีผ่ำนบญัชธีนำคำร ทำงกองทนุขยะบญุ 
จงึขำดรำยไดท้ำงคณะกรรมกำรชมุชนและ มำชกิกลุม่ อถล. ท ม. 
ชุมชนบ้ำนไร่ จึงได้ประชุมและปรับโครง ร้ำงใ ม่ใ ้ธนำคำรขยะ  
และกองทุนขยะบุญ มำร มกัน แล้ เปลี่ยนชื่อเป็น “ธนำคำร 
ขยะบุญ ชุมชนบ้ำนไร่” โดยรับบริจำคขยะรีไซเคิลจำกคนในชุมชน
แล้ น�ำไปขำย น�ำกลับเข้ำ ู ่กระบ นกำรรีไซเคิล ่ นที่ไม่รับซื้อ 
จะถูกน�ำไปบริจำคต่อยังองค์กรตำ่งๆ

ธนาคารขยะบุญ 

 เป็นกิจกรรมที่ ชุมชน บ้ำน ัด  
และโรงเรียนเข้ำมำมี ่ นร่ ม ซึ่งเป็น
อีก นึ่งกิจกรรมของชุมชนบ้ำนไร ่  
ที่ ำมำรถน�ำขยะมูลฝอยเกอืบทกุประเภท 
กลบัเข้ำ ูก่ระบ นกำรรไีซเคลิได้ �ำเรจ็
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9. ฐานการเรียนรู้ “วน” PACKAGE

 จุดประ งค์ของร้ำน น package คือ แน คิดน�ำร่องร้ำนค้ำปลอดถุงพลำ ติก 
และโฟมที่ด�ำเนินกำรโดย ูนย์บริ ำรจัดกำรขยะชุมชนบ้ำนไร่ โดยน�ำแน คิด 

ของร้ำน Refill Station รือร้ำนจ�ำ น่ำยน�้ำยำที่ใช้กันในชี ิตประจ�ำ ัน มีแน คิดใ ้ลูกค้ำพกพำข ด 
รือภำชนะมำเลือก ินค้ำที่ผ่ำนกำรคัด รรมำแล้ ่ำเป็นมิตรกับ ิ่งแ ดล้อม ที่ต้ังอยู่ในเขตเมืองใ ญ่ๆ  

มำปรับใช้ใ ้ อดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อใ ้คนในชุมชนได้ช่ ยกันลดขยะประเภทถุงพลำ ติกและโฟม
ตั้งแต่ต้นทำง ร้ำนค้ำได้ใช้ผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติที่ผลิตโดยครั เรือนในชุมชน และ ินค้ำอุปโภคอื่นๆ ที่เป็น
มิตรต่อ ิ่งแ ดล้อมในรำคำถูกก ่ำท้องตลำดโดยก�ำ นดกฎกติกำ ่ำ ผู้ซื้อจะซ้ือปริมำณเท่ำใดก็ได้ แต่ต้องน�ำ
ภำชนะจำกที่บ้ำนไปใ ่เอง รือขอยืมจำกทำงร้ำน ผลก�ำไร 100 เปอร์เซ็นต์ ช่ ย นับ นุนกิจกรรมพัฒนำ
ชุมชน ใ ้เป็นชุมชนที่มี ิ่งแ ดล้อมที่ดี นำ่อยู่ และเข้มแข็ง

ส่ิงที่ได้รับจากฐานการเรียนรู้นี ้

คือ

1. ชำ บ้ำนได้มี ่ นร่ มในกำรลด 
 ปริมำณขยะมูลฝอยของชุมชน 
 ด้ ยกำรน�ำกลบัมำใช้ประโยชน์ใ ม่
2. ซื้อ ินค้ำในรำคำประ ยัด
3. ่งเ ริมกำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำเอง 
 ร้ำงรำยได้ มุนเ ียนในชุมชน
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10. ฐานการเรียนรู้ร้านค้าลดขยะ ด้วยแอปพลิเคชัน ECO LIFE

 ฐำนกำรเรียนรู้นี้ มีจุดเริ่มต้นจำกชุมชนบ้ำนไร่ต้องกำรรณรงค์ใ ้คนรุ่นใ ม่ ันมำ นใจ ิ่งแ ดล้อม  
โดยกำร ะ มแต้มแลกของรำง ัล ผ่ำนกำร แกนคิ อำร์โค้ด (QR Code) ซึ่งทำงชุมชนบ้ำนได้ติดต่อ 
ขออนุญำตน�ำแอปพลิเคชัน ECO LIFE จัดท�ำโดยบริ ัทคิดคิด มำรณรงค์ใ ้คนรุ่นใ ม่ตระ นักถึงกำรช่ ยกัน
รกั ำ ิง่แ ดล้อมในชี ติประจ�ำ นั โดยผูซ้ือ้ นิค้ำ ณ ร้ำนค้ำท่ีร่ มกจิกรรม และไม่รบัพลำ ติกแบบใช้ครัง้เดีย ทิง้ 
ประกอบด้ ย ถุงพลำ ติก ู ิ้  ลอดพลำ ติก ช้อนและ ้อมพลำ ติก และแก้ น�้ำพลำ ติก จะได้รับ 
คะแนน ะ ม เมือ่ได้คะแนนถงึเกณฑ์ทีก่�ำ นด ำมำรถน�ำคะแนนไปแลกของจำกร้ำนค้ำทีเ่ข้ำร่ มกจิกรรมได้ 
ในปัจจุบันในชุมชนบ้ำนไร่ มีรำ้นค้ำที่เข้ำร่ มกิจกรรมลดขยะด้ ย จ�ำน น 13 รำ้นค้ำ

11. ฐานการเรยีนรูก้ารจดัการขยะอนัตราย

 ชุมชนบ้ำนไร่ มีกำรจัดเก็บร มร มขยะอันตรำย
ของชุมชนไ ้บริเ ณ ูนย์บริ ำรจัดกำรขยะชุมชน
บ้ำนไร่ โดยร บร ม ลอดไฟ ถ่ำนไฟฉำย แบตเตอรี่ 
มือถือเก่ำ กระป๋องยำฆ่ำแมลง ยำรัก ำโรค มดอำยุ 
เป็นต้น 
 พร้อมจัดท�ำป้ำยค ำมรู้ ใ ้ชำ บ้ำนตระ นักถึง
อันตรำยของกำรทิ้งขยะอันตรำยที่ ไม ่ เ มำะ ม  
ขยะอันตรำยที่ร บร มไ ้จะถูก ่งต่อใ ้กับองค์กำร
บริ ำร ่ นจัง ัดล�ำพูน เป็นประจ�ำ ใน ันที่ 4 
ธัน ำคม ของทุกปี

12. ฐานการเรียนรู้ร้านค้าลดโลกร้อน

 ร้ำนป้ำเพ็ญ (เด็กเ ้น) ร้ำนก๋ ยเตี๋ย ร เด็ดของ
ชุมชน ได้ มัครใจเข้ำร่ มกิจกรรมร้ำนค้ำลดโลกร้อน 
โดยเชิญช นใ ้ลูกค้ำ ร่ มกิจกรรมลดใช้ถุงพลำ ติก
และโฟม โดยได้รับกำรตอบรับจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดี 
ำมำรถช่ ยลดปริมำณถุงพลำ ติกของชุมชนได้เป็น

จ�ำน นมำก โดยมีกำรตั้งเงื่อนไขที่ดึงดูดลูกค้ำ ำก
ลูกค้ำน�ำปิ่นโต รือกล่องมำใ ่ก๋ ยเตี๋ย  จะลดรำคำ
ใ ้ 2 บำท รือเพิ่มปริมำณก๋ ยเตี๋ย ใ ้กับลูกค้ำแทน
กำรลดรำคำ

ประโยชน์ของกิจกรรม

1. ชำ บ้ำนได้มี ่ นร่ มในกำรลด 
 ปริมำณขยะพลำ ติกในชุมชน
2. น�ำเทคโนโลยี มัยใ ม่มำใช้เป็น 
 เคร่ืองมือในกำรรณรงค์ลดขยะ 
 มูลฝอยของชุมชนท�ำใ ้เกิดค ำม 
 น่ำ นใจ
3. ขยะพลำ ติกในชุมชนลดลง
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13. ฐานการเรียนรู้ล�าไยอบแห้งรักษ์โลก

        ชุมชนบำ้นไร่ เป็นชุมชนเก ตรกรรม พืชเ ร ฐกิจที่ �ำคัญของชุมชนได้แก่ ล�ำไย ซึ่งมีกำรน�ำมำแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น ล�ำไยอบแ ้งแกะเมล็ด ล�ำไย ด ก๋ ยเตี๋ย น�้ำล�ำไย เป็นต้น แน ทำงดังกล่ำ  
ำมำรถ ร้ำงงำน ร้ำงรำยได้ใ ้กับชุมชนเป็นจ�ำน นมำก อย่ำงไรก็ตำม กระบ นกำรผลิตล�ำไยอบแ ้ง 

มี ่ นเ ลอืทิง้ คอื เปลอืกและเมลด็ล�ำไย ชำ ชมุชนจงึได้มแีน คดิน�ำเปลอืกล�ำไยไปท�ำปุย๋บ�ำรงุต้นไม้ และน�ำมำ
บดเพื่อน�ำไปท�ำเป็น EM Ball รือ ก้อนจุลินทรีย์ที่ใช้บ�ำบัดน�้ำที่เน่ำเ ีย ช่ ยปรับ ภำพค ำม มดุลของ ิ่งมีชี ิต
และ ิ่งแ ดล้อม ร มทั้งช่ ยลดกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค เพื่อน�ำไปบ�ำบัดน�้ำเ ียของชุมชน นอกจำกนี้ 
ยังมีแน คิดจะน�ำเปลือกล�ำไยไปใช้เป็น ั ดุในกำรเพำะเ ็ดอีกด้ ย
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 นอกจำกฐำนกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรขยะของชุมชนตำมที่กล่ำ มำแล้  ชุมชนบ้ำนไร่ยังได้จัดต้ัง 
ฐำนกำรเรียนรู้ใ ม่ๆ ที่ อดคล้องกับแน ทำงที่ชุมชนปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ฐำนกำรเรียนรู้ ำร ัตรขยะ
ชุมชนบ้ำนไร่ 

ฐานการเรียนรู้สารวัตรขยะ ชุมชนบ้านไร่

 กิจกรรม ำร ัตรขยะ จัดข้ึนเพื่อใ ้เด็กเยำ ชนของชุมชนบ้ำนไร่ ได้มีกิจกรรมท�ำร่ มกัน ใช้เ ลำ ่ำง 
ใ เ้กดิประโยชน์ ร มท้ังเป็นกำร บืทอด ถิชีี ติกำรช่ ยเ ลือเกือ้กลูกนัของชำ บ้ำนไร่ใ ค้งอยู ่กลุม่ ำร ตัรขยะ
มจีดุเริม่ต้นจำกกำรท�ำค่ำยภำ ำองักฤ  เมือ่เดก็ๆมำร มตั กนัได้มำกขึน้ จงึ อดแทรกกจิกรรมด้ำน ิง่แ ดล้อม 
เพื่อปลูกฝังใ ้เด็กๆ เ ็นคุณค่ำ งแ น และรัก ำ ิ่งแ ดล้อมของชุมชนใ ้น่ำอยู่ต่อไป

บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มสารวัตรขยะ

       1. �ำร จและเป็นจิตอำ ำดูแล ิ่งแ ดล้อมของชุมชน
       2. แนะน�ำกำรคัดแยกขยะมูลฝอยใ ้กับชำ บ้ำน
       3. ท�ำกิจกรรม Big  Cleaning Day เก็บขยะ และท�ำค ำม ะอำดรอบชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
       4. ร่ มท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ใน ัน �ำคัญ
       5. ร บร มกล่องนมมำบริจำค จัด ่งท�ำ Green Roof และถุงนม บริจำคท�ำ Green Road

ประโยชน์จากการท�ากิจกรรมสารวัตรขยะ

       1. เด็กเกิดกำรเรียนรู้ ิถีชี ิตของชุมชน และมี ่ นร่ มในกำรดูแลชุมชนของตนเอง
       2. ใช้เ ลำ ่ำงใ ้เกิดประโยชน์ มีค ำมเ ีย ละดูแล ิ่งแ ดล้อมของชุมชน
       3. เกิดค ำมรักค ำม ำมัคคี
       4. เ ็นคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและ ิ่งแ ดล้อม
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     1) กิจกรรมรับฝำกขยะรีไซเคิล
     2) ท�ำบุญทอดผ้ำป่ำรีไซเคิล ปีละ 2 ครั้ง
     3) ดูแล ั ดิกำรของ มำชิกกองทุน เช่น
  กิจกรรมผู้ ูงอำยุ มทบเงินค่ำฌำปนกิจ พ 

ประโยชน์จากการท�ากองทุนธนาคารขยะรีไซเคลิ

     1) มำชิกชุมชนบ้ำนไร่ มี ่ นร่ มในกำรจัดกำร
  ขยะรีไซเคิล และ ่งเ ริมกำรใช้ทรัพยำกร
  ตำม ลักกำร 3Rs อย่ำงคุ้มค่ำ
     2) เกิดรำยได้ ใช้เป็น ั ดิกำรดูแลคุณภำพชี ิต
  ของ มำชิกกองทุน
     3) ช่ ยลดปัญ ำขยะมูลฝอยของชุมชน

ผลจำกกำรด�ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรขยะของชุมชน
อย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง ท�ำใ ้ชุมชนบ้ำนไร่ได้รับ
รำง ลัถ้ ยพระรำชทำนรำง ลัชนะเลิ ชมุชนปลอดขยะ 
ระดับประเท ปี 2563 (ประเภทชุมชนขนำดใ ญ่)  
เป็นชมุชนต้นแบบทีจ่ะขยำยไป ู ่11 ชมุชนของเท บำล 
ต�ำบลอโุมงค์ เพือ่ใ ช้มุชน ำมำรถจดักำรขยะมลูฝอย
และ ิ่งแ ดล้อม ได้ด้ ยตนเองอย่ำงยั่งยืน

ฐานการเรียนรู้กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล

 กองทุนธนำคำรขยะรีไซเคิล ชุมชนบ้ำนไร่ ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรขยะรีไซเคิลอย่ำง
เป็นระบบ มำชกิชมุชนแต่ละบ้ำนร บร มขยะรไีซเคลิ เช่น กระดำ ข ดพลำ ตกิ ข ดแก้  กระป๋องอลมูเินยีม 
เป็นต้น ใ ้กับกองทุนเพื่อน�ำไปจ�ำ น่ำยใ ้กับผู้รับซ้ือ โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกองทุน เพื่อท�ำ น้ำที่
บริ ำรจัดกำรใ ้เกิดค ำมโปร่งใ  ตร จ อบได้ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนซึ่งกิจกรรมของกองทุนธนำคำร
ขยะรีไซเคิลชุมชนบ้ำนไร่ มี ลำก ลำยกิจกรรม ได้แก่
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นานาทัศนะ

ชุมชนบ้านไร่ จังหวัดล�าพูน

“ชุมชนบ้านไรเ่ป็นชุมชนต้นแบบท่ีมีความเข้มแข็ง ชว่ยเหลือซึ่งกันและกัน   
ให้ความรูกั้บทุกภาคสว่น ในการบรหิารจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง โดยเฉพาะ 
การให้ความรว่มมือกับการปฏิบัติตามนโยบายของเทศบาลอยา่งต่อเนื่อง”

 กิติพฒัน์  ธนินภิตินันท์
    นายกเทศมนตรีต�าบลอุโมงค์
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“เทคนิคการท�างานของ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เน้นความสะดวกชุมชนเป็นหลัก  

ในการเข้าไปท�างานกับชุมชน  
โดยจะลงพื้นท่ีชว่งเย็นและ 

ชว่งเวลาว่างของชุมชน 
จากการท�าการเกษตร”

วารุณ ีงามพาณิชกิจ  
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม

“ปัญหาขยะท่ีเกิดขึ้นเป็นปัญหาระดับชาติ การแก้ปัญหาต้องแก้ท่ีแหล่งก�าเนิดขยะคือ “ชุมชน” 
การจัดการขยะท่ีต้นทางเป็นสิ่งส�าคัญอันดับแรกได้รบัการสนับสนุนนโยบายจากจังหวัดล�าพูน 
และเทศบาลต�าบลอุโมงค์ น�ามาปฏิบัติ และสง่เสรมิการมีสว่นรว่มจากทุกภาคสว่นความส�าเรจ็ 

ท่ีเกิดขึ้นมาจากความรว่มมือและความเข้มแข็งของผู้น�าชุมชน ชุมชนบ้านไรไ่ด้รบัรางวัล 
ถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจ�าปี 2563 เป็นชุมชนต้นแบบ 
ท่ีจะขยายไปสู ่11 ชุมชน ของเทศบาลต�าบลอุโมงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถ จัดการขยะ 

และสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองอยา่งยั่งยืนปัญหาขยะจะได้ลดลง ทุกคนในชุมชน 
มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีดี”

สุรนิทร ์พรหมพนัส 
ปลัดเทศบาลต�าบลอุโมงค์
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“ภูมิใจมากท่ีชุมชนบ้านไร ่ได้รบั
รางวัลถ้วยพระราชทานรางวัลชุมชน

ปลอดขยะ ZeroWaste ชนะเลิศ 
ระดับประเทศ ปี 2563 เราเป็นชุมชน

จุดเล็กๆของประเทศท่ีท�าให ้
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น พวกเราชุมชน

บ้านไร ่ดีใจมากท่ีกิจกรรมของเราได้
เปน็สว่นหนึง่ในการท�าให ้ชุมชนสะอาด 
เทศบาล สะอาด จังหวัดสะอาด และ

จังหวัดล�าพูนได้รบัรางวัลจังหวัด
สะอาด เป็นปีท่ี 3 ของประเทศ 

ติดต่อกัน”

จ�าลอง ขัดปัญเจรญิ
อดีตผู้ใหญบ่้านหมู่ท่ี 8 ชุมชนบ้านไร่

“การเล้ียงผึ้งโก๋น หรอืผึ้งโพรง ชว่ยสง่เสรมิการใช้ประโยชน์จากเศษไม้  
ขอนไม้  ลดการเผาและการใช้สารเคมีและสรา้งรายได้ให้ชุมชน  

ถือเป็นกิจกรรมลดโลกรอ้น ท่ีชุมชนบ้านไรภ่าคภูมิใจ”

ศกัดา แหล่งอุโมงค์ 
ผู้ใหญบ่้านหมู่ท่ี 8 ชุมชนบ้านไร่
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“ป้าภูมิใจท่ีได้ท�าสิ่งของจากวัสดุเหลือ
ใช้ ท่ีคนเห็นว่า ไรป้ระโยชน ์

ได้น�าไปชว่ย งานบุญของชุมชนเชน่ 
งานท�าบุญ งานศพงานขึ้นบ้านใหม ่

มีความสุขมากๆ”

ไพรวัลย ์ศรวิีไล 
วิทยากรประจ�าฐานการเรียนรู้

“การเล้ียงไสเ้ดือนนี้มีประโยชน์มากจรงิๆ ใช้ในการก�าจัดเศษอาหาร น�ามาใสผ่ัก 
ท่ีปลูกไว้กินท่ีบ้าน และน�าไปใช้ปลูกผัก สุขภาพก็ดี สรา้งวงจรผักปลอดภัยให้กับผู้บรโิภค 

ในท้องถ่ิน เวลามีคนมาศึกษาดูงาน อยากให้ทุกคนได้กลับไปเล้ียงไสเ้ดือนกันจรงิๆ”

ศรทีอน กันทะอุโมงค์ 
วิทยากรประจ�าฐานการเรียนรู้
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“ลุงเห็นว่า เศษอาหารท่ีกินเหลือทุกวันมีประโยชน์ หากท้ิงไป 
ก็เสยีดาย จึงน�ามาหมัก ท�าปุ๋ย ท�าน�าหมักธรรมชาติ ตามภูมิปัญญา 

ของลุงเอง ใช้รดผัก งามดี ไม่มีสารพิษ”

จ�ำรัส มะโนค�ำ 
วิทยากรประจ�าฐานการเรียนรู้

“หอพักจัดการขยะของลุง 
เน้นการจัดการขยะโดยการมีสว่นรว่ม 

ของผู้เชา่ต้ังแต่ต้นน�า กลางน�า  
และ ปลายน�า ซึ่งได้รบัความรว่มมือ

อยา่งดี และเป็นหอพักตัวอยา่ง 
ให้กับชุมชนอ่ืนๆ ได้”

สุรินทร์ มะโนค�ำ 
เจ้าของหอพักการจัดขยะในชุมชนบ้านไร่
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“ผลตอบแทนท่ีได้จากการท�ากิจกรรม มีค่ามากกว่าเงินทอง 
คือการเห็นเด็กๆ มีความสามัคคี สามารถเป็นแกนน�า เป็นผู้น�า 

ของชุมชนบ้านไร ่ได้ ในอนาคต”

สุชาดา ไชยศร ี
วิทยากรประจ�าฐานการเรียนรู้

“ป้าภูมิใจท่ีบ้านของป้า ได้เป็นตัวอยา่งเรื่องความสะอาด 
ให้แก่คนอ่ืน อยากให้ชุมชนของเราสะอาด เวลาใครมองจะได้ชื่นชม”

จันทรฟ์อง ธรรมอุโมงค์  
วิทยากรประจ�าฐานการเรียนรู้
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“ภาคภูมิใจมากท่ีรา้นก๋วยเต๋ียวของเราได้เป็นสว่นหนึ่งท่ีได้ชว่ยลดปรมิาณขยะพลาสติก 
ให้กับชุมชน เศษอาหารและเศษผักจะรวบรวมใสถั่งข้าวหมูสง่ต่อให้กับเพื่อนบ้าน 
ไปใช้เล้ียงไก่ หรอืท�าปุ๋ยหมักถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรยี์อยา่งคุ้มค่า  

ไม่เหลือท้ิงและดีใจมากท่ีได้เป็นสว่นหนึ่งท่ีท�าให้ชุมชนบ้านไรไ่ด้รบัรางวัลชุมชนปลอดขยะ 
ชนะเลิศระดับประเทศ ได้รบัถ้วยรางวัลพระราชทาน ปี 2563 แม้จะเป็นเพียง 

กิจกรรมเล็กๆ ก็มีความสุข และจะท�าต่อไปเรื่อยๆ”

กฤษฎำ และ จันทร์เพ็ญ ขวัญแก้ว 
วิทยากรประจ�าฐานการเรียนรู้
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คณะท�ำงำน
บรรณำธิกำรบริหำร

  นายสุรชัย    อจลบุญ    อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  นางภาวินี   ณ สายบุรี     รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  นายวรพล   จันทร์งาม     รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 

บรรณำธิกำรที่ปรึกษำ
  นายจักรชัย ชุ่มจิตต์     ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมและเผยแพร ่

                                                 บรรณำธิกำร
  นางสาวระเบียบ  ภูผา  ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ

กองบรรณำธิกำร
 นายวรกร แต้น�าชัย      นายสุทิน คุ้มนุ่น    นายสัญญา จงจิตร
 นายกิตติคุณ บัวค�า     นายเอกวัฒน์ พัดวี   นายอาชวิน แก้วเพ็ชร
 นางสาวศิริวรรณ ศิริเนตร    นางสาวดอกอ้อ เทียมไธสง   นายฐิติพงศ์ แสงรักษ์
 นายอานนท์ นพปิยะ      นางสาวณัฐกฤตา กิจจารณชัย   นางสาวธันวา สิงห์ครุ
 นางสาวจุฑามาศ แพงเวียง    นางสาววราศรี อังสโวทัย  นางสาวสุนารี ชังอินทร์
 นางสาววาสนา จิณะไชย    นายวนัสสันติ์ เต็มพร้อม  นายธีรัตม์ แก้วพิชัย



กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
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