
ประชารัฐรวมใจ
คูมือ

ประเทศไทยไรขยะ



ค�ำน�ำ

	 การส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดการขยะที่ต้นทาง	นับเป็น

มาตรการส�าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะท�าให้ปัญหาขยะท่ีมีปริมาณมากของประเทศไทย 

ลดลงได้อย่างยั่งยืน	 โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนก่อให้เกิด 

ความเข้มแข็งร่วมมือกันแก้ปัญหา	 โดยการรวมพลังเป็น	 “ประชำรัฐ” ไม่ว่าจะ 

อยู่ใน	ภำคธรุกจิ ภำครฐั หรอืภำคประชำชน ทุกภำคส่วน ร่วมกนัแก้ปัญหำขยะ

อย่ำงยั่งยืน

 เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทย	 ไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ	 

(Zero	Waste	Society)	 ภายใต้แนวคิด	 3Rs-ประชำรัฐ	 คือการส่งเสริม 

การจัดการขยะท่ีต้นทาง	 ซ่ึงเป็นการจัดการขยะที่ยั่งยืน	 โดยการลดปริมาณขยะ

(Reduce)	การใช้ซ�า้	(Reuse)	การน�ากลับมาใช้ ใหม	่(Recycle)	และการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 และภาคประชาชน	 เพ่ือวางรากฐานการ 

ด�าเนินการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”	



กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 คูม่อื ประชำรฐัร่วมใจ ประเทศไทยไร้ขยะ	ทีก่รมส่งเสริมคณุภาพส่ิงแวดล้อม	

จดัท�าขึน้เพือ่ให้ความรู้ท่ีถูกต้องและเช่ือมควำมประสำนภำคส่วนต่ำงๆ เพือ่สร้ำง 

“พลังประชำรัฐ” ที่เข้มแข็ง	 มีการร่วมแรงร่วมใจในการลด	 คัดแยก	 และน�าขยะ 

กลบัมาใช้ประโยชน์ปลกูฝังจติส�านกึผ่านระบบการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมต่างๆ	ภายใต้

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 เกิดวินัยในการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทางอย่ายั่งยืน	

อนัจะน�าไปสู	่“ประเทศไทยไร้ขยะ” และสร้ำงควำมยัง่ยนืให้กบัทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
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ส่วนที ่1

สถำนกำรณ์ขยะมูลฝอย

	 เมื่อก่อน	 เรามักเรียก	 “มูลฝอย”	กันติดปากว่า	 “ขยะ”	ดูเป็นสิ่งที ่

น่ารังเกียจส�าหรับผู้คนทั่วไปซึ่งหลายคนคิดว่าไม่มีประโยชน์ต้องเอาไปก�าจัด	

แต่ความจริงแล้วมูลฝอยเหล่านั้น	 ส่วนใหญ่ยังมีประโยชน์และน�ากลับไปใช ้

ได้ ใหม่

	 ขยะมูลฝอย	 คือ	 ของเหลือทิ้งจากการใช้สอยของมนุษย์	 ซึ่งเกิดจาก

กิจกรรมต่างๆ	 ในชีวิตประจ�าวัน	 หากมีการคัดแยกก่อนทิ้งเพื่อน�ากลับมา 

ใช้ประโยชน์	สิ่งเหล่านั้นจะถูกเรียกว่า	“วัสดุเหลือใช้”	เนื่องจากเรายังไม่ได้ทิ้ง	

จึงยังไม่เป็นขยะ



คนไทย 1 คน
สรางขยะ โดยเฉลี่ย
1.14 กิโลกรัมตอคน

ตอวัน

ประเทศไทย

คุณทรำบ
หรือไม่
การเพิ่มปริมาณขยะ

ในประเทศไทย

?

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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คนไทย 1 คน
สรางขยะ โดยเฉลี่ย
1.14 กิโลกรัมตอคน

ตอวัน

ประเทศไทย

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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ป 2559
1 วัน ประเทศไทย

เพิ่มปริมาณขยะถึง

74,073 ตัน
ตอวัน

74,073 ตัน/วัน

27.04 ลานตัน/ป

คนไทยผลิตขยะจำนวนมาก

สงไปกำจัด
แบบไมถูกตอง

ลานตัน
11.69 สงไปกำจัด

อยางถูกตอง

ลานตัน
9.59

มีขยะตกคาง

ลานตัน
10.13

พบวามากถึงจากสถิติป 2559

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ป 2559
1 วัน ประเทศไทย

เพิ่มปริมาณขยะถึง

74,073 ตัน
ตอวัน

74,073 ตัน/วัน

27.04 ลานตัน/ป

คนไทยผลิตขยะจำนวนมาก

สงไปกำจัด
แบบไมถูกตอง

ลานตัน
11.69 สงไปกำจัด

อยางถูกตอง

ลานตัน
9.59

มีขยะตกคาง

ลานตัน
10.13

พบวามากถึงจากสถิติป 2559

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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ROADMAPROADMAP
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

มีขยะมูลฝอยตกค้างอยู่เป็น
จ�านวนมาก ไม่มรีะบบรองรบัการให้บรกิาร

การจดัการขยะมลูฝอยอย่าง
เพียงพอในแหล่งท่องเที่ยว

ขาดความร่วมมือและความ
ตระหนักจากประชาชน 
นกัท่องเทีย่วและผูป้ระกอบการ

ขาดกฎระเบยีบบงัคบัเกีย่วกบั
การจัดการขยะมูลฝอย

ขาดประสทิธภิาพการจดัเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุม 
และไม่สะท้อนต้นทุนการจดัการ 
ขยะมูลฝอย

ขาดการบูรณาการอย่าง
แท้จรงิระหว่างหน่วยงานท่ีรบั
ผดิชอบด้านนโยบาย	กฎหมาย	
แผนงานงบประมาณ

การจัดการขยะมูลฝอยแบบ 
รวมศูนย์ ไม่สามารถด�าเนิน
การในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่มี
ขนาดเล็ก

สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย 
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
มีไม่เพียงพอ

ประชาชนคัดค้านไม่เห็นด้วย 
ให้มสีถานทีก่�าจดัขยะมลูฝอย 
ในพื้นที่ของตนเอง

นโยบายของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ ให ้
ความส�าคัญกับการจัดการ 
ขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ	
อุปกรณ์	 เคร่ืองมือในการ 
เก็บขนและก�าจัดไม่เพียงพอ	 
ไม่มีระบบเก็บรวบรวมและ
ขนส่งแบบแยกประเภท

ปริมำณขยะเพิ่มขึ้นจำกสำเหตุใด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ROADMAPROADMAP
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ส่วนที ่2

นโยบำยขยะมูลฝอย

 1.	 ก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 

	 	 วิกฤติ	(ขยะมูลฝอยเก่า)

 2.	 สร้างรูปแบบ	การจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย	อันตรายที่เหมาะสม	 

	 	 (ขยะมูลฝอยใหม่)	

 3.	 วางระเบยีบมาตรการการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอันตราย

 4.	 สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน	



ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับ

การจัดการอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ ไมนอยกวา

รอยละ 75 ของปริมาณ

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

ภายในป 2564

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีการคัดแยก

ขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายชุมชนที่ตนทางไมนอยกวา

รอยละ 50 ของจำนวนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ทั่วประเทศ ภายใน

ป 2564

ขยะมูลฝอยตกคาง

ไดรับการจัดการอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ

รอยละ 100 ของปริมาณ

ขยะมูลฝอยตกคางของ

ป 2558 ภายใน

ป 2562

มูลฝอยติดเชื้อไดรับ

การจัดการอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ รอยละ 100

ของปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ที่เกิดขึ้น ภายใน

ป 2563

กากอุตสาหกรรม

ที่เปนอันตรายเขาสูระบบ

การจัดการที่ถูกตอง รอยละ 100

ของปริมาณกากอุตสาหกรรรม

ที่เปนขยะอันตรายที่เกิดขึ้น

ภายในป 2563

ของเสียอันตรายชุมชน

ไดรับการรวบรวมและสง

ไปกำจัดถูกตองตามหลัก

วิชาการไมนอยกวารอยละ 30

ของปริมาณของเสียอันตราย

ชุมชนที่เกิดขึ้น ภายใน

ป 2564 

1

2

4

6

3

5

ปริมาณ
มูลฝอยทั่วไปที่เขาสูระบบ
การกำจัดที่ปลายทาง

ลดลงรอยละ 5
จากป 2559

หมูบาน/ชุมชน

รอยละ 100
ทั่วประเทศมีการจัดตั้ง

จุดรวมของเสีย
อันตรายชุมชน

ปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อ

รอยละ 85
ไดรับการกำจัดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ

ปริมาณกาก
อุตสาหกรรม

รอยละ 70
ไดรับการกำจัดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ

เป้ำหมำยของแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย

ของประเทศ พ.ศ. 2559-2564

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับ

การจัดการอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ ไมนอยกวา

รอยละ 75 ของปริมาณ

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

ภายในป 2564

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีการคัดแยก

ขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายชุมชนที่ตนทางไมนอยกวา

รอยละ 50 ของจำนวนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ทั่วประเทศ ภายใน

ป 2564

ขยะมูลฝอยตกคาง

ไดรับการจัดการอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ

รอยละ 100 ของปริมาณ

ขยะมูลฝอยตกคางของ

ป 2558 ภายใน

ป 2562

มูลฝอยติดเชื้อไดรับ

การจัดการอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ รอยละ 100

ของปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ที่เกิดขึ้น ภายใน

ป 2563

กากอุตสาหกรรม

ที่เปนอันตรายเขาสูระบบ

การจัดการที่ถูกตอง รอยละ 100

ของปริมาณกากอุตสาหกรรรม

ที่เปนขยะอันตรายที่เกิดขึ้น

ภายในป 2563

ของเสียอันตรายชุมชน

ไดรับการรวบรวมและสง

ไปกำจัดถูกตองตามหลัก

วิชาการไมนอยกวารอยละ 30

ของปริมาณของเสียอันตราย

ชุมชนที่เกิดขึ้น ภายใน

ป 2564 

1

2

4

6

3

5

ปริมาณ
มูลฝอยทั่วไปที่เขาสูระบบ
การกำจัดที่ปลายทาง

ลดลงรอยละ 5
จากป 2559

หมูบาน/ชุมชน

รอยละ 100
ทั่วประเทศมีการจัดตั้ง

จุดรวมของเสีย
อันตรายชุมชน

ปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อ

รอยละ 85
ไดรับการกำจัดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ

ปริมาณกาก
อุตสาหกรรม

รอยละ 70
ไดรับการกำจัดอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ

เป้ำหมำยแผนปฏิบัติประเทศไทยไร้ขยะ

ตำมแนวทำงประชำรัฐระยะ 1 ปี พ.ศ. 2559-2560

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย

13



ขยะมูลฝอยชุมชน

ที่เกิดขึ้นใน ปี 2561

ร้อยละ 30 ถูกน�ำไป

ใช้ประโยชน์

ครัวเรือน

ร้อยละ 50 เข้ำร่วม

เครือข่ำย อำสำสมัคร

ท้องถิ่นรักษ์ โลก

ขยะมูลฝอยชุมชน

ที่เกิดขึ้นใน ปี 2561

ร้อยละ 40 ได้รับกำรก�ำจัด

อย่ำงถูกต้องตำมหลัก

วิชำกำร

สถำนที่ก�ำจัด

ขยะมูลฝอยที่ ไม่ถูกต้อง

ตำมหลักวิชำกำรทั่วประเทศ

ร้อยละ 20 ได้รับกำร

ปรับปรุงแก้ ไข ปิดหรือ

บ�ำบัดฟื้นฟู

หมู่บ้ำน ชุมชน

ร้อยละ 100 มีกำรจัดตั้ง

จุดรวบรวมขยะอันตรำย

จำกชุมชน

อปท.ร้อยละ 100

มีภำชนะรองรับมูลฝอย

แบบแยกประเภทใน

สวนสำธำรณะและสถำนที่

ท่องเที่ยวทุกแห่ง

เป้ำหมำยแผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน

จังหวัดสะอำด ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที ่3

แนวทำงกำรจัดกำร

ขยะมูลฝอยชุมชน



3Rs

หลักการ 3Rs - ประชารัฐ

Reduce • การลดปรมาณการผลิตขยะ

  จากการบริโภคนอยลง

Reuse • การใชซ้ำ นำกลับมาใช ใหมอยางคุมคา

Recycle • การแปรรูปเพ�อเพิ่มมูลคาและสรางความยั่งยืน

ยึดหลักการการมีสวนรวมตาม

การดำเนินงานแบบ "ประชารัฐ"

ไดแก

ภาคราชการ

ภาคเอกชน

ภาคการศึกษา

ภาคศาสนา

ภาคประชาชน/ประชาสังคม

ลด คัดแยก

ใชประโยชนจาก

ขยะมูลฝอยตั้งแต

ตนทาง

วิธีจ
ดักา

รขย
ะ

ทำไดงายๆ ทุกวัน

3R

3Rs

ประชารัฐ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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3Rs

หลักการ 3Rs - ประชารัฐ

Reduce • การลดปรมาณการผลิตขยะ

  จากการบริโภคนอยลง

Reuse • การใชซ้ำ นำกลับมาใช ใหมอยางคุมคา

Recycle • การแปรรูปเพ�อเพิ่มมูลคาและสรางความยั่งยืน

ยึดหลักการการมีสวนรวมตาม

การดำเนินงานแบบ "ประชารัฐ"

ไดแก

ภาคราชการ

ภาคเอกชน

ภาคการศึกษา

ภาคศาสนา

ภาคประชาชน/ประชาสังคม

ลด คัดแยก

ใชประโยชนจาก

ขยะมูลฝอยตั้งแต

ตนทาง

วิธีจ
ดักา

รขย
ะ

ทำไดงายๆ ทุกวัน

3R

3Rs

ประชารัฐ

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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“ใสถุงพลาสติก
ไหมครับ”

ไมคะ!!!

Reduce
ใชนอย

1 Reduce คิดกอนใช
ลดระดับการใชควบคุมปริมาณ

การใช ใหอยูในสัดสวนที่พอเหมาะ

เปนการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น

ใชนอย ใชเทาที่จำเปน ลดการบริโภค
ทรัพยากรที่ ใชแลวหมดไปREDUCE

การใชสินคา
ชนิดเติม

เลือกใหสินคาที่มีคุณภาพ
มีหอบรรจุภัณฑนอย

เลือกใชสินคาที่มีอายุ
การใชงานยาวนาน
และตัวสินคาไมเปนพิษ

ลดการใชวัสดุ
ที่ยอยสลายไมได เชน
โฟมบรรจุอาหาร

การใชภาชนะ เชน
ปนโต

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

18



“ใสถุงพลาสติก
ไหมครับ”

ไมคะ!!!

Reduce
ใชนอย

1 Reduce คิดกอนใช
ลดระดับการใชควบคุมปริมาณ

การใช ใหอยูในสัดสวนที่พอเหมาะ

เปนการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น

ใชนอย ใชเทาที่จำเปน ลดการบริโภค
ทรัพยากรที่ ใชแลวหมดไปREDUCE

การใชสินคา
ชนิดเติม

เลือกใหสินคาที่มีคุณภาพ
มีหอบรรจุภัณฑนอย

เลือกใชสินคาที่มีอายุ
การใชงานยาวนาน
และตัวสินคาไมเปนพิษ

ลดการใชวัสดุ
ที่ยอยสลายไมได เชน
โฟมบรรจุอาหาร

การใชภาชนะ เชน
ปนโต

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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Reuse
ใชซ้ำ

2 Reuse ใชแลวใชอีก
ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางรูคา

และคุมคามากที่สุด

ใชซ้ำ ใชทรัพยากร ใหคุมคาที่สุดR E U S E

เลือกซื้อ
หรือใชผลิตภัณฑ
ที่ ใช ไดมากกวา 1 ครั้ง

บำรุงรักษา
อุปกรณตางๆ ใหสามารถ

ใช ไดยาวนาน Reuse

ดัดแปลงสิ่งของ
ใหกลับมาใชประโยชน
ได ใหม

ซอมแซมเครื่องใช
หรืออุปกรณตางๆ

ใหกลับมาใชประโยชน ไดอีก

ผลิตกระถาง
ตนไมจากวัสดุ

เหลือใช

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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Reuse
ใชซ้ำ

2 Reuse ใชแลวใชอีก
ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางรูคา

และคุมคามากที่สุด

ใชซ้ำ ใชทรัพยากร ใหคุมคาที่สุดR E U S E

เลือกซื้อ
หรือใชผลิตภัณฑ
ที่ ใช ไดมากกวา 1 ครั้ง

บำรุงรักษา
อุปกรณตางๆ ใหสามารถ

ใช ไดยาวนาน Reuse

ดัดแปลงสิ่งของ
ใหกลับมาใชประโยชน
ได ใหม

ซอมแซมเครื่องใช
หรืออุปกรณตางๆ

ใหกลับมาใชประโยชน ไดอีก

ผลิตกระถาง
ตนไมจากวัสดุ

เหลือใช

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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Recycle
กลับมาใช ใหม

3 Recycle
นำกลับมาใช ใหม

การรีไซเคิลR E C Y C E

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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Recycle
กลับมาใช ใหม

3 Recycle
นำกลับมาใช ใหม

การรีไซเคิลR E C Y C E

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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ไม่สำมำรถย่อยสลำยได้

แต่สามารถหลอมท�าใหม่

ทุกชนิดสำมำรถน�ำมำรีไซเคิลได้

รวมถึงกล่องเครื่องดื่มด้วย

แก้ว

กระดำษ

1

2

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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- เทอร์ โมเซตติ้ง

- เทอร์ โมพลำสติก

พลำสติก มี 2 ประเภท3

1

6

3 4 5

2

7

PETE

PS

V LDPE PP

HDPE

Other

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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โรงงานรีไซเคิล

โลหะหลำยชนิดสำมำรถน�ำมำรีไซเคิล

น�ามาหลอมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ทองแดง

ตะกั่ว

เหล็ก

ทองเหลือง

สแตนเลส

โลหะ/อโลหะ4

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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โรงงานรีไซเคิล

กระบวนกำรรีไซเคิล
น�ำกลับมำใช้ประโยชน์ ใหม่

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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การคัดแยก

ขยะ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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การคัดแยก

ขยะ ขยะเศษอาหารและย่อยสลายได้เร็ว

เช่น	เศษผัก	เปลือกผลไม้	เศษอาหารใบไม้

ขยะอินทรีย์

1

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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ขยะเหลือใช้ที่สามารถน�ากลับมา

ใช้ประโยชน์ ได้อีก	เช่น	แก้ว	กระดาษ	กระป๋อง

ขยะรีไซเคิล

2

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ขยะที่ไม่คุ้มค่าในการน�ากลับมาใช้ ใหม่

และย่อยสลายยาก	เช่น	โฟม	ถุงพลาสติก	ซองขนม

ขยะทั่วไป

3

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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ขยะที่มีสารอันตรายที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	หลอดไฟ	ถ่านไฟฉาย	แบตเตอรี่

ขยะอันตรำย

4

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ลดปัญหำกำรเกิดมลพิษ

ง่ำยต่อกำรน�ำไปก�ำจัด

“แยกขยะ” ก่อนทิ้ง
มันดจีริงๆ นะ

ง่ำยต่อกำรน�ำไปรีไซเคิล

รักษำสิ่งแวดล้อม

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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ลดปริมาณขยะ
เมื่อนำวัสดุสวนที่ยัง
สามารถใช ไดจริงๆ เชน
ถุงพลาสติกสามารถใช
ไดอีกรอบ ก็จะสามารถ
ลดปริมาณขยะไดสวนหนึ่ง

ชวยรักษาสิ่งแวดลอม
หากปริมาณขยะลดลง
สภาพแวดลอมก็จะดีขึ้น
ลดมลพิษในพื้นที่นั้นได

ลดงบประมาณ
งบประมาณที่ ใช ในการกำจัดขยะ
กทม. ใช ไปถึง 2000 ลานบาทตอป

รายได! จากขยะ
การแยกขยะ เชน แกว โลหะ พลาสติก
สามารถนำไปขายตอ สรางรายได
เขากระเปาดวยการแยกขยะ

หากแยกขยะ
คุณจะไดอะไร ?

??

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ลดปริมาณขยะ
เมื่อนำวัสดุสวนที่ยัง
สามารถใช ไดจริงๆ เชน
ถุงพลาสติกสามารถใช
ไดอีกรอบ ก็จะสามารถ
ลดปริมาณขยะไดสวนหนึ่ง

ชวยรักษาสิ่งแวดลอม
หากปริมาณขยะลดลง
สภาพแวดลอมก็จะดีขึ้น
ลดมลพิษในพื้นที่นั้นได

ลดงบประมาณ
งบประมาณที่ ใช ในการกำจัดขยะ
กทม. ใช ไปถึง 2000 ลานบาทตอป

รายได! จากขยะ
การแยกขยะ เชน แกว โลหะ พลาสติก
สามารถนำไปขายตอ สรางรายได
เขากระเปาดวยการแยกขยะ

หากแยกขยะ
คุณจะไดอะไร ?

??

นำนเท่ำไหร่...
   กว่ำขยะจะย่อยสลำย

พืช ผัก 5 วัน-1 เดือน

กระดาษ 2-5 เดือน

ใบไม 1 ป

รองเทาหนัง
25-40 ป

กลองโฟม ไมมีวันยอยสลาย

กระปองน้ำอัดลม 80-100 ป

เสื้อผาฝาย
6 เดือน

กลองนมเคลือบพลาสติก
5 ป

กระปองโลหะบรรจุอาหาร
50-100 ป

ถุงพลาสติก 450-500 ป

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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ขยะยอยสลาย
(Compostable waste)
หรือ ขยะอินทรีย คือ ขยะที่เนาเสียและยอยสลาย
ไดเร็ว สามารถนำมาทำอาหารสัตว หรือหมักทำปุยได
เชน เศษผัก เปลือกผลไม
เศษอาหาร ใบไม เปนตน 

เศษอาหาร ใบไม
เปลือกผลไม  เศษเนื้อสัตว

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มูลฝอยยอยสลาย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ขยะยอยสลาย
(Compostable waste)
หรือ ขยะอินทรีย คือ ขยะที่เนาเสียและยอยสลาย
ไดเร็ว สามารถนำมาทำอาหารสัตว หรือหมักทำปุยได
เชน เศษผัก เปลือกผลไม
เศษอาหาร ใบไม เปนตน 

เศษอาหาร ใบไม
เปลือกผลไม  เศษเนื้อสัตว

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มูลฝอยยอยสลาย

1. เริ่มด้วยกำรคัดแยก
	 ขยะประเภทเศษอาหาร	ผัก	ผลไม้	ใส่ภาชนะรองรับ

2. น�ำไปเลี้ยงสัตว์
	 การน�าเศษอาหาร	เศษผกัทีเ่หลอืทิง้จากบ้านเรือนมาใช้ประโยชน์ ในการ 

	 เลี้ยงสัตว์	เช่น	เลี้ยงหมู	เป็ด	ไก่	โดยไม่ต้องเสียเงินไปซื้ออาหารสัตว์

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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กำรท�ำน�้ำหมักชีวภำพ 

กำรท�ำน�้ำหมักชีวภำพ
 น�้ำหมักชีวภำพ มีลักษณะ
เป็นของเหลว มฤีทธิเ์ป็นกรด มรีสเปรีย้ว มกีล่ินคล้ายน�า้ส้มสายช ูประกอบด้วย
กลุม่จลุนิทรย์ี และสารอาหารในรปู กรดอะมโิน กรดอนิทรย์ี น�า้ตาลกลโูคส 
วิตามิน เกลือแร่ ฮอร์โมน เอนไซม์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืช นอกจากนี้ 
ยังใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ ดับกลิ่น และล้างห้องน�้า

ขยะสด เชน เศษอาหาร เศษผัก
เศษผลไม (ควรแยกชนิดของขยะ
ใหเปนชนิดเดียวกัน) 3 กิโลกรัม

น้ำตาลแดง หรือน้ำตาลออย
หรือกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม

1

2

น้ำสะอาด3

ถังน้ำพลาสติกมีฝาปด
ขนาด 20 ลิตร

4

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ปุ๋ยหมักชีวภำพ 

 ปุ๋ยหมักชีวภำพ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากหมักบ่มสารอินทรีย์ 
ด้วยจุลินทรีย์ที่ท�าหน้าที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุให้สลายตัว และผุพังไป 
บางส่วน ท�าให้ได้ปุ๋ยที่มีลักษณะสีคล�้าด�า มีลักษณะเป็นผง ละเอียด 
เหมาะส�าหรับการปรับปรุงดิน และให้ธาตุอาหารแก่พืช

 วัสดุอินทรีย ์ เช่น เศษพืชสด เศษอาหาร หรืออาจผสมปุ๋ยคอกก็ได้ 
และหากน�ามากองรวมกนั พร้อมรดน�า้อย่างสม�า่เสมอ จลุนิทรย์ีกจ็ะท�าการ
ย่อยสลายขึ้น ปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายได้ดีแล้วจะมีลักษณะเป็นเม็ดละเอียด 
สนี�า้ตาลด�า มคีวามร่วนซุย ช่วยเพ่ิมความอุดมสมบรูณ์ของดนิ ทัง้ช่วยเพิม่
แร่ธาตุ อินทรียวัตถุ ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง และช่วยให้ดินอุ้มน�้า 
ได้ดีขึ้น

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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ขยะรีไซเคิล
(Recyclable waste)
หรือ ขยะขายได คือ บรรจุภัณฑ หรือวัสดุ
เหลือใช ซึ่งสามารถนำกลับมาใชประโยชน ใหม
ไดผานกระบวนการรีไซเคิล เชน แกว กระดาษ
เศษพลาสติก กระปองเครื่องดื่ม เศษโลหะ
อะลูมิเนียม ยางรถยนต เปนตน โดยรวบรวม
ผานกิจกรรมตางๆ เชน การคัดแยกขยะ
   ในครัวเรือน ธนาคารขยะรีไซเคิล
      ผาปาขยะ เปนตน

แกว กระดาษ
พลาสติก โลหะ

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มูลฝอยร�ไซเคิล

น�้ำยำเอนกประสงค์ 

 น�้ำยำเอนกประสงค์ สูตรน�้าหมักชีวภาพ 
ผลไม้ “รสเปรี้ยว” มีความเป็นกรดสูงใช้ส�าหรับ  
การท�าความสะอาดล้างจาน ซักผ้า ขัดห้องน�้า  
ล้างรถ ถูบ้าน ล้างเช็ดท�าความสะอาดอุปกรณ์ที ่
ท�าจากทั้งจากโลหะหรืออโลหะ ข้อด ีก็คือค่อนข้าง
จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะมีจุลินทรีย์ 
ชนิดดจีากน�า้หมกัผลไม้รสเปรี้ยวเป็นตัวช่วยย่อยสลายและขจัดสิ่งสกปรก
ทั้งสารเคมี สีและกลิ่น น�้าท่ีเหลือจากการล้างจาน ซักผ้า ก็สามารถน�า 
ไปรดต้นไม้ ช่วยย่อยสลายสารอาหารในดินให้เป็นปุ๋ยต่อไปได้อีก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ขยะรีไซเคิล
(Recyclable waste)
หรือ ขยะขายได คือ บรรจุภัณฑ หรือวัสดุ
เหลือใช ซึ่งสามารถนำกลับมาใชประโยชน ใหม
ไดผานกระบวนการรีไซเคิล เชน แกว กระดาษ
เศษพลาสติก กระปองเครื่องดื่ม เศษโลหะ
อะลูมิเนียม ยางรถยนต เปนตน โดยรวบรวม
ผานกิจกรรมตางๆ เชน การคัดแยกขยะ
   ในครัวเรือน ธนาคารขยะรีไซเคิล
      ผาปาขยะ เปนตน

แกว กระดาษ
พลาสติก โลหะ

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มูลฝอยร�ไซเคิล

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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กำรจัดกำรขยะรีไซเคิล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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1 กก.
=

1 กก.
=1 กก.

=

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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ขยะทั่วไป
(General waste)
คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะยอยสลาย
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยอยสลายยาก
และไมคุมคาสำหรับการนำกลับมาใชประโยชน ใหม เชน
หอพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก
พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก
เปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอยลเปอนอาหาร 
เปนตน สามารถนำกลับมาใชประโยชน ใหมได 
เชน สิ่งประดิษฐ หรือเปน
เชื้อเพลิง

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มูลฝอยทั่วไป

พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป
โฟม ฟอลยและถุงพลาสติกเปอนอาหาร

การจัดการขยะทั่วไป
ไมใชถุงพลาสติก

=

ชวยโลก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ขยะทั่วไป
(General waste)
คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะยอยสลาย
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยอยสลายยาก
และไมคุมคาสำหรับการนำกลับมาใชประโยชน ใหม เชน
หอพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก
พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก
เปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอยลเปอนอาหาร 
เปนตน สามารถนำกลับมาใชประโยชน ใหมได 
เชน สิ่งประดิษฐ หรือเปน
เชื้อเพลิง

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มูลฝอยทั่วไป

พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป
โฟม ฟอลยและถุงพลาสติกเปอนอาหาร

การจัดการขยะทั่วไป
ไมใชถุงพลาสติก

=

ชวยโลก

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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ร้ำนค้ำปลอดถุงพลำสติก ปลอดโฟม

 ร้ำนค้ำชมุชน ร้ำนค้ำโรงเรียน 
ท่ีมกีารลดถุงพลาสตกิ ด้วยการน�า
กระเป๋าผ้ามาใส่ ใช้ใบตองใส่ขนม  
ผลไม้ การให้ยืมกระติกน�้าแข็ง 
กระเป๋าผ้า เพื่อลดการใช้ถุง 
พลาสติก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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กำรจัดท�ำพลำสติกอัดก้อน

• การคัดแยกขยะพลาสติก เช่น ซองกาแฟ แก้วพลาสติก โฟม  
 ถุงพลาสติก
• น�ามารวบรวมใส่เครื่องอัดก้อน
• ชั่งน�้าหนักขาย
• น�าแยกประเภทพลาสติกในการส่งไปรีไซเคิล ส่วนที่เหลือน�าไป 
 เป็นก้อนเชื้อเพลิงอัดแท่ง

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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ขยะอันตราย
(Hazardous waste) 
คือ ขยะที่มีองคประกอบหรือปนเปอน
สารอันตรายชนิดตางๆ เชน วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ
วัตถุที่ทำใหเกิดโรค วัตถุกัดกรอน ที่ทำใหเกิดอันตราย
แกคน สัตว พืช  ที่พบในครัวเรือน เชน ถานไฟฉาย
หลอดฟลูออเรสเซนต ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช
เปนตน สามารถสงเสริมการคัดแยกขยะอันตราย
ผานกิจกรรม เชน จุดศูนยรวมคัดแยกขยะ
อันตรายและขยะพิษแลกแตม เปนตน

หลอดไฟ กระปองสี ยาหมดอายุ
ถานไฟฉาย ภาชนะบรรจ�สารกำจัดแมลง

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มูลฝอยอันตราย

สิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้

 กำรเพิ่มมูลค่ำจำกวัสดุที่ ไม่สำมำรถน�ำไปรีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์

ได้อีก ด้วยการน�ามาประดิษฐ์เป็นของใช้ เช่น กระเป๋าจากซองกาแฟ 
ดอกไม้จากถุงน�้านายปรับผ้านุ่ม ถุงนมเพาะช�ากล้าไม้ ฝาถังสี ท�าเป็น
ป้ายสัญลักษณ์บอกทาง เป็นต้น

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

48



ขยะอันตราย
(Hazardous waste) 
คือ ขยะที่มีองคประกอบหรือปนเปอน
สารอันตรายชนิดตางๆ เชน วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ
วัตถุที่ทำใหเกิดโรค วัตถุกัดกรอน ที่ทำใหเกิดอันตราย
แกคน สัตว พืช  ที่พบในครัวเรือน เชน ถานไฟฉาย
หลอดฟลูออเรสเซนต ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช
เปนตน สามารถสงเสริมการคัดแยกขยะอันตราย
ผานกิจกรรม เชน จุดศูนยรวมคัดแยกขยะ
อันตรายและขยะพิษแลกแตม เปนตน

หลอดไฟ กระปองสี ยาหมดอายุ
ถานไฟฉาย ภาชนะบรรจ�สารกำจัดแมลง

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มูลฝอยอันตราย

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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กำรจัดกำรขยะอันตรำย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที ่4

ปัจจัยแห่งควำม

ส�ำเร็จ



จุดระเบิดจำกภำยใน

 ควำมตระหนักรู้ (ของคนในชุมชน/โรงเรียน)  
บางแห่งต้องรอจนเกิดปัญหา	 มีประสบการณ์วิกฤตจึงเกิดความ

ตระหนัก	 บางแห่งมีความตระหนักก่อนที่จะเกิดปัญหา	 เพราะ 

ไม่อยากให้หน่วยงานของตนมีปัญหาการจัดการขยะและเม่ือมีใจ 

ที่จะลงมือท�าก็จะเกิดการระเบิดออกสู่ภายนอก	น�าไปสู่การกระท�า

เกดิกจิกรรม	ความร่วมมอืการมส่ีวนร่วม	ระเบดิต่อเนือ่งเป็นลูกโซ่	

เกิดแรงส่งน�าไปสู่เป้าหมายปลอดขยะในที่สุด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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แรงส่งจำกภำยนอก
 แรงสนบัสนนุจำกองค์กรภำยนอกชุมชน ทัง้ภำค
รัฐและภำคเอกชน	 ซึ่งมีความพร้อมในการช่วยสนับสนุน	 
(ทั้งก�าลังคน	 ก�าลังทรัพยากร	 และก�าลังความรู้)	 ปัจจัยที่ส�าคัญ 

ช่วยหนุน	หากองค์กรภายนอกและชุมชน	 โรงเรียน	 จูนเข้าหากัน 

ได้ด	ีร่วมกันพฒันาการท�างานไปด้วยกัน	ย่อมมแีนวโน้มและโอกาส

ที่จะประสบความส�าเร็จ	 ไม่เพียงแต่การด�าเนินงานปลอดขยะ	 

แต่รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมทุกด้าน

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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แรงจูงใจทำงเศรษฐกิจ
 แรงจูงใจทำงเศรษฐกิจ และระบบสวสัดกิำรชมุชน 

เป็นมาตรการส�าคัญหนึ่ง	 ที่ท�าให้กิจกรรมของชุมชนปลอดขยะ 

มีความต่อเนื่อง	 โดยในมุมมองด้านเศรษฐกิจ	 การคัดแยกขยะ

รีไซเคิลในครัวเรือนและน�าไปขายก่อให้เกิดรายได้ ให้แก่ครัวเรือน	

รวมทัง้การผลติปุย๋หมกัจากเศษอาหาร	จากการเลีย้งไส้เดือน	หรอื

สิง่ประดษิฐ์	ทีส่ามารถจ�าหน่ายได้	สร้างรายได้เสรมิให้แก่ครวัเรอืน

และชุมชน	

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

54



แรงจูงใจเชิงคุณค่ำ

 กำรคัดแยกขยะ และรำยได้จำกกำรขำยขยะ

รี ไซเคิล	 ขายผลิตภัณฑ์จากขยะแม้มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ 

ที่มีประสิทธิภาพ	 แต่มีอีกสิ่งท่ีมีคุณค่าใหม่เกิดขึ้น	 เป็นระบบทาง

ความคิด	 หรือกระบวนการที่สร้างคุณค่าให้การด�าเนินกิจกรรม

ปลอดขยะที่ยั่งยืนในบริบทของสังคมไทย

ร่วมใจ

ไร้ขยะ

ประชารัฐ

ประเทศไทย
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จำกมูลค่ำเล็กน้อย
สู่คุณค่ำที่ยิ่งใหญ่

 กำรขำยขยะรีไซเคิล	 แม้เป็นเงินเพียงเล็กๆ	 น้อยๆ	 
แต่หากมีระบบ	หรือกระบวนการ	ให้เกิดการสะสม	เช่น	ธนาคาร

ขยะรีไซเคลิ	กองทนุขยะ	และกองบญุขยะรีไซเคิล	เป็นต้น	กระบวนการ

เหล่านี้เพิ่มมูลค่าของขยะให้มีเพ่ิมมากข้ึน	 ผ่านการสะสมและ 

การออม	นอกจากคณุค่าการเปลีย่นขยะให้เป็นเงนิแล้วยงัมคีณุค่า 

ทางจิตใจ	 เช่น	 กิจกรรมกองบุญขยะรีไซเคิล	 หรือบริจาคขยะ 

เพื่อท�าบุญ	 กองทุนการศึกษาจากขยะ	 ได้บุญแล้วยังช่วยรักษา 

สิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

56



เพื่อคุณค่ำ สู่คุณภำพชีวิตที่ดี

 บำงชุมชนมีระบบสวสัดกิำรจำกกองทนุขยะ หรอื

กิจกรรมกำรจัดกำรขยะ	 มาช่วยสนับสนุนในเชิงคุณภาพ 

ชีวิตของคนในชุมชน	 เช่น	 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์	 เงินเยี่ยมแม ่

คลอดบุตร	เงินทุนการศึกษา	เงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	เป็นต้น	

เป็นเงินจากขยะที่เหมือนเป็นเบี้ยหัวแตกถ้าต่างคนต่างแยกไปขาย	

แต่หลายคนรวมกนักก็ลายเป็นระบบสวัสดิการชุมชน	ไม่ส�าคัญว่า

สวสัดกิารนัน้จะครอบคลมุหรอืเป็นเงนิมากน้อยเพยีงใด	แต่มคีณุค่า 

ทางใจเหมือนเป็นการให้ก�าลังใจส�าหรับคนที่ได้รับ
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กำรปรับพฤติกรรม
เปลี่ยนแนวคิด ปลูกจิตส�ำนึกที่ ได้

 กำรใช้ประโยชน์ขยะในรปูแบบต่ำงๆ	 เปลีย่นมมุมอง	 “ขยะ”  

ไปจากเดมิจากทีท่ิง้ทกุอย่างโดยไม่สนใจ	กต้็องมามองดกู่อนว่าอะไรยงัมค่ีา

และใช้ประโยชน์ ได้ก่อนทิ้ง	เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	

	 หากถูกกระตุ้นอย่างสม�่าเสมอ	 ผ่านกิจกรรมการจัดการขยะซ�้าๆ	

อย่างต่อเนื่อง	 จากการรับรู้	 จะเปลี่ยนเป็นกำรเรียนรู้	 และจะกลายเป็น

พฤติกรรมในวิถีชีวิต	 สุดท้ายก็จะถูกปลูกฝังเป็นจิตส�ำนึก การปลูกจิต

ส�านกึคนไม่ใช่เพยีงการประชาสมัพนัธ์ ให้รบัรูข้้อมลู	ความรู	้ข่าวสาร	เท่านัน้	

หากจะได้ผลจริงต้องเริ่มจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน	โน้มน้าวให้เห็นถึงข้อดี	

ขอร้อง	 รวมทั้งใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีในชุมชน	 เพ่ือดึงให้เข้ามามี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการขยะของชุมชน	 เมื่อลงมือท�าก็จะเกิด 

การเรียนรู้หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต	

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ดึงคนมำช่วย
อย่ำท�ำเฉพำะแกนน�ำ

 ควำมร่วมมือของประชำชนและสมำชิกในชุมชนทุกคน 

ต้องร่วมกันท�าอย่างต่อเนื่อง	หรือก็คือ	“กำรมีส่วนร่วม”	การมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชน	 จะมีส่วนร่วมมากน้อยก็ถือว่ามีส่วนร่วม	 ใครมีส่วนร่วม

น้อยกค่็อยๆ	เพิม่บทบาท	หรอืดงึเข้ามามส่ีวนร่วมให้มากขึน้	ผ่านกิจกรรม

ต่างๆ	และควรท�าอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 เพราะถ้าเขาเห็นว่ามีความยุ่งยาก

กจ็ะไม่อยากมส่ีวนร่วม	ดงันัน้ควรส่งเสรมิให้เกดิการมส่ีวนร่วมด้วยกจิกรรม

ง่ายๆ	 ก่อน	 แล้วค่อยๆ	 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น	 พร้อมกับ 

สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตส�านึกของทุกคนในชุมชน	 ให้เห็นถึง 

ความส�าคัญของการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
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สร้ำงทำยำท ถ่ำยพลงัสูค่นรุน่ใหม่

 กำรส่งต่อรุ่นสู่รุ่น	 ต่อยอดสู่คนวัยท�างาน	 เยาวชนและเด็ก	 
ส่วนมากแกนน�าชุมชนปลอดขยะจะเป็น	ผู้ ใหญ่บ้าน	คณะกรรมการชุมชน	

และแกนน�าที่เป็นผู้สูงอายุ	 เป็นส่วนมาก	 การสร้างกลุ่มแกนน�าที่เป็นคน 

วัยท�างาน	 และเยาวชนในชุมชน	 ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม

ชุมชนปลอดขยะ	 โดยให้มีบทบาทในการท�างาน	 เยาวชนอาจให้เป็นฝ่าย

ตดิตามตรวจสอบความสะอาด	และการจดัการขยะในชมุชน	เป็นสายตรวจ

ความสะอาด	 หรือมีบทบาทเป็นผู้ตรวจประเมิน	 เช่น	 ชุมชนจัดกิจกรรม

ประกวดหน้าบ้านหน้ามองก็ให้เยาวชนในชมุชนเป็นกรรมการตรวจประเมิน	

เป็นต้น	ส่วนคนวยัท�างานกช่็วยงานของแกนน�าชมุชนเพือ่เป็นแกนน�ารุน่สอง

ต่อไป

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ไม่ก่อขยะ ไม่ต้องจัดกำรขยะ

 เน้นกำรลด ไม่ให้เกิดขยะ	 ชุมชนปลอดขยะที่ด�าเนินงาน	 
ได้ประสบความส�าเร็จ	จะเน้นกิจกรรมการลดปริมาณขยะ	โดยมีแนวคิดว่า

ถ้าขยะเกดิน้อย	การจัดการขยะก็จะน้อยตามและจดัการได้ง่าย	ดงันัน้	ชุมชน	

โรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศทุกแห่งก็จะเน้นการลดปริมาณขยะ 

เป็นแนวทางหลัก	 โดยพยายามลดขยะที่ต้นทางในแต่ละแหล่งก�าเนิด	 เช่น	

ร้านค้ามีกิจกรรมร้านลดถุงพลาสติก	 ให้คนในชุมชนใช้กระเป๋าผ้า	 ตะกร้า

มาใส่ของ	 และมีการจูงใจด้วยการสะสมแต้มแลกของ	 หรือลุ้นรับรางวัล	 

ท่ีวัดมีการลดขยะด้วยการใช้พวงหรดีต้นไม้	พวงหรดีพดัลม	แทนพวงหรดี

ดอกไม้สด	หรือในงานบุญประเพณีก็เป็นงานบุญปลอดโฟม	เป็นต้น
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 บำงคนอำจจะคิดแค่ว่ำ คนหน่ึงคนจะเปลี่ยนอะไรได้ จำกข้อมูล 
พบว่ำ คนไทย 1 คนสร้ำงขยะวันละ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ประชากร
ทั้งประเทศมีประมำณ 67 ล้ำนคน หากทุกคนช่วยกันแยกขยะ ลดขยะ  
ตั้งแต่ต้นทาง แค่วันละ 0.1 กิโลกรัม เราจะช่วยลดปริมาณขยะได้ถึง 
วันละ 6,700,000 กก./วัน หรือ 6,700 ตันต่อวัน ความจริงแล้ว 
การแยกขยะก่อนทิ้งมีประโยชน์อย่างมาก ดังนี้

	 •	 ลดปรมิาณขยะลง เมือ่มกีารคดัแยกขยะทีน่�ากลบัไปใช้ประโยชน์ 
  หรอืน�ากลับมาใช้ใหม่ Recycle เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ  
  จะท�าให้ปริมาณขยะที่น�าไปก�าจัดลดลง และยังมีสร้างรายได้ 
  ให้กับผู้ที่คัดแยกขยะด้วย
	 •	 ประหยัดงบประมาณของภาครัฐ เมื่อลดปริมาณขยะที่ต้องน�า 
  ไปก�าจัดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดขยะก็จะลดลงไปด้วย
	 •	 เพิ่มความปลอดภัย ขยะที่มีพิษ อันตรายมีสารพิษปะปนอยู่  
  เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง กระป๋องสีสเปรย์ หากไม่ม ี
  การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี จะเกิดการปนเปื้อนสู่แหล่งน�้า ดิน  
  มลพษิทางอากาศและก่อให้เกดิอนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม
	 •	 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การแยกขยะ การจัดเก็บให้ถูกต้อง และ 
  ก�าจัดขยะให้ถูกวิธี ท�าให้บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  
  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว

บทสรุป

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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	 คนหนึ่งคนท�ำสิ่งดีให้เกิดขึ้นได้ ด้วยวิธีง่ายๆ ท่ีทุกคนสามารถ
ท�าได้ด้วยตัวเอง คิดก่อนทิ้ง ว่าสิ่งนั้นสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก  
แยกเพื่อน�ำกลับไปใช้ ใหม ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบง่ายๆ ด้วยการ
ท�าได้ทันทีคือ ทานอาหารให้หมด ลดใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้า แก้วน�้า
ส่วนตัว ปฏิเสธภาชนะใส่กล่องโฟมซึ่งย่อยสลายยาก การใช้ซ�้า  
แบบง่ายๆ ด้วยการน�าสิ่งของเหล่านั้นกลับมาใช้อกีครั้ง เช่น กระดาษ
ส�านักงานใช้ทัง้สองหน้า สิง่ของน�ามาซ่อมแซมใช้ใหม่ การเกบ็รวบรวม
ขยะรีไซเคิลเพื่อขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือบริจาคให้เป็น 
กองทุนการศึกษา ท�าบุญให้กับวัดผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น 
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ด้วยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหม่ จิตส�ำนึกคือ 
จุดเปลี่ยน มาช่วยกันส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกๆ คน ปัญหำขยะ 
ของชำติเรำช่วยได้ แยกก่อนทิ้ง ใช้น้อย ใช้ซ�้ำ น�ำมำใช้ ใหม่
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