




คำนำ
     "ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)  เป็นจุดเริ่มต้นการจัดการขยะ
ที่สำคัญ การส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ 
(Zero Waste) ตามหลัก 3Rs ได้แก่ การลดปริมาณขยะจากครัวเรือน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) 
การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยคำนึงถึง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาขยะ 
ได้แก่ ชุมชน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา
ในพ้ืนท่ี เพ่ือมุ่งสู่สังคมปลอดขยะ (Zero Waste  Society) ควบคู่กับการรักษาส่ิงแวดล้อมและสภาพสังคมในปัจจุบัน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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        หัวใจสำคัญของแนวคิดขยะ
เหลือศูนย์ คือ การจัดการขยะท่ีต้นทาง 
คือเน้นการลดขยะ การใช้ซ้ำ การคัดแยก
เพื่อนำกลับมารีไซเคิล ก่อนนำไปกำจัด 
ซึ่งแตกต่างจากการจัดการขยะ
ในปัจจุบันที่เน้นการกำจัด หรือ 
จัดการขยะที่ปลายทางมากกว่า
การแก้ไขที่ต้นทาง

ลด

กำจัด

ใช้ซ้ำ

นำมาใช้ใหม่

พลังงาน
ใช้ประโยชน์

การจัดการขยะในอดีต

ขั้นตอนการจัดการ

ขยะเหลือศูนย

(Zero Waste)

หัวใจสำคัญ
ของแนวคิดขยะเหลือศูนย

(Zero Waste)

พลังงาน
ใช้ประโยชน์

ลด

กำจัด

ใช้ซ้ำ

นำมาใช้ใหม่

การจัดการขยะในปัจจุบัน
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        การลดปริมาณการใช้ลง ใช้เท่าที่จำเป็น หลีกเลี่ยง
การใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟม

ที่กำจัดยาก ลดการสูญเปล่าและลดปริมาณขยะมูลฝอยให้มากที่สุด

ใชตะกรา/ถุงผา

ในการจับจายซื้อของ 

ใชแกวสวนตัวแทน

การใชแกวครั้งเดียวแลวทิ�ง

ใชผาเช็ดหนาหร�อผาเช็ดมือ 

แทนกระดาษทิชชู

ทานขาวใหหมดจาน 

ทานขาวที่ราน
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             การนำบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้อีก
โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ

เสื้อผาเกานำไปบร�จาค

หร�อทำ ไมถูพ�้น  

การใชกระดาษสองหนา

การใชถานไฟฉาย

แบบชารจใหมได

การซอมแซมอุปกรณ

และสิ�งของตางๆ
การใชสินคามือสอง

ราคาถูก สินคามือสอง
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                การคัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว
พลาสติก โลหะ/อลูมิเนียม เพื่อนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบ

ในกระบวนการผลิตหรือ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

การนำขวดพลาสติกใส 

(PET) มาแปรรูปเปนเสื้อ

การนำกระปองอะลูมิเนียม

มาหลอมเปนขาเทียม

การนำกลองเคร�่องดื่มยูเอชที

มาแปรรูปเปนหลังคา 
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ทำความรู้จักกับ...
ประเภทของขยะมูลฝอยและสีของถังขยะ

ขยะอินทร�ย

ทิ�งในถังขยะสีเข�ยว

ขยะอันตราย

ทิ�งในถังขยะสีสม

ขยะร�ไซเคิล 

ทิ�งในถังขยะสีเหลือง

ขยะทั่วไป

ทิ�งในถังขยะสีน้ำเง�น
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ขยะอินทร�ย

ทิ�งในถังขยะสีเข�ยว

ทำความรู้จัก
กับประเภทของ

ขยะอินทร�ย

การจัดการ
ขยะอินทรีย์
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การจัดการขยะ

เศษอาหาร

โดยใชไสเดือน

(แบบชั้นพลาสติก)

นำช้ันพลาสติกแบบ 4 ช้ัน มาเจาะรู
ระบายอากาศ จำนวน 3 ชั้น 
ยกเว้นชั้นล่างสุด หรือชั้นที่ 4 
เพื่อไว้รองรับน้ำหมักจากไส้เดือน  

การเตรียมที่อยู่ของไส้เดือน โดยนำขุยมะพร้าวผสม
กับมูลวัวแห้งในอัตราส่วน 50:50 คลุกเคล้าให้เข้ากัน
เเล้วรดน้ำให้ทั ่ว จากนั ้นนำมาหมักไว้ในกระสอบ 
ประมาณ 5-6 วัน เพื่อให้ความร้อนนั้นหมดไป 

นำส่วนผสมใส่ลงใน
ช้ันพลาสติกประมาณ 
1/4 ของชั้น จากนั้น
นำพันธุ ์ไส้เดือนใส่
ประมาณ 100-200 
ตัวต่อชั้น อาหารที่ใช้
เลี ้ยง ได้แก่ เศษผัก 
เศษผลไม้ (ยกเว้นท่ีีมี
รสเปรี้ยว)

*** ปุ๋ยหมักจากไส้เดือนจะมีลักษณะ
เป็นเม็ดกลมสีดำ มีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูป
ที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีในปริมาณ
ที่สูง และมีจุลินทรีย์จำนวนมาก

1.

2.

3.

1

2

3

4
5

ขยะอินทร�ย

มีประโยชน

ว�ธีทำ :

ชั้นพลาสติก
แบบ 4 ชั้น 

ขุยมะพร้าว 

มูลวัวแห้ง

พันธุ์ไส้เดือน 

กระสอบ

อุปกรณ :
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ขั้นตอน

การใชถังหมัก

เศษอาหาร ขั้นที่ 2 ขุดหลุมเล็กกว่าก้น
ถึง 5 ซม. ลึก 30 ซม.

ขุดหลุม ขั้นที่ 1 กว้างกว่าก้น
ถึง 10 ซม. ลึก 10 ซม.

ตัดก้นถังออกทั้งหมด
วางถังลงบนหลุม
ชั้นที่ 2กลบดินรอบๆ ถังให้มิดชิด

เพื่อป้องกันหนูและแมลง
รบกวน

ใส่เศษอาหารใส่ลงในถัง
แล้วปิดฝาให้สนิท

เมื่อเศษอาหารเต็มหลุมใช้มือขยับ
และหมุนถัง 3 ครั้ง แล้วยกถัง
ออกจากหลุม

ใช้ดินรอบๆ กลบหลุม
ที่มีเศษอาหารเต็ม

ปล่อยทิ้งไว้ประมาน 1-3 เดือน
จะได้ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
สามารถปลูกพืชได้

เมื่อเศษอาหารสูงกว่าชั้นที ่2
เต็มขอบหลุม

µÑ´¡Œ¹¶Ñ§

ขยะอินทร�ย

มีประโยชน

ÅÖ¡ 10 «Á.

ÅÖ¡ 30 «Á.

¢Ñé¹·Õè 1

¢Ñé¹·Õè 2

1. ไม่ควรวางในที่น้ำท่วมถึง
2. ไม่ควรวางถังลึกและกลบแน่นจนเกินไป
    เพราะจะทำให้ดึงถังออกยาก

ขอควรระวัง
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ขยะร�ไซเคิล

ทิ�งในถังขยะสีเหลือง

ทำความรู้จัก
กับประเภทของ

ขยะร�ไซเคิล

การจัดการ
ขยะรีไซเคิล

        เป็นขยะท่ีสามารถนำไป
แปรรูปเพ่ือใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 
เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว 
กระดาษ กระป๋องเครื ่องดื ่ม
อล ูม ิ เน ียม  เศษพลาสต ิก  
เศษโลหะ กล่องเคร่ืองด่ืมแบบ
ยูเอชที เป็นต้น
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กิจกรรมเก็บขยะ

สะสมเง�นทอง

คุมครองอนาคต

        เป็นกิจกรรมที ่ต่อยอดมาจากธนาคารขยะ
รีไซเคิล แต่มีรูปแบบสวัสดิการเข้ามาเกี ่ยวข้อง
ในเรื ่องเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อมีผู ้เสียชีวิต
ในครัวเรือนจะได้รับเงินช่วยเหลือ รวมท้ังมีสวัสดิการ
ด้านอ่ืนๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลเม่ือนอนโรงพยาบาล 
ค่าบุตรแรกเกิด และเงินกู้ดอกเบี้ยขยะ เป็นต้น

ค่าบุตรแรกเกิด

เงินกู้ดอกเบี้ยขยะ
ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการรับฝากขยะรีไซเคิลและการเงินของกองทุน
2. มีระบบบัญชีและระบบรับฝากขยะเปลี่ยนเป็นเงินใส่บัญชีเหมือนธนาคารขยะรีไซเคิล
3. กำหนดกฎระเบียบและสิทธิ์การรับเงินสวัสดิการ ได้แก่

3.1) 1 ครัวเรือนมี 1 บัญชี และได้รับสิทธิ์คุ้มครองทั้งครอบครัว
       (รายชื่อตามทะเบียนบ้านต้องอยู่อาศัย 3 ปี ขึ้นไป)
3.2) ต้องมีเงินฝากในบัญชี 200 บาทขึ้นไป และฝากต่อเนื่อง
       มาแล้วเงิน 6 เดือน จึงได้รับสิทธิ์สวัสดิการ
3.3) หากขาดส่งขยะรีไซเคิลเกิน 2 เดือนจะเสียสิทธิ์ และต้องนับ
       การฝากต่อเนื่อง 6 เดือนใหม่จึงได้รับสิทธิ์คืน
3.4) กรณีคนในครัวเรือนเสียชีวิตได้รับเงินณาปนกิจสงเคราะห์ 
       โดยหักจากบัญชีสมาชิกทุกคนบัญชีละ 10 – 20 บาท 
       (ตามแต่กำหนดไว้) x จำนวนสมาชิก 
3.5) เงินกู้สามารถกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินฝากในบุญชี และส่งคืน
       ด้วยขยะรีไซเคิลทุกเดือน หรือส่งคืนเป็นเงินสด

ค่ารักษาพยาบาล
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ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. จัดตั้งจุดรับบริจาคขยะ และป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งจุดประสงค์ว่านำรายได้ไปทำการกุศล
    ในเรื่องใด
2. มีคณะกรรมการมาจัดเก็บขยะรีไซเคิลทุกวัน เพื่อนำไปรวบรวมและคัดแยกตามประเภท
3. ติดป้ายให้ชัดเจนในการรับบริจาคขยะรีไซเคิลว่ารับประเภทใดบ้าง เพ่ือป้องกันคนนำขยะ
    ประเภทอื่นมาทิ้ง
4. ประชาสัมพันธ์ที่มาการนำเงินไปใช้ด้านการกุศล

กิจกรรมรับบร�จาค

ขยะร�ไซเคิล

เพ�่อการกุศล

        เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล โดยอาศัยการรับบริจาคขยะรีไซเคิล 
มาแปลงเป็นเงินทุนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ เช่น เป็นทุน
การศึกษา ซื้อข้าวสารเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ เยี่ยมไข้ผู้ป่วยยากไร้ เป็นต้น 
โดยอาจจะใช้วิธีการตั้งจัดรับบริจาคขยะรีไซเคิล ในเส้นทางหลักต่างๆ
เพ่ือให้คนท่ีสัญจรไปมาได้มาบริจาค ข้อควรระวังคือ ควรมีป้ายบอกให้ชัดเจน
และมีขนาดใหญ่ว่ารับเฉพาะ
ขยะรีไซเคิลเพื่อการกุศล 
ไม่เช่นนั้นจุดรับบริจาค
ขยะรีไซเคิลจะกลายเป็น
จุดขยะทุกประเภท
ไปแทน

รับเฉพาะ

ขยะร�ไซเคิล
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ขยะทั่วไป

ทิ�งในถังขยะสีน้ำเง�น

ทำความรู้จัก
กับประเภทของ

ขยะทั่วไป

        เป็นขยะอื ่นนอกเหนือจากขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 
มลัีกษณะท่ีย่อยสลายยาก และไมคุ้่มค่า
สำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
เช่น ถุงขนมขบเคี ้ยว ซองบะหมี่กึ ่ง-
สำเร็จรูป กระดาษห่ออาหาร ถุงพลาสติก 
กล่องโฟม หลอดกาแฟ ซองกาแฟ
ซองครีมเทียม และซองน้ำตาล เป็นต้น

กำจัดโดย
การปรับเสถียร/ฝ�งกลบ
การกำจัดโดยระบบเตาเผา
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การผลิตขยะเชื้อเพลิง

ในชุมชน

        การผลิตขยะเช้ือเพลิงจากขยะท่ัวไป
ในชุมชน ชุมชนในบางพ้ืนท่ีมีบริษัทเข้ามา
รับซื้อขยะทั่วไปที่เป็นพลาสติกทุกชนิด
เพื่อนำไปทำแท่งเชื้อเพลิง ซึ่งช่วยให้ลด
ปริมาณขยะท่ัวไปท่ีต้องนำไปกำจัดได้เป็น
จำนวนมาก โดยชุมชนจะคัดแยกขยะจำพวก 
ซองขนม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซองน้ำยา
ปรับผ้านุ ่ม ซองกาแฟ ถุงพลาสติก โฟม 
หลอดมาอัดเป็นก้อนด้วยเครื ่องอัดก้อน
ด้วยมือ และส่งก้อนพลาสติกน้ีขายเป็นขยะเช้ือเพลิง

co

rn 

CHIPS

co

rn CHIPS

CHIPS
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ปัจจุบันมีร้านอาหารหลายร้านที่เลิกใช้กล่องโฟม
มาใช้กล่องจากชานอ้อยแทนเพราะทราบถึง

อันตรายจากกล่องโฟมใส่อาหาร
และใส่ใจต่อผู้บริโภค

การรับประทานอาหารจากกลองโฟม

ติดตอกันนาน 10 ป 

เสี่ยงมะเร็งสูงกวา

คนปกติ 6 เทา

ขณะที่หลายประเทศ

ไมใชกลองโฟม

บรรจ�อาหารเด็ดขาด

รานคาปลอดโฟม

ปลอดมะเร็ง

ปลอดถุง

SAY NOTO FOAM

        เด๋ียวน้ีการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอะไรท่ีเร่งรีบ ต้องเร็วไว้ก่อน กล่องโฟม
จึงเป็นสิ่งที่เราเห็นจนชินตา และหยิบจับใช้กันทุกวันจนเคยชิน ทั้งที่เราก็
รับรู้ถึงอันตรายจากกล่องโฟมมาบ้าง แต่มันไม่ได้ทำให้เรากลัว อาจจะเพราะ
ความเคยชิน จากการสัมผัสทุกวันทำให้เรามองข้ามอันตรายร้ายแรง
เหล่านั้นไป ทั้งที่เรารับรู้กันอยู่แล้วแต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังมองข้ามกันอยู่ 
คือการใช้กล่องโฟมใส่อาหารที่ร้อนจัด
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ขยะอันตราย

ทิ�งในถังขยะสีสม

สัญลักษณหัวกระโหลกไขว

ทำความรู้จัก
กับประเภทของ

ขยะอันตราย

การจัดการ
ขยะอันตราย

        เป็นขยะที่มีความเป็นอันตรายหรือ
มีส่วนประกอบเป็นสารที่มีอันตราย เช่น
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือ
แบตเตอรี ่โทรศัพท์เคลื ่อนที ่ กระป๋อง
สเปรย์บรรจุสารเคมี  ตลับหมึก หลอดไฟ 
น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น ขยะประเภทนี้ 
ต้องมีการแยกทิ้งจากขยะประเภทอื่นๆ 
อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องนำไปกำจัด
หรือบำบัดด้วยวิธีเฉพาะ เพื ่อป้องกัน
ความเป็นพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม              ขยะมูลฝอยที่มีอันตราย

ต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

กำจัดโดย
การปรับเสถียร/ฝ�งกลบ
การกำจัดโดยระบบเตาเผา
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การรวมรวบ

        เพื่อคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่นๆ ภายในชุมชน
ควรมีจุดรวบรวมขยะอันตรายประจำชุมชน ภาชนะที่ใส่ควรมีฝาปิดมิดชิด 
และตั้งอยู ่ในร่มไม่โดนแดดโดนฝน หรือมีหลังคา บางชุมชนดัดแปลง
ของที่มีอยู่เป็นภาชนะบรรจุขยะอันตราย เช่น ขวดน้ำพลาสติกใช้ใส่ถ่าน
ไฟฉาย ถัง 200 ลิตร ทำเป็นที่เก็บหลอดไฟ เป็นต้น

 ประจำชุมชน
ขยะอันตราย
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ขยะอันตราย

ถายไฟฉาย

แบตเตอร�่

ขยะอันตราย

กระปองบรรจ�สารพ�ษ

ยาหมดอายุ

ขยะอันตราย

หมูที่ 6

ชุมชนปลอดขยะ



ขยะพ�ษแลกแตม

        เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะอันตราย 
มาแลกเป็นแต้มและสะสมแต้มเพื่อแลกของใช้ในครัวเรือน 
เม่ือรวบรวมขยะอันตรายได้ก็จะจัดเก็บในภาชนะท่ีมิดชิด
เพื่อรอประสานทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไป
กำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป ซึ่งอัตราแต้มที่ได้จะขึ้นอยู่ที ่
ประเภทของขยะอันตราย และตามที่ชุมชนตกลงกำหนด
ร่วมกัน

สมุดสะสมแตม

ขยะมีพ�ษ ขยะอันตราย

ชื่อ……………………………….

ชั้น…………..  เลขที่……………

โรงเร�ยนเทศบาลคุมหนองคู

สมุดสะสมแตม

ขยะมีพ�ษ ขยะอันตราย

ชื่อ……………………………….

ชั้น…………..  เล
ขที่……………

โรงเร�ยนเทศบาลคุมหนองคู

ตัวอยางแตมแลกของ

ตัวอยางการแลกแตม

SAMPLE TEXT
Lorem ipsum dolor sit amet.
Integer in est vel arcu ultrici.

200 gr.ใช้แต้ม 30 แต้ม
ใช้แต้ม 20 แต้ม

ใช้แต้ม 10 แต้ม
ใช้แต้ม 15 แต้ม

ใช้แต้ม 25 แต้ม
ใช้แต้ม 12 แต้ม

น้ำมันพ�ช 

น้ำตาลทราย

น้ำยาลางจาน น้ำปลา 

ซีอิ�วขาว

แชมพ�

กิจกรรม

ถานไฟฉาย

ได้ 1 แต้ม
หลอดไฟดวงเล็ก

ได้ 1 แต้ม
แบตเตอร�่มือถือ

ได้ 1 แต้ม
ขวดน้ำยาลางหองน้ำ

ได้ 1 แต้ม

กระปองยาฆาแมลง

ได ้1 แต้ม
ขวดยาฆาแมลง

ได้ 1 แต้มหลอดไฟยาว

ได้ 3 แต้ม
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ปจจัยสูชุมชนปลอดขยะ

โรงคัดแยกขยะ

ขวดแกว กระดาษ พลาสติกถังหมัก

คู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง
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ชุมชนปลอดขยะ



แรงส่งเสริมจากชุมชน
เกิดจากชุมชนปลอดขยะที่ประสบความสําเร็จ
ก็ขยายแนวคิดองค์ความรู้ไปยังชุมชนอื่นๆ 

หรือมีชุมชนอื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงานเกิดเป็นเครือข่ายส่งเสริม
ระหว่างชุมชนด้วยกัน ทําให้เกิดชุมชนปลอดขยะ

 คือแรงสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งมีความพร้อมในการช่วยสนับสนุน

การสนับสนุนการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยส่วนมาก คือ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล และองค์กรบริหาร
ส่วนตําบล ที่ให้การหนุนเสริมชุมชนและมีบางชุมชนที่สามารถ

ติดต่อภาคเอกชน จึงเข้ามาหนุนเสริมการทํางานของชุมชนอีกแรงหนึ่ง
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ชุมชนปลอดขยะ



ในมุมมองด้านเศรษฐกิจ
การคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน
และนําไปขายก่อให้เกิดรายได้

ให้แก่ครัวเรือนรวมทั้งการผลิตปุ๋ยหมัก
จากเศษอาหารจากการเลี้ยงไส้เดือน
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถจําหน่ายได้

การคัดแยกขยะ 
และรายได้จากการขาย

ขยะรีไซเคิล ขายผลิตภัณฑ์จากขยะ

ระบบสวัสดิการชุมชน
เป็นมาตรการสําคัญหนึ่ง
ที่ทําให้กิจกรรม
ของชุมชนปลอดขยะ
มีความต่อเนื่อง
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หากถูกกระตุ้นอย่างสมํ่าเสมอ
ผ่านกิจกรรมการจัดการขยะซํ้าๆ 
อย่างต่อเนื่อง จะกลายเป็น

พฤติกรรมในวิถีชีวิต สุดท้ายก็จะ
ถูกปลูกฝังเป็นจิตสํานึก

“การมีส่วนร่วม” ควรทําอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป เพราะถ้าเขาเห็นว่า
มีความยุ่งยากก็จะไม่อยากมีส่วนร่วม 
ควรส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ด้วยกิจกรรมง่ายๆ ก่อนแล้วค่อยๆ 
เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น
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การส่งต่อรุ่นสู่รุ่น ต่อยอดสู่
คนวัยทํางาน เยาวชนและเด็ก
ส่วนมากแกนนําชุมชนปลอดขยะจะเป็น 
ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการชุมชน 
และแกนนําที่เป็นผู้สูงอายุ
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ลดขยะที่ต้นทางในแต่ละแหล่งกําเนิด 
เช่น ร้านค้ากิจกรรมลดถุงพลาสติก
ให้คนในชุมชนใช้กระเป๋าผ้าหรือตะกร้า
มาใส่ของและจูงใจด้วยการสะสมแต้ม
แลกของที่วัดการลดขยะด้วย 

พวงหรีดพัดลม แทนพวงหรีดไม้สด 
หรือในงานบุญประเพณี 

เปลี่ยนมาใช้ต้นไม้ตกแต่งสถานที่
หรือจัดงานต่างๆ ให้เป็น
งานบุญปลอดโฟม เป็นต้น

เน้นการลด ไม่ให้เกิดชยะ
ชุมชนปลอดขยะที่ดําเนินงานได้ประสบความสําเร็จ
โดยมีแนวคิดว่าถ้าขยะเกิดน้อย การจัดการขยะ

ก็จะน้อยตามและจัดการได้ง่าย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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บทสรุป
     ปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างหันมาให้ความสำคัญเร่ือง “ขยะ” 
ก ันมากข ึ ้น  แนวทางหน ึ ่งท ี ่ถ ูกกล ่าวถ ึงในระด ับสากล
ว่าเป็นทางออกสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
คือ การจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) แต่การที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องมีการจัดการ
และเเยกขยะอย่างถูกวิธีตั ้งแต่ต้นทาง เพื ่อให้ง่ายสำหรับ
การนำไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพ ื ่อสร ้างม ูลค ่าเพิ ่ม 
ภาคประชาชนในหลายชุมชนได้ตื ่นตัวและลุกขึ้นมาจัดการ 
ขยะเหล ือศ ูนย ์ (Zero Waste) โดยใช ้หล ักการ 3Rs 
(Reduce Reuse Recycle) อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ ้น 
ซ่ึงถือเป็นส่วนสำคัญท่ีทำให้เกิดวงจร การจัดการขยะท่ีสมบูรณ์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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        การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ไม่ใช่
หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
เท่าน้ัน เม่ือเราทุกคนได้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ของประเทศ เราทุกคนจะต้องช่วยกันร่วมรับผิดชอบและดูแล
รักษาเพื่อให้มีทรัพยากรให้คนรุ ่นต่อไปได้ใช้ประโยชน์ได้
อย่างย่ังยืน และท่ีสำคัญปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนน้ัน สามารถทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติได้ในวงกว้าง ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม                  
ที่ทำลายสุขภาพของประชาในพื้นที่ ดังนั้น ทุกคนควรจะต้อง
ช่วยกัน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการจัดการ
แก้ไขปัญหาขยะ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพ่ือส่ิงแวดล้อมท่ีสะอาด
ไร้มลพิษ ได้อย่างยั่งยืน 
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ชุมชนปลอดขยะ
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