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ค ำน ำ
หนังสอืคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “30 เมนูปลอดขยะ” (30 Zero Waste Menu) 

ฉบับน้ีจัดท าขึ้ นเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยส าหรับประกอบโครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏบัิติการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ที่จัดข้ึนโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะผู้จัดท าขอขอบคุณมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ชุดโครงการการเสริมสร้าง

ศักยภาพ อปท.สภุาวะ โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ชุดโครงการประสทิธภิาพและธรรมาภิบาลของนโยบายสาธารณะไทยการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างนักนโยบาย

สาธารณะที่ดี โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการแนวทางการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อ 

โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) และโครงการ

ศึกษาวิจัยการประเมินผลงานการรณรงค์เพ่ือลดปริมาณขยะในจังหวัดเชียงราย โดยการสนับสนุนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) 

คณะผูจ้ดัท ำ

กุมภำพนัธ ์2561



“ขยะในมือทา่น ลงถังเถอะครับ” เป็นวลีที่ใช้ในการรณรงค์ด้านการจัดการขยะ แต่ปัญหาไม่

จบลงแค่น้ัน   ถังขยะเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการจัดการขยะซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 

ได้แก่ 1) การรวบรวมขยะ 2) การเกบ็ขนขยะ และ 3) การก าจัดขยะ   การทิ้งขยะลงถังโดยไม่มีการ

คัดแยกแท้จริงแล้วเป็นต้นเหตุของปัญหาการจัดการขยะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อมตามรูปที่ 1

เมื่อขยะถูกน ามารวมกันกจ็ะเกิดการเน่าเสีย ถุงขยะและถังขยะจึงเต็มไปด้วยกล่ินเหม็น 

หนอน แมลงวัน และสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคต่าง ๆ รถขยะเองกต้็องใช้น า้มันจ านวนมากในการเกบ็

ขนขยะ และเป็นสาเหตุของการเกดิภาวะโลกร้อน ตลอดจนมลพิษทางอากาศและภาวะฝนกรดจากฝุ่ น

ละอองที่ถูกปล่อยออกมาจากทอ่ไอเสยีของรถขยะ การก าจัดขยะด้วยวิธฝีังกลบกเ็สี่ยงต่อการปนเป้ือน

ของน า้ใต้ดิน และการเกดิกา๊ซมีเทนซ่ึงเป็นกา๊ซเรือนกระจกที่ส่งผลเสียต่อภาวะโลกร้อนส่วนการเผาก็

ก่อให้เกดิไดออกซินและฟูรันซ่ึงเป็นสารก่อมะเรง็ที่ปะปนมากบัควันไฟ

ความน า -- ปัญหาขยะ

รูปที ่1 ข้ันตอนการจัดการขยะและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม



การจัดการขยะอย่างย่ังยืนเร่ิมจากตัวเราทุกคน เพ่ือลดปริมาณสิ่งที่ต้องทิ้ งเป็นขยะให้

เทศบาลหรือ อบต.น าไปก าจัดให้เหลือน้อยที่สดุ ตามแนวคิด Zero Waste หรือการจัดการให้ขยะ

เหลือศูนย์ 

หลายคนคงจะเคยได้ยินค าว่า 3Rs อันประกอบด้วย Reduce (การลดการใช้) Reuse 

(การใช้ซ า้) และ Recycle (การน ากลับมาใช้ใหม่) ซ่ึงเป็นวิธีการจัดการขยะที่สามารถท าได้ที่บ้าน

และชุมชน   หลังจากน้ันสิ่งที่เหลือทิ้งเป็นขยะที่เกินกว่าความสามารถและเทคโนโลยีของชุมชนที่

จะจัดการได้เองกยั็งสามารถน ามาแปรรูปเพ่ือใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงาน (Energy Recovery)

ก่อนที่จะน าขยะที่ถูกท าให้เหลือน้อยที่สดุไปก าจัดอย่างปลอดภัยต่อไป (Safe Disposal)

Zero Waste -- ทางออกที่ยั่งยืน

รูปที ่2 ล าดับชัน้ของการจัดการขยะ

เครือข่ายเชียงรายปลอดขยะ (Chiang Rai Zero Waste, CRZW)

ประกอบดว้ยนกัวิชาการและผูป้ฏิบัติงานของ อปท. โดยมี อบจ.เชียงราย

เป็นผูส้นบัสนุนหลกัในการน าองค์ความรูที้ไ่ดร้บัจากการวิจยัไปแปลงสู่การ

ปฏิบติั เพือ่ตอบสนองนโยบายจงัหวดัสะอาดของรฐับาล



ขยะ 4 ประเภท – กิจกรรม 3 ระดับ

ขยะรีไซเคิล

25%

ขยะอนัตรำย

2%

ขยะอินทรีย์

60%

ขยะทัว่ไป

13%

ขยะอนิทรีย์ คอื ขยะ

ที่เน่าเสยีและย่อยสลายได้

เรว็ เช่น เศษผกั เปลือก

ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้

เศษเนื้อสตัว ์ฯลฯ การจัดการขยะอนิทรีย์

คอืการน าไปเลี้ยงสตัว์ หรือหมกัท าปุ๋ย 

ขยะอนัตราย คอื 

ซากผลิตภัณฑห์รือบรรจุ

ภัณฑท์ี่มหีรือปนเป้ือนวตัถุ

อนัตราย ขยะประเภทนี้

แม้ว่าจะมปีริมาณน้อยแต่มคีวามอนัตราย

มากจึงต้องน าส่งไปจัดการอย่างปลอดภัย

ขยะทั่วไป คอื ขยะที่ย่อยสลายยาก และ

ไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์

ใหม่ เช่น ซองหรือถุงพลาสตกิ กล่องโฟม

ที่สามารถน าไปแปรรปู

เป็นพลังงานเพ่ือลด

ปริมาณที่ต้องน าไป

ก าจัดให้เหลือน้อยที่สดุ 

ขยะรีไซเคิล คอื วัสดเุหลือใช้ เช่น แก้ว 

กระดาษ กระป๋อง เคร่ืองดื่ม ขวดพลาสติก 

เศษโลหะ อลูมเินียม ยางรถยนต ์ที่สามารถ

น าไปขายให้กบัร้านรับ

ซื้อของเก่าหรือน ามาท า

เป็นสิ่งประดษิฐ์เพ่ือใช้

สอยในชีวิตประจ าวันได้

ผลการวิจัยเร่ือง “การทบทวนต้นทุนการจัดการขยะและการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต

ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย” แสดงให้เหน็ถึงกิจกรรม 3 ระดับ ในระดับครัวเรือน ในระดับ

กลุ่ม และในระดับชุมชนที่ช่วยลดปริมาณขยะแต่ละประเภทที่ต้องน าไปก าจัด ดังที่แสดงในรูปที่ 3

ขยะ 

1.00

กก.

0.69กจิกรรม

ครัวเรือน
0.40

กจิกรรม

กลุ่ม
0.18กจิกรรมชุมชน

รูปที ่3 กระบวนการคัดแยกขยะเพือ่ลดปริมาณขยะทีต่อ้งน าไปก าจัด

ขยะรีไซเคิล 0.07 ขยะรีไซเคิล 0.17

ขยะอินทรีย ์0.24 ขยะอินทรีย ์0.12 ขยะอินทรีย ์0.10

ขยะรีไซเคิล 0.10

ขยะอันตราย0.02

เหลือขยะ

ไปก ำจดั



กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
คร

ัวเร
ือน

เมนูที่ 1 เสวียน

เมนูที่ 2 กรีนโคน

เมนูที่ 3 ถังหมักแบบหมุน

เมนูที่ 4 สมุนไพรไล่แมลง

เมนูที่ 5 หลอดไฟ LED

เมนูที่ 6 แผ่นพับราคาขยะ

กิจกรรมระดับครัวเรือน

มีเป้าหมายที่การเพ่ิมความสามารถให้ครัวเรือนสามารถ

จัดการขยะที่เกิดขึ้ นทุกวันได้ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด 

ด้วยองค์ความรู้และอปุกรณท์ี่ใช้งานได้ง่าย



เมนูที่ 1 เสวียน

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
คร

ัวเร
ือน

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ครัวเรือน

ประเภทขยะ    : ขยะอินทรีย์

ตัวอย่ำง        : ใบไม้เป็นหลัก กิ่งไม้ 
ผลไม้ เศษอาหาร

จุดเด่น         : สวยงามท าง่าย

ระยะเวลำ : อายุการใช้งาน 2-3 ปี 
ใช้ได้ทุกวัน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านให้ความรู้ สร้างเป็นกฎของหมู่บ้าน
ให้ครัวเรือนมีอุปกรณ์จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน สนับสนุนวัสดุในการท าอุปกรณ์ 
และก าหนดวันช่วยกันท าอุปกรณ์เป็น
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน

ค ำอธิบำย 
“เสวียน” คอกไม้ไผ่ขัดรอบต้นไม้หรือ
ในที่โล่งเพื่อให้กองเศษวัสดุอินทรีย์เป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความโปร่ งให้
อ ากาศผ่ าน เ ข้ า สู่ กอ ง เศษวั สดุ ไ ด้ 
สามารถรดน  าหรือเพิ่มน  าหมักเพื่อเร่ง
การย่อยสลาย หากต้องการเติมมูลสัตว์
เพื่อประโยชน์ในการท าปุ๋ยไม่ควรท า
รอบต้นไม้ขนาดเล็กเนื่องจากจะมีความ
ร้อนออกมาจากกองปุ๋ยหมัก

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์
2. จ านวนอุปกรณ์ที่ติดตั งในหมู่บ้าน

ต้นแบบ/แหล่งข้อมูล
บ้านโป่งศรีนคร ต.โรงช้าง จ.เชียงราย



เมนูที่ 2 กรีนโคน

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ครัวเรือน

ประเภทขยะ    : ขยะอินทรีย์

ตัวอย่ำง        : เศษอาหารเป็นหลัก 
เปลือกผลไม้ น  าแกง

จุดเด่น         : ใช้พื นที่น้อย

ระยะเวลำ : อายุการใช้งาน 2-3 ปี 
ใช้ได้ทุกวัน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้ านให้ความรู้  สร้ าง เป็นกฎของ
หมู่บ้านให้ครัวเรือนมีอุปกรณ์จัดการขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน สนับสนุนวัสดุในการ
ท าอุปกรณ์ และก าหนดวันช่วยกันท า
อุปกรณ์เป็นกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน

ค ำอธิบำย 
“กรีนโคน (GreenCone)” ที่รองรับ
เศษอาหารท าโดยน าถังที่คว่ าและผูก
ติดกับตะกร้าฝังลงไปในติดให้มิดส่วนที่
เป็นตะกร้า ติดตั งในที่ที่แสงแดดส่อง
ถึงความร้อนภายในถังจะช่วยเร่งการ
ย่อยสลายและช่วยลดกลิ่นจากเศษ
อาหาร สามารถช่วยบ ารุงดินบริเวณที่
ติดตั ง และถ้ามีมากกว่า 1 จุดสามารถ
หมักเศษอาหารน ามาใช้ประโยชน์เป็น
สารบ ารุงดินได้

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
คร

ัวเร
ือน

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์
2. จ านวนอุปกรณ์ที่ติดตั งในหมู่บ้าน

ต้นแบบ/แหล่งข้อมูล
บ้านโพธนาราม ต.สันทราย จ.เชียงราย



เมนูที่ 3 ถังหมักแบบหมุน

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ครัวเรือน

ประเภทขยะ    : ขยะอินทรีย์

ตัวอย่ำง        : เศษอาหาร (ที่ค่อนข้าง
แห้ง) ผสมกับใบไม้

จุดเด่น         : ระบบหมักแบบปิด
ระยะเวลำ : อายุการใช้งาน 5 ปี 
ใช้ได้ทุกวัน 

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านให้ความรู้ สร้างเป็นกฎของหมู่บ้าน
ให้ครัวเรือนมีอุปกรณ์จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน สนับสนุนวัสดุในการท าอุปกรณ์ 
และก าหนดวันช่วยกันท าอุปกรณ์เป็น
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน

ค ำอธิบำย 
“ ถั ง ห มั ก แ บ บ ห มุ น  ( Compost 
Tumbler)” ถังแกลลอนพลาสติกที่มี
การเติมอากาศส าหรับการย่อยสลาย
ด้วยการเจาะรูรอบถังหรือใส่ท่อเจาะรู
ภายในถัง และมีประตูส าหรับใส่เศษวัสดุ
อินทรีย์ เมื่อใส่เศษวัสดุที่ประกอบด้วย
เศษอาหารและใบไม้ในสัดส่วน 1:4 แล้ว
ให้หมุนถังเป็นระยะๆ เศษวัสดุจะย่อย
สลายเป็นสารบ ารุงดินประมาณ 4-6
สัปดาห์

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
คร

ัวเร
ือน

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์
2. จ านวนอุปกรณ์ที่ติดตั งในหมู่บ้าน

แหล่งข้อมูล
https://youtu.be/eNHDJnYz4jY

ภ
าพ
ป
ระ
ก
อ
บ
จ
าก
อ
นิ
เต
อ
ร์เ
น
ท

https://youtu.be/eNHDJnYz4jY


เมนูที่ 4 สมุนไพรไล่แมลง

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ครัวเรือน

ประเภทขยะ    : ขยะอันตราย

ตัวอย่ำง        : ตะไคร้หอม สะเดา 
บอระเพ็ด เปลือกมังคุด ฯลฯ

จุดเด่น         : ผักสวนครัว

ระยะเวลำ : ขึ นกับสูตรและการใช้
งาน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านให้ความรู้ สนับสนุนเมล็ดหรือ
กล้าสมุนไพรให้ประชาชนน าไปเพาะปลูก 
และสนับสนุนการตั งกลุ่มอาชีพหากมีการ
ปลูกกันเยอะ

ค ำอธิบำย 
“ปลูกสมุนไพรไล่แมลง” ครัวเรือน
สามารถลดการใช้สารเคมีที่มีพิษและ
ก่อ ให้ เ กิดขยะอันตรายประ เภท
ภาชนะบรรจุสารเคมีได้ด้วยการใช้
สมุนไพรที่มีคุณสมบัติไล่แมลง หากมี
การรวมกลุ่มหรือขยายพื นที่ปลูก
สามารถต่อยอดสร้างรายได้จากการ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วม
2. น  าหนักภาชนะบรรจุสารเคมี 
(ระบบ D-ToC)

ต้นแบบ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
คร

ัวเร
ือน

ภาพประกอบจากอนิเตอร์เนท



เมนูที่ 5 หลอดไฟ LED

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ครัวเรือน

ประเภทขยะ    : ขยะอันตราย

ตัวอย่ำง        : หลอดฟลูออเรสเซนต์

จุดเด่น         : ประหยัดไฟ ไร้ปรอท 

ระยะเวลำ : อายุการใช้งานนาน 
7-15 ปี

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านให้ความรู้ และอาจจะจัดหาเงิน
อุดหนุนหรือกู้ยืมในการเปลี่ยนหลอดไฟ

ค ำอธิบำย 
“ เ ป ลี่ ย น ม า ใ ช้ ห ล อ ด ไ ฟ  LED” 
ครั ว เ รื อนสามารถลดการใช้ขยะ
อันตรายจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนตี่มี
สารปรอทอยู่ภายใน โดยหันมาใช้
หลอดไฟ LED ที่ช่วยประหยัดไฟได้
มากกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนาน 
เพื่อส่งเสริมหลอด LED ที่มีราคาสูง
ทางหมู่บ้านอาจจะอุดหนุนหรือน า
กองทุนขยมาให้ครัวเรือนยืมในการ
ลงทุนติดตั งหลอด LED

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนหลอดไฟ LED ที่ติดตั ง

ต้นแบบ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปลี่ยน

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
คร

ัวเร
ือน

ภาพประกอบจากอนิเตอร์เนท

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วม
2. น  าหนักซากหลอดไฟที่รวบรวมได้
(ระบบ D-ToC)



เมนูที่ 6 แผ่นพับราคาขยะ

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ครัวเรือน

ประเภทขยะ    : ขยะรีไซเคลิ

ตัวอย่ำง        : ขวดพลาสติก เศษ
โลหะ กระป๋อง ขวดแก้ว เศษกระดาษ
ประเภทต่างๆ

จุดเด่น         : สร้างรายได้เสริม

ระยะเวลำ : แจกในการประชุม
ครั งเดียว 

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านให้ความรู้ร่วมกับร้านรับซื อ
ของเก่าในพื นที่ และจัดท าแผ่นพับ
แจกครัวเรือน

ค ำอธิบำย 
“แผ่ นพับร าคาขยะ”  หมู่ บ้ าน
สามารถประสานกับร้านค้าของเก่า
ในการระบุประเภทและราคาขยะที่
รับซื อ  โดยท าแผ่นพับ เพื่ อการ
สื่อสารกับครัวเรือนให้มีความรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และกระตุ้นให้
เกิดการคัดแยกขยะ

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนครัวเรือนที่มีการคัดแยก
ขยะเพื่อขาย

แหล่งข้อมูล
บริษัทวงษ์พาณิชย์

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
คร

ัวเร
ือน

ภาพประกอบจากอนิเตอร์เนท



กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม

เมนูที่ 7 ผ้าป่าขยะ

เมนูที่ 8 กองทุนขยะ

เมนูที่ 9 เครื่องอัดถุงพลาสติก

เมนูที่ 10 สิ่งประดิษฐ์จากขยะ

เมนูที่ 11 ขยะแลกไข่

เมนูที่ 12 ร้านศูนย์บาท

เมนูที่ 15 เลี ยงสัตว์

เมนูที่ 13 ขยะเพื่อสวัสดิการ

เมนูที่ 14 ธนาคารขยะ

เมนูที่ 16 ไส้เดือน

เมนูที่ 17 ปุ๋ยหมักอินทรีย์

เมนูท่ี 20 น  ามันจากขยะ

เมนูท่ี 19 ก๊าซชีวภาพ

เมนูที่ 18 น  าหมักชีวภาพ

กิจกรรมระดับกลุ่ม

รวมกลุ่มเพ่ือรวบรวมเศษวัสดุที่สามารถน ามาแปรรูป

เป็นผลผลิตเพ่ิมมูลค่าตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง



เมนูที่ 7 ผ้าป่าขยะ

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม

ประเภทขยะ    : ขยะรีไซเคลิ

ตัวอย่ำง        : ขวดพลาสติก เศษโลหะ 
กระป๋อง ขวดแก้ว เศษกระดาษประเภท
ต่างๆ

จุดเด่น         : สืบสานประเพณีอันดีงาม

ระยะเวลำ : ปีละครั ง

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
ร่วมกับศาสนสถาน

ค ำอธิบำย 
“ผ้าป่าขยะ” ขอรับบริจาคขยะรีไซเคิล
เพื่อน ารายได้ที่เกิดขึ นไปท าบุญร่วมกัน 
ควรร่วมด าเนินการกับวัดหรือศาสน
สถานที่เป็นศูนย์ร่วมทางจิตวิญญาณ
ของกลุ่ม นอกจากขยะรีไซเคิลที่ขายได้
แล้ว ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
เศษวัสดุที่มีการรับบริจาค เช่น ฝา
กระป๋องเพื่อน าไปท าขาเทียม กล่อง
นมเพื่อน าไปท าหลังคากับโครงการ
เ พื่ อ น พึ่ ง ภ า ย า ม ย า ก  ห รื อ ซ า ก
แบตเตอรี่เพื่อน าไปท าพื นส าหรับคน
ตาบอด เป็นต้น

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ปริมาณขยะรีไซเคิลทีน่ ามาร่วมกิจกรรม

ต้นแบบ
บ้านดอนแยง ต.หงาว จ. เชียงราย

3. มูลค่าขยะรีไซเคิลที่น า  
มาร่วมกิจกรรม



เมนูที่ 8 กองทุนขยะ

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม

ประเภทขยะ    : ขยะรีไซเคลิ

ตัวอย่ำง        : ขวดพลาสติก เศษโลหะ 
กระป๋อง ขวดแก้ว เศษกระดาษประเภท
ต่างๆ

จุดเด่น         : กองทุนหมู่บ้าน

ระยะเวลำ : ทุกเดือน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านส่งเสริมการจัดตั งกลุ่มและก ากับ
ดูแลคณะกรรมการบริหารกองทุน

ค ำอธิบำย 
“กองทุนขยะ” ใช้การขอรับบริจาค
ขยะรีไซเคิลเพื่อน ารายได้ที่เกิดขึ นมา
เป็นกองทุนกลางเพื่อใช้พัฒนากลุ่ม 
น ามาซื อวัสดุอุปกรณ์กลาง เช่น กล่อง
ย า  โ ต๊ ะ เ ก้ า อี อ เ นกประส งค์  ชุ ด
เครื่องครัวส าหรับจัดกิจกรรม ฯลฯ 
หรือน ามาสมทบโครงการฝึกอาชีพ 
โดยต้องมีคณะกรรมการบริหารกองทุน
อย่างโปร่งใสตามวัตถุประสงค์

ต้นแบบ
อบต.เมืองพาน จ.เชียงราย

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ปริมาณขยะรีไซเคิลทีน่ ามาร่วมกิจกรรม

3. มูลค่าขยะรีไซเคิลที่น า  
มาร่วมกิจกรรม



เมนูที่ 9 เครื่องอัดถุงพลาสติก

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม

ประเภทขยะ    : ขยะรีไซเคลิ/ทั่วไป

ตัวอย่ำง        : ถุงพลาสติก 

จุดเด่น         : ประหยัดพื นที่

ระยะเวลำ : ทุกเดือน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านสามารถซื ออุปกรณ์หรือท าสญัญา
กับบริษัทในการเช่าซื ออุปกรณ์โดยจ่าย
เป็นถุงพลาสติกที่ขายให้กับบริษัท

ค ำอธิบำย 
“ เครื่ องอัดถุ งพลาสติก” เ ป็น
อุปกรณ์ที่สนับสนุนการรวมกลุ่ม
กันคัดแยกถุงพลาสติก เพื่อลด
พื นที่ ในการจัด เก็บ เนื่องจาก
ถุงพลาสติกมีราคาค่อนข้างต่ า 
ร าย ได้ ที่ เ กิ ดขึ นจากการขาย
ถุงพลาสติกจึงมักจะเป็นกองกลาง
ของกลุ่มที่น ามาสนับสนุนกิจกรรม
อื่นๆ
แหล่งข้อมูล
บริษัทกรีนไลน์

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ปริมาณขยะรีไซเคิลทีน่ ามาร่วมกิจกรรม

3. มูลค่าขยะรีไซเคิลที่น า  
มาร่วมกิจกรรม



เมนูที่ 10 สิ่งประดิษฐ์จากขยะ

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม

ประเภทขยะ    : ขยะรีไซเคลิ/ทั่วไป

ตัวอย่ำง        : ถุงพลาสติก ซองบรรจุภัณฑ์ 
กระดาษสี ขวดสี  

จุดเด่น         : เพิ่มมูลค่า

ระยะเวลำ : รวบรวมเศษวัสดุทุกวัน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านจัดหาวิทยากรและจัดฝึกอบรม 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาอาจจะน ามาใช้ภายในชุมชน
หรือหาช่องทางการจัดจ าหน่าย

ค ำอธิบำย
“สิ่งประดิษฐ์จากขยะ (DIY)” ใช้เศษ
วัสดุที่มีมูลค่าน้อยหากขายเป็นขยะรี
ไซเคิล เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ
นิตยสาร ขวดสี มาท าสิ่งประดิษฐ์จะ
สามารถเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น หมวก
จากกระดาษกล่องเคลือบกันน  า โคม
ไฟจากขวดพลาสติกสี ผ้ากันเปื้อน
จากซองน  ายาปรับผ้านุ่ม ดอกไม้
ประดิษฐ์จากถุงพลาสติก ตุ้มหูจาก
เศษกระดาษสี เป็นต้น

ต้นแบบ
บ้านครึ่งใต้ ต. ครึ่ง จ.เชียงราย

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ปริมาณขยะรีไซเคิลทีน่ ามาร่วมกิจกรรม

3. มูลค่าสินค้าที่ผลิต
และจ าหน่ายได้

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม



เมนูที่ 11 ขยะแลกไข่

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม

ประเภทขยะ    : ขยะรีไซเคลิ

ตัวอย่ำง        : ขวดพลาสติก เศษโลหะ 
กระป๋อง ขวดแก้ว เศษกระดาษประเภท
ต่างๆ

จุดเด่น         : กระตุ้นความสนใจ 

ระยะเวลำ : ทุกเดือน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านส่งเสริมการจัดตั งกลุ่ม จัดหาสิ่งจูงใจ 
และประสานงานกับร้านรับซื อของเก่า

ค ำอธิบำย 
“ขยะแลกไข่” น าไข่หรือเครื่อง
อุปโภคบริโภคที่ครัวเรือนใช้เป็น
ประจ ามาเป็นแรงจูงใจให้คนคัดแยก
ขยะ โดยต้องพิจารณาถึงราคาของที่
น ามาแลกให้สมน  าสมเนื อกับมูลค่า
ของขยะรีไซเคิล และควรมีการจัด
กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ

ต้นแบบ
เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน

ภ
าพ
ป
ระ
ก
อ
บ
จ
าก
อ
นิ
เต
อ
ร์เ
น
ท

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ปริมาณขยะรีไซเคิลทีน่ ามาร่วมกิจกรรม

3. มูลค่าขยะรีไซเคิลที่น า  
มาร่วมกิจกรรม



เมนูที่ 12 ร้านศูนย์บาท

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม

ประเภทขยะ    : ขยะรีไซเคลิ

ตัวอย่ำง        : ขวดพลาสติก เศษโลหะ 
กระป๋อง ขวดแก้ว เศษกระดาษประเภทต่างๆ

จุดเด่น         : เศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลำ : ทุกสัปดาห์

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านส่งเสริมการจัดตั งกลุ่ม จัดหาเครื่อง
อุปโภคบริโภค (ร่วมกับศาสนสถาน) และ
ประสานงานกับร้านรับซื อของเก่า

ค ำอธิบำย 
“ร้านศูนย์บาท” อาศัยหลักการ
เดียวกับขยะแลกของ แต่มีของให้
แลกหลากหลาย ร้ านศูนย์บาท
เหมาะสมที่จ าด าเนินการร่วมกับ 
ศาสนสถานที่ได้รับเครื่องบริจาคมา
เป็นจ านวนมาก ทั งนี ค าว่า "ร้านศูนย์
บาท" เป็นเครื่องหมายการค้าของ
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรี
ไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม TIPMSE หาก
น าชื่อมาใช้ต้องได้รับอนุญาต
ต้นแบบ
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ปริมาณขยะรีไซเคิลทีน่ ามาร่วมกิจกรรม

3. มูลค่าขยะรีไซเคิลที่น า  
มาร่วมกิจกรรม



เมนูที่ 13 ขยะเพื่อสวัสดิการ

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม

ประเภทขยะ    : ขยะรีไซเคลิ

ตัวอย่ำง        : ขวดพลาสติก เศษโลหะ 
กระป๋อง ขวดแก้ว เศษกระดาษประเภทต่างๆ

จุดเด่น         : สวัสดิการชุมชน

ระยะเวลำ : ทุกเดือน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านประชุมก าหนดความต้องการ จัดตั ง
กลุ่มสร้างกติกา ประสานงานกับร้านรับซื อของ
เก่า และบริษัทประกันภัย

ค ำอธิบำย 
“ขยะเพื่อสวัสดิการ” เป็นการน า
มูลค่าของขยะรีไซเคิลมาสร้างระบบ
สวัสดิการของชุมชนที่สมาชิกต้องมี
การสมทบทุนเป็นประจ า เช่น เบี ย
ประกันยามเจ็บป่วย หรือเบี ยงานศพ 
โดยอาจจะก าหนดปริมาณขยะรี
ไซเคิลเป็นส่วนหนึ่งสมทบกับเงินก็ได้

ต้นแบบ
เทศบาลต าบลโพนสา จ.หนองคาย

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ปริมาณขยะรีไซเคิลทีน่ ามาร่วมกิจกรรม

3. มูลค่าขยะรีไซเคิลที่น า  
มาร่วมกิจกรรม



เมนูที่ 14 ธนาคารขยะ

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม

ประเภทขยะ    : ขยะรีไซเคลิ

ตัวอย่ำง        : ขวดพลาสติก เศษโลหะ 
กระป๋อง ขวดแก้ว เศษกระดาษประเภท
ต่างๆ

จุดเด่น         : นิสัยการออม

ระยะเวลำ : ทุกสัปดาห/์เดือน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านส่งเสริมการจัดตั งกลุ่ม ก ากับดูแล
คณะกรรมการบริหารกองทุน และ
ประสานงานกับร้านรับซื อของเก่า

ค ำอธิบำย 
“ธนาคารขยะ” มีการรับฝากขยะรีไซเคิล
ให้กับสมาชิกและมีการจัดท าบัญชี ตัว
ธนาคารสามารถอยู่ได้จากส่วนต่างที่เกิด
จากการคัดแยกขยะเพิ่มมูลค่าหรือส่วน
ต่างจากร้านรับซื อของเก่า โรงเรียน
สามารถเป็นศูนย์กลางของการท าธนาคาร
ขยะ โดยเชื่อมต่อกิจกรรมของธนาคาร
ขยะเข้ากับบทเรียนในชั นต่างๆ เช่น 
คณิตศาสตร์กับการจัดท าบัญชี ภาษากับ
การเรียกช่ือขยะ ฯลฯ

ต้นแบบ/แหล่งข้อมูล
บ้านสันปูเลย ต.เชียงเคี่ยน จ.เชียงราย

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ปริมาณขยะรีไซเคิลทีน่ ามาร่วมกิจกรรม

3. มูลค่าขยะรีไซเคิลที่น า  
มาร่วมกิจกรรม



เมนูที่ 15 เลี ยงสัตว์

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม

ประเภทขยะ    : ขยะอินทรีย์

ตัวอย่ำง        : เศษผัก เศษอาหาร

จุดเด่น         : ใช้อาหารอย่างคุ้มค่า

ระยะเวลำ : ทุกวัน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่ บ้ านส า รวจแหล่ งก า เนิ ดและ
ปริมาณเศษอาหาร ประสานงานกับ
ฟาร์มหมู/บ่อปลา จัดหาอุปกรณ์และ
ก าหนดเวลาเก็บรวบรวม

ค ำอธิบำย

“เลี้ยงสัตว์” ในกรณีที่หมู่บ้านมี
ชุมชน ร้านอาหาร หรือตลาดสด 
และมีเศษอาหารเกิดขึ นเป็นจ านวน
มาก สามารถรวบรวมส่งไปยังฟาร์ม
หมูหรือบ่อปลาที่จะน าเศษอาหาร
ไปผสมกับหัวเชื อเป็นอาหารสัตว์ได้ 

ต้นแบบ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง จ.ระยอง

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. ปริมาณเศษอาหารที่ใช้ในแต่ละครั ง
2. ความถี่ในการเก็บรวบรวม

3. มูลค่าผลผลิตที่ได้

เครือ่ง

ย่อยมี

ชีวิต

แหล่ง

อำหำร



เมนูที่ 16 ไส้เดือน

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม

ประเภทขยะ    : ขยะอินทรีย์

ตัวอย่ำง        : เศษผักเป็นหลัก

จุดเด่น         : ได้ผลผลิตหลากหลาย

ระยะเวลำ : ทุกวัน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านส ารวจแหล่งก าเนิดและปริมาณ
เศษอาหาร รวมกลุ่ม ฝึกอบรม จัดหาพันธุ์
ไส้เดือน เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ และ
ก าหนดผู้ดูแล

ค ำอธิบำย 
“ไส้เดือน” คัดเลือกพันธุ์ไส้เดือนที่กิน
อาหารเก่งและโตไว เช่น ขี ตาแร่ ไท
เกอร์ แอฟริกันไนท์คลอเลอร์ หรือ
ไส้เดือนสีน  าเงิน เลี ยงในบ่อซีเมนต์ 
และให้เศษผักเป็นอาหาร นอกจากตัว
ไส้เดือนแล้ว มูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยชั นดี 
และสามารถเก็บน  าชาจากบ่อไส้เดือน
เพื่อน ามาใช้เป็นฮอร์โมนและสารไล่
แมลงในแปลงการเกษตร 

แหล่งข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. ปริมาณเศษอาหารที่ใช้ในแต่ละครั ง
2. ความถี่ในการเก็บรวบรวม

3. มูลค่าผลผลิตที่ได้



เมนูที่ 17 ปุ๋ยหมักอินทรีย์

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม

ประเภทขยะ    : ขยะอินทรีย์

ตัวอย่ำง        : ใบไม้ กิ่งไม้

จุดเด่น         : ได้ปุ๋ยอินทรีย์

ระยะเวลำ : ทุกสัปดาห์

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้ านส ารวจแหล่งก า เนิดและ
ป ริ ม า ณ เ ศ ษ อ า ห า ร  ร ว ม ก ลุ่ ม 
ฝึกอบรม เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ 
และก าหนดผู้ดูแล

ค ำอธิบำย 
“ปุ๋ยหมักอินทรีย์” ผสมเศษใบไม้กับมูล
สัตว์ขึ นกองเป็นรูปสามเหลี่ยมสลับเป็นชั น
ขึ นไป รดน  า กองปุ๋ยจะมีความร้อนออกมา 
สามารถวางระบบท่อที่ เจาะรูเพื่อเติม
อากาศให้กับกองปุ๋ยได้ หรือมรกรณีที่มี
พื นที่จ ากัดสามารถสร้างบ่อซีเมนต์ เติม
เศษขยะอินทรีย์จากด้านบน และท าช่อง
เปิดไว้ด้านล่างให้สามารถเก็บปุ๋ยมาใช้ได้
ง่ายแหล่งข้อมูล
เทศบาลต าบลสันทราย จ.เชียงราย

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. ปริมาณเศษอาหารที่ใช้ในแต่ละครั ง
2. ความถี่ในการเก็บรวบรวม

3. มูลค่าผลผลิตที่ได้



เมนูที่ 18 น  าหมักชีวภาพ

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม

ประเภทขยะ    : ขยะอินทรีย์

ตัวอย่ำง        : ผลไม้เป็นหลัก

จุดเด่น         : ได้น  าหมักชีวภาพ

ระยะเวลำ : ทุกสัปดาห์

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านส ารวจแหล่งก าเนิดและปริมาณ
เศษอาหาร รวมกลุ่ม ฝึกอบรม เตรียม
อุปกรณ์และสถานที่ และก าหนดผู้ดูแล

ค ำอธิบำย 
“น้ ำหมักชีวภำพ” ผสมเศษผลไม้หรือ
เ ศ ษอ าหา รกั บ กา กน  า ต า ล แล ะ
เชื อจุลินทรีย์ (สามารถเก็บน  าหมักไว้
เป็นหัวเชื อในครั งต่อไป) หากไม่มี
กากน  าตาลสามารถใช้น  าซาวข้าวเป็น
อาหารให้กับจุลินทรีย์ได้

แหล่งข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. ปริมาณเศษอาหารที่ใช้ในแต่ละครั ง
2. ความถี่ในการเก็บรวบรวม

3. มูลค่าผลผลิตที่ได้



เมนูที่ 19 ก๊าซชีวภาพ

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม

ประเภทขยะ    : ขยะอินทรีย์

ตัวอย่ำง        : มูลสัตว์ เศษอาหาร 
น  าแกง

จุดเด่น         : ได้ก๊าซชีวภาพ

ระยะเวลำ : ทุกสัปดาห์

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านส ารวจแหล่งก าเนิดและปริมาณ
เศษอาหาร รวมกลุ่ม ฝึกอบรม เตรียม
อุปกรณ์และสถานที่ และก าหนดผู้ดูแล

ค ำอธิบำย 
“ก๊ำซชีวภำพ” อาศัยการหมักแบบไม่ใช้
อากาศเพื่อให้เศษวัสดุอินทรีย์ที่มีความชื น
สูงย่อยสลายกลายเป็นก๊าซมีเทน ก๊าซที่ได้
เมื่อแยกก ามะถันออกไปแล้วสามารถส่งไป
ใช้ตามระบบท่อหรือน ามาอัดลงถังแก้ส
เพื่อใช้งานตามปกติได้ ทั งนี ระบบต้องมี
การล้างและท าความสะอาดเครื่องเป็น
ระยะ

แหล่งข้อมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
เชียงราย

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. ปริมาณเศษอาหารที่ใช้ในแต่ละครั ง
2. ความถี่ในการเก็บรวบรวม

3. มูลค่าผลผลิตที่ได้



เมนูที่ 20 น  ามันจากขยะ

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : กลุ่ม

ประเภทขยะ    : ขยะรีไซเคลิ/ทั่วไป
ตัวอย่ำง        : ถุงพลาสติก เศษ
พลาสติก

จุดเด่น         : ได้น  ามัน

ระยะเวลำ : ทุกสัปดาห์

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านส ารวจแหล่งก าเนิดและปริมาณ
เศษอาหาร รวมกลุ่ม ฝึกอบรม เตรียม
อุปกรณ์และสถานที่ และก าหนดผู้ดูแล

ค ำอธิบำย 
“น้ ำมันจำกขยะ” อาศัยการเผาไหม้
แบบไม่มีอากาศที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้
พลาสติกกลายสภาพเป็นก๊าซและน  ามัน 
น  า มั น ที่ ไ ด้ ส า ม า ร ถ น า ม า ใ ช้ กั บ
เครื่องยนต์รอบต่ าได้

แหล่งข้อมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา เชียงราย

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
กล

ุ่ม

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ปริมาณขยะรีไซเคิลทีน่ ามาร่วมกิจกรรม

3. มูลค่าผลผลิต



กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
ชุม

ชน

เมนูที่ 21 ส่วนลดค่าขยะ

เมนูที่ 22 การคิดค่าขยะต่อกิโลกรัม

เมนูที่ 23 สายตรวจขยะ

เมนูที่ 24 ลดถุงลดกล่องโฟม

เมนูที่ 25 การจัดกิจกรรมแบบปลอดขยะ

เมนูที่ 26 การแยกเก็บขยะตามวัน

เมนูที่ 27 ตลาดนัดขยะ

เมนูที่ 28 ขยะพิษแลกแต้ม

เมนูที่ 29 ขยะสอยดาว

เมนูที่ 30 การรับคืนขยะติดเชื อ

กิจกรรมระดับชุมชน

มาตรการกระตุ้นเป็นระยะเพ่ือให้การเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมลดและคัดแยกขยะของคนในชุมชนมีความ

สม ่าเสมอจนกลายเป็นเร่ืองปกติ



เมนูที่ 21 ส่วนลดค่าขยะ

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ชุมชน

ประเภทขยะ    : ทุกประเภท

ตัวอย่ำง        : ให้ความร่วมมือคัดแยก
ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์

จุดเด่น         : ลดภาระค่าขยะ

ระยะเวลำ : ทุกเดือน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านส ารวจระดับการจัดการ ท า
ข้อตกลง เก็บค่าธรรมเนียม และสุ่มตรวจ
ปริมาณขยะ

ค ำอธิบำย 
“ส่วนลดค่ำขยะ” ครัวเรือนได้รับส่วนลด
จากการคัดแยกขยะอินทรีย์และ/หรือขยะ
รีไซเคิล ท าให้ลดความถี่และปริมาณการ
เข้ามาให้บริการเก็บขนขยะไปก าจัดลด

ต้นแบบ
อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับส่วนลด
2. รายได้จากค่าธรรมเนียม
3. ปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัด

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
ชุม

ชน

รูปแบบ รำยละเอียดกำรจดักำร

รูปแบบที่ 1

0 บาท/เดือน

ครัวเรือนต้องคดัแยกขยะเปียกไปจดัการเอง และน าขยะแห้งมาส่งที่จุดรวบรวมขยะ

ของหมู่บ้านให้ อบต.น าไปก าจัด สปัดาห์ละ 1 คร้ัง

รูปแบบที่ 3

30 บาท/เดือน

ครัวเรือนต้องคดัแยกขยะเปียกไปจดัการเอง แต่ให้อาสาสมคัรประจ าหมู่บ้านจัดเกบ็

ขยะแห้งมาส่งที่จุดรวบรวมขยะของหมู่บ้านให้ อบต.น าไปก าจดั สปัดาห์ละ 1 คร้ัง

รูปแบบที่ 3

40 บาท/เดือน 

ครัวเรือนให้อาสาสมคัรประจ าหมู่บ้านจัดเกบ็ขยะเปียกไปจัดการทุกวัน หรือวันเว้น

วัน ขยะแห้งน ามาส่งเองที่จุดรวบรวมขยะให้ อบต.น าไปก าจัด สปัดาห์ละ 1 คร้ัง

รูปแบบที่ 4

50 บาท/เดือน

ครัวเรือนให้อาสาสมคัรประจ าหมู่บ้านจัดเกบ็ขยะเปียกไปจัดการทุกวัน หรือวันเว้น

วัน และให้น าขยะแห้งมาส่งที่จุดรวบรวมขยะสปัดาห์ละ 1 คร้ัง



เมนูที่ 22 การคิดค่าขยะต่อกิโลกรัม

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ชุมชน

ประเภทขยะ    : ขยะทั่วไป

ตัวอย่ำง        : ขยะที่ทิ งมาให้น าไป
ก าจัด

จุดเด่น         : เป็นธรรม

ระยะเวลำ : ทุกเดือน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านประชุม ก าหนดข้อตกลง 
ด าเนินการชั่งน  าหนักขยะ และจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามปริมาณขยะ

ค ำอธิบำย 
“การคิดค่าขยะต่อกิ โลกรัม” การคิด
ค่าธรรมเนียมขยะตามน  าหนักจะช่วย
กระตุ้นให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะที่น ามา
ทิ งให้เทศบาล อบต.หรือหมู่บ้านน าไป
จัดการ ด้วยการคัดแยกขอินทรีย์ไปจัดการ
เอง หรือน าขยะรีไซเคิลไปขาย ทั งนี  ควรมี
การให้ความรู้และสนับสนุนการจัดการ
ขยะที่ต้นทางให้กับครัวเรือนควบคู่ไปด้วย

ต้นแบบ
บ้านนางแล ต.นางแล จ.เชียงราย

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. รายได้จากค่าธรรมเนียม
2. ปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัด กิจ

กร
รม

ระ
ดับ

ชุม
ชน



เมนูที่ 23 สายตรวจขยะ

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ชุมชน

ประเภทขยะ    : ทุกประเภท

ตัวอย่ำง        : ให้ความร่วมมือคัดแยก
ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์

จุดเด่น         : ก ากับพฤติกรรม

ระยะเวลำ : ทุกเดือน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านฝึกอบรมสายตรวจ ประชาสัมพันธ์
สัญลักษณ์การประเมิน  และก าหนด
ตารางเวลาออกตรวจ 

ค ำอธิบำย 
“สำยตรวจขยะ” ให้  อสม.หรือ
นักเรียนเป็นผู้ตรวจสอบการคัดแยก
ขยะของครัวเรือน โดยท าความเข้าใจ
มาตรฐานการคัดแยกกับผู้ตรวจสอบ 
มี ก า ร ใช้ สัญลั กษณ์ แสดงผลการ
ประเมิน เช่น ธงสามสีติดหน้าบ้าน 
โดยสี เขียวแสดงว่าคัดแยกได้ดี  สี
เหลืองแสดงว่ายังต้องปรับปรุง สีแดง
คือยังไม่ได้คัดแยกต้องปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน การตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ
จะกระตุ้นให้เกิดการปรับพฤติกรรม

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนครัวเรือนที่มีการคัดแยกถูกต้อง
2. จ านวนครัวเรือนที่มีการปรับปรุง
พฤติกรรมการคัดแยกดีขึ น

ต้นแบบ
บ้านดอนแยง ต.หงาว จ. เชียงราย

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
ชุม

ชน



เมนูที่ 24 ลดถุงลดกล่องโฟม

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ชุมชน

ประเภทขยะ    : ขยะทั่วไป

ตัวอย่ำง        : กล่องโฟม
ถุงพลาสติก

จุดเด่น         : การใช้ซ  า

ระยะเวลำ : ทุกวัน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และ
ประสานกับร้านค้าขอความร่วมมือลด
การใช้กล่องโฟม

ค ำอธิบำย 
“ลดกำรใช้กล่องโฟม” การใช้กล่อง
โฟมมีผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า ดังนั นการลด
การ ใช้ กล่ อ ง โฟม  โดย ใช้ กล่ อ ง
กระดาษชานอ้อย ใบตอง กล่อง
อาหาร หรือิ่นโตจึงช่วยลดมลพิษที่
เกิดขึ นจากการจัดการขยะ ในขณะที่
ยังให้ความสะดวกสบายในการบรรจุ
อาหาร

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. ปริมาณร้านค้าที่ลดการใช้กล่องโฟม

ต้นแบบ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาพประกอบจากอนิเตอร์เนท

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
ชุม

ชน



เมนูที่ 25 การจัดกิจกรรมแบบปลอดขยะ

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ชุมชน

ประเภทขยะ    : ขยะทั่วไป

ตัวอย่ำง        : กล่องโฟม จานแก้ว
กระดาษ ช้อนส้อมพลาสติก

จุดเด่น         : ประหยัดทรัพยากร

ระยะเวลำ : ทุกโอกาส

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านจัดเตรียมอุปกรณ์ จัดกลุ่มดูแล 
และท าข้อตกลงร่วมกัน

ค ำอธิบำย 
“กำรจัดกิจกรรมแบบปลอดขยะ” การ
จัดกิจกรรมในชุมชน เช่น งานขึ นบ้าน
ใหม่ งานแต่งงาน งานรื่นเริงหรืองานศพ 
มักจะก่อให้เกิดขยะปริมาณมาก ชุมชน
สามารถลดปริมาณขยะนี ได้หากมีการ
จัดหาภาชนะและอุปกรณ์ที่น ามาใช้ซ  าได้ 
และขอความร่วมมือให้เจ้าภาพใช้ชุด
อุปกรณ์เหล่านี  โดยทางชุมชนช่วยในการ
ด าเนินการจัดเตรียมและท าความสะอาด

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนครั งที่จัดกิจกรรม
2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ต้นแบบ
บ้านโป่งศรีนคร ต.โรงช้าง จ.เชียงราย

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
ชุม

ชน



เมนูที่ 26 การแยกเก็บขยะตามวัน

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ชุมชน

ประเภทขยะ    : ทุกประเภท

ตัวอย่ำง        : ขยะทั่วไป ขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย

จุดเด่น         : มีความสม่ าเสมอ

ระยะเวลำ : ทุกสัปดาห์

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจ 
และก ากับให้การให้บริการเป็นไป
ตามที่ตกลง

ค ำอธิบำย 
“กำรแยกเก็บขยะตำมวัน” การ
ส่ง เสริมให้ เกิดการคัดแยกขยะ 
โดยเฉพาะในชุมชนเมืองที่ครัวเรือน
มีข้อจัดในการจัดการขยะที่คัดแยก
ด้วยตนเอง สามารถท าได้โดยการเป
ลี่ยนะบบการให้บริการเก็บขน โดย
ทางผู้บริหารต้องเตรียมทางออก
ส าหรับขยะแต่ละประเภทที่ เก็บ
ร วบรวมมา  โ ดย เ ชื่ อ ม โ ย งกั บ
กิจกรรมกลุ่ม

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. ปริมาณขยะที่เก็บรวบรวมได้

ต้นแบบ
เทศบาลต าบลสันทราย อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
ชุม

ชน



เมนูที่ 27 ตลาดนัดขยะ

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ชุมชน

ประเภทขยะ    : ขยะรีไซเคลิ

ตัวอย่ำง        : ขวดพลาสติก เศษโลหะ 
กระป๋อง ขวดแก้ว เศษกระดาษประเภท
ต่างๆ

จุดเด่น         : สร้างความคึกคัก

ระยะเวลำ : ทุกเดือน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านประสานงานกับร้านรับซื อของเก่า 
ก าหนดวันและเวลา และประชาสัมพันธ์

ค ำอธิบำย 
“ตลำดนัดขยะ” เป็นการกระตุ้นให้
เกิดการคัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชน 
โดยประสานให้ร้านรับซื อของเก่าเข้า
มาจัดกิจกรรมเป็นพิ เศษภายใน
ชุมชน มีการรับซื อในวันและเวลาที่
ก า หนด  โ ดย ไ ม่ ต้ อ งมี ก า ร เ ก็ บ
รวบรวมขยะรีไซเคิลหรือบริหาร
จัดการรายได้ที่เกิดขึ น

ต้นแบบ
บ้านหนองบัว ต.ป่าคา จ.น่าน

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. ปริมาณขยะรีไซเคิลทีร่วบรวมได้
2. มูลค่าของขยะรีไซเคิลที่น ามาขาย

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
ชุม

ชน



เมนูที่ 28 ขยะพิษแลกแต้ม

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ชุมชน

ประเภทขยะ    : ขยะอันตราย

ตัวอย่ำง        : หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารเคมี

จุดเด่น         : สร้างแรงจูงใจ

ระยะเวลำ : ทุกเดือน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านประชาสัมพันธ์ ก าหนดวันและ
เวลา และจัดหาของรางวัล

ค ำอธิบำย 
“ขยะพิษแลกแต้ม” สร้างแรงจูงใจ
ให้มีการคัดแยกขยะอันตรายออก
จากขยะประเภทอื่น โดยมีแต้มที่
สามารถน ามาแลกสิ่งของหรือใช้
ร่วมกิจกรรมของชุมชนได้

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนผู้เข้าร่วม
2. ปริมาณขยะอันตรายที่รวบรวมได้

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
ชุม

ชน
ต้นแบบ
เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน



เมนูที่ 29 ขยะสอยดาว

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ชุมชน

ประเภทขยะ    : ขยะอันตราย

ตัวอย่ำง        :หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารเคมี

จุดเด่น         : สร้างความสนุก

ระยะเวลำ : ทุกครึ่งปี

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านประชาสัมพันธ์ ก าหนดวันและ
เวลา และจัดหาของรางวัล

ค ำอธิบำย 
“ขยะสอยดำว” สร้างแรงจูงใจให้มี
การคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะ
ประเภทอื่น โดยให้สามารถจับสลาก
ของรางวัลจากขยะอันตรายที่น ามาให้

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนผู้เข้าร่วม
2. ปริมาณขยะอันตรายที่รวบรวมได้ กิจ

กร
รม

ระ
ดับ

ชุม
ชน

แหล่งข้อมูล
กรมควบคุมมลพิษ



เมนูที่ 30 การรับคืนขยะติดเชื อ

ข้อมูลจ ำเพำะ
ระดับ/กิจกรรม : ชุมชน

ประเภทขยะ    : ขยะอันตราย

ตัวอย่ำง        : เข็มฉีดยา ผ้าก๊อซ 
ส าลี ท่อให้อาหาร ยาเก่า

จุดเด่น         : อาศัยระบบ
สาธารณสุขที่มีอยู่

ระยะเวลำ : ทุกเดือน

วิธีกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย

หมู่บ้านส ารวจจ านวนผู้ป่วยติดเตียง 
ประสานกับสถานพยาบาล จัดหา
อุปกรณ์เก็บรวบรวมขยะติดเชื อที่มิดชิด
ให้กับครัวเรือน

ค ำอธิบำย 
“กำรรับคืนขยะติดเฃื้อ” ขอความ
ร่วมมือกับโรงพยาบาลหรือ รพ.
สต.ให้รับขยะติดเชื อที่เกิดขึ นจาก
ผู้ป่วยเรื อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต 
ที่ รั ก ษ า ตั ว เ อ งที่ บ้ า น  โ ด ย ให้
สามารถน าขยะติดเชื อที่ เกิดขึ น
รวบรวมไปส่งให้กับสถานพยาบาล
ที่มีระบบจัดการขยะติดเชื อ

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
1. จ านวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ
2. ปริมาณมูลฝอยติดเชื อที่รวบรวมได้

ภาพประกอบจากอนิเตอร์เนท

กิจ
กร

รม
ระ

ดับ
ชุม

ชนแหล่งข้อมูล
กรมอนามัย รพ.สต.



เมนูของท่ำน ..........
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เมนูของท่ำน ..........

เมนูของท่ำน ..........

แนวทำงกำรท ำงำน

ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ

กลุ่มเป้ำหมำย

งบประมำณ

แนวทำงกำรท ำงำน

ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ

กลุ่มเป้ำหมำย

งบประมำณ

แนวทำงกำรท ำงำน

ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จ

กลุ่มเป้ำหมำย

งบประมำณ

หมู่ .......บำ้น ...................... ต ำบล ...................... 



คณะผู้จัดท ำ

ดร.ปเนต  มโนมัยวิบูลย์ เป็นอาจารย์ประจ าส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรม
อุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มจาก Lund University ประเทศสวเีดน
มคีวามเชีย่วชาญดา้นนโยบายสิง่แวดลอ้ม เศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม การจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิการจดัการขยะมลูฝอย และการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื
ตดิต่อ panate.man@mfu.ac.th

ดร.พรรณนิภา  ดอกไม้งาม เป็นอาจารย์ประจ าส านักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน
เทคโนโลยีพลังงาน จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้ อม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีมคีวามเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
พลงังาน การวเิคราะหร์ะบบเทคโนโลย ีและการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
ตดิต่อ pannipha.dok@mfu.ac.th

ดร.มงคลกร  ศรีวิชยั เป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวศิวกรรมโยธาและสิง่แวดลอ้ม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาเอกด้านวศิวกรรมโยธา จากมหาวทิยาลยัรงัสติ มีความเชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจดัการภัยพิบตัิ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยสีู่ชุมชน
ตดิต่อ srivichai.m@gmail.com

พทัธยาพร  อุ่นโรจน์ เป็นนักวิจยัศูนย์วิจยัและฝึกอบรมด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (NREMC) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ปัจจบุนัรกัษาการแทนหวัหน้าส่วนบรกิารงานวจิยั ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา
โทดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษา จาก International Pacific College ประเทศนิวซแีลนด ์
มคีวามเชี่ยวชาญด้านการจดัการสิง่แวดล้อม การพฒันาชุมชน การประเมินผล 
และการถอดบทเรยีน
ตดิต่อ pattayaporn.unr@mfu.ac.th
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