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สี�วนทำี� 1 สีถานการณ์ขียะ

 ป็ัญ่ห่าขยะที�เป็็นปั็ญ่ห่าสีำคู่ัญ่ของ

ป็ระเทศและเกี�ยวข้องกับพื่ฤต้กรรมื

มืนุษย์ในห่ลายมื้ต้ ป็ระชุาชุนสี�วนให่ญ่� 

ไมื�ได้กำจััดขยะมื่ลฝอยชุุมืชุนที�ต้นทาง 

แต�ละบ้านจัะท้�งขยะทุกป็ระเภทรวมืกัน

และนำไป็ท้�งที�ถังขยะ เพืื่�อให้่เทศบาล 

นำไป็กำจัดั สี�งผู้ลให่ใ้นแต�ละวนัมืปี็รม้ืาณ

ขยะจัำนวนมืาก ทำให่้ไมื�สีามืารถกำจััด

ขยะได้ทั�งห่มืด เก้ดการสีะสีมืของขยะ

มื่ลฝอยเป็็นจัำนวนมืาก  

จัะเห่็นได้ว�าการจััดการป็ัญ่ห่าขยะ

สี�วนให่ญ่�แก้ไขที�ป็ลายเห่ตุ การจััดการ

ป็ัญ่ห่าขยะได้อย�างยั� งยืนนั�นจัำเป็็น 

จัะต้องแก้ไขตั�งแต�ต้นเห่ตุ การจััดการ

ขยะมื่ลฝอยชุุมืชุน โดยใชุ้กลไกทางสีังคู่มื  

เป็็นแนวทางห่นึ� ง ในการขับเคู่ลื� อน 

การจััดการขยะผู้�านการมืีสี� วนร� วมื 

ของทุกภาคู่สี�วน เพืื่�อให้่เก้ดคู่วามืร่้และ

คู่วามืตระห่นักในการลดขยะ การคัู่ดแยก

ขยะ และการใชุ้ป็ระโยชุน์จัากขยะ
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จัังห่วัดสีงขลาเป็็นจัังห่วัดห่นึ�งที�

ป็ระสีบปั็ญ่ห่าขยะและมีืป็ร้มืาณขยะ 

มืากที�สุีดในภาคู่ใต้ต�อเนื�องมืาเป็็นเวลา  

5 ป็ ีตั�งแต�ป็ ีพื่.ศ. 2557 - 2561 (กรมืคู่วบคู่มุื

มืลพื่้ษ, 2562) และเมืื�อพื่้จัารณาป็ร้มืาณ

ขยะมื่ลฝอยภายในจัังห่วัดสีงขลาแล้ว  

พื่บว�าเขตเทศบาลนคู่รห่าดให่ญ่�มืปี็รม้ืาณ

ขยะมืล่ฝอยมืากที�สีดุป็ระมืาณ 299.5 ตนั

ต�อวัน เท�ากับว�าคู่นห่นึ�งคู่นในเขต

เทศบาลนคู่รห่าดให่ญ่�ผู้ล้ต

ขยะ 1.89 ก้โลกรัมืต�อวัน ซึ่ึ�ง

มืากกว�าคู่�าเฉลี�ยของป็ระเทศ

ที�มืีเพื่ียง 1.13 ก้โลกรัมืต�อวัน 

สี�วนห่นึ�งเนื�องจัากเทศบาล

นคู่รห่าดให่ญ่�เป็็นศ่นย์กลาง

ทางเศรษฐก้จัของภาคู่ใต้

ตอนล�าง เป็็นศ่นย์กลาง

คู่มืนาคู่มื ศ่นย์กลางรับสี�งสี้นคู้่าจัาก

ป็ระเทศเพืื่�อนบ้านที�กระจัายไป็ส่ี�ภาคู่ต�าง  ๆ  

ของป็ระเทศ รวมืทั�งเป็็นแห่ล�งรวบรวมื

สี้นคู่้าทางการเกษตร และสี�งออกไป็ 

ต�างป็ระเทศ และเมืื�อเมืืองมืีการขยายตัว

เพื่้�มืขึ�น ป็ระชุากรเข้าออกมืากขึ�นจัึงเป็็น

เห่ตใุห่ม้ืปี็ญั่ห่าดา้นสี้�งแวดลอ้มืโดยเฉพื่าะ

ป็ัญ่ห่าขยะเป็็นปั็ญ่ห่าที�ตามืมืาพื่ร้อมืกับ

การขยายตัวของเมืืองและการเข้าออก

ของป็ระชุากรนั�นเอง 

การกา้วขา้มืป็ญั่ห่าและขอ้จัำกดัต�าง ๆ   

ในการจััดการขยะมื่ลฝอยชุุมืชุน เพื่ื�อ

พื่ัฒนาเมืืองไป็สี่�การเป็็น “เมืืองสีีเขียว 

นคู่รแห่�งคู่วามืสีะอาด” จัึงจัำเป็็นต้อง 

ขบัเคู่ลื�อนด้วยการกลไกทางสัีงคู่มื โดยเน้น

กระบวนการมีืสี�วนร�วมืจัากทุกภาคู่สี�วน 

ตั�งแต�ระดับผู้่้นำ ผู้่้มืีสี�วนเกี�ยวข้อง 

และผู้่้มีืสี�วนได้สี�วนเสีียกลุ�มืต�าง ๆ

เพื่ื�อสีร้างพืื่�นที�กลางในการร�วมืกัน

คู่้ดออกแบบการพัื่ฒนาในการ 

สีร้างการเป็ลี�ยนแป็ลง

ร�วมืกัน เพื่ื�อทำให่้ผู้่้มืี

สี�วนเกี�ยวข้อง

ทุกภาคู่สี�วน

เก้ดการรับร่้

และเขา้ใจั

สีถานการณ์ป็ัญ่ห่าขยะร�วมืกัน ในการ

เชุื�อมืโยงไป็ส่ี�คู่วามืท้าทายในการแก้ไข

ป็ญั่ห่าร�วมืกัน ก�อให่เ้กด้การเป็ลี�ยนแป็ลง

เชุ้งระบบในที�สีุด โดยเร้�มืจัากการให้่ 

คู่วามืร่้ สีร้างคู่วามืตระห่นักเกี�ยวกับ 

การจััดการขยะมื่ลฝอยชุุมืชุนตั� งแต� 

คู่รัวเรอืน รณรงคู่ก์ารคู่ดัแยกขยะก�อนท้�ง  

รวมืถึงการมีืห่ลักสี่ตรการจััดการขยะ 

เป็็นต้น 



ป็ัญ่ห่าขยะเป็็นป็ัญ่ห่าที�สี�าคัู่ญ่ที�ทุกคู่นในชุุมืชุนต้องตระห่นักและให่้คู่วามืสี�าคู่ัญ่ 

เพื่ราะห่ากเราสีร้างห่รือเพื่้�มืป็ร้มืาณขยะ สีุดท้ายแล้วผู้ลกระทบก็จัะตกอย่�กับชุุมืขน 

และส้ี�งแวดล้อมืในชุุมืชุนนั�นเอง และแทนที�เราจัะสี�งต�อชุุมืชุนสีีเขียวกลับกลายต้อง

เป็็นการสี�งต�อปั็ญ่ห่าขยะและผู้ลกระทบต�าง ๆ  ให้่กบัลก่ห่ลานในอนาคู่ต ดงันั�นปั็ญ่ห่า

ขยะมื่ลฝอยของชุุมืชุนจัึงต้องได้รับคู่วามืร�วมืมืือและป็้องกันแก้ไขอย�างเร�งด�วน 

สี�วนทำี� 2 คู่วามืร่�เกี�ยวกับัการจััดการขียะ
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ความูหมูายข้องข้ยะ

ข้ยะ ห่มืายถึง สี้�งต�าง ๆ ที�ผู้่้คู่น 

ไมื�ตอ้งการและท้�งไป็ ขยะมืมีืากมืายห่ลาย

ร่ป็แบบ ทั�งที�ย�อยสีลายได้และย�อยสีลาย

ไมื�ได้ ของที�ใชุ้ป็ระโยชุน์ได้และของที�

ใชุ้ป็ระโยชุน์ไมื�ได้ รวมืไป็ถึงขยะที�มืีพ้ื่ษ 

ต�อมืนุษย์และสี้�งแวดล้อมื

ข้ยะชุมูชนุ ห่มืายถึง ขยะมื่ลฝอย

ที�เก้ดจัากก้จักรรมืต�าง ๆ ในชุุมืชุน เชุ�น  

บ้านพื่ักอาศัย สีถานป็ระกอบการคู่้า 

แห่ล�งธุิรกจ้ั รา้นคู้่า สีถานบรก้าร ตลาดสีด 

และสีถาบันต�าง ๆ ได้แก� ขยะอ้นทรีย์

จัำพื่วกเศษอาห่ารต�าง ๆ เศษใบไมื้  

เศษห่ญ้่า ฯลฯ ขยะรีไซึ่เคู่้ลจัำพื่วกแก้ว 

กระดาษ โลห่ะ พื่ลาสีต้ก อล่มื้เนียมื ยาง 

ฯลฯ และขยะทั�วไป็จัำพื่วกเศษผู้า้ เศษไมื้

และเศษวัสีดุต�าง ๆ  เป็็นต้น โดยไมื�รวมืถึง

ของเสีียอันตรายจัากชุุมืชุน
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ปุระเภทข้องข้ยะ
ข้ยะย่อยสลาย ห่รือขยะอ้นทรีย์ 

เป็็นขยะที�เน�าเสีียและย�อยสีลายได้เร็ว 

สีามืารถนำมืาห่มืักทำป็ุ�ยได้ เชุ�น เศษผู้ัก 

เป็ลือกผู้ลไมื้ ผู้ัก ผู้ลไมื้ ห่รือสีัตว์ เป็็นต้น 

แต�จัะไมื�รวมืถึงซึ่ากห่รือเศษของพื่ืชุ ผู้ัก 

ผู้ลไมื้ห่รือสีัตว์ที�เก้ดจัากการทดลองใน

ห่้องป็ฏิ้บัต้การ โดยขยะย�อยสีลายนี� 

เป็น็ขยะที�พื่บมืากที�สีดุ คู่อืมืถีงึ 64% ของ

ป็ร้มืาณขยะทั�งห่มืดในกองขยะ

   

     

          

ข้ยะร่ ไซ เคิล  คู่ือ  ขยะที� ยั ง ใ ชุ้

ป็ระโยชุน์ได้ อาจัเป็็นของเสีียบรรจัุภัณฑ์์

ห่รือวัสีดุเห่ลือใชุ้ ซึ่ึ�งสีามืารถนำกลับ 

มืาใชุ้ป็ระโยชุน์ให่มื�ได้ เชุ�น แก้ว กระดาษ 

เศษพื่ลาสีต้ก กล�องเคู่รื�องดื�มืแบบ UHT 

กระป็�องเคู่รื�องดื�มื เศษโลห่ะ อะล่มื้เนียมื 

ยางรถยนต์ เป็็นต้น สีำห่รับขยะรีไซึ่เคู่้ลนี� 

เป็็นขยะที�พื่บมืากเ ป็็นอันดับที�สีอง 

ในกองขยะ ซึ่ึ�งมืีป็ระมืาณ 30% ของ

ป็ร้มืาณขยะทั�งห่มืดในกองขยะ

1. 2.
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ข้ยะอันุติราย ห่รือมื่ลฝอยอันตราย 

ซึ่ึ�งเป็็นขยะที�มือีงค์ู่ป็ระกอบห่รือป็นเป้็�อน

วตัถอุนัตรายชุนด้ต�าง ๆ  ไดแ้ก� วตัถรุะเบด้ 

วตัถุไวไฟื้ วตัถุออกซึ่ไ้ดซ์ึ่ วตัถุมืพีื่ษ้ วตัถุุที�

ทำให่เ้กด้โรคู่ วตัถกุมัืมืนัตรงัสี ีวตัถทุี�ทำให่้

เก้ดการเป็ลี�ยนแป็ลงทางพื่ันธิุกรรมื วัตถุ

กดักร�อน วตัถทุี�ก�อให่เ้กด้การระคู่ายเคืู่อง 

วัตถุอย�างอื�นไมื�ว� าจัะเป็็นเคู่มีืภัณฑ์ ์

ห่รือสี้�งอื�นใดที�ทำให้่เก้ดอันตรายแก� 

บุคู่คู่ล สีัตว์ พื่ืชุ ห่รือสี้�งแวดล้อมื เชุ�น  

ถ� านไฟื้ฉาย ห่ลอดฟื้ล่ออเรสีเซึ่นต์ 

แบตเตอรี� ภาชุนะบรรจัสุีารกำจัดัศตัรพื่ื่ชุ 

กระป็�องสีเป็รย์ เป็็นต้น ขยะอันตรายนี�

มืีป็ระมืาณ 3% ของป็ร้มืาณขยะทั�งห่มืด

ในกองขยะ

ข้ยะทั�วไปุ ห่รือมื่ลฝอยทั�วไป็ จัะ

เป็็นขยะป็ระเภทอื�นที�นอกเห่นือจัากขยะ

ใน 3 ป็ระเภทแรก มืีลักษณะที�ย�อยสีลาย

ยากและไมื�คูุ่้มืคู่�าสีำห่รับการนำกลับมืา

ใชุ้ป็ระโยชุน์ เชุ�น ห่�อพื่ลาสีต้กใสี�ขนมื  

ถุงพื่ลาสีต้กบรรจัุผู้งซึ่ักฟื้อก พื่ลาสีต้ก

ห่�อล่กอมื โฟื้มื ซึ่องบะห่มืี�กึ�งสีำเร็จัร่ป็  

ถุงพื่ลาสีต้กเป็้�อนเศษอาห่าร ฟื้อยล์

เป็้�อนอาห่าร เป็็นต้น สีำห่รับขยะทั�วไป็นี� 

มืีป็ระมืาณ 3% ของป็ร้มืาณขยะทั�งห่มืด

ในกองขยะ

3. 4.
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ปุริมูาณข้ยะมููลฝอย
ป็ร้มืาณขยะมื่ลฝอยในแต�ละชุุมืชุน 

จัะมีืป็ร้มืาณมืากน้อยเพีื่ยงใดขึ�นอย่�กับ

ป็ัจัจััยต�าง ๆ ดังนี� 

จัำนวนป็ระชุากร โดยจัำนวน

ป็ระชุากรเพื่้�มืขึ�น มืีการอุป็โภคู่บร้โภคู่

มืากขึ�น ป็ร้มืาณขยะก็จัะเพื่้�มืขึ�นด้วย 

สีภาพื่เศรษฐก้จัของป็ระชุาชุน 

ถ้าป็ระชุาชุนมืีฐานะทางเศรษฐก้จัดี  

มืีอำนาจัในการซึ่ื�อสี้�งของเพื่้�มืมืากขึ�น 

สี�งผู้ลให้่ขยะมื่ลฝอยก็จัะมืีป็ร้มืาณเพื่้�มื

มืากขึ�น

ลกัษณะที�ตั�งทางภม่ืศ้าสีตรม์ือีท้ธิพ้ื่ล

ต�อป็ร้มืาณและชุน้ดของขยะ เชุ�น ชุายฝั�ง

ทะเลจัะมีืป็ร้มืาณขยะทะเล สีถานที�ที�

เป็น็แห่ล�งท�องเที�ยวกม็ืกัจัะมืปี็รม้ืาณขยะ

มื่ลฝอยมืากกว�าที�ไมื�ใชุ�แห่ล�งท�องเที�ยว 

พื่ฤต้กรรมืและมืาตรฐานคู่วามืเป็็น

อย่�ของป็ระชุาชุน  สี�งผู้ลต�อคู่วามืเอาใจัใสี�

ในการเกบ็รวบรวมืและกำจัดัขยะมืล่ฝอย

                     

4.

3.

2.

1.
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คู่วามืห่นาแน�นและลักษณะสีภาพื่

ชุุมืชุน การคู่มืนาคู่มืสัีญ่จัรไมื�สีะดวก 

ทำให้่การเก็บรวบรวมืและขนถ�ายขยะ

มื่ลฝอยทำได้ไมื�สีะดวกและทั�วถึง มืีผู้ลให่้

ป็ร้มืาณขยะตกคู่้างทับถมืกันมืากขึ�น  ถ้า

ลักษณะชุุมืชุนเป็็นย�านธิุรก้จัการคู่้าก็ย้�ง

ทำให่้มืีป็ร้มืาณมื่ลฝอยมืากขึ�น 

ฤด่กาลและสีภาพื่ด้นฟ้ื้าอากาศ 

ชุ�วงฤด่ฝนป็ร้มืาณขยะมื่ลฝอยมัืกจัะมืี

คู่วามืชุื�นสี่งมืาก ฤด่ร้อนก็ทำให่้มืีป็ร้มืาณ

ขยะมื่ลฝอยที�เป็็นใบไมื้ผู้ลัดใบ

กฎระเบียบข้อบังคู่ับและคู่วามืร�วมื

มืือของป็ระชุาชุน ห่ากชุุมืชุนห่รือห่น�วย

งานใดมีืกฎระเบียบ ข้อบังคู่ับ ตลอดจัน

ป็ระชุาชุนให้่คู่วามืร�วมืมืือที�ดี ก็สี�งผู้ลถึง

การจััดการเกี�ยวกับป็ร้มืาณขยะมื่ลฝอย

ได้ด้วย

7.

6.

5.
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ระยะเวลาในุการย่อยสลายข้ยะ 

ขยะแต�ละป็ระเภทมีืชุ�วงอายุห่รือระยะเวลาในการย�อยสีลายไมื�เท�ากัน ขยะบาง

ป็ระเภทใชุ้เวลานานมืากในการย�อยสีลาย ได้แก� โฟื้มื ผู้้าอ้อมืสีำเร็จัร่ป็ ถุงพื่ลาสีต้ก 

และกระป็�องอะล่มื้เนียมื เป็็นต้น 

 

ผ้้าอ้อมูสำเร็จรูปุ 

500 ป็ี

ถุุงพลาสติิก

450 ป็ี

รองเท้าหนุัง

25 ป็ี

ถุ้วยกระดาษเคลือบ

5 ป็ี

โฟมู

ห่ลายร้อยป็ี

ก้นุบุหร่�

12 ป็ี

เปุลือกส้มู

6 เดือน

เศษกระดาษ

2-5 เดือน

กระปุ๋องอะลูมูิเนุ่ยมู

80-100 ป็ี
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แหล่งก�าเนุิดข้องข้ยะ 

แห่ล�งก�าเน้ดของขยะมื่ลฝอย เก้ดขึ�นจัากก้จักรรมืต�าง ๆ ในคู่รัวเรือนและ 

สีถานป็ระกอบการต�าง ๆ ในชุุมืชุน ดังนี�

แหล่งกำเนุิด ลักษณะข้ยะมููลฝอย

ที�พื่ักอาศัย เศษอาห่าร กระดาษ พื่ลาสีต้ก เศษผู้้า ห่นัง ยาง 

กระเบื�อง ขวดแก้ว เศษใบไม้ื ก้�งไม้ื ของเสีียอันตราย

จัากบ้านเรือน (เชุ�น ถ�านไฟื้ฉาย ห่ลอดไฟื้ฟื้้า แบตเตอรี�

รถยนต์) และเฟื้อร์น้เจัอร์

ธิุรก้จัการคู่้า กระดาษ กล�อง พื่ลาสีต้ก เศษอาห่าร แก้ว ไมื้ กระป็�อง 

ของเสีียอันตรายจัากธิุรก้จัการคู่้า

สีถานที�ราชุการ กระดาษ กล�อง พื่ลาสีต้ก เศษอาห่าร แก้ว ไมื้ กระป็�อง 

ของเสีียอันตรายจัากสีถานที�ราชุการ

สีถานที�ก�อสีร้าง เศษไมื้ เศษเห่ล็ก เศษห่้น คู่อนกรีต ฝุ�นด้น

สีถานที�ตั�งระบบ

สีาธิารณ่ป็โภคู่

กากตะกอนจัากระบบบำบัดน�ำเสีีย

สีถานที�สีาธิารณะ เศษกระดาษ พื่ลาสีต้ก กระป็�อง ใบไมื้ ก้�งไมื้ ฝุ�นด้น

อุตสีาห่กรรมื ของเสีียจัากกระบวนการผู้ล้ต (ขึ�นอย่�กับป็ระเภทของ

โรงงาน) เศษโลห่ะ ของเสียีอนัตราย มืล่ฝอยจัากคู่นงาน

เกษตรกรรมื เศษผู้ลผู้ล้ต เชุ�น ฟื้างข้าว เป็ลือกผู้ลไมื้ มื่ลสีัตว์



สี�วนทำี� 3 ห่ลกัการในการจัดัการขียะมืล่ฝอยชมุืชน 
 

การด�าเน้นการจััดการขยะมื่ลฝอย สีามืารถแบ�งห่ลักการในการด�าเน้นการ  

ออกเป็น็สี�วนสี�าคัู่ญ่ 4 สี�วนตามืล�าดับคู่วามืสี�าคัู่ญ่ ได้แก� (1) การลดป็รม้ืาณและการใชุ้

ซึ่�ำ (2) การน�ากลับมืาใชุ้ให่มื� (3) การผู้ล้ตพื่ลังงาน และ (4) การกำจััดขั�นตอนสีุดท้าย 

(การฝังกลบ)

ล�าดับความูส�าคัญข้องการจัดการข้ยะมููลฝอย

(พื่้รียุตมื์ วรรณพื่ฤกษ์, 2555)

สีำคู่ัญ่มืาก

สีำคู่ญั่นอ้ย

ลดป็ร้มืาณและการใชุ้ซึ่�ำ

(Reduce and Reuse)

น�ากลับมืาใชุ้ให่มื�

(Recycling)

ผู้ล้ตพื่ลังงาน

(Energy Recovery)

กำจััดขั�นตอนสีุดท้าย

(Final Disposal)
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แนุวคิดการจัดการข้ยะมููลฝอย

แนวคู่ด้ในการจััดการขยะมืล่ฝอยที�ดีที�สีดุคู่อื การลดการเกด้ขยะมืล่ฝอยที�ตน้ทาง 

ซึ่ึ�งก้จักรรมืที�ชุ�วยลดป็ร้มืาณขยะได้ง�าย ได้แก�ห่ลัก 3Rs

การจัดการข้ยะด้วยหลัก 3Rs

ที�มืา : ธิเรศ ศรีสีถ้ตย์ (2559)

ลดการเก้ดขยะมื่ลฝอย

คู่ัดแยกตามืป็ระเภท

นำกลับมืาใชุ้ซึ่�ำ

ห่มืุนเวียนนำกลับมืาใชุ้ให่มื�

กำจััดอย�างป็ลอดภัย

RecycleRecycleReuseReuseReduceReduce
ลดการก�อให่้เก้ดขยะ             วนใชุ้ซึ่�ำ นำกลับไป็แป็ลงสีภาพื่ให่มื�
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การจัดการข้ยะด้วยหลัก 3Rs 
1. ลดการใช้ (Reduce)    

- การป็ฏิ้เสีธิ ห่ลีกเลี�ยง และเล้กใชุ้

ผู้ล้ตภัณฑ์์ที�สีร้างป็ัญ่ห่าขยะและมืลพื่้ษ 

เชุ�น กล�องโฟื้มื ถุงพื่ลาสีต้ก ห่รือขยะ 

มืีพื่้ษอื�น ๆ

-  ห่ลีก เลี� ย งการซึ่ื� อสี้นคู่้ าห่รือ

ผู้ลต้ภัณฑ์ท์ี�ใชุ้บรรจุัภณัฑ์ห์่�อหุ่ม้ืห่ลายชุั�น

- ห่ลีกเลี�ยงการซึ่ื�อสี้นคู่้าชุน้ดใชุ้คู่รั�ง

เดยีว ห่รอืผู้ล้ตภัณฑ์ท์ี�มือีายุการใชุ้งานต�ำ

- เลือกซึ่ื�อผู้ล้ตภัณฑ์์ที�มืีขนาดบรรจุั

ให่ญ่�กว�า เนื�องจัากใชุ้บรรจุัภัณฑ์์น้อย

กว�าเมืื�อเป็รียบเทียบกับห่น�วยน�ำห่นัก

ของผู้ล้ตภัณฑ์์

- ลดห่รืองดการบร้โภคู่ที�ฟืุ้�มืเฟื้้อย 

โดยเลือกใชุ้สี้นคู่้าห่รือผู้ล้ตภัณฑ์์ให่้ 

เห่มืาะสีมืกับคู่วามืต้องการ

2. การใช้ซ้ำ (Reuse)

การใชุ้ซึ่�ำเป็็นการที�เรานำสี้�งต�าง ๆ 

ที�ใชุ้งานไป็แล้ว และยังสีามืารถใชุ้งาน

ได้ กลับมืาใชุ้อีกคู่รั�ง เป็็นการลดการใชุ้

ทรพัื่ยากรให่มื� รวมืทั�งเป็น็การลดป็รม้ืาณ

ขยะที�จัะเก้ดขึ�นอีกด้วย ตัวอย�างของการ

ใชุ้ซึ่�ำ ได้แก� 

-  เลื อกซึ่ื� อห่ รือใชุ้ ผู้ล้ตภัณฑ์์ที�

ออกแบบมืาให่้ใชุ้ได้มืากกว�า 1 คู่รั�ง เชุ�น 

แบตเตอรี�ป็ระจัุไฟื้ฟื้้าให่มื�ได้  

- ซึ่�อมืแซึ่มืป็รับป็รุงบำรุงรักษา

เคู่รื�องใชุ้ อปุ็กรณ์ต�าง ๆ  ให้่สีามืารถใชุ้งาน

ได้คู่งทนและยาวนานขึ�น
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- นำบรรจัภุณัฑ์์และวสัีดเุห่ลอืใชุอ้ื�น ๆ  

กลับมืาใชุ้ป็ระโยชุน์ให่มื� เชุ�น การใชุ้ซึ่�ำ

ถุงพื่ลาสีต้ก ถุงผู้้า ถุงกระดาษ และกล�อง

กระดาษ การใชุ้ซึ่�ำขวดน�ำดื�มื เห่ยือกนมื 

และกล�องใสี�ขนมื

- บร้จัาคู่ห่รือขายสี้�งของเคู่รื�องใชุ้

ต�าง ๆ เชุ�น ห่นังสีือ เสีื�อผู้้า เฟื้อร์น้เจัอร์ 

และเคู่รื�องมืือใชุ้สีอยอื�น ๆ

-  นำ ส้ี� งของมืาดั ดแป็ลงใ ห้่ ใชุ้

ป็ระโยชุน์ไดอ้กี เชุ�น การนำยางรถยนต์มืา

ทำเก้าอี� การนำขวดพื่ลาสีต้กมืาดัดแป็ลง

เป็็นที�ใสี�ของ แจักัน การนำเศษผู้้ามืาทำ

เป็ลนอน เป็็นต้น

- การใชุ้วัสีดุสีำนักงาน เชุ�น การใชุ้

กระดาษทั�งสีองห่น้า เป็็นต้น

 

3. การร่ไซเคิล (Recycle)

รไีซึ่เคู่ล้ เป็น็การนำวสัีดุต�าง ๆ  อย�าง

เชุ�น กระดาษ แก้ว พื่ลาสีต้ก เห่ล็ก 

อะล่มื้เนียมื ฯลฯ มืาแป็รร่ป็โดยกรรมืว้ธิี

ต�าง ๆ เพื่ื�อนำกลับมืาใชุ้ให่มื� สีามืารถ

ทำได้โดย

- คู่ัดแยกขยะรีไซึ่เคู่้ลแต�ละป็ระเภท 

ได้แก� แก้ว กระดาษ พื่ลาสีต้ก โลห่ะ/

อโลห่ะ เพื่ื�อให่้ง�ายต�อการนำไป็รีไซึ่เคู่้ล

- นำไป็ขาย/บร้จัาคู่/นำเข้าธินาคู่าร

ขยะ/ก้จักรรมืขยะแลกไข� เพื่ื�อเข้าสี่�วงจัร

ของการนำกลับไป็รีไซึ่เคู่้ล
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ว้ธิกีารคัู่ดแยกขยะมืล่ฝอยคู่วรทำการคัู่ดแยกป็ระเภทของขยะมืล่ฝอยภายในบ้าน

เพืื่�อสีะดวกต�อเจ้ัาห่น้าที�ในการจััดเก็บ อีกทั�งยังสีามืารถเพื่้�มืรายได้จัากการขายขยะ 

ได้อีกทางห่นึ�งด้วย

ปุระเภทข้ยะ วิธิ่คัดแยก การนุำไปุใช้ปุระโยชนุ์

ข้ยะอินุทร่ย์ แยกเศษอาห่าร ผู้ัก ผู้ลไมื้ ออก

จัากขยะอื�นๆ

ป็ุ� ย ห่ มัื กอ้ นท รี ย์  น� ำ ห่มืั ก

จัุล้นทรีย์ อาห่ารสีัตว์

ข้ยะร่ไซเคิล แยกขยะรีไซึ่เคู่้ลที�ขายได้เพืื่�อ

สีะดวกและได้ราคู่าจัากการขาย

พื่ฒันาต�อยอดเป็็นตลาดนดัขยะ 

ห่รือธินาคู่ารขยะ

ข้ยะอันุติราย แยกขยะอันตรายออกจัากขยะ

ป็ระเภทอื�น

บางป็ระเภทสีามืารถนำกลบัมืา

แป็รร่ป็ใชุ้ให่มื�ได้

ข้ยะทั�วไปุ คู่ัดแยกป็ระเภทให้่เรียบร้อย 

เพื่ื�อสีะดวกและได้ราคู่าจัาก

การขาย

พื่ฒันาต�อยอดเป็็นตลาดนดัขยะ 

ห่รือธินาคู่ารขยะ

“ขยะมืีคูุ่ณคู่�า..แยกป็ระเภทอย�างไรให่้ขายได้ราคู่า”



สี�วนทำี� 4 

 

ภาคู่สี�วนที�เกี�ยวข้องกับการจััดการขยะมืล่ฝอยชุมุืชุน การจัดัการขยะมืล่ฝอยชุมุืชุน 

มืีภาคู่สี�วนที�เกี�ยวข้อง 4 กลุ�มื ได้แก� เทศบาลนคู่รห่าดให่ญ่� ชุุมืชุน  สีถานป็ระกอบการ 

และสีถานศึกษา

ในการดำเน้นงานการจััดการขยะในแต�ละภาคู่สี�วน มืีห่ลักในการดำเน้นงาน  

โดยคู่ำนึงถงึบร้บทของแต�ละภาคู่สี�วน และป็รับพื่ฤตก้รรมื รวมืถึงวถี้ชุวีต้ของผู้่้ที�มืสีี�วน

เกี�ยวข้องรายละเอียด ดังนี�

เทศบาลนุครหาดใหญ่
ในการจััดการขยะของเทศบาล คู่วรมืีการจััดการเชุ้งระบบโดยคู่ำนึงถึง 

ป็ัจัจััยนำเข้าที�เกี�ยวข้องกับการจััดการขยะ ดังนี�

สีถานศึกษาสีถานป็ระกอบการชุุมืชุนเทศบาลนคู่รห่าดให่ญ่�

แนวทำางการจัดัการขียะมืล่ฝอยชมุืชน
ขีองภาคู่สี�วนต่�าง ๆ ในพืื้�นทำี�
เทำศบัาลนคู่รห่าดให่ญ�
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 กระบัวนการในการจััดการ ผู้ลลัพื้ธ์์ และผู้ลผู้ลิต่ 

ปุัจจัยนุำเข้้า (Input) กระบวนุการ (Process) ผ้ลลัพธิ์ (Output) ผ้ลผ้ลิติ (Outcome)

1. การมืีคู่วามืตระห่นักต�อป็ัญ่ห่าขยะ

2. การรบัร่แ้ละเขา้ใจัถงึบทบาทในการ

จััดการขยะ

3. การมืีองคู่์คู่วามืร่้ด้านการจััดการ

ขยะมื่ลฝอยถ่กต้องตามืห่ลักสีุขาภ้บาล

4. การมืภีาคู่หี่ลักในการจัดัการป็ญั่ห่า

ขยะ อาท ้ห่น�วยงานภาคู่รฐัที�เกี�ยวขอ้ง เชุ�น 

ห่น�วยงานภาคู่รัฐ ภาคู่เอกชุน และภาคู่

ป็ระชุาชุน เพื่ื�อร�วมืวางแผู้นการจััดการขยะ 

ดำเน้นกจ้ักรรมืจัดัการขยะ และการต้ดตามื

ป็ระเมื้นผู้ล

5. บุคู่ลากร ได้แก� ผู้่้บร้ห่ารของ

เทศบาล บุคู่ลากรสี�วนว้ชุาการ บุคู่ลากร

ระดับป็ฏิ้บัต้การที�มืีคู่วามืร่้คู่วามืเชุี�ยวชุาญ่

ในการจััดการขยะ

6. โคู่รงสีร้างและการบร้ห่ารองคู่์กร มืี

การแบ�งงานตามืบทบาทห่นา้ที�ที�รบัผู้ด้ชุอบ

ภายใต้เป็้าห่มืายเชุ้งบ่รณาการ

7. งบป็ระมืาณด้านการจััดการขยะ

8. ยานพื่าห่นะ เคู่รื�องจัักรและอุป็กรณ์

ในการจััดการขยะมื่ลฝอย

1. การพื่ัฒนาว้สีัยทัศน์ นโยบายและ

ยทุธิศาสีตร ์รวมืถึงแผู้นการดำเนน้งานโคู่รงการ

พื่ร้อมืตัวชีุ�วัดด้านการจััดการขยะมื่ลฝอย 

อย�างชุัดเจันและเป็็นร่ป็ธิรรมื

2. การออกแบบก้จักรรมืโคู่รงการที�

เกี�ยวข้องกับการจััดการขยะมื่ลฝอย โดยมีืภาคู่

ป็ระชุาชุนมืีสี�วนร�วมื

2.1 การใชุ้งานถังห่มัืกก๊าซึ่ชีุวภาพื่จัาก 

ขยะอ้นทรีย์ของเทศบาล

2.2 การแป็รร่ป็ผู้ล้ตภัณฑ์์จัากขยะ เชุ�น 

โคู่รงการไขมัืนอัดแท�ง มืีโคู่รงการต้ดตามืและ

เพื่้�มืป็ระสี้ทธ้ิภาพื่การใชุ้งานระบบผู้ล้ตพื่ลังงาน

จัากขยะชุุมืชุนห่รือการแป็รร่ป็ผู้ลผู้ล้ตที�ได้จัาก

ขยะ

2.3 การจััดเก็บคู่�าธิรรมืเนียมืการจััดการ

ขยะมื่ลฝอย

3. การพื่ัฒนาระบบการจััดการขยะอย�าง

คู่รบวงจัร

1. ศ่นย์ป็ระสีานงานและเป็็นเคู่รือข�าย 

การเรียนร่้การจััดการขยะมื่ลฝอย

2. ป็ร้มืาณขยะในพื่ื�นที�ลดลง

3. ป็ระชุาชุนมืีพื่ฤต้กรรมืที�ดีต�อการจััดการ

ป็ญั่ห่าขยะ สีามืารถคู่ดัแยกและชุ�วยลดป็รม้ืาณขยะ

ต้นทางได้

1. การเป็็นต้นแบบในการจััดการ

ขยะมื่ลฝอยภายในท้องถ้�น

2. การได้รับรางวัลต�าง ๆ ที�

เกี�ยวข้องกับการจััดการขยะมื่ลฝอย
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 กระบัวนการในการจััดการ ผู้ลลัพื้ธ์์ และผู้ลผู้ลิต่ 

ปุัจจัยนุำเข้้า (Input) กระบวนุการ (Process) ผ้ลลัพธิ์ (Output) ผ้ลผ้ลิติ (Outcome)

1. การมืีคู่วามืตระห่นักต�อป็ัญ่ห่าขยะ

2. การรบัร่แ้ละเขา้ใจัถงึบทบาทในการ

จััดการขยะ

3. การมืีองคู่์คู่วามืร่้ด้านการจััดการ

ขยะมื่ลฝอยถ่กต้องตามืห่ลักสีุขาภ้บาล

4. การมืภีาคู่หี่ลักในการจัดัการป็ญั่ห่า

ขยะ อาท ้ห่น�วยงานภาคู่รฐัที�เกี�ยวขอ้ง เชุ�น 

ห่น�วยงานภาคู่รัฐ ภาคู่เอกชุน และภาคู่

ป็ระชุาชุน เพื่ื�อร�วมืวางแผู้นการจััดการขยะ 

ดำเนน้กจ้ักรรมืจัดัการขยะ และการต้ดตามื

ป็ระเมื้นผู้ล

5. บุคู่ลากร ได้แก� ผู้่้บร้ห่ารของ

เทศบาล บุคู่ลากรสี�วนว้ชุาการ บุคู่ลากร

ระดับป็ฏิ้บัต้การที�มืีคู่วามืร่้คู่วามืเชุี�ยวชุาญ่

ในการจััดการขยะ

6. โคู่รงสีร้างและการบร้ห่ารองคู่์กร มืี

การแบ�งงานตามืบทบาทห่นา้ที�ที�รบัผู้ด้ชุอบ

ภายใต้เป็้าห่มืายเชุ้งบ่รณาการ

7. งบป็ระมืาณด้านการจััดการขยะ

8. ยานพื่าห่นะ เคู่รื�องจัักรและอุป็กรณ์

ในการจััดการขยะมื่ลฝอย

1. การพื่ัฒนาว้สีัยทัศน์ นโยบายและ

ยทุธิศาสีตร ์รวมืถึงแผู้นการดำเนน้งานโคู่รงการ

พื่ร้อมืตัวชีุ�วัดด้านการจััดการขยะมื่ลฝอย 

อย�างชุัดเจันและเป็็นร่ป็ธิรรมื

2. การออกแบบก้จักรรมืโคู่รงการที�

เกี�ยวข้องกับการจััดการขยะมื่ลฝอย โดยมีืภาคู่

ป็ระชุาชุนมืีสี�วนร�วมื

2.1 การใชุ้งานถังห่มัืกก๊าซึ่ชีุวภาพื่จัาก 

ขยะอ้นทรีย์ของเทศบาล

2.2 การแป็รร่ป็ผู้ล้ตภัณฑ์์จัากขยะ เชุ�น 

โคู่รงการไขมัืนอัดแท�ง มืีโคู่รงการต้ดตามืและ

เพื่้�มืป็ระสี้ทธ้ิภาพื่การใชุ้งานระบบผู้ล้ตพื่ลังงาน

จัากขยะชุุมืชุนห่รือการแป็รร่ป็ผู้ลผู้ล้ตที�ได้จัาก

ขยะ

2.3 การจััดเก็บคู่�าธิรรมืเนียมืการจััดการ

ขยะมื่ลฝอย

3. การพื่ัฒนาระบบการจััดการขยะอย�าง

คู่รบวงจัร

1. ศ่นย์ป็ระสีานงานและเป็็นเคู่รือข�าย 

การเรียนร่้การจััดการขยะมื่ลฝอย

2. ป็ร้มืาณขยะในพื่ื�นที�ลดลง

3. ป็ระชุาชุนมืีพื่ฤต้กรรมืที�ดีต�อการจััดการ

ป็ญั่ห่าขยะ สีามืารถคู่ดัแยกและชุ�วยลดป็รม้ืาณขยะ

ต้นทางได้

1. การเป็็นต้นแบบในการจััดการ

ขยะมื่ลฝอยภายในท้องถ้�น

2. การได้รับรางวัลต�าง ๆ ที�

เกี�ยวข้องกับการจััดการขยะมื่ลฝอย
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ปุัจจัยแห่งความูสำเร็จในุการจัดการข้ยะข้องเทศบาลนุครหาดใหญ่

1. ผู้่้บร้ห่าร คู่วรมืีบทบาท ดังนี�

1.1 การตระห่นักในบทบาทและ

ห่น้าที�ของผู้่้บร้ห่ารเป็็นสี้�งสีำคัู่ญ่ในการ

แก้ป็ัญ่ห่าขยะ ผู้่้บร้ห่ารคู่วรมืีบทบาท

ด้านคู่วามืสีัมืพัื่นธิ์ระห่ว�างบุคู่คู่ล เพื่ื�อ

ชุ�วยให่้การดำเน้นก้จักรรมืต�าง ๆ มืีคู่วามื 

ราบรื�น สีามืารถจััดการข้อมื่ลและสีื�อสีาร

ได้อย�างมืีป็ระส้ีทธิ้ภาพื่ทั�งภายในองคู่์กร

และภายนอกองคู่์กร เพื่ื�อเป็็นการพื่ัฒนา

เคู่รือข�ายภาคีู่ที�เกี�ยวข้อง รวมืถึงการมีื

บทบาทด้านการตัดสี้นใจั

1.2 คู่วามืรับผู้้ดชุอบของผู้่้บร้ห่าร

ในการสีร้างทัศนคู่ต้และจั้ตสีำนึกในการ

ทำงานของบุคู่ลากรต�อคู่วามืรับผู้้ดชุอบ

ด้านการจััดการขยะ

1.3 การมืีภาวะผู้่้นำเชุ้งว้สีัยทัศน์ 

และเป็็นผู้่้นำการเป็ลี�ยนแป็ลง ตลอดจัน

เป็็นผู้่้นำเชุ้งป็ฏิ้ร่ป็ที�จัะแป็ลงเป็้าห่มืาย

ด้านการจััดการขยะให่้เป็็นจัร้งได้

2. ทรัพื่ยากรในการดำเน้นงาน เพื่ื�อ

ให่ก้ารจัดัการขยะบรรลุเป้็าห่มืาย องค์ู่กร

ป็กคู่รองสี�วนท้องถ้�นคู่วรมีืทรัพื่ยากร 

ป็ระกอบด้วย บุคู่ลากร งบป็ระมืาณ 

อุป็กรณ์และเคู่รื�องมืือที�จัำเป็็น 

องคู่์กรป็กคู่รองสี�วนท้องถ้�นคู่วรจััด

บุคู่ลากรที�มืีคู่วามืชุำนาญ่ในแต�ละด้าน

ที�เกี�ยวข้องกับการจััดการขยะมื่ลฝอย 

เชุ�น บุคู่ลากรในสีำนักสีาธิารณสีุขและ

สี้�งแวดล้อมื สีำนักคู่ลังที�ด่แลการเก็บ 

คู่�าธิรรมืเนียมืการเก็บขนขยะ สีำนักชุ�าง

ที�ด่แลงานด้านสีาธิารณ่ป็โภคู่ และสีำนัก

การศึกษาที�จัะด่แลการจััดอบรมืและ 

ให่้คู่วามืร่้ที�เกี�ยวข้อง
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3. นโยบายและยุทธิศาสีตร์ ซึ่ึ�งจัะ

เป็็นเป้็าห่มืายในการจััดการขยะที�ชุัดเจัน

ขององคู่์กรป็กคู่รองสี�วนท้องถ้�น และใชุ้

การสีื�อสีารเป็็นเคู่รื�องมืือเพืื่�อให่้ผู้่้ที�มืีสี�วน

เกี�ยวข้องมีืคู่วามืร่คู้่วามืเข้าใจัในเป้็าห่มืาย

ที�ถ่กต้องตรงกัน เชุ�น เป็้าห่มืายในการลด

ป็ร้มืาณขยะมื่ลฝอยในพื่ื�นที� ย�อมืชุ�วยให่้

ผู้่้เกี�ยวข้องออกแบบก้จักรรมืโคู่รงการที�

เห่มืาะสีมืเพืื่�อการบรรลเุป็า้ห่มืายได้อย�าง

มืีป็ระสี้ทธิ้ภาพื่มืากขึ�น

4. การบร้ห่ารจััดการบนฐานข้อมื่ล 

ซึ่ึ�งข้อมื่ลสีถานการณ์ขยะในพืื่�นที�จัะมีื

คู่วามืสีำคู่ัญ่ในการวางแผู้นและตัดสี้นใจั 

ได้ รวมืถึงการมืีระบบการสีื�อสีารที� ดี 

มืีการจั่งใจัและการป็ระสีานงานที�มืี

ป็ระสี้ทธ้ิภาพื่เพืื่�อให้่เก้ดการมีืสี�วนร�วมื

ในการจััดการขยะจัากทุกภาคู่สี�วน

5. การสีร้างการมืีสี�วนร�วมืของ

ผู้่้มืีสี�วนได้สี�วนเสีียในการจััดการขยะ  

โดยองค์ู่กรป็กคู่รองสี�วนท้องถ้�นเป็็น

แกนกลางในการสีร้างกลไกคู่วามืร�วมืมืือ

ของภาคีู่เคู่รือข�าย เพืื่�อแสีดงให้่ผู้่้มืีสี�วน

เกี�ยวข้องได้เห็่นถึงปั็ญ่ห่ารวมืถึงสีาเห่ตุ

และผู้ลกระทบจัากป็ัญ่ห่าที�เก้ดขึ�น

 

6. การรณรงค์ู่ป็ระชุาสัีมืพื่ันธิ์ให้่

ป็ระชุาชุนได้รับคู่วามืร่้เรื�องการคัู่ดแยก

ขยะในคู่รัวเรือน ซึึ่�งเป็็นการลดป็ร้มืาณ

ขยะตั�งแต�ต้นทางก�อนเข้าส่ี�การกำจัดัขยะ

ป็ลายทาง โดยการรณรงคู่์ป็ระชุาสีัมืพื่ันธิ์

คู่วรทำผู้�านสีื�อออนไลน์และออฟื้ไลน์

คู่วบคู่่�กัน

7. คู่วามืต�อเนื�อง นับว�าเป็็นป็ัจัจััย

ที�สีำคู่ัญ่ที�สีุดเนื�องจัากผู้่้มืีสี�วนเกี�ยวข้อง

ทุกภาคู่สี�วนได้ดำเน้นการในด้านต�างๆ 

ตามืบทบาทและห่น้า ที� รั บ ผู้้ดชุอบ 

เมืื�อมีืการกระทำอย�างต�อเนื�อง ตั�งแต�

การวางแผู้น การดำเน้นงาน และการ 

ป็ระเมื้นผู้ล ย�อมืทำให้่ผู้่้มืีสี�วนเกี�ยวข้อง

ป็รับเป็ลี�ยนพื่ฤต้กรรมืไป็ในท้ศทางที�

ต้องการสีอดคู่ล้องกับเป็้าห่มืายและ

ทำให่้การจััดการกับป็ัญ่ห่าขยะได้มืี

ป็ระสี้ทธิ้ภาพื่มืากย้�งขึ�น
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ชุมูชนุ
เทศบาลนคู่รห่าดให่ญ่�   เป็็น

ชุุมืชุนเมืืองขนาดให่ญ่� ที�มืีจัำนวนและ

คู่วามืห่นาแน�นของป็ระชุากรสี่ง มืีการ 

ห่ลั�งไห่ลของผู้่้คู่นเข้ามืาเพื่ื�อใชุ้ชุีว้ตใน

พืื่�นที�  ทำให่้มืีการเชุื�อมืโยงทางสีังคู่มื 

เศรษฐก้จั และวัฒนธิรรมื เก้ดผู้ลกระทบ 

ห่ลาย ๆ ด้าน โดยเฉพื่าะป็ัญ่ห่าเรื�องขยะ 

เก้ดป็ร้มืาณขยะเพื่้�มืมืากขึ�น ชุุมืชุนไมื� 

คู่ัดแยกขยะ ขาดคู่วามืร่้คู่วามืเข้าใจั และ

คู่วามืตระห่นัก ดังนั�นการจััดการขยะ

ชุุมืชุนของเทศบาลนคู่รห่าดให่ญ่� คู่วรมืี

การสีร้างการมืีสี�วนร�วมืของป็ระชุาชุนใน

ชุมุืชุนให้่เกด้คู่วามืตระห่นักถงึปั็ญ่ห่าขยะ

ที�เกด้ขึ�น การรกัษาสีภาพื่แวดลอ้มืเขา้กบั

การพื่ฒันาคู่ณุภาพื่ชีุวต้ การใชุท้รพัื่ยากร

อย�างคูุ่้มืคู่�า การมืีสี�วนร�วมืในการด่แล

บร้ห่ารจัดัการชุมุืชุนอย�างมีืป็ระสีท้ธ้ิภาพื่ 

 

แนวทางการจััดการขยะแบบมืี

สี�วนร�วมืของชุุมืชุนในเขตเทศบาลนคู่ร

ห่าดให่ญ่�  จัึ งคู่วรมีืการทำงานแบบ 

บ่รณาการจัากห่ลายภาคู่สี�วนร�วมื ทั�ง

ภาคู่รัฐ ภาคู่เอกชุน ภาคู่ป็ระชุาสัีงคู่มื 

ในพื่ื�นที�ตั�งของแต�ละชุุมืชุน โดยแนวทาง

การดำเน้นงานมืีรายละเอียด ดังนี�

1. คู่วรทำงานร�วมืกับชุุมืชุนอย�าง

ต�อเนื�อง เร้�มืตั�งแต�การให้่คู่วามืร่้ กับ

ป็ระชุาชุนในชุมุืชุน ให่เ้ขา้ใจัและตระห่นกั

ในกระบวนการการคู่ัดเลือกผู้่้นำชุุมืชุน

ของแต�ละชุมุืชุน ที�จัะตอ้งคู่ดัเลอืกตวัแทน

ที�ทำห่นา้ที�เป็็นผู้่น้ำที�มืภีาวะผู้่น้ำ และการ

คู่ัดเลือกคู่ณะกรรมืการชุุมืชุนที�ตระห่นัก

ถึงการบร้ห่ารจััดการชุุมืชุน  คู่ำนึงถึง

ป็ระโยชุน์ของสี�วนร�วมืของชุุมืชุน ไมื�

เห่็นแก�ป็ระโยชุน์สี�วนตัวและป็ระโยชุน์

ทางการเมืืองท้องถ้�น
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2. สีรา้งให่ชุ้มุืชุนมืแีผู้นพื่ฒันาชุมุืชุน

อย�างเป็็นร่ป็ธิรรมืและเก้ดคู่วามืยั�งยืน

การพื่ัฒนาชุุมืชุนที�เก้ดจัากคู่วามืต้องการ

ของชุมุืชุนอย�างแทจ้ัรง้ ผู้�านกระบวนการ

การร�าง การทำป็ระชุาคู่มื และการลง 

คู่วามืเห่็นชุอบจัากทุกภาคู่สี�วนในชุุมืชุน

เพื่ื�อให้่เก้ดการบ่รณาการการทำงาน 

ร�วมืกัน

3. การสีนับสีนุนการทำงานทุกขั�น

ตอน เสีมืือนเป็็นพื่ี�เลี�ยง ห่รือผู้่้อำนวย

คู่วามืสีะดวกให้่กบัชุมุืชุน ในการร�วมืสีร้าง

เคู่รือข�ายคู่วามืร�วมืมืือกับภาคู่สี�วนต�าง ๆ 

4. การจััดตั�งสีภาเขตพื่ื�นที�ชุุมืชุน 

ของเทศบาลนคู่รห่าดให่ญ่� 4 เขต ที�

ทำงานร�วมืกับข้าราชุการสี�วนท้องถ้�น 

สีมืาชุ้กสีภาเทศบาลนคู่รห่าดให่ญ่�ที�รับ

ผู้้ดชุอบ และคู่ณะผู้่้บร้ห่ารเทศบาลนคู่ร

ห่าดให่ญ่� เพื่ื�อเป็็นชุ�องทางให้่ข้อเสีนอ

แนะเพืื่�อพื่ัฒนาเทศบาลนคู่รห่าดให่ญ่�อีก

ชุ�องทางห่นึ�ง
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ในด้านการพื่ัฒนาชุุมืชุนซึ่ึ� ง เป็็น

บทบาทที�ชุุมืชุนต้องตระห่นักในการ

พื่ฒันานั�น คู่วรทำงานสีอดรับกบันโยบาย

ของผู้่้บร้ห่ารเทศบาลนคู่รห่าดให่ญ่� จัึง

เสีนอแนวทางการบร้ห่ารขยะม่ืลฝอย

ชุุมืชุนแบบมืีสี�วนร�วมื ดังนี�

1. การป็ระชุุมืวางแผู้นการบร้ห่าร

จััดการขยะแบบมืีสี�วนร�วมื และการ 

จััดตั�งคู่ณะกรรมืการการบร้ห่ารขยะ 

แบบมืีสี�วนร�วมืระดับชุุมืชุน ที�มืาจัาก

ตัวแทนทุกระดับ รวมืถึงเพื่ศและอายุ 

และผู้�านกระบวนการทำงานร�วมืกัน ผู้�าน

กระบวนการการร�าง การทำป็ระชุาคู่มื 

และการลงคู่วามืเห่็นชุอบ

2. จััดตั�งคู่ณะกรรมืการการบร้ห่าร

ขยะแบบมีืสี�วนร�วมืระดับชุุมืชุน ทั�งนี� 

คู่ณะกรรมืการคู่วร จััดทำ ข้อ เสีนอ

โคู่รงการและก้จักรรมืต�าง ๆ ที�สีอดรับ

กับแผู้นพัื่ฒนาชุุมืชุน ตลอดจันถึงการ

สีร้างระเบียบ กต้กา ในการบร้ห่ารชุุมืชุน

ด้านการจััดการขยะ

3. ชุุมืชุนคู่วรสีร้างนวัตกรชุุมืชุน 

ร�วมืกับเทศบาลนคู่รห่าดให่ญ่� ห่รือภาคู่

สี�วนอื�น ๆ  เชุ�น ภาคู่วชุ้าการ ภาคู่การผู้ลต้ 

และการแป็ร่ป็ ในการบร้ห่ารจััดการขยะ

และเพื่้�มืมื่ลคู่�าทางเศรษฐก้จั

4. ชุุมืชุนคู่วรมืีการทำงานร�วมืกับ

สีถาบันการศึกษาทุกระดับที�อย่�ในชุุมืชุน 

เพื่ื�อการทำงานร�วมืกันด้านการจััดการ

ขยะ โดยเฉพื่าะการมีืสี�วนร�วมืในการให้่

คู่วามืร่้ การมืีห่ลักสี่ตรชุุมืชุนจััดการขยะ

ร�วมืกัน ตลอดจันถึงก้จักรรมืร�วมืกันกับ

ชุุมืชุน เพื่ื�อให่้เก้ดการขัดเกลาทางสีังคู่มื 

(Socialization)
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ปุัจจัยท่�ทำให้การจัดการข้ยะข้องชุมูชนุปุระสบความูสำเร็จ 

- ด้านคู่น ได้แก� บทบาทของ

ผู้่น้ำชุมุืชุนที�มืจีัต้วญ้่ญ่าณที�อทุศ้ให่ก้บั 

สี�วนรวมื มืีคู่วามืมืุ�งมืั�น และสีมืาชุ้ก

ชุุมืชุนให่้เกียรต้ผู้่้นำ 

- ด้านกระบวนการ ได้แก� ระบบ

การจัดัการที�ด ีการนำองค์ู่คู่วามืร่ ้และ

ภม่ืป้็ญั่ญ่าที�ป็รากฏิในชุมุืชุนมืาป็รบัใชุ้ 

และมืภีาคู่เีคู่รอืข�ายร�วมืบรห้่ารจััดการ 

- ด้านทุนทางสีังคู่มืและป็ัจัจััย 

เอื�ออื�น ๆ ได้แก�คู่วามืสีัมืพื่ันธิ์ในชุุมืชุน

คู่วามืไว้วางใจั การตระห่นักถึงคู่วามื

เป็็นเจ้ัาของชุุมืชุน การตระห่นัก

ถึงป็ัญ่ห่าขยะรวมืกัน การร�วมืกัน 

ลงมืือป็ฏ้ิบัต้ร�วมืกัน และการจััดสีรร 

ผู้ลป็ระโยชุน์ร�วมืกัน
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สถุานุปุระกอบการ 

แนวทางในการจััดการขยะสีำห่รับ

สีถานป็ระกอบการ คู่วรมืีการทำงาน

แบบมีืสี�วนร�วมืและการบ่รณาการจัาก 

ทุกภาคู่สี�วน ทั�งภาคู่รัฐ ภาคู่เอกชุน  

นักท�องเที�ยว และป็ระชุาชุน เพื่ื�อให่้การ

แก้ไขปั็ญ่ห่าขยะอย�างยั� ง ยืน โดยมีื

แนวทางในการดำเน้นงาน ดังนี�

1. นโยบาย และว้ธิีป็ฏิ้บัต้ ด้าน 

การจััดการส้ี�งแวดล้อมืและทรัพื่ยากรที�

ชุัดเจันจัากผู้่้บร้ห่ารระดับสี่งห่รือเจ้ัาของ

ก้จัการ สี�งผู้ลให่้เก้ดก้จักรรมืภายใน

องคู่์กร นำไป็ส่ี�ว้ธิีป็ฏิ้บัต้ โดยเฉพื่าะ 

สีถานป็ระกอบการขนาดให่ญ่�  เชุ�น 

โรงแรมื ห่้างสีรรพื่สี้นคู่้า บร้ษัท เป็็นต้น 

อาจักำห่นดนโยบายการจััดสี้�งแวดล้อมื

ขององคู่ก์ารที�ตอ้งเร้�มืตน้ จัากการกำห่นด

ข้อป็ฏิ้บัต้ต�าง ๆ ดังนี�

1.1 นโยบายการจััดซึ่ื�อที�ลดป็ร้มืาณ

บรรจัุภัณฑ์์ ห่รือสี้นคู่้าที�ห่ีบห่�อเก้นคู่วามื

จัำเป็็น

1.2 การสีั�งซึ่ื�อสี้นคู่้าที�บรรจัุภัณฑ์์

สีามืารถนำไป็ห่มืุนเวียนใชุ้ได้อีก

1.3 การเร้�มืต้นบันทึก ห่รือชุั� ง 

น�ำห่นักป็ร้มืาณขยะ ห่รือสี้�งป็ฏิ้ก่ลที�เก้ด

ขึ�น เชุ�น สีถานป็ระกอบการป็ระเภท 

โรงแรมื มืีการแยกการบันทึกป็ร้มืาณ 

น�ำห่นักของสี้�งป็ฏิ้ก่ลที�เก้ดจัากการให้่

บร้การล่กคู่้าในโรงแรมื และการแยก

ป็ร้มืาณและน�ำห่นักขยะที�ล่กคู้่านำเข้า

มืาในโรงแรมื

1.4 นโยบายการนำสี้�งที�ใชุ้แล้วไป็

แป็รสีภาพื่ เพื่ื� อนำไป็ใชุ้ห่มืุนเวียน  

(Recycle) เชุ�น กระดาษ แก้ว อะลม่ืเ้นียมื 

พื่ลาสีต้ก 

1.5 สีนับสีนุนให่้พื่นักงานทุกคู่นมืี

สี�วนร�วมืในก้จักรรมืโดยการให้่คู่วามืร่้ 

คู่วามืเข้าใจัและตระห่นักถึงป็ัญ่ห่า

2. จัะต้องมืีระบบการรวบรวมืและ

สี�งขยะกำจััดถ่กต้องตามืห่ลักว้ชุาการ  

มืกีารรวบรวมืขยะตามืป็ระเภท เกบ็ขอ้มืล่

บันทึกสีถ้ต้ และเก็บขนโดยท้องถ้�นห่รือ

ผู้่ร้บัจ้ัางที�ถก่ตอ้งตามืกฎห่มืาย ห่า้มืกำจัดั

โดยการเผู้าในพื่ื�นที�และไมื�มืีขยะตกคู่้าง

2.1 จััดให่้มืีถังห่รือภาชุนะใสี�ขยะ

แยกตามืป็ระเภทของวัสีดุ เชุ�น ถังขยะ

สีำห่รับกระดาษ ถังสีำห่รับขวดแก้ว  

ถังสีำห่รับขวดและบรรจัุภัณฑ์์พื่ลาสีต้ก 

ถังสีำห่รับกระป็�องอะล่มื้เนียมื เป็็นต้น 

ทั�งนี�เพื่ื�อคู่วามืสีะดวกในการท้�งขยะและ

การจััดแยกป็ระเภท
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2.2 แต�ละวนัให่ม้ืคัีู่ดแยกขยะรไีซึ่เคู้่ล 

เชุ�น ขวด พื่ลาสีต้กและขยะเป็ียก ขยะที�

รีไซึ่เคู่้ลได้อาจัจัะให่้พื่นักงานนำไป็ขาย 

รายได้จัากการขายขยะมือบให้่พื่นักงาน

ทั�งห่มืดเพื่ื�อเป็็นการจ่ังใจัให่้พื่นักงาน 

เข้ามืามืีสี�วนร�วมืในการแก้ป็ัญ่ห่าขยะ 

สี�วนเศษอาห่าร เศษผู้ักและผู้ลไม้ื อาจั

จัะขายให่้กับฟื้าร์มืสีุกร ที�เห่ลือนำไป็ 

ทำป็ุ� ย  ห่ รือน� ำห่มืักชุี วภาพื่เพื่ื� อ ใชุ้

ห่มืุนเวียนภายในองคู่์การ เศษขยะที�

เห่ลือจัะเก็บท้�งให่้กับห่น�วยงานที�ด่แล 

เพื่ื�อไป็ทำลาย

3. มืีแผู้นการจััดการขยะอย�างมีื

ป็ระสี้ทธ้ิภาพื่ กำห่นดเป็้าห่มืายการลด

ป็ร้มืาณขยะที�จัะนำไป็กำจััดโดยท้องถ้�น

อย�างชุัดเจัน และมืีอัตราการใชุ้ป็ระโยชุน์

จัากขยะมืากขึ�น

4. นำก้จักรรมื 3Rs ซึ่ึ�งได้แก� การลด

ขยะ การนำไป็ใชุ้ซึ่�ำ และนำกลับไป็ใชุใ้ห่มื�

5. ในการบร้ห่ารจััดการเพืื่�อนำขยะ

อาห่ารห่รืออาห่ารสี�วนเก้นที�ยังสีามืารถ

รับป็ระทานได้ไป็ทำป็ระโยชุน์อื�น เชุ�น 

การบรจ้ัาคู่ให้่กบัองคู่ก์รที�ไมื�แสีวงห่ากำไร 

มื่ลน้ธิ้ และผู้่้ยากไร้ เป็็นต้น

6. การสีื�อสีารให่้ล่กคู่้ามืีคู่วามืเข้าใจั

ในส้ี�งที�องคู่์การต้องการให้่ป็ฏ้ิบัต้ห่รือ 

เป็็นการป็ระชุาสัีมืพัื่นธ์ิเพืื่�อรณรงค์ู่เรื�อง

การจััดการขยะให่้ทั�วถึง เชุ�น การนำ

ภาชุนะมืาใสี�สี้นคู่้า การใชุ้ถุงผู้้าแทนการ

ใชุ้ถุงพื่ลาสีต้ก เป็็นต้น

7. เนื�องจัากการบร้ห่ารจััดการ

ขยะ โดยเฉพื่าะปั็ญ่ห่าจัากการบร้ห่าร

จัดัการเศษอาห่ารอย�างเป็น็ระบบ ยงัเป็น็

เรื�องที�คู่�อนข้างให่มื� จัึงเสีนอให่้สีมืาคู่มื 

การคู่้าในกลุ�มืธิุรก้จัโรงแรมื และธิุรก้จั

คู่้าป็ลีก เป็็นผู้่้มืีบทบาทสีำคู่ัญ่ในการ

สีร้างคู่วามืตระห่นัก ในกลุ�มืสีมืาชุ้ก

ในการบร้ห่ารจััดการขยะอาห่ารที�ดี  

โ ดยอาจั เ ร้� มื จั ากการจัั ด โคู่ร งการ 

ให่้คู่วามืร่้เกี�ยวกับแนวทางว้ธีิการต�าง ๆ 

ในการบรห้่ารจัดัการและต้นทนุที�สีามืารถ

ป็ระห่ยัดได้ ห่รือรายได้ที�อาจัได้รับ 

เพื่้�มืขึ�น โดยให่โ้รงแรมืและรา้นคู่า้ป็ลกีที�มืี

ป็ระสีบการณม์ืาชุ�วยแบ�งป็นัขอ้มืล่และให่ ้

คู่ำแนะนำ
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- การอบรมืให้่คู่วามืร่้  โดยการ 

สีอดแทรกเนื�อห่าเกี�ยวกับการคู่ัดแยก

ขยะ การป็ระด้ษฐ์ส้ี�งของโดยนำขยะมืา 

รไีซึ่ลเคู่ล้ รวมืถึงอบรมืให้่คู่วามืร่ ้ป็ระเภท

ของขยะ และการคู่ดัแยกขยะ โดยดำเนน้

การทั�งในสี�วนของขยะอ้นทรีย์ ขยะ

ทั�วไป็ ขยะรีไซึ่เคู่้ล และขยะอันตราย ไว้

ในห่ลักสี่ตรท้องถ้�นของแต�ละโรงเรียน 

ป็ล่กฝังให่้นักเรียนในแต�ละระดับ รณรงคู่์

การจััดการขยะ และการนำขยะไป็ใชุ้

ป็ระโยชุน์ 

-  มือบห่มืายให้่นกัเรียนนำองค์ู่คู่วามืร่ ้

เกี�ยวกับการจััดการขยะไป็ใชุ้ที�บ้าน และ

ชุักชุวนผู้่้ป็กคู่รองร�วมืทำการคัู่ดแยกขยะ 

ซึ่ึ�งจัะทำให่้แต�ละคู่รอบคู่รัวสีามืารถแยก

ขยะ และนำไป็ขาย เพื่ื�อมืีรายได้

- สีถานศึกษาคู่วรร�วมืมืือกับพื่�อคู่้า 

แมื�คู่้า ทั�งในโรงเรียน และชุุมืชุนใกล้เคู่ียง 

โดยการจััดก้จักรรมือนุรักษ์สี้�งแวดล้อมื 

โดยการใชุ้ป่็�นโต แก้วน�ำของตนเอง โดย

การให้่นักเรียนนำกล�องอาห่าร และแก้ว

น�ำสี�วนตัว เป็็นภาชุนะสีำห่รับใสี�อาห่าร

จัากร้านคู่้าทั�งภายใน และภายนอก

โรงเรียน เพืื่�อลดป็ร้มืาณขยะ และป็ล่ก

ฝงัให่น้กัเรยีนมืสีี�วนร�วมืในการจัดัการขยะ

ในชีุวต้ป็ระจัำวัน  นอกจัากนี�คู่วรขอคู่วามื

ร�วมืมืือกับพื่�อคู่้าแมื�คู่้า ให่้ยกเล้กการขาย

สถุานุศึกษา
การจััดการขยะและการนำขยะไป็ใชุ้ป็ระโยชุน์ในสีถานศึกษามืีคู่วามืสีำคู่ัญ่ 

เนื�องจัากสีถานศึกษาเป็็นแห่ล�งเรียนร่้ของนักเรียน ป็ร้มืาณขยะในแต�ละโรงเรียนมีื 

ไมื�นอ้ย ย้�งถา้เป็น็โรงเรยีนขนาดให่ญ่� ป็รม้ืาณขยะมืมีืากขึ�นตามืไป็ดว้ย  ซึ่ึ�งการคู่ดัแยก

ขยะต้องเร้�มืจัากที�บ้าน สีถานศึกษาต้องเป็็นต้นแบบในการให่้คู่วามืร่้ที�ถ่กต้อง รวมืถึง

บรบ้ทของสีงัคู่มืและสี้�งแวดลอ้มืที�เอื�อต�อการสีรา้งวน้ยัดา้นการลดใชุ้เพื่ื�อให่ข้ยะเกด้ขึ�น

นอ้ยลง ซึึ่�งถอืเป็น็การแกป้็ญั่ห่าในระยะยาว โดยจัะตอ้งทำให่เ้ป็น็ระบบเพื่ื�อคู่วามืยั�งยนื  

(ว้มืลชุญ่าน์ สีถ้ตสีุนทรพื่ันธิ์, ธิานี เกสีทอง และ ทีป็พื่้พื่ัฒน์ สีันตะวัน, 2563)

 

 แนุวทางท่�สำคัญในุการจัดการข้ยะข้องสถุานุศึกษา   มืีดังนี�
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“เมืืองสีีเขีียว นครแห่่งความืสีะอาด” 

สี้นคู้่าที�จัะสีร้างขยะ การซึ่ื�อแก้วน�ำสี�วน

ตัวให้่นักเรียนเพืื่�อลดการใชุ้แก้วน�ำแบบ

คู่รั�งเดียวท้�ง 

- สีถานศึกษาคู่วรมืีการจััดก้จักรรมื

การเรยีนร่เ้รื�อง “การจััดการขยะมืล่ฝอย” 

เพื่ื�อสี�งเสีร้มืคู่วามืร่้ จ้ัตสีำนึกและการมีื

สี�วนร�วมืในการจััดการขยะมื่ลฝอย โดย

การฝึกอบรมืให่้นักเรียนมืีคู่วามืร้่และ

เขา้ใจัสีถานการณ์ป็ญั่ห่าสี้�งแวดล้อมื และ

ป็ัญ่ห่าขยะมื่ลฝอย เข้าใจัป็ระเภทของ

ขยะมื่ลฝอย และการกำจััดขยะมื่ลฝอย 

อย�างต�อเนื�อง

- สีถานศึกษาคู่วรสีอนให่้นักเรียน

ร้่จััก เสี้นทางการจััดการขยะแต�ละ

ป็ระเภท ได้แก� ขยะทั�วไป็ ขยะอันตราย 

ขยะรีไซึ่เคู่้ล และขยะอ้นทรีย์ ว�าคู่วรมืี

การจััดการอย�างไร

- ให่น้กัเรยีนมืสีี�วนร�วมืในการจัดัการ

ขยะ เชุ�น การพื่ัฒนาโคู่รงการเพื่ื�อการ

จััดการขยะมื่ลฝอยในโรงเรียน ธินาคู่าร

ขยะ เพื่ื�อป็ล่กฝัง และสี�งเสีร้มืคู่วามืร่้ 

จั้ตสีำนึก รวมืถึงการมืีสี�วนร�วมืในการ

จััดการขยะมื่ลฝอยอย�างยั�งยืนในอนาคู่ต 

- การจััดให่้มืีจัุดจััดการขยะ และ

ถังแยกขยะ เชุ�น ถังแยกขยะด้นสีอ  

สีีไมื้ ป็ากกา ห่ลอด ฝาขวด กระดาษ

ขาว กระดาษลัง ถุงนมื แก้วน�ำขวด

พื่ลาสีต้ก กล�องน�ำ/กล�องนมื แป็รงสีีฟัื้น 

เชุือก ห่ลอดยาสีีฟื้ัน ขยะอันตราย ถุงเท้า 

รองเท้า



บัทำสีรุป

แนวทางการจััดการขยะมื่ลฝอย

ชุุมืชุน คู่วรมีืการทำงานแบบบ่รณาการ

จัากห่ลายภาคู่สี�วน ทั�งภาคู่รัฐ ภาคู่

เอกชุน ภาคู่ป็ระชุาสัีงคู่มื ซึึ่�งการสี�งต�อ

องคู่์คู่วามืร้่และทักษะในการจััดการขยะ

อย�างเป็็นร่ป็ธิรรมื เพื่ื�อให่้เก้ดการลด

ป็ร้มืาณการก�อขยะตั�งแต�ต้นทาง พื่ร้อมื

ทั�งป็ล่กฝังจั้ตสีำนึกในการลดขยะไป็ยัง

เยาวชุน ซึ่ึ�งเป็็นต้นกล้าแห่�งอนาคู่ต ชุ�วย

ให่้เก้ดการขยะมื่ลฝอยชุุมืชุนได้อย�าง

เป็็นร่ป็ธิรรมืและยั�งยืน เพื่ื�อให่้เก้ดการ

เป็ลี�ยนพื่ฤต้กรรมื อันป็ระกอบด้วย การ

ลดขยะ การแยกขยะ และการกำจััดขยะ

มืีจั้ตสีำนึก และมืีสี�วนร�วมืในการจััดการ

ขยะแบบคู่รบวงจัรอย�างยั�งยืน
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