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บทคดัย่อ   

การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปรมิาณและองคป์ระกอบขยะครวัเรอืน และศกึษารปูแบบการจดัการของ

เสยีในชุมชนบุลําดวนใต้ อําเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์ดําเนินการศกึษาขยะครวัเรอืนจากกลุ่มตวัอย่าง 32 ครวัเรอืน 7 

วนัต่อเน่ืองกนัในเดอืนพฤษภาคมและสงิหาคม พ.ศ. 2556 ผลการศกึษา พบวา่ ชุมชนบุลําดวนใตม้อีตัราการผลติขยะ

เฉลี่ย 0.32 กิโลกรมัต่อคนต่อวนั องค์ประกอบขยะมากที่สุดได้แก่ ขยะอินทรยี์ร้อยละ 63.71 รองลงมาได้แก่ ขยะ               

รไีซเคลิรอ้ยละ 21.30 ขยะทัว่ไปรอ้ยละ 14.25 และขยะอนัตรายรอ้ยละ 0.70 ตามลําดบั การจดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละ

การรณรงคก์ารจดัการขยะในชุมชน พบวา่ ชุมชนกาํจดัขยะอนิทรยีโ์ดยรวบรวมในถงัพลาสตกิของชุมชนเพือ่นําไปผลติ

ปุ๋ ยหมกั น้ําหมกัชวีภาพและเลีย้งสตัว ์ขยะรไีซเคลิรวบรวมในภาชนะรองรบัขยะทีท่าํจากตาขา่ยโปรง่ซึง่เป็นนวตักรรม

ที่คดิขึ้นโดยชุมชน ขยะอนัตรายรวบรวมในจุดรองรบัขยะอนัตรายของชุมชน และขยะทัว่ไปนําไปทิ้งในถงัขยะของ

เทศบาล นอกจากนัน้สมาชิกในชุมชนยงัร่วมกนัสร้างสิง่ประดิษฐ์จากขยะ ซึ่งการดําเนินงานที่ผ่านมาทําให้ชุมชน                   

บุลําดวนใต้ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นตวัแทนของชุมชนขนาดใหญ่เพื่อเขา้ร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (zero 

waste) เฉลมิพระเกยีรต ิ89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 รอบที ่1 ซึง่จดัโดยกรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  

 

 คาํสาํคญั: ชุมชนบุลาํดวนใต ้ ขยะ  คุณภาพน้ํา ชุมชนปลอดขยะ 

 

Abstract 

 The purposes of this research were to investigate the amounts and composition of household 

solid wastes, and to study the models of waste management at South Bulumduan community, Muang 

Buriram, Buriram Province. The solid wastes from 32 households were collected, weighted and classified on 

a daily basis for seven days in May and August 2013. The result of the study showed that South Bulumduan 

community produced solid wastes at an average rate of 0.32 kilograms per person per day. The composition 

of household solid wastes was mostly organic wastes at 63.71 percent, recycling wastes at 21.30 percent, 

general wastes at 14.25 percent, and hazardous waste at 0.70 percent respectively. The models of waste 

management were established by community’s participation in order to develop a community prototype 

without solid wastes. They were composed of a campaign for household waste classification and organic 
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waste management by letting members of community get rid of them in the prepared waste plastic bins.  

Interested members could use them to produce fertilizers and Bio-fertilizer and also could use them to feed 

their pets. The recycling wastes would be collected in the prepared nets which were made by the community, 

the hazardous waste would be collected in the community’s prepared places, and the general wastes would 

be thrown away in the municipality’s waste bins. There was also the enhancement of the invention from 

wastes. From the mentioned activities, South Bulumduan community was selected as the representative to 

participate in Community’s Zero Waste Contest for 89th Royal Birthday Anniversary 89 communities in 2016, 

which was held in the first round by Department of Environmental Quality Promotion (DEQP).  
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บทนํา 

จงัหวดับุรรีมัยเ์ป็นเมอืงทีพ่ฒันาอยา่งรวดเรว็ 

ซึ่งในเขตเทศบาลเมืองบุรรีมัย์มีพื้นที่เพียง 6 ตาราง

กิโลเมตร แต่มีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นกว่า 

60,000 คน ปรมิาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 60 ตนัต่อ

วนั จงึจําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องจดัการขยะให้มปีรมิาณ

ลดลง เพื่อใหส้ถานทีก่ําจดัขยะมลูฝอย ซึ่งมพีืน้ทีอ่ยา่ง

จํากดัสามารถใช้กําจดัขยะมูลฝอยได้นานที่สุด (นคร

ชัยบุรินทร์, 2557) ชุมชนบุลําดวนใต้เป็น 1 ใน 18 

ชุมชนของเทศบาลเมืองบุรรีมัย์ จงัหวดับุรรีมัย์ และ

เป็นชุมชนที่อยู่ตดิกบัสถาบนัการศกึษาหลายแห่ง จงึ

ทาํใหชุ้มชนเปลีย่นจากเกษตรกรรมเป็นชุมชนเมอืงทีม่ ี

ทัง้บ้านเรือน หอพัก และร้านค้าจํานวนมาก  เพื่อ

รองรบันักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี รวมถึงประชากร

แฝงทีเ่ขา้มาทาํงานในจงัหวดับุรรีมัย ์  

ปจัจุบนัแนวทางการจดัการขยะทีเ่หมาะสม

สําหรับแต่ละชุมชนยังไม่มีความชัดเจน แต่ เป็น

ลักษณ ะการแก้ป ัญ หาเฉพาะห น้ามากกว่าการ

แกป้ญัหาระยะยาว ประชาชนผูส้รา้งขยะมคีวามเขา้ใจ

วา่ปญัหาและภาระทัง้หมดเกี่ยวกบัการจดัการของเสยี

เป็นหน้าที่องค์กรปกครองระดบัต่างๆ แต่ฝ่ายเดียว 

ส่งผลให้การแก้ป ัญ หาของเสีย ในชุมชนโดยใช้

เทคโนโลยทีีท่นัสมยั แต่ประชาชนผูก้่อใหเ้กดิมลพษิไม่

มสีว่นร่วมในจดัการปญัหา จงึไม่สามารถแก้ปญัหาได้

อย่างยัง่ยนื การส่งเสรมิใหป้ระชาชนจดัการขยะตัง้แต่

ต้นทาง ลดการเกิดขยะและการทําให้ขยะเหลือน้อย

ที่สุดโดยใช้หลกั 3Rs คอื ลดการใช้ (Reduce) การใช้

ซํ้า (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) จะส่งผลให้

สภาพแวดลอ้มน่าอยู่ยิง่ขึน้และคุณภาพชวีติของคนใน

ชุมชนดขีึน้ 

ดงันัน้การจดัการปญัหาของขยะในชุมชน 

จงึจําเป็นอย่างยิง่ที่ต้องให้ประชาชนในชุมชนเขา้มามี

สว่นรว่ม โดยเริม่จากกระบวนการปรบัเปลีย่นความคดิ

และพฤติกรรมของประชาชนให้ลดการผลิตขยะจาก

กิจวัตรประจําวันให้น้อยลง ส่วนขยะที่ เกิดขึ้นนั ้น

จําเป็นต้องกําจดัด้วยเทคโนโลยีที่ง่าย และสามารถ

ปรบัเปลี่ยนของเสยีใหส้ามารถนํากลบัมาใชป้ระโยชน์

ได้  ซึ่ งต้ อ งลงมือป ฏิบัติ ใน ระดับครัว เรือน ให้ มี

ประสิทธิภาพดีก่อน แล้วจึงขยายผลไปยงัครวัเรือน

อื่นๆ และสร้างเป็นเครือข่ายระดับชุมชนที่เข้มแข็ง 

โดยส่งเสรมิกิจกรรมของชุมชนที่มีอยู่แล้วให้มีความ

เขม้แขง็ยิง่ขึ้น ควบคู่ไปกบัการรณรงค์ให้ความรู้และ

การสร้างจิตสํานึกเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุดและ

เกดิความยัง่ยนืต่อไป 

วสัด ุอปุกรณ์ และวิธีดาํเนินการวิจยั 

1. ประชากรในชุ มชน บุ ลํ าดวน ใต้ที่ เป็ น

บ้านเรอืนสาํหรบัพกัอาศยัและไม่มกีารประกอบธุรกิจ

ในบ้านเรือนมีจํานวนทัง้หมด 321 ครัวเรือน  กลุ่ม

ตัวอย่างสําหรับศึกษาขยะครัวเรือน คัดเลือกจาก

ครวัเรอืนที่เต็มใจเข้าร่วมโครงการจํานวนร้อยละ 10 

ของประชากร โดยยึดตามหลักการและแนวทาง

การศกึษาของกรมควบคุมมลพษิ (2550)  
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2. การสํารวจปริมาณและองค์ประกอบขยะ

จากกลุ่มตวัอย่าง 32 ครวัเรอืน ดําเนินการศกึษาโดย

การแจกถุงพลาสติก 4 ใบต่อวนั ที่แสดงรายละเอียด

ของขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะ

ทัว่ไป ให้กลุ่มตวัอย่าง ระหว่างเวลา 16.00-17.00 น.               

เพื่อรวบรวมขยะแต่ละประเภทที่เกดิขึน้ จากนัน้เวลา

เดียวกันของวันถัดไปให้บันทึกน้ําหนักขยะแต่ละ

ประเภทพรอ้มกบัแจกถุงพลาสติกให้กบักลุ่มตวัอย่าง

เพื่อรวบรวมขยะของวนัถดัไป ดําเนินการเช่นเดยีวกนั

น้ีจนครบ 7 วัน  โดยครัง้แรกสํารวจขยะในเดือน

พฤษภาคม และครัง้ที ่2 เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2556 

3. การศกึษาการจดัการขยะในชุมชน ดําเนิน

การศกึษาโดยการประชุมร่วมกนัระหว่างนักวจิยัและ

ตวัแทนของชุมชนเพื่อนําเสนอขอ้มลูการศกึษาปรมิาณ

และองค์ประกอบขยะ และการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้นว

ทางการจดัการขยะในชุมชนรว่มกนั  

4. การจดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละการรณรงค์

การจัดการขยะ โดยเทศบาลเมืองบุรีร ัมย์ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์และชุมชนบุลําดวนใต้

ร่วมกนัจดักิจกรรมรณรงค์การคดัแยกขยะ เพื่อสร้าง

จติสาํนึกใหป้ระชาชนเกดิความตระหนกัในการคดัแยก

ขยะและการลดปรมิาณขยะมลูฝอยในครวัเรอืน  

ผลการวิจยั  

ปริมาณและองคป์ระกอบขยะ 

การสํารวจปริมาณขยะครัวเรือนในชุมชน             

บุลําดวนใต้  พบว่า อัตราการผลิตขยะเฉลี่ย ต่อ

ครวัเรอืนเท่ากบั 1.17 กิโลกรมัต่อวนั อตัราการผลิต

ขยะสงูสดุเทา่กบั 1.33 กโิลกรมัต่อครวัเรอืนต่อวนั และ

ตํ่าสุดเท่ากบั 1.04 กโิลกรมัต่อครวัเรอืนต่อวนั สาํหรบั

อตัราการผลติขยะต่อคนเฉลีย่เท่ากบั 0.32 กโิลกรมัต่อ

วนั เมื่อพจิารณาการเกดิขยะตามวนั พบว่า วนัศุกรม์ี

อตัราการผลติขยะมากที่สุดเท่ากบั 0.36 กิโลกรมัต่อ

คนต่อวนั รองลงมาคอื วนัพุธ วนัอาทติย ์วนัพฤหสับด ี

วนัจันทร์และวันอังคารมีอัตราการผลิตขยะเท่ากับ 

0.28 0.33, 0.32, 0.31, 0.30 และ 0.28 กโิลกรมัต่อคน

ต่อวนั ตามลาํดบั (รปูที ่1) 

 
รปูท่ี 1 อตัราการผลติขยะในชุมชนบุลาํดวนใต ้

 

องค์ประกอบขยะในครวัเรือนของชุมชน            

บุลําดวนใต้ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์คิดเป็นร้อยละ 

63.71 (0.79 กิโลกรมัต่อครวัเรือนต่อวนั) รองลงมา 

ได้แก่ ขยะรีไซเคิลร้อยละ 21.30 (0.27 กิโลกรมัต่อ

ครัว เรือน ต่อวัน ) ขยะทั ว่ ไป ร้อยละ 14.25 (0.18 

กิโลกรมัต่อครวัเรอืนต่อวนั) และขยะอนัตรายร้อยละ 

0.70 (0.01 กิโลกรมัต่อครวัเรือนต่อวัน) ตามลําดับ 

(รปูที ่2)  

 
รปูท่ี 2 องคป์ระกอบขยะครวัเรอืน 
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การมีส่วนร่วมของชมุชนในการจดัการขยะ 

การสรา้งการมสีว่นรว่มของชุมชนในการจดัการ

ขยะโดยการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างนักวจิยั

และประชาชนในชุมชนบุลาํดวนใต ้และการรณรงคก์าร

คดัแยกขยะจากครวัเรือน ผลการศึกษาพบว่า ผู้นํา

ชุมชนบุลาํดวนใต ้มภีาวะความเป็นผูนํ้าสงูและสมาชกิ

ในชุมชนให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมทุก

ขั ้น ต อ น  รวม ทั ้งก ารมีส่ วน ร่วม ข อ งนั ก ศึก ษ า

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ในการเรยีนรูก้ารคดัแยก

ขยะร่วมกบัชุมชนอย่างต่อเน่ือง ทําใหชุ้มชนมรีปูแบบ

การจดัการขยะดงัน้ี 

การจดักจิกรรมทวัขยะ..รกัษ์สิง่แวดล้อม..เพื่อ

สรา้งจติสาํนึกใหป้ระชาชนเกดิความตระหนกัในการคดั

แยกขยะและการลดปรมิาณขยะมูลฝอยในครวัเรอืน 

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเดินรณรงค์การคดัแยก

ขยะ การรบับริจาคขยะรีไซเคิล การทอดผ้าป่าขยะ 

และการนําขยะรีไซเคิลไปจําหน่ายเพื่อนํารายได ้           

ม าพั ฒ น าชุ ม ช น  (รูป ที่  3 )  น อ ก จ าก นั ้ น ก า ร

ประชาสมัพนัธแ์ละการรณรงคใ์หป้ระชาชนคดัแยกขยะ

แบบเคาะประตูบา้นอยา่งต่อเน่ืองยงัทาํใหป้ระชาชนได้

รู้และเห็นความสําคัญในการคัดแยกขยะและการ

จดัการขยะ (รปูที ่4) 

 

 
 

รปูท่ี 3 กจิกรรมทวัขยะ..รกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

 

 
 

รปูท่ี 4 การรณรงคก์ารคดัแยกขยะ 

 

ชุมชนบุลําดวนใต้ร่วมกันคิดและประดิษฐ์

ภาชนะรองรบัขยะจากตาขา่ยโปร่งแสงเพื่อรองรบัขยะ

ขยะรไีซเคลิของครวัเรอืน (รปูที่ 5) โดยมซีาเลง้มารบั

ซื้ อขยะในชุมชน  ซึ่ ง เป็นการสร้างรายได้ ให้กับ

ครอบครวัและสามารถลดปริมาณขยะให้เหลือน้อย

ที่สุดก่อนนําไปกําจัด นอกจากนั ้นขยะรีไซเคิลที่

รวบรวมไดน้ี้บางครอบครวัจะนําไปบรจิาคใหก้บัชุมชน

เพือ่นํารายไดก้ลบัมาพฒันาชุมชน 

 

 
 

รปูท่ี  5 ถงัรองรบัขยะรไีซเคลิ 

 

ขยะอินทรีย์ที่ค ัดแยกจากครวัเรือนจะนําไป           

เทรวมกนัในถงัพลาสตกิสดีาํของชุมชนทีว่างไวต้ามจุด

ต่างๆ (รูปที่  6) เพื่ อให้สมาชิกในชุมชนนําไปใช้

ประโยชน์ เช่น นําขยะอนิทรยีไ์ปผลติน้ําหมกัชวีภาพ

เพื่อใช้ในการบํารุงพชืผกัสวนครวั นําไปผลติปุ๋ ยหมกั

ใชใ้นการเกษตร และนําไปเลีย้งสตัว ์

 

 
 

รปูท่ี  6 ถงัรองรบัขยะอนิทรยี ์

 

ขยะอันตรายที่คดัแยกจากครวัเรอืนจะนําไป

รวบรวมในจุดรองรับขยะอันตรายของชุมชน ซึ่ ง

เทศบาลเมอืงบุรรีมัย์จดัเตรยีมไวร้องรบัขยะอนัตราย 

พร้อมแสดงรายละเอียดของขยะอันตรายแต่ละชนิด 

(รปูที ่7) ซึ่งขยะอนัตรายทีร่วบรวมน้ีทางเทศบาลเมอืง

บุรรีมัยจ์ะนําไปกาํจดัต่อไป 
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รปูท่ี  7 จุดรองรบัขยะอนัตราย 

 

ขยะทัว่ไปทีไ่มส่ามารถนํามาใชป้ระโยชน์ไดอ้กี

ประชาชนจะนํามาทิ้งในถังขยะของเทศบาลซึ่งมี 3 

แบบ (รูปที่  8) คือ ถังพลาสติกสีเหลืองและฝาปิด 

ขนาดความจุ 240 ลติร ถงัพลาสตกิสน้ํีาเงนิ ไมม่ฝีาปิด 

ขนาดความจุ 200 ลติร และถงัขยะยางรถยนต์ขนาด

ความจุ 100 ลิตร ขยะจากชุมชนบุจะถูกเก็บรวบรวม

และขนย้าย ทุกวัน ระหว่างเวลา 03.00-06.00 น .               

โดยรถเกบ็ขยะของเทศบาลเมอืงบุรรีมัย ์ 

 

 
 

รปูท่ี  8 ถงัรองรบัขยะทัว่ไป 

การส่งเสรมิใหส้มาชกิในชุมชนประดษิฐข์องใช้

จากวสัดุเหลอืใชเ้พื่อนํามาเป็นของใช ้ของประดบั และ

ของตกแต่งภายบ้าน เช่น ดอกไม ้ที่รองแก้ว กระเป๋า

ภาชนะปลกูตน้ไม ้เป็นตน้ (รปูที ่9) 

 

 

 
รปูท่ี  8 สิง่ประดษิฐจ์ากวสัดุเหลอืใช ้

การมสีว่นร่วมของประชาชนในการจดัการขยะ

และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเน่ือง

ทําให้ชุมชนบุลําดวนใต้ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นตวัแทน

ของชุมชนขนาดใหญ่ให้เข้าร่วมโครงการประกวด

ชุมชนปลอดขยะ (zero waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 

พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 รอบที่ 1 ซึ่งจดัโดยกรม

ส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม และได้รบัรางวลัชนะเลศิ

ระดบัประเทศ ประจาํปี 2559 

 

 
 

รปูท่ี  9 การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัชุมชนปลอดขยะ 

 

สรปุและอภิปรายผล 

การศึกษ าขยะจากครัว เรือน ใน ชุ มชน                     

บุลําดวนใต้ พบว่า อัตราการผลิตขยะเฉลี่ย 0.32 

กโิลกรมัต่อคนต่อวนั   องคป์ระกอบของขยะครวัเรอืน

สว่นใหญ่เป็นขยะอนิทรยีค์ดิเป็นรอ้ยละ  51.76-70.59 

รองลงมา ได้แก่ ขยะรีไซเคิลคิดเป็นร้อยละ 16.67-

32.19 ขยะทัว่ไปคดิเป็นรอ้ยละ 11.94-17.50 และขยะ

อันตรายคิดเป็นร้อยละ 0.13-2.14 การส่งเสริมการ

จดัการขยะในชุมชนบุลําดวนใตโ้ดยการมสีว่นรว่มของ

ประชาชน นักศึกษาและนักวชิาการจากหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง ภายใต้การดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูร้่วมกนั  การประชาสมัพนัธ์และการรณรงค์ให้

ประชาชนคดัแยกขยะแบบเคาะประตูบา้น และการจดั

กจิกรรมทวัขยะ..รกัษ์สิง่แวดล้อม..เพื่อสรา้งจติสํานึก

ใหป้ระชาชนเกดิความตระหนักในการคดัแยกขยะและ

การลดปรมิาณขยะในครวัเรอืน ซึ่งการพฒันารูปแบบ

การจดัการขยะอย่างต่อเน่ืองทําให้ชุมชนบุลําดวนใต้

ไดร้บัรางวลัชนะเลศิระดบัประเทศ ประเภทกลุ่มชุมชน

ขนาดใหญ่ ในโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ  
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(zero waste) เฉลมิพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน                      

ปี  2559 ซึ่ งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะ

สนับสนุนเพื่อจดัตัง้เป็นศูนย์เรยีนรู้ชุมชนปลอดขยะ

ต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวแทนของกรม

สง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ในการสง่เสรมิใหเ้กดิการ

มีส่วนร่วมของคนในชุมชน การสร้างเครอืข่ายความ

รว่มมอืในการคดัแยกและนําขยะมลูฝอยกลบัมาใชใ้หม่

ให้ ข ย าย อ อ ก ไป ทั ่ว ป ร ะ เท ศ ให้ กั บ ชุ ม ช น อื่ น                 

(กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม, 2559) 

สาํหรบัรางวลัชนะเลศิระดบัประเทศประเภท

กลุ่มชุมชนขนาดกลาง ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองสะแก

กวน หมูท่ี ่6 เทศบาลตําบลโนนดนิแดง จงัหวดับุรรีมัย ์

ชุ ม ช น มี ค รั ว เ รื อ น ทั ้ ง ห ม ด  138 ค รั ว เ รื อ น                   

มปีระชากรทัง้หมด  613 คน ปรมิาณขยะทัง้หมด 210 

กโิลกรมัต่อวนั โดยแบ่งเป็น ขยะอนิทรยีร์อ้ยละ 47.61 

ขยะทัว่ไปรอ้ยละ 31.90 ขยะรไีซเคลิรอ้ยละ19.07 และ

ขยะอนัตรายรอ้ยละ 1.42 การดาํเนินการจดัการบรหิาร

จัดการขยะในครัวเรือนและในชุมชน ได้แก่  ขยะ

อนิทรยี ์การนําเศษอาหารไปทําน้ําหมกัและเลี้ยงสตัว ์

เศษผกัผลไมนํ้าไปเลีย้งไสเ้ดอืน เศษใบไมนํ้าไปทําปุ๋ ย

หมกั เศษกิ่งไม้และต้นไม้ที่ตายแล้วนําไปทําฟืนหรอื

ถ่านใช้ภายในครวัเรอืน ขยะรไีซเคิลนําไปขายให้กบั

ธนาคารขยะเพิม่ทรพัยซ์ึ่งดําเนินการโดยคนในชุมชน 

บางส่วนนําไปทําเป็นสิง่ประดิษฐ์ ขยะอนัตราย การ

รวบรวมเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมและมีภาชนะ

รองรบัที่ปิดมดิชดิ เพื่อรอส่งไปกําจดัอย่างถูกวธิ ีขยะ

ทัว่ไปหรอืขยะจรจะไมม่กีารตัง้ถงัขยะไวห้น้าบา้นจงึทาํ

ใหชุ้มชนมภีูมทิศัน์สวยงาม นอกจากนัน้ชุมชนยงัร่วม

ใจกนัจดักจิกรรมผา้ปา่ขยะ แลว้นําเงนิทีไ่ดไ้ปใชใ้นการ

ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์

สงูสุด (โตโยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย, 2559) สําหรบั

รางวลัชนะเลศิระดบัประเทศ ประเภทกลุ่มชุมชนขนาด

เล็ก ได้แก่  ชุมชนโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีร ังสิต 

เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชุมชน

บา้นพกัขา้ราชการมทีัง้หมด 53 บา้น รวมกําลงัพลและ

ครอบครัวทหาร 169 คน ปริมาณขยะจากชุมชน

ประมาณ 100 กิโลกรมัต่อวนั การดําเนินกิจกรรมใน

โครงการชุมชนปลอดขยะ ประกอบด้วยกิจกรรมขยะ

แลกไข ่ถุงพลาสตกิแลกแตม้ การเลีย้งไสเ้ดอืนดนิเพื่อ

ผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน การผลิตน้ําหมักจุลินทรีย ์ 

การผลติน้ํายาอเนกประสงค์ การคดัแยกขยะอนัตราย 

ความร่วมมือในการคดัแยกขยะภายในครวัเรอืนและ

นํามาทิ้งในช่วงเวลาที่กําหนด การจดัอบรมให้ความรู้

ในการจดัการขยะในชุมชนและทศันศึกษาดูงาน ซึ่ง

หลงัจากดําเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ 2 ปี ชุมชน

สามารถคนืถงัขยะให้กบัเทศบาลและลดการผลติขยะ

ในชุมชนจาก 100 กโิลกรมัต่อสปัดาหเ์ป็น 30 กโิลกรมั

ต่อสปัดาห ์(เทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี, 2559)  
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พ ฤ ศ จิ ก า ย น  พ .ศ . 2 5 5 9 , จ า ก  :   

https://www.facebook.com.  
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การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“ราชมงคลสรุนิทรว์ชิาการ ครัง้ที ่8” 

 “วจิยัเพือ่ประเทศไทย 4.0” มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสรุนิทร ์
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