


บอกเลา...กอนเขาเรื่อง
    เชื่อหรือไม ใน 1 วัน เราผลิตขยะเฉลี่ยคนละ 0.7-1.6 กิโลกรัม ซึ่งขยะที่

ถูกเราทิ้งลงถัง จะถูกสงตอไปกำจัด บางแหงนำไปฝงกลบ บางแหงนำไปเผา 

ซ่ึงหากลองนึกภาพ จะเห็นขยะกองมหึมากองอยู สงกล่ินรบกวนไปท่ัวบริเวณ

และขยะเหลานี ้ เมื ่อถูกฝงกลบหรือเผาก็จะสรางมลภาวะ ที ่จะไปทำลาย

ช้ันบรรยากาศโลก สงผลใหเกิดภาวะโลกรอน แตหากเราเปล่ียนพฤติกรรมในชีวิต

ประจำวัน เลือกที่จะแยกขยะใหแตละประเภทไดรับการจัดการอยางถูกตองและ

เหมาะสม ส่ิงท่ีจะตามมาก็คือ สภาพแวดลอมท่ีดีท่ีจะสงตอลูกหลานของเราตอไป

ในป 2560 บริษัทไดทำการสำรวจชอมูลลูกบานโครงการอารียา พบวาเราผลิตขยะ

เฉล่ียตอหลัง 294 กิโลกรัมตอป และหากรวมลูกบานอารียาท้ังหมด เราผลิตขยะ

มากถึง 2,147,943 กิโลกรัมตอป 

    หนังสือเลมน้ี จึงเปนการบอกเลาเร่ืองราวและวิธีการแยกขยะในบาน ซ่ึงอยาก

เชิญชวนใหลูกบานรวมกันแยกขยะเพื่อนำกลับมาใชใหม และนำไปสรางสรรค

ส่ิงใหมๆ  สำหรับสงตอความสุขใหแกสังคมตอไป นอกจากจะทำใหบานของทาน

นาอยูแลว ยังเปนการชวยลดการสรางมลภาวะใหกับโลกไดอีกดวย

คณะผูจัดทำ

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

บอกเลา...กอนเขาเรื่อง



ใครวาโลกนี้มีขยะ
No Waste in the world...

พิมพเผยแพรครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

จำนวน 1,000 เลม

ท่ีปรึกษา

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพ่ือส่ิงแวดลอม

สภาอุตสาหรรมแหงประเทศไทย

คณะผูจัดทำ

บริษัท อารียา พรอพเพอรต้ี จำกัด (มหาชน)



    “ประเทศจะยั ่งย ืนไดก ็ค ือการมีความรับผิดชอบ ดังนั ้น ถาผมทำโครงการ

อสังหาริมทรัพยคุณภาพ ควบคูไปกับความตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพได 

และที่สำคัญสามารถสรางชุมชนใหมีปญหานอยไดเยอะเทาไรก็ชวยประเทศไดมากเทานั้น 

ในขณะที่ลูกบานก็จะไดรับคุณภาพชีวิตที่ดีอยางสมบูรณ”

“ ไมวาจะยากแคไหนเราก็จะพยายาม
ทำใหสำเร็จใหได ”

    “ตองยอมรับวาเร่ืองการรณรงคเพ่ือใหคนแยกขยะเปนเร่ืองท่ีทำยากมาก เพราะเก่ียวกับ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม แตไมวาจะยากแคไหนเราก็จะพยายามทำใหสำเร็จใหได”



จากใจ...ผูบริหารอารียาฯ
    ปจจุบันโลกเราไดเกิดการพัฒนาไปพรอมกับการแขงขันในทุกๆดาน

อยางรวดเร็ว โดยทุกภาคสวนตางใหความสำคัญในการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ

เพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกใหแกมนุษยอยางตอเนื่อง ผลจาก

การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วน้ี เราไมสามารถปฏิเสธไดวาความเจริญกาวหนา

ท่ีเกิดข้ึนน้ันไดท้ิงความเส่ือมโทรมไวเบ้ืองหลังอยางคาดไมถึง สงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมระดับโลกมากมายมหาศาล  สังเกตไดจากปรากฏการณตางๆ 

ที่เกิดขึ้น ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำทวม แผนดินไหว หรืออากาศรอนขึ้น

ซึ ่งผลกระทบเหลานี ้ลวนมาจากการพัฒนาของมนุษย โดยลืมที ่จะรักษา

สิ่งแวดลอมนั่นเอง 

    จากการที ่บริษัท อารียา พรอพเพอรตี ้ จำกัด (มหาชน) ไดทำธุรกิจ

ดานอสังหาริมทรัพยน้ัน เราไดตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน

และอยากที่จะเปนสวนหนึ่งในการชวยลดปญหาดังกลาว จึงไดมีนโยบาย

“Sustainable Happiness” เปนการสรางชุมชนใหมีคุณภาพและมีความสุข

ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศ  ภายใต “โครงการอารียา

รักษโลก รักเรา” หน่ึงในน้ันคือเร่ืองการจัดการขยะในโครงการ เรามีความต้ังใจ

ที่จะรณรงคใหลูกบานแยกขยะเพื่อใหเกิดการนำกลับมาใชใหม (Recycle) 

ซ่ึงถือเปนการลดมลภาวะใหโลกไดอีกทางหน่ึง เราเช่ือวาพลังความรวมมือของ

ครอบครัวอารียาจะเปนสวนหน่ึงในการสรางการเปล่ียนแปลงใหกับโลกของเรา

วิวัฒน  เลาหพูนรังษี

กรรมการบริหาร

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
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About Waste...ขยะคืออะไร                 

นิยาม
ขยะ หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัสดุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว สิ่งอื่นใด
จากการเก็บกวาดถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น และรวมถึง
มูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ

ประเทศไทยผลิตขยะกวาปละ

26 ลานตัน
ซึ่งเทากับตึกใบหยก 139 ตึก!

เมื่อเทียบตอคน จะผลิตขยะคนละ 415 กิโลกรัมตอปี หรือวันละ 1.14 กิโลกรัม 

แลวคุณเคยนับหรือไมวาวันนี้คุณผลิตขยะไปแลวเทาใด? 
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About Waste...ขยะคืออะไร                 

ประเภทของขยะ
ขยะแบงออกเปน 4 ประเภท

ขยะยอยสลายไดหรือขยะอินทรีย

หมายถึง ขยะที่สามารถยอยสลาย

ไดเองตามธรรมชาติ ไดแก เศษอาหาร

เศษใบไม เศษผักผลไม ซากพืช 

ซากสัตว เปนตน

ขยะร ี ไซเค ิลหร ือว ัสด ุร ี ไซเค ิล

หมายถึง ขยะที่สามารถนำกลับมา

ใชใหมได โดยการผานกระบวนการ

แปรรูปกลายเปนผลิตภัณฑใหม

หรือวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑเดิม

ไดแก กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ

อโลหะ กลองเครื่องดื่ม เปนตน

ขยะรีไซเคิล

ขยะอินทรีย
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About Waste...ขยะคืออะไร                 

 

หมายถึง ขยะที่ยอยสลายไดยาก

หรือไมคุมคากับการนำกลับมาใชใหม

หรือรีไซเคิล ไดแก เปลือกลูกอม 

ถุงขนมคบเคี้ยว โฟม เปนตน

หมายถึง ขยะที่ปนเปอนสารพิษ

หรือวัตถุอันตรายที ่ตองเก็บ

รวบรวมแลวนำไปกำจัดอยาง

ถูกวิธี ไดแก กระปองยาฆาแมลง

ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ

เปนตน

ขยะทั่วไป

ขยะอันตราย
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Recyclables in Our Home..วัสดุรีไซเคิลในบานเรา

เคยลองนับดูหรือไมวา  มีขยะในบานเรามากนอยแคไหน
ในแตละวัน บางครอบครัวท่ีมีขนาดเล็ก มีสมาชิก 2-3 คน ก็จะมีขยะ
วันละไมถึง 5 กิโลกรัม บางครอบครัวอยูรวมกันเปนครอบครัว
ขนาดใหญ ก็อาจมีขยะวันละเกือบ 100 กิโลกรัม ในแตละหองของบานเรา
ก็มีขยะไมเทากัน เพราะมีกิจกรรมท่ีแตกตางกันไป อยากรูหรือไมวา
ในแตละหองมีขยะอะไรบาง และอะไรบางที่เปนวัสดุรีไซเคิล

หองน้ำ

หองครัวหองรับแขก

หองนอน
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Recyclables in Our Home..วัสดุรีไซเคิลในบานเรา

กลองเครื่องสำอาง

ขวดครีมบำรุงผิว

กระปองแปง

ถุงช็อปปงถุงกระดาษ

เสื้อผาเกา หลอดไฟ

ขวดยาขวดน้ำหอม

กระปองสเปรย

ซองมัลติเลเยอร

เสื้อผา รองเทา กระเปา
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หองนอน

ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย



Recyclables in Our Home..วัสดุรีไซเคิลในบานเรา

หนังสือพิมพ กระดาษ A4

นิตยสาร หนังสือ

เศษกระดาษ

หลอดไฟ

กระดาษชำระ

กนกรองบุหรี่

ถุงขนม

กลอง-แผนซีดี

แผนพับ กระปองสเปรยปรับกลิ่น

หองรับแขก
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ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย



Recyclables in Our Home..วัสดุรีไซเคิลในบานเรา

กลองเครื่องสำอาง ขวดแชมพู
ครีมนวดผม

แพมเพิส ขวดน้ำยาลางหองน้ำ

ขวดสบูเหลว หลอดยาสีฟน

แปรงสีฟนเกา

หลอดไฟ

ผาอนามัย

กระดาษทิชชู

หองน้ำ
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ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย



Recyclables in Our Home..วัสดุรีไซเคิลในบานเรา

ขวดเครื่องปรุง ขวดน้ำยาลางจาน เศษอาหาร

ถุงหูหิ้ว

ถุงแกง

กลองลัง

ถุงพลาสติก
หออาหารสด

กระปองนม

กระปุกแยม

กระปองเครื่องดื่ม

กลองนม/น้ำผลไม

กระปองอาหาร

หลอดไฟ

กระปองยาฆาแมลงถวยกระดาษเคลือบ

หองครัว
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ขยะรีไซเคิล ขยะเปยก ขยะทั่วไป ขยะอันตราย



The General Waste Stream...เสนทางเดินของขยะ

S T O R E

Sale
30%
SalSalSalSalee
30%
SalSalSalSalee

S U P E R S T O R E

delivery
best

ทราบหรือไมวา ขยะมีท่ีมาจากไหน อยางไร
กอนมาถึงเรา (ผูบริโภค) ตองผานอะไร
มาบาง และเมื่อผานมือเราแลว มันจะ
เดินทางไปท่ีใดบาง?

โรงงานผลิตสินคา

รานคาสง หางสรรพสินคา
/รานคาปลีก

ซาเลง

ผูบริโภค

รถเก็บขยะ

โรงงานรีไซเคิล รานรับซ้ือขนาดใหญ สถานท่ีกำจัดขยะ

รานรับซ้ือ
ขนาดเล็ก/กลาง
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Time it takes for waste to Decompose…

นานแคไหนกวาขยะจะจากไป

รองเทาหนัง

25 - 40 ป

กนกรองบุหรี่

12 ป

ถวยกระดาษเคลือบ

5  ป

กระปองอลูมิเนียม

80 - 100 ป

ถุงพลาสติก

450 ป

กระดาษ

2 - 5 เดือน

ผา

1 - 5 เดือน

เปลือกสม

6 เดือน

โฟม
ไมยอยสลาย

(ควรหลีกเล่ียงใช)

ขยะก็เหมือนมนุษยมีเกิด แก เจ็บ ตาย 

และเนาสลาย ขยะจึงมีระยะเวลาในการยอยสลาย

แตกตางกันไปตามคุณสมบัติ
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Way to zero waste by 3R…หลักการ 3R เพื่อใหบานปลอดขยะ

ขยะหากไมไดรับการจัดการ
ที ่เหมาะสม ก็จะกลายเปน
ปญหาสิ ่งแวดลอม แลว
วิธีการจัดการขยะท่ีเหมาะสม
คือ การลดปริมาณขยะใหได
มากท่ีสุด ซ่ึงเรามีหลักการงายๆ 
ท่ีจะใชลดปริมาณขยะได ดังน้ี

หลักการ 3R

การลดการใช : ใชอยางไรใหเกิดขยะนอยที่สุด ใชอยางพอเพียง
ใชอยางมีสติ คำนึงถึงขยะที่เกิดขึ้นตามมา ตัวอยางเชน 

ใชภาชนะที่ใชแลวใชใหมได
แทนการใชภาชนะแบบ
ครั้งเดียวทิ้ง ใชสินคาที่มี

บรรจุภัณฑนอย

ใชถุงผาแทน
ถุงพลาสติก

เลือกซื้อสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หรือกอใหเกิดขยะนอยกวา เปนตน

- 15 -



Way to zero waste by 3R…หลักการ 3R เพื่อใหบานปลอดขยะ

การใชซ้ำ : ใชอยางไรใหคุมคา ใชแลวใชไดอีก ตัวอยางเชน 

ใชกระดาษใหครบทั้งสองดานนำขวดแกวน้ำหวานมาลาง
แลวบรรจุดื่ม

นำยางรถยนตมาทำกระถางตนไม
นำกระปองมาทำ
ที่ใสดินสอ

ใชหมึกพิมพแบบเติม

ใช
ดาน
หลัง

- 16 -



Way to zero waste by 3R…หลักการ 3R เพื่อใหบานปลอดขยะ

การนำกลับมาใชใหม : คัดแยกแลวนำกลับเขาสูกระบวนการรีไซเคิล
เพื่อแปลงกลับมาเปนผลิตภัณฑใหม ตัวอยางเชน 

กระดาษ ขวดแกว พลาสติก กระปองโลหะ กลองนม

ขวดแกวกระดาษ เส้ือผา

ภาชนะ

กระปอง

กรรไกรถังพลาสติก

ตัวหนีบ

หลังคาเขียว

- 17 -



FACT for You...เรื่องนารู                

GLASS

PAPER

                             ใหนำเปลือกมะเขือเทศใสลงไปในขวด

เติมน้ำใหเต็ม ปลอยไวจนเปลือกมะเขือเทศเริ่มเปอย แลวเทออก 

ลางทำความสะอาด

ขวดแกวท่ีหมองมากๆ 

การรีไซเคิลแกว 1 ใบ ประหยัดพลังงาน

ท่ีจะใหความสวางแกหลอดไฟ 100 วัตต ได 

4 ช่ัวโมง

แกวรีไซเคิล 1 ตัน

ลดมลพิษ
ทางอากาศลง
รอยละ 20

ลดปริมาณ
น้ำเสียลง

รอยละ 50

ลดการปลอย
คารบอนไดออกไซด
ได 315 กิโลกรัม

315 
kg.

50%20%

                                                 หรือคนละประมาณ

60 กิโลกรัมตอป เทียบเทากระดาษ 24 รีม

คนไทยใชกระดาษเฉล่ียปละ 3.9 ลานตัน 

ในการผลิตกระดาษทั่วไป 1 ตัน 
จากเย่ือไมบริสุทธ์ิ (Virgin pulp) น้ัน จะตองใช  

ไมยูคาลิปตัส
อายุ 5 ป 
จำนวน 17 ตน 

กระแสไฟฟา 4,100 
กิโลวัตตตอช่ัวโมง

ปลอยคลอรีนสู
ส่ิงแวดลอม
ประมาณ 7 กิโลกรัม

น้ำ 31,500 ลิตร 

คลอรีน
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FACT for You...เรื่องนารู                

CAN

PLASTIC

BEVERAGE CARTON

95%
การผลิตกระปองใบใหมจากกระปอง
ใชแลว ลดการเกิดกาซเรือนกระจก
ไดถึงรอยละ 95

รีไซเคิลกระปอง 1 ใบ ลดการใชพลัง-
งานเทากับการเปดทีวีนาน 3 ชั่วโมง3hr.

หูกระปอง 4,200 อัน หนัก 1 กิโลกรัม
คิดเปนราคาราว 30 บาท สามารถหลอม
เปนขาเทียมได 5 ชิ้น

การรีไซเคิลพลาสติก จำนวน 1 ตัน 
สามารถประหยัดน้ำมันเบนซินได 
1,000–2,000 แกลลอน

ใชกระดาษรีไซเคิลจากกลองเคร่ืองด่ืม 1 ตัน ชวยลด

การรีไซเคิลพลาสติก จำนวน 1 ขวด 
สามารถประหยัดพลังงานเทียบเทา
การใชไฟฟาสำหรับหลอดไฟ ขนาด 
60 วัตต 1 ดวง เปนเวลานาน 3 ช่ัวโมง

ลดการใชกระแสไฟฟา 
1,000 กิโลวัตตตอช่ัวโมง

การตัดตนไม
17 ตน

ลดการใชน้ำ
20 ลูกบาศก-
เซนติเมตร

ลดการใชน้ำมันเตา
300 ลิตร
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Let’s go Recycle...มาแยกขยะกันเถอะ                 

1. สำรวจขยะในบาน

เมื ่อรู กันแลววา ขยะมีประโยชน
มากกวาท่ีจะท้ิงไป ฝงกลบหรือเผา
เราจึงควรจะเร่ิมตนท่ีจะคัดแยกขยะ
แตเราจะนับหน่ึงอยางไร มาลองดู
วิธีการกัน...

เราจึงควรเร่ิมตนจากการสำรวจขยะในบานของเรา วาในแตละพ้ืนท่ีมีขยะ
ประเภทใดบาง และมีมากนอยขนาดไหน แลวบันทึกลงตาราง เพ่ือใช
ในการวางแผนการคัดแยกขยะ

หองนอน 1

ส่ิงท่ีพบ

หองนอน 2

หองครัว

หองรับแขก

หองน้ำ

ตลับแปง/ขวดน้ำหอม

ขวดครีมบำรุงผิว/ถุงกระดาษ

เศษอาหาร/ขวดเคร่ืองปรุง/กลองโฟม/
ถุงพลาสติก

นิตยสาร/หนังสือพิมพ/แผนพับ/ขวดน้ำด่ืม/
เปลือกลูกอม

ขวดแชมพู/กระปุกครีม/เศษพลาสติก

สวน เศษใบไม/ก่ิงไม
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Let’s go Recycle...มาแยกขยะกันเถอะ                  

2. จัดหาอุปกรณชวยคัดแยก

เมื่อไดขอมูลแลว ก็สามารถกำหนดวิธีตั้งถังรองรับขยะ ซึ่งจาก
ตารางตัวอยางในหนา 21 สามารถวางแผนการต้ังถังแยกขยะ ไวดังน้ี

ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล
(ไมรวมกระดาษ)

ถังกระดาษใชแลว ถังขยะยอยสลายได ถังขยะอันตราย

หอง
รับแขก

หองนอน สนามหญา

หองครัว

หองน้ำ

หองครัวหองครัว หองครัว

หองน้ำ

แตหากมีพื้นที่จำกัด ใหตั้งไวรวมที่
จุดเดียว โดยแยกออกเปน 4-5 
ภาชนะตามประเภท ซึ่งจะเลือกใช
ภาชนะแบบใดก็แลวแตงบประมาณ
และความตองการ โดยภาชนะราคา
ประหยัดอยางถุงกระสอบมือสอง
จะมีราคาเพียงใบละ 5-10 บาท

PAPER

PLASTIC
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Let’s go Recycle...มาแยกขยะกันเถอะ                

3. ทำขอตกลงและใหความรูคนในบาน

สมาชิกในบานจะตองเขาใจและคัดแยกใหถูกตอง โดยเฉพาะความรู
ในการคัดแยกที่ถูกวิธี โดยวัสดุรีไซเคิลแตละประเภทจะมีวิธีการ
คัดแยกและจัดเก็บ แตกตางกัน ดังนี้

ขวดแกว วิธีการคัดแยก

ขอหามและขอควรปฏิบัติ

วิธีเก็บรวบรวม

แยกฝาหรือจุกออก เพราะ
ไมสามารถรีไซเคิลรวมกันได

แยกขวดแก วแต ล ะส ี
ออกจากกัน ไดแก ขวดใส 
ขวดเขียว และขวดสีชา

ไมควรทิ้งสิ่งสกปรกตางๆ 
ลงในขวดแกว ถาเปอนมาก
ใหกลั ้วดวยน้ำเล็กนอย 
เพื่อไมใหเกิดกลิ่นและแมลง
รบกวน

รวบรวมใสถังหรือกลอง
เพื ่อความสะดวก
ในการเคลื่อนยาย

สิ่งที่ไดจากการรีไซเคิลแกว 
ขวดแกว
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Let’s go Recycle...มาแยกขยะกันเถอะ                

กระปองเหล็ก
และอลูมิเนียม

วิธีการคัดแยก

ขอหามและขอควรปฏิบัติ

วิธีเก็บรวบรวม

สามารถใชแผนแมเหล็ก
แยกได เพราะแมเหล็กจะ
จับติดเหล็กและสังกะสี 
แตไมสามารถจับติดอลูมิเนียม

กระปองเหล็กมีตะเข็บ
ขางกระปอง แตกระปอง
อลูมิเนียมไมมี

กลั้วกระปองดวยน้ำ
เล็กนอยเพื่อปองกัน
กลิ่นและแมลงรบกวน
แลวเหยียบใหแบนเพื่อ
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ

จัดเก็บรวบรวมวัสดุใสในถุง

สิ่งที่ไดจากการรีไซเคิลกระปองเหล็ก

กระปองเหล็ก คลิปหนีบกระดาษ กรรไกร

สิ่งที่ไดจากการรีไซเคิลกระปองอลูมิเนียม

กระปองอลูมิเนียม ขาเทียม ชิ้นสวนยานยนต
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Let’s go Recycle...มาแยกขยะกันเถอะ              

กระดาษ

สิ่งที่ไดจากการรีไซเคิลกระดาษ

กระดาษกลองลัง ถาดไข

วิธีการคัดแยก

ขอหามและขอควรปฏิบัติ

วิธีเก็บรวบรวม

แยกกระดาษออกเปน กระดาษขาวดำ
หนังสือพิมพ กระดาษลังลูกฟูก
กระดาษรวม

แยกสิ่งปะปนออก เชน 
ลวดเย็บกระดาษ
สติ๊กเกอร ถุงพลาสติก

กระดาษตองระวังความชื้น
เพราะจะทำใหเสีย
คุณสมบัติในการรีไซเคิล 
หากเปยกน้ำใหนำไปตากกอน

รวบรวมกระดาษแตละ
ประเภทใสกลอง หรือ
ใชเชื่อกมัดไวใหเรียบรอย

2
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Let’s go Recycle...มาแยกขยะกันเถอะ               

สิ่งที่ไดจากการรีไซเคิลพลาสติก

เสนใย เสื้อผา ชิ้นสวนรถยนต

พลาสติก

ถุงขยะ ถัง/กะละมัง

วิธีการคัดแยก

ขอควรปฏิบัติ

วิธีเก็บรวบรวม

พลาสติกมีหลายประเภท เราสามารถ
จำแนกพลาสติกโดยการสังเกตตัวเลข
ที่ลอมดวยสัญลักษณรีไซเคิล ซึ่ง
สวนใหญจะติดอยูดานลางบรรจุภัณฑ
หรือหากพิจารณาจากเนื้อพลาสติก 
หลักๆจะมี 2 ประเภท คือ PET และ PE

ไมควรทิ้งสิ่งสกปรกไวในขวด หรือ
หากสกปรกใหกลั้วดวยน้ำสะอาด
เล็กนอย เพื่อลดกลิ่นและแมลง โดย
ขวดพลาสติกท่ีแยกประเภทและสะอาด
จะมีราคาสูงกวาขวดพลาสติกที่รวม
ไวดวยกัน

เทของเหลวออกใหหมด หากมีฝา
ใหแยกออกกอนบีบอัดใหมีขนาดเล็กลง 
เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บ แลวรวบ-
รวมใสถุงหรือลังใหเรียบรอย

ดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติกดจากการรีไซเคิลพลาสติก

/กะละมัง/กะละมัง/กะละมัง/กะละมัง/กะละมัง/กะละมัง/กะละมัง/กะละมัง/กะละมัง/กะละมัง/กะละมัง/กะละมัง/กะละมัง/กะละมัง/กะละมัง/กะละมัง/กะละมังละมังละมังละมังละมังละมังละมังละมังละมังละมังละมังละมังละมังละมังละมังละมัง

3
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กลองเครื่องดื่ม

5

วิธีการคัดแยกวิธีการเก็บรวบรวม
กลองเคร่ืองด่ืม แบงออกเปน
2 ประเภท คือ กลองพาส-
เจอรไรซ และกลองยูเอชที

ตองลดขนาดพ้ืนท่ีจัดเก็บ และทำใหสามารถ
เก็บรวบรวมไดนาน ดวยการพับหรือ
เก็บลาง มี 3 วิธี ดังตอไปนี้

สิ่งที่ไดจากการรีไซเคิล
กลองเครื่องดื่ม

ดึงมุมบน
รีดใหแบน

พับสองขาง
ไปดานหลัง

พับคร่ึงบน
ลงมาสอดขางลาง

แกะ ลาง เก็บ

ดึงมุมบน ดึงมุมลาง พับใหแนน

กระดาษ แผนไมเทียม หลังคาเขียว
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Sustainable Happiness

     เพราะเราเชื่อวา ความสุขเริ่มตนที่บาน เราจึงพยายามคิดโครงการตนแบบที่มีสภาพแวดลอมที่ดี

สามารถรองรับการใชชีวิตท่ีมีความสุขไดอยางสมบูรณแบบ จากประสบการณ ในการบริหารหมูบานและชุมชน

เราพบวาหัวใจสำคัญของการอยูรวมกันของชุมชน นั่นคือ การสรางความสุขที่ยั่งยืน “Sustainable

Happiness” เราจึงไดพัฒนาโครงการควบคูไปกับความตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม ที่นำมาสูแนวคิด

 “รักษโลก รักเรา” 

1. Solar cell 

เริ่มจากการลดใชพลังงานที่ไมจำเปน และเพิ่มการใช

พลังงานทดแทนโดยการนำไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

(Solar cell) เขามาใชในโครงการโดยเนนใหแสง-

สวาง บริเวณสวนสวนกลาง เปนการลดปริมาณ

การใชไฟฟาปกติได

2. Wastewater Treatment System

จัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการนำกลับมาใชซ้ำ

ท่ีสามารถนำน้ำท่ีใชแลวมาสูกระบวนการบำบัดพิเศษ

ที่ไดพัฒนาขึ้นเพื่อใหไดคามาตรฐาน พรอมนำน้ำ

ใชแลวกลับมาใชใหมไดอีกคร้ัง โดยไดนำมาใชประโยชน

ในพื้นที ่สวนสวนกลาง และใชประโยชนอื ่น เชน 

การลางถนน ทำความสะอาดพื้นที่สวนกลาง เพื่อ

ลดอัตราการใชน้ำประปา ลดปญหาการขาดแคลนน้ำ

และสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอม

3. สงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ

สนับสนุนการใชชีวิตอยางสมดุล ดวยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สงเสริมใหใชชีวิตกับธรรมชาติโดยการออกแบบ

สวนสวยใหเปนพื้นที่ปลูกผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษและไมยืนตน ที่สามารถรับประทานยอด ใบ หรือ

ผล ได ภายใตโครงการ “ปลูกผัก ปลูกรัก” เพื ่อใหลูกบานไดบริโภคผักปลอดสารพิษ ที ่สดใหมและ

ตรงความตองการ โดยเนนใหลูกบานมีสวนรวมในการปลูกรวมกัน เปนสวนหน่ึงในการสานรักของครอบครัว

และชุมชน ทำใหเกิดความสัมพันธที่ดีในครอบครัวและระหวางสมาชิกในหมูบาน เกิดเปนความเขมแข็งของ

เครือขายลูกบานอยางยั่งยืนตอไป
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4. Bicycle Lane

สงเสริมการออกกำลังกายโดยไดออกแบบใหมีทางเดิน และทางปนจักรยาน เนนความรมรื่น สวยงาม และ

ความปลอดภัยจากพื้นที่ถนนของรถยนต  เพื่อสงเสริมการสรางสุขภาพกายและใจใหแข็งแรงไดทุกวัน

5. รณรงคใหมีการคัดแยกขยะ 

เร่ิมรณรงคใหลูกบานตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ โดยไดจัดใหมีจุดศูนยกลางสำหรับรวบรวม

ขยะ Recycle เพื่อนำกลับมาแปรรูป สรางสรรคของใชที่เปนประโยชน เชน เสื้อที่ทำจากขวดพลาสติก  

โตะนักเรียนที่ทำจากกลองนม ที่สามารถสงตอความสุขไปสูสังคมตอไป นอกจากนั้นยังมีกระบวนการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการนำขยะเปยกมาเปนนวัตกรรมใหมใหเกิดการนำกลับมาใชประโยชนได และลดปญหาท่ีเกิดจาก

ขยะสดครัวเรือนได

ขวดแกว พลาสติก กระปองโลหะ กลองนม

     นอกจากในสวนของการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบแลว ยังมีสวนของนวัตกรรมการดูแลและ

บริหารชุมชน  เพื่อสรางความเขมแข็งใหผูอยูอาศัยไดมีความรูพื้นฐานและมีสวนรวมในการบริหารชุมชน

ตนเอง ตามกรอบแหงการพัฒนามาตรฐานชุมชนเมือง ที่สอดคลองกับบริบทของแตละพื้นที่ เปนสังคม

ท่ีพอเพียง เหมาะกับวิถีชีวิตยุคใหม สวยงาม สะอาด ปลอดภัย รักษส่ิงแวดลอม อยางย่ังยืน และท้ังหมดน้ี 

คือ ความสุขที่ยั่งยืน ที่อารียาพรอมมอบใหกับลูกบานของเรา
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A R E E Y A

รูไหมวา..ในหนึ่งวันเราผลิตขยะกันคนละกี่กิโลกรัม
และหนึ่งป คิดเปนขยะทั้งหมดกี่ลานตัน

การแยกขยะสำคัญขนาดไหน
ทำไมเราตองแยกขยะกอนทิ้ง

ขยะมีที่มาจากไหน อยางไร กอนมาถึงผูบริโภค
ตองผานอะไรมา และเมื่อผานเราไปแลว
มันจะเดินทางไปที่ใดบาง

ขยะ หากไมไดรับการจัดการที่เหมาะสม
ก็จะกลายเปนปญหาสิ่งแวดลอม
แลวการจัดการที่เหมาะสมตองทำอยางไร

จะเริ่มตนคัดแยกขยะ ตองทำอยางไร

หาคำตอบไดที่นี่...


