ຄູມ
� ແ
ື ນະນ�າ ການຫ�ດຜ�ອນປລາສຕິກ
ທີນ
່ າ� ໃຊ�ເທືອ
່ ດຽວໃນທີປ
່ ະຊຸມ ແລະ ຫ�ອງການ
ຄູ�ມືແນະນ�ານີ້ປະກອບໄປດ�ວຍລາຍການສິ່ງຂອງທີ່ເປັນປລາສຕິກແບບນ�າໃຊ�
ເທື່ອດຽວໃນທີ່ປະຊຸມ, ສິ່ງຂອງທົດແທນ ແລະ ຄ�າແນະນ�າການປະຕິບັດຕ�າງ
ເພື່ອຫ�ດຜ�ອນການນ�າໃຊ�ປລາສຕິກແບບນ�າໃຊ�ເທື່ອດຽວໃນທີ່ປະຊຸມໃນຫ�ອງ

ຫຼກ
ັ ການພືນ
້ ຖານໃນການຫ�ດຜ�ອນປລາສຕິກແບບນ�າໃຊ�ເທືອ
່ ດຽວ:
ແນະນ�າ

1. ບ�່ນ�າໃຊ�

ຫຼາຍທີ່ສຸດ

ການຕ�າງໆ.

2. ປ�ຽນແທນ

ວິທກ
ີ ານນ�າໃຊ�:
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3. ຫ�ດການນ�າໃຊ�ລົງ

ໃຊ້ຄູ່ມື ແນະນໍານີ້ເພື່ອ
ຮູ້ວ່າຈະຫຼຸດການນໍາໃຊ້
ປລາສຕິກ ແບບນໍາໃຊ້

ກະກຽມສິ່ງຂອງ

ກອງປະຊຸມນັ້ນມີການ
ປະຕິບັດທີ່ດີເທົ່າໃດ

ການປະຕິບດ
ັ
ທີແ
່ ນະນ�າ

ລາຍການສິງ່ ຂອງ
ຕຸກນໍ�າປລາສຕິກ

ບ�ນ
່ າ� ໃຊ�

(235 ມລ- 1.5 ລ)

ຕຸກນໍ�າຫວານ ແລະ

ປ�ຽນແທນ

ນໍ�າໝາກໄມ້ປລາສຕິກ
ຖົງຊາ, ຄີມທຽມ, ນໍ�າຕານ

ປ�ຽນແທນ

ແລະ ກາເຟແບບປາສຕິກ

ເຂົ້າໜົມໄຂ່ ແລະ ເຂົ້າໜົມ

ປ�ຽນແທນ
ຫຼື ບ�ນ
່ າ� ໃຊ�

ອົມ ໃນຊອງປລາສຕິກ
ບ່ວງ, ສ້ອມ, ມີດ, ຈານຮອງ,

ປ�ຽນແທນ
ຫຼື ບ�ນ
່ າ� ໃຊ�

ຖ້ວຍ, ຈອກປລາສຕິກ ແລະ
ທໍ່ດູດປລາສຕິກ
ຖົງຢາງປລາສຕິກຈາກການ

ປ�ຽນແທນ
ຫຼື ໃຊ�ຄນ
ື

ໄປຊື້ເຄື່ອງ ແລະ ຖົງຢາງ
ປລາສຕິກຮອງກະຕ່າຂີເ້ ຫຍືອ
້

4. ໃຊ�ຄືນ/ນ�າໄປ

ໃນການປະເມີນວ່າ

ທີ່ໃຊ້ໃນທີ່ປະຊຸມ
ຕາມຄູ່ມືແນະນໍາ

ເທື່ອດຽວແນວໃດແດ່
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ໃຊ້ລາຍການກວດກາ

03

ຜະລິດໃໝ�

ໜ�ອຍທີ່ສຸດ

04

05

ມີອປ
ຸ ະກອນທາງເລືອກທີບ
່ ແ
�່ ມ�ນປລາສຕິກທີ່
ນ�າໃຊ�ເທືອ
່ ດຽວ ສາມາດນ�າມາປ�ຽນແທນໄດ�.

ຍັງມີການໃຊ�ຢ,�ູ ແຕ�ໃຊ�ໃຫ�ຫດ
� ລົງ ແລະ ນ�າໃຊ�
ໃຫ�ໜອ
� ຍທີສ
່ ດ
ຸ ເທົາ່ ທີຈ
່ ະເຮັດໄດ�.

5. ຖິ້ມ

ແນະນ�າ

ບ�ຈ
່ າ� ເປັນ ແລະ ສາມາດເອົາອອກໄປໄດ�.

ຍັງມີການໃຊ�ຢ,�ູ ແຕ�ນາ� ໄປໃຊ�ຄນ
ື ຫຼື ຣີໄຊເຄິນ.

ຖິມ
້ ສູສ
� ະໜາມຂີເ້ ຫຍືອ
້ .

ແນະນ�າສິງ່ ຂອງ /
ການປະຕິບດ
ັ ທີເ່ ປັນທາງເລືອກ

ການຈັດການຂີເ້ ຫຍືອ
້

ເສີບເປັນຈອກນ�້າຈາກຕຸກໃຫຍ� 18 ລິດ

ຂີ້ເຫຍື້ອຜະລິດໃໝ່ໄດ້

ປ�ຽນເປັນແບບກະປ�ອງອາລູມີຍົມ ຫຼື ແບບ

ຂີ້ເຫຍື້ອຜະລິດໃໝ່ໄດ້

ແກ�ວທີ່ໃຊ�ຊ�້າໄດ�
ປ�ຽນແທນດ�ວຍແບບທີ່ມີບັນຈຸພັນສາມາດ

ຂີເ້ ຫຍືອ
້ ທົວ
່ ໄປ, ຂີເ້ ຫຍືອ
້

ຍ�ອຍສະຫຼາຍໄດ�, ໃນຕຸກໃຫຍ� ຫຼື ຖົງໃຫຍ�

ຍ່ອຍສະຫຼາຍ ຫຼື ຂີເ້ ຫຍືອ
້

ທີ່ເປັນປລາສຕິກທີ່ໃສ

ຜະລິດໃໝ່ໄດ້

ເລືອກເຂົາ້ ໜົມທີມ
່ າກັບບັນຈຸພນ
ັ ສາມາດຍ�ອຍ
ສະຫຼາຍໄດ� (ຕົວຢ�າງ ໃບຕອງ). ເຂົາ້ ໜົມອົມ

ຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ

ໃນຊອງປລາສຕິກແມ�ນບ�ໃ່ ຫ�ນາ� ໃຊ�ເລີຍ
ໃຊ�ແບບທີໃ່ ຊ�ຊາ�້ ໄດ� ຫຼື ຍ�ອຍສະຫຼາຍໄດ�.
ບາງປະເພດສາມາດບ�ນ
່ າ� ໃຊ�ເລີຍ ເປັນຕົນ
້
ແມ�ນ ທ�ດ
່ ດ
ູ ປລາສຕິກ

ຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ ຫຼື
ຂີ້ເຫຍື້ອຜະລິດໃໝ່ໄດ້

ໃຊ�ຖງົ ທີເ່ ຮັດຈາກວັດສະດຸທໃີ່ ຊ�ຊາ�້ ຫາກມີການ
ນ�າໃຊ�ຖງົ ຢາງປລາສຕິກທີນ
່ າ� ໃຊ�ເທືອ
່ ດຽວແລ�ວ,
ໃຫ�ມກ
ີ ານໃຊ�ຊາ�້ ໃຫ�ຫາຼ ຍທີສ
່ ດ
ຸ . ຫຼກ
ີ ລ�ຽງການ

ຂີ້ເຫຍື້ອຜະລິດໃໝ່ໄດ້

ນ�າຖົງຢາງປລາສຕິກໄປເປັນຖົງຂີເ້ ຫຍືອ
້
ໃຊ�ຊາ�້ ຫຼື
ປ�ຽນແທນ

ປ້າຍວາຍນິວ (vinyl)

ປ�ຽນແທນດ�ວຍແບບຈ�ສາຍພາບ ຫຼື ປ�າຍຮູບ
ແບບຍ�ອຍສະຫຼາຍໄດ�. ອອກແບບປ�າຍທີ່ສາ
ມາດໃຊ�ຊາ�້ ໄດ�

ຂີ້ເຫຍື້ອຜະລິດໃໝ່ໄດ້

ຂີເ້ ຫຍືອ
້ ຈາກທີປ
່ ະຊຸມ ແລະ ຫ�ອງການຕ�ອງມີການແຍກເປັນ 4 ປະເພດຄື:
ຂີເ້ ຫຍືອ
້ ຍ�ອຍສະຫຼາຍ

ຂີເ້ ຫຍືອ
້ ຜະລິດໃໝ�ໄດ�
ປລາສຕິກປະເພດ

1

PET, HDPE, LDPE,

ຂີ້ເຫຍື້ອຄົວເຮືອນ

PP; ເຈ້ຍ, ແກັດ, ແກ້ວ,

ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອອິນຊີ

ກະປ໋ອງອາລູມີໂຍມ

2

ຂີເ້ ຫຍືອ
້ ທົວ
່ ໄປ

ຂີເ້ ຫຍືອ
້ ອັນຕະລາຍ

ຫໍບ
່ ນ
ັ ຈຸພນ
ັ ທີຍ
່ ອ
້ ມສີສນ
ັ :

ປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອ

ປລາສຕິກປະເພດ

ມີສານອັນຕະລາຍ

PVC, PS, ແລະ ອືນ
່ ໆ.
3

4

ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອ.

ລາຍການກວດສອບຫ�ອງປະຊຸມ ປາສະຈາກປລາສຕິກ
ວັນ.ເດືອນ.ປີ / ປະຊຸມ:

ຈ�ານວນຜູເ� ຂົາ້ ຮ�ວມ:

ກວດກາໂດຍ:

ສະຖານທີປ
່ ະຊຸມ:
ລາຍການ
ສິ່ງຂອງ
ນ�າ້ ດືມ
່
ແລະ
ເຄືອ
່ ງດືມ
່ ອືນ
່ ໆ

ບ�່ດີ
ຕຸກນໍ�າດື່ມຂະໜາດ 235ml
ຕຸກນໍ�າດື່ມຂະໜາດ 500ml

ປານກາງ
ນໍ�າໝາກໄມ້ / ນໍ�າຫວານ
ບັນຈຸແກ້ວແບບໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ ຫຼຶ ປ໋ອງ
ອາລູມີໂຍມ

ນ�າ້ ຕານ
ແລະ
ຄີມທຽມ

ກາເຟຊອງສໍາເລັດຮູບ 3in1
ແບບປລາສຕິກ

ກາເຟບັນຈຸແບບຖົງປລາສຕິກໃຫຍ່

ກາເຟໃນຂວດແກ້ວ ຫຼື ບັນຈຸພັນ
ທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້

ຖົງຊາແບບຊອງປລາສຕິກ

ຊາໃນຖົງປລາສຕິກໃຫຍ່ແບບໃສ

ຊາບັນຈຸໃນຂວດແກ້ວ ຫຼື ຖົງ
ທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້

ນໍ�າຕານແບບຊອງບັນຈຸຊອງນ້ອຍ
ທີ່ເປັນປລາສຕິກ
ຄີມທຽມແບບບັນຈຸຊອງນ້ອຍ
ທີ່ເປັນປລາສຕິກ

ເຂົາ້ ໜົມ
ອາຫານຫວ�າງ

ອຸປະກອນ
ທີເ່ ສີບໃນ
ກອງປະຊຸມ

ເຂົ້າໜົມ ແລະ ເຂົ້າໜົມ
ອົມ ທີ່ມີບັນຈຸພັນ
ເປັນປລາສຕິກ

ນໍ�າຕານແບບຊອງນ້ອຍທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍ
ໄດ້ໃນຖົງໃຫຍ່ທີ່ເປັນປລາສຕິກແບບໃສ
ນໍ�າຕານໃນຖົງໃຫຍ່ທີ່ເປັນປລາສຕິກ
ແບບໃສ
ຄີມທຽມໃນຖົງປລາສຕິກໃຫຍ່
ຫຼື ແບບຕຸກ
ເຂົ້າໜົມທີ່ເສີບເປັນຖາດບໍ່ຫໍ່
ດ້ວຍປລາສຕິກແພັກອາຫານແຕ່
ມາໃນຖົງບັນຈຸປລາສຕິກທີສ
່ າມາດໃຊ້ຊາ�ໍ ໄດ້

ນໍ�າຕານໃນບັນຈຸພັນທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້
ຄີມທຽມບັນຈຸໃນຊອງ
ທີ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ຫຼື ນົມຂຸ້ນ
ຫວານໃນປ໋ອງອາລູມີຍົມ

ເຂົ້າຫນົມ ທີ່ມີບັນຈຸພັນເປັນທີ່ສາ
ມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍ ຫຼື ໃຊ້ຊາ�ໍ ໄດ້ເຊັນ
່
ເປັນກະໂລ່ງ, ພາຊະນະຈາກຮ້ານ

ບ່ວງປລາສຕິກໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ

ບ່ວງໄມ້ ຫຼື ສະແຕນເລດ

ສ້ອມປລາສຕິກໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ

ສ້ອມໄມ້ ຫຼື ສະແຕນເລດ

ມີດປລາສຕິກໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ

ມີດໄມ້ ຫຼື ສະແຕນເລດ
ທໍ່ດູດໄມ້ ຫຼື ສະແຕນເລດ

ທໍ່ດູດປລາສຕິກໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ.
ຈານຮອງ, ຖ້ວຍ, ຖາດຮອງ
ໂຟມ, ປລາສຕິກ ຫຼື ເຈ້ຍທີ່
ເຄືອບປລາສຕິກ ແບບໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ.

ແນວຮອງ

ເຢືອກນໍ�າ ທີ່ເສີບກັບຈອກຢາງ
ຫຼື ຈອກແກ້ວທີ່ໃຊ້ຊໍ�າໄດ້
ນໍ�າໝາກໄມ້ / ນໍ�າຫວານ
ບັນຈຸແກ້ວທີ່ສາມາດນໍາກັບ
ໄປບັນຈຸໃໝ່ໄດ້

ຕຸກນໍ�າດື່ມຂະໜາດ 1.5 L
ຕຸກນໍ�າຫວານ ແລະ ນໍ�າໝາກໄມ້ປລາສຕິກ

ຊາ, ກາເຟ,

ດີ

ຈານຮອງ, ຖ້ວຍ, ຖາດຮອງ
ທີ່ສາມາດໃຊ້ຊໍ�າໄດ້
ຖົງຮອງກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສາມາດ
ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້

ຖົງຢາງປລາສຕິກ

ເຈ້ຍໜັງສືພິມ ຫຼື ໃບຕອງ

ກະຕ�າຂີເ້ ຫຍືອ
້

ບໍ່ໃຊ້ຫຍັງຮອງເລີຍ

ປ�າຍປະຊຸມ

ປ້າຍກອງປະຊຸມທີ່ເປັນ
ປລາສຕິກ ຫຼື ວາຍນິວ

ປ້າຍກອງປະຊຸມທີ່ເປັນວັດສະດຸທີ່ສາມາດ
ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ຫຼື ອອກແບບ
ໃຫ້ໃຊ້ຊໍ�າໄດ້

ປ້າຍກອງປະຊຸມສາຍທາງຈໍໂທລະພາບ
ຫຼື ເຄື່ອງສາຍ

