
   5. Reuse แน่นอนว่าต้องดีกว่า recycle 

แน่นอน เพราะไม่ต้องเปลืองพลังงานที่จะส่ง Co2 ไปสู่

บรรยากาศอีก ก็เป็นมลพิษต่ออากาศอีก (ปัญหาขยะเป็นลูกโซ่

จริงๆเลยนะ) 

           ปัญหาขยะในเมือง แค่เพียงเราทิ้งขยะคนละชิ้นต่อวัน      

ก็ส่งผลให้เกิดปริมาณของขยะที่เพ่ิมมากขึ้น หากน ามากองรวมกัน

อาจสูงกว่าตึกสิบชั้นและยากต่อการก าจัด จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

วางพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาโดยลดปริมาณขยะด้วยวิธีการจัดการ

ขยะอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันจากหลายฝ่าย 

ทั้งโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพ้ืนที่ ต้องร่วมกันคิดหาวิธีการ

ต่างๆเพ่ือช่วยลดปัญหาขยะในเมือง ซึ่งมี

หลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น.... 

 

1 กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง   

  คือการแยกประเภทของขยะและทิ้งลงถังขยะที่แบ่ง

ประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสม เช่น  

        - ถังขยะส าหรับขยะอินทรีย์ (ย่อยสลายได้) เช่นเศษ

อาหาร เศษผลไม้ หรือเศษผักต่างๆ เป็นต้น  

        - ถังขยะส าหรับใส่ขยะที่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

เช่น เปลือกลูกอม ห่อขนมต่างๆ เป็นต้น  

       - ถังขยะส าหรับ

ใส่ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ ได้  เช่นแก้ว 

โลหะ ขวด พลาสติก กระป๋อง

อลูมิเนียม เป็นต้น  

        - ถังขยะส าหรับ

ใส่ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ หรือถ่านไฟฉาย เป็นต้น  

2 กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 

          ธนาคารขยะรีไซเคิล หลัก

ง่ายๆคือ สมาชิกน าขยะรีไซเคิลมาฝาก

ในบัญชีแทนเงินฝาก เพ่ือให้เยาวชน

และชุมชนเกิดความเข้าใจในการคัด

แยกขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ผลที่ได้รับ

จากการด าเนินกิจกรรมรูปแบบนี้คือ ชุมชนมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะ

มูลฝอยของชุมชนด้วยตนเอง ส่วนผลพลอยได้อีกประการหนึ่งคือ 

เยาวชนจะมีรายได้จากการน าขยะมาฝากกับธนาคาร ส่วนธนาคาร

ขยะก็มีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับร้านรับซื้อของเก่า  

 

3 กิจกรรมท าปุ๋ยชีวภาพ และเกษตรอินทรีย์  

          ขยะอินทรีย์ เกิดจากการบริโภคของคน ซึ่งเศษอาหารท่ีเกิด

จากการเตรียมอาหาร และจากการบริโภคไม่หมด น าไปยัง          

"หลุมฝังกลบ" ขยะเหล่านี้ก็จะถูกย่อยสลายด้วยอินทรีย์ (เป็นสิ่ง

ที่มีชีวิตขนาดเล็ก) ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะใช้ขยะเป็นแหล่งอาหาร

ของมัน โดยเปลี่ยนสารอาหารในขยะให้เป็นสารอาหารต่างๆที่มัน

สามารถน าไปใช้ในการเจริญเติบโต ผ่านกระบวนการย่อยสลายเป็น

แบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งก่อให้เกิด " ก๊าซมีเทน " (ก๊าซเรือน

กระจกที่ส าคัญ ที่มีผลท าให้โลกร้อนขึ้น) การช่วยลดการเกิดก๊าซ

เรือนกระจกที่เกิดจากการฝังกลบขยะก็คือ การแปรสภาพขยะ

อินทรีย์เหล่านั้นให้กลายเป็นปุ๋ย เพ่ือเป็นอาหารบ ารุงดินของแปลง

เกษตรหลังบ้าน หรือแปลงเกษตรในโรงเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการ

ช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทน สู่ชั้นบรรยากาศแล้ว การท าเกษตรใน

ครัวเรือน ในโรงเรียน หรือในชุมชน จะช่วยลดพลังงานที่ต้องใช้ใน

การขนส่งพืชผัก และท าให้ได้บริโภคผักที่สดใหม่ ปลอดสารเคมี 

สอดคล้องตามแนวทางการด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง 
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มูลฝอย (Waste) หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจาก

กระบวนการผลิตและอุปโภค ซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่

ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย 

(Solid waste) มี ผลเสียต่อสุขภาพทางกายและ

จิตใจ เนื่องจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ท าให้เกิด

มลพิษและทัศนะอุจาด  

  มูลฝอย (Solid Waste) หมายความว่า 

เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่

อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาด

จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 

     มลพิษที่ เกิ ดจากขยะมูลฝอย  (Waste 

pollution) หมายถึง สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 

อันเนื่องมาจากขยะมูลฝอย เช่น การท้ิงขยะลงในแหล่งน้ า และการ

เกิดกลิ่นเน่าเหม็นจากกองขยะ 
 

 ประเภทของขยะมูลฝอย 
 

  1.จ าแนกตามพิษภัยที่ เกิดขึ้นกับ

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม มี 2 ประเภท คือ 

    1.)ขยะทั่วไป (General waste) 

หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีอันตรายน้อย ได้แก่ พวกเศษอาหาร เศษ

กระดาษ     เศษผ้า พลาสติก เศษหญ้าและใบไม้ ฯลฯ 

     2.)ข ย ะ อั น ต ร า ย  ( Hazardous 

waste) เป็นขยะที่มีภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม อาจมีสารพิษ 

ติดไฟหรือระเบิดง่าย ปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น ไฟแช็กแก๊ส กระป๋อง

สเปรย์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หรืออาจเป็นพวกส าลีและผ้าพันแผล

จากสถานพยาบาลที่มีเชื้อโรค 

  2.จ าแนกตามลักษณะของขยะ มี 2 ประเภท คือ 

     1.) ขยะเปียกหรือขยะสด (Garbage) มี

ความชื้นปนอยู่มากกว่าร้อยละ 50 จึงติดไฟได้ยาก ส่วนใหญ่ได้แก่ 

เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษผัก และผักผลไม้จากบ้านเรือน  ร้าน

จ าหน่ายอาหารและตลาดสด รวมทั้งซากพืชและสัตว์ที่ยังไม่เน่า

เปื่อย ขยะประเภทนี้จะท าให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น เนื่องจากแบคทีเรีย

ย่อยสลายอินทรียสาร นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคโดยติดไป

กับแมลง หนู และสัตว์อ่ืนที่มาตอมหรือกินเป็นอาหาร 

    2.) ขยะแห้ง (Rubbish) คือ สิ่งเหลือใช้ที่

มีความชื้นอยู่น้อยจึงไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น จ าแนกได้ 2 ชนิด คือ 

      - ขยะที่เป็นเชื้อเพลิง เป็นพวกที่ติดไฟได้ เช่น เศษผ้า 

เศษกระดาษ หญ้า ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง 

      - ขยะที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง ได้แก่ เศษโลหะ เศษแก้ว และ

เศษก้อนอิฐ 

เพ่ือนๆ รูม้ั้ยว่าคนไทยกว่า 60 ล้านคน สร้างขยะได้มาก

ถึง 14 ล้านตันต่อปี โดยเฉลี่ยแล้วเราทุกคนจะผลิตขยะวันละ 

0.6 กิโลกรัม ทั่วประเทศจะมีขยะวันละ 39,400 ตันต่อวัน 

และนี่คือที่มาของปัญหาขยะล้นเมือง อย่างไรก็ตามเราสามารถจัดเก็บ

และก าจัดขยะได้ไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น ขยะจึงตกค้างอยู่

ตามสถานที่ต่าง ๆ และสร้างปัญหามลพิษต่อตัวเราและชุมชนมากมา 
 

 
 

แล้วจะท ายังไงดีแล้วจะท ายังไงดี????  

           1.คัดแยกขยะ ออกเป็น ขยะที่ย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล 

ขยะทั่วไป และขยะพิษ โดยขยะรีไซเคิล ประกอบด้วย แก้ว พลาสติก 

กระดาษ โลหะและอโลหะ ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 42 ของ

ปริมาณขยะทั้งหมด แต่ปกติแล้วก็จะถูกทิ้งไปกับขยะประเภท

อ่ืน  โดยขยะที่ เหมาะจะน ามารีไซเคิลมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้น 

พลาสติกและโลหะอลูมเินียม ซึ่งกว่าจะสลายได้ก็ประมาณ 450ปี 

และ 90 ปี ตามล าดับ (ขนาดเราตายไปกลับมาเกิดใหม่ ขยะที่เรา

ทิ้งไปก็ยังสลายไม่หมดเลยทีเดียว) ซึ่งโฟมจะใช้เวลาย่อยมากกว่า

อีกหลายเท่า!!!!  แต่ก็มีขยะพวกแก้ว ซึ่งไม่สามารถย่อย

สลายได้แต่ก็กลับน ามาหลอมใช้ใหม่ได้ถึง 30 ครั้งท ี

        2. ลดการใช้ถุงพลาสติก  เวลาไปซื้อของจากตลาด เราก็

ควรจะเอาถุง ตรงกร้าไปเอง หรือไม่ก็ใส่ของรวมๆกันก็ยังดี 

          3. ส าหรับขยะพิษ ก็ต้องมีการก าจัดอย่างถูกวิธี แยก

จากขยะมูลฝอยอ่ืนๆ ปกติขยะที่เทศบลเก็บไปก็จะมีการแยกอย่าง

ง่ายๆโดยการเหว่ียง แต่อย่างถ่านก้อนนึงก็คงหนักพอๆกับก้อนข้าว

ก็คงไม่ต่างกันมาก ก็จะถูกน าไปก าจัดพร้อมกับขยะมูลฝอย ก็จะท า

ให้ดินบริเวณนั้นมีการสะสมของตะกั่ว ซึ่งเป็นการท าลายธรรมชาติ 

และสัตว์เล็กๆที่มีประ   

      4. รณรงคล์ดการใช้

โฟม พลาสติก  ดังที่กล่าวไว้ 

โฟมมัน วัสดุตั วร้ ายที่ ท าลาย

สิ่งแวดล้อมอย่างหนัก ทั้งสลาย

ยาก กระบวนการท าก็ก่อให้เกิดสารท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน  ที่จุฬา

เองก็มีการรณรงค์เรื่องนี้อยู่บ้าง  ที่หอใน ตอนนี้เค้าก็ไม่มีการใช้โฟม

แล้ว  ยังไงๆ ก็กินกันที่ร้านแล้วกันนะ ได้ทั้ง ประหยัดตัง ลดโลกร้อน 

แล้วก็ไม่ต้องล้างจานเองด้วยโยชน์ต่อการย่อยสลายขยะ  


