ความรูดาน 3Rs
ความรูดานการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม
ขยะมูลฝอยคืออะไร
คําวา ขยะมูลฝอย หากจะกลาวถึงคําๆ นี้ ทุกคนคงคิดถึงของเสีย สิ่งปฏิกูล สิ่งที่เปนปญหาที่ควร
นําไปกําจัดทิ้ง แตถึงจะกลาววาเปนสิ่งที่ควรกําจัดทิ้งก็ใชวาทุกคนที่สรางขยะจะมีสวนรวมในการ
จัดการกับขยะที่แตละคนไดกอขึน้ เพราะคนสวนใหญตางมองวาเปนหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่มีหนาที่ในการเก็บรวบรวม ขนสง และนําไปกําจัด แตในหลักความ
เปนจริง การจัดการขยะมูลฝอยควรจะเปนหนาที่ของทุกคนที่เปนผูกอขยะมูลฝอยเหลานี้ ดังนัน้
หากตองการใหปญหาของขยะมูลฝอยสามารถจัดการไดงายขึ้นก็ควรอาศัยความรวมมือของพวก
เราทุกๆ คน โดยกอนที่จะทราบถึงวิธีที่จะจัดการกับขยะมูลฝอยนั้น ก็ควรที่จะทราบถึง
ความหมายของคําวา ขยะมูลฝอย กันกอน
ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste)*
คือ เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูล
สัตว ซากสัตวหรือสิ่งอืน่ ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวนวัสดุที่ไมใช
แลวของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
*กรมควบคุมมลพิษ. แนวทางและขอกําหนดเบื้องตน การลดและใชประโยชนขยะมูลฝอย.
1,000 เลม, พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: 2548.

ประเภทของขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอย สามารถแบงตามลักษณะทางกายภาพของขยะไดเปน 4 ประเภท ไดแก
1. ขยะยอยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยยอยสลาย คือ ขยะที่เนาเสียและยอย

สลายไดเร็ว สามารถนํามาหมักทําปุยได เชน เศษผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม เศษเนื้อสัตว
เปนตน แตจะไมรวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม หรือสัตวที่เกิดจากการทดลองใน
หองปฏิบตั ิการ โดยที่ขยะยอยสลายนี้เปนขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณ
ขยะทั้งหมดในกองขยะ

2. ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใชได คือ ของเสียบรรจุภัณฑ หรือวัสดุ

เหลือใช ซึ่งสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได เชน แกว กระดาษ เศษพลาสติก กลอง
เครื่องดื่มแบบ UHT กระปองเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต เปนตน สําหรับขยะรี
ไซเคิลนี้เปนขยะที่พบมากเปนอันดับที่สองในกองขยะ กลาวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณ
ขยะทั้งหมดในกองขยะ

3. ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองคประกอบหรือ

ปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตางๆ ซึ่งไดแก วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ วัตถุมีพิษ วัตถุที่
ทําใหเกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน
วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอื่นไมวา จะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําใหเกิด
อันตรายแกบคุ คล สัตว พืช ทรัพยสินหรือสิ่งแวดลอม เชน ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต
แบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี
เปนตน ขยะอันตรายนี้เปนขยะที่มักจะพบไดนอยที่สุด กลาวคือ พบประมาณเพียง 3% ของ
ปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ

4. ขยะทั่วไป (General waste) หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะยอย

สลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยอยสลายยากและไมคุมคาสําหรับการนํา
กลับมาใชประโยชนใหม เชน หอพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกหอลูก
อม ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร
เปนตน สําหรับขยะทั่วไปนี้เปนขยะที่มีปริมาณใกลเคียงกับขยะอันตราย กลาวคือ จะพบประมาณ
3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ

ความรูเรื่องการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม
(Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)

ทานทราบหรือไมวา ในป 2550 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในประเทศไทยสูงถึงประมาณ
14.72 ลานตันหรือประมาณ 40,332 ตันตอวัน* แตมีการคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใช
ใหม โดยการนําไปใชซ้ํา ขายใหซาเลง รานรับซือ้ ของเกา เพื่อสงไปแปรรูปยังโรงงานตางๆ
ประมาณ 3.25 ลานตัน หรือประมาณรอยละ 22 เทานั้น ซึ่งนับวาเปนปริมาณที่นอยมากเมื่อ
เทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

* กรมควบคุมมลพิษ. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2550. กรุงเทพมหานคร:
2551.

ขยะมูลฝอยไปอยูไหน
การกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบนั องคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนผูรับภาระนําไปกําจัดโดยวิธีฝง
กลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลซึ่งมีเพียงรอยละ 36 เทานั้น* สวนที่เหลือมีการเทกองกลางแจงซึ่งจะ
สงผลกระทบตอปญหาสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกลเคียง
จากปญหาดังกลาวแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพือ่ การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา
กอใหเกิดปริมาณขยะใหนอยลง จึงมีการนําแนวทางการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมา
ใชใหม (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) มาประยุกตใช โดยใชวิธีการลดการใชวัสดุ/
ผลิตภัณฑเพือ่ ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) มีการนําวัสดุ/ผลิตภัณฑที่ยงั สามารถใชงานได
กลับมาใชซ้ํา (Reuse) และนําเศษวัสดุ/ผลิตภัณฑที่ใชงานแลวมาแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช
ประโยชนใหม (Recycle) โดยมีตัวอยางและวิธีงายๆ ดังนี้
* กรมควบคุมมลพิษ. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2550. กรุงเทพมหานคร:
2551.
1. ลดการใช (Reduce)
1.1 ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑที่จะสรางปญหาขยะ (Refuse)
1.1.1 ปฏิเสธการใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย รวมทั้งขยะที่เปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม อาทิเชน กลอง

โฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอื่น ๆ
1.1.2 หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่ใชบรรจุภัณฑหอหุมหลายชั้น
1.1.3 หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาชนิดใชครั้งเดียว หรือผลิตภัณฑที่มีอายุการใชงานต่ํา
1.1.4 ไมสนับสนุนรานคาที่กักเก็บและจําหนวยสินคาที่ใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย และไมมีระบบ
เรียกคืนบรรจุภัณฑใชแลว

1.1.5 กรณีการเลือกซื้อผลิตภัณฑประจําบานที่ใชเปนประจํา เชน สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน

ใหเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีขนาดบรรจุใหญกวา เนื่องจากใชบรรจุภัณฑนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
หนวยน้ําหนักของผลิตภัณฑ
ุ เฟอย โดยเลือกใชสินคาหรือผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับความ
1.1.6 ลดหรืองดการบริโภคที่ฟม
ตองการ

1.2 เลือกใชสินคาที่สามารถสงคืนบรรจุภัณฑสูผผ
ู ลิตได (Return)
1.2.1 เลือกซื้อสินคาหรือใชผลิตภัณฑที่มีระบบมัดจํา – คืนเงิน เชน ขวดเครื่องดื่มประเภทตาง ๆ
1.2.2 เลือกซือ้ สินคาหรือผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับไปรีไซเคิลได หรือมีสวนประกอบของวัสดุรี

ไซเคิล เชน ถุงชอปปง โปสการด
ั ฑ หลังจากการบริโภคของ
1.2.3 เลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่ผูผลิตเรียกคืนซากบรรจุภณ
ประชาชน

2. ใชซ้ํา (Reuse)

ใชซ้ํา เปนหนึ่งในแนวทางการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางรูคุณคา การใชซ้ําเปนการที่
เรานําสิ่งตางๆ ที่ใชงานไปแลว และยังสามารถใชงานได กลับมาใชอีก เปนการลดการใช
ทรัพยากรใหม รวมทั้งเปนการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นอีกดวย ตัวอยางของการใชซ้ํา ก็เชน
2.1 เลือกซื้อหรือใชผลิตภัณฑทอี่ อกแบบมาใหใชไดมากกวา 1 ครั้ง เชน แบตเตอรี่ประจุไฟฟา

ใหมได
2.2 ซอมแซมเครื่องใช และอุปกรณตางๆ (Repair) ใหสามารถใชประโยชนตอไปไดอีก
้
2.3 บํารุงรักษาเครื่องใช อุปกรณตางๆ ใหสามารถใชงานไดคงทนและยาวนานขึน
2.4 นําบรรจุภัณฑและวัสดุเหลือใชอื่นๆ กลับมาใชประโยชนใหม เชน การใชซ้ําถุงพลาสติก ถุง

ผา ถุงกระดาษ และกลองกระดาษ การใชซ้ําขวดน้ําดื่ม เหยือกนม และกลองใสขนม
2.5 ยืม เชา หรือใชสิ่งของหรือผลิตภัณฑที่ใชบอยครั้งรวมกัน เชน หนังสือพิมพ วารสาร
2.6 บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน หนังสือ เสื้อผา เฟอรนิเจอร และเครื่องมือใชสอย
อื่นๆ
2.7 นําสิ่งของมาดัดแปลงใหใชประโยชนไดอีก เชน การนํายางรถยนตมาทําเกาอี้ การนําขวด
พลาสติกมาดัดแปลงเปนที่ใสของ แจกัน การนําเศษผามาทําเปลนอน เปนตน
2.8 ใชซ้ําวัสดุสํานักงาน เชน การใชกระดาษทั้งสองหนา เปนตน

3. รีไซเคิล (Recycle)

รีไซเคิล เปนการนําวัสดุตางๆ อยางเชน กระดาษ แกว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปร
รูปโดยกรรมวิธีตางๆ เพื่อนํากลับมาใชใหม ซึ่งนอกจากจะเปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยแลว ยัง
เปนการลดการใชพลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเราสามารถทําไดโดย
3.1 คัดแยกขยะรีไซเคิลแตละประเภท ไดแก แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ เพื่อใหงาย

ตอการนําไปรีไซเคิล
3.2 นําไปขาย/บริจาค/นําเขาธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข เพื่อเขาสูวงจรของการนํากลับไปรี
ไซเคิล

