
     ลดขยะใน 3 ข ั�นตอน  

 

R : Recycle คือ การนําสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิม

ไม่ได้แล้ว หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นขยะ นําไปจัดการด้วย

กระบวนการต่างๆแล้วแปรรูปมาเป็นสิ่งใหม่ จากนั้นก็นํามาใช้

ใหม่  เช่น เศษกระดาษสามารถนําไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่อง

หรือถุงกระดาษ การนําแก้วหรือพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่เป็นขวด 

ภาชนะใส่ของ หรือเครื่องใช้อื่นๆ ฝากระป๋องน้ําอัดลมก็สามารถ

นํามาหลอมใช้ใหม่นําขวดพลาสติก PET มาหลอมเป็นเม็ด

พลาสติกเป็นเส้นใยนํามาผลิตเป็นพรหม หรือเสื้อ นําเศษ

อลูมิเนียมมาหลอม ขึ้นรูปเป็นแผ่น นํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

อะลูมิเนียม รวมทั้งกระป๋องอะลูมิเนียมดังนั้นเราจึงควรคัดแยก

ขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/

อโลหะ เพื่อให้ง่ายต่อการนําไปรีไซเคิล  โดยนําไปขาย/บริจาค/

นํ า เ ข้ า ธ น า ค า ร

ขยะ/กิจกรรมขยะ

แลกไข่ เพื่อเข้าสู่

วงจรของการนํากลับไปรีไซเคิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนํา
สิ่งของเครื่องใช้ มาใช้ซ้ําเช่น การนําชุดทํางานเก่าที่ยังอยู่ใน
สภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยู่บ้านหรือนําไปบริจาค แทนที่จะ
ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ การนํากระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 
หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจนํามาทําเป็นกระดาษโน๊ต ช่วย
ลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจํานวนมาก การนําขวดแก้วมาใส่
น้ํารับประทานหรือนํามาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่นแจกัน
ดอกไม้หรือที่ใส่ดินสอ เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้
ใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง เช่น แบตเตอรี่ประจุไฟฟ้าใหม่ได้ซ่อมแซม
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ (Repair) ให้สามารถใช้ประโยชน์
ต่อไปได้อีก บํารุงรักษาเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งาน
ได้คงทนและยาวนานขึ้นนําบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การใช้ซ้ําถุงพลาสติก ถุงผ้า ถุง
กระดาษ และกล่องกระดาษ การใช้ซ้ําขวดน้ําดื่ม เหยือกนม และ
กล่องใส่ขนม ยืม เช่า หรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยครั้ง
ร่วมกัน เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร บริจาคหรือขายสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ เช่น หนังสือ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องมือใช้
สอยอื่นๆ นําสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การนํา
ยางรถยนต์มาทําเก้าอี้ การนําขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นที่ใส่

ของ แจกัน การนําเศษผ้ามาทําเปลนอน เป็นต้นใช้ซ้ําวัสดุ
สํานักงาน เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้า       เป็นต้น 
 

 
 
 
 
                              
R : 
Reduce 
คือ การลด
การใช้ 
การบริโภค
ทรัพยากร
ที่ไม่จําเป็น
ลง ลดการก่อให้เกิดขยะ 

เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรือเปิดเฉพาะจุดที่ใช้งาน ปิด

คอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน ๆ ถอด

ปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ําร้อนออกเมื่อไม่ได้ใช้ เมื่อ

ต้องการเดินทางใกล้ ๆ ก็ควรใช้วิธีเดิน ขี่จักรยาน หรือนั่งรถ

โดยสารแทนการขับรถไปเอง หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั้นหลีกเลี่ยงการเลือกซื้อ

สินค้าชนิดใช้ครั้งเดียว หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานต่ําไม่

สนับสนุนร้านค้าที่กักเก็บและจําหน่วยสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์

ฟุ่มเฟือย และไม่มีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกรณีการเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์ประจําบ้านที่ใช้เป็นประจํา เช่น สบู่ ผงซักฟอก 

น้ํายาล้างจาน ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า  



เนื่องจากใช้บรรจุภัณฑ์น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยน้ําหนัก

ของผลิตภัณฑ์ลดหรืองดการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย โดยเลือกใช้สินค้า

หรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้

ผลิตภัณฑ์ที่มีระบบมัดจํา – คืนเงิน เช่น ขวดเครื่องดื่มประเภท

ต่าง ๆเลือกซื้อสินค้าหรือผลติภัณฑ์ที่สามารถนํากลับไปรีไซเคิลได้ 

หรือมีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล เช่น ถุงช๊อปปิ้ง โปสการ์ด

เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์ 

หลังจากการบริโภคของประชาชน                                                                                                

ผลเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอย 

               ขยะมู ล ฝอย ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ปัญหาต่ อม นุษ ย์ และ
สิ่งแวดล้อมหลายประการ คือ 

1. ทําให้เกิดทัศนะอุจาด คือ แลดูสกปรก ขาดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงรวมทั้งผู้พบเห็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว   ชาวต่างชาติ 

 2. เป็นแหล่งเพาะและแพร่เชื้อโรค โดยเฉพาะขยะติด
เชื้อจากสถานพยาบาล และ ขยะเปียกที่แบคทีเรียทําหน้าที่ย่อย
สลาย เชื้อโรคตามขยะจะแพร่ไปกับน้ําแมลงหนู และสุนัขที่มา
ตอมหรือคุ้ยเขี่ย เช่น เชื้อที่ทําให้เกิดโรคอหิวาต์ ไทฟอยด์และโรค
บิด 

3. ทําให้ดินเสื่อมและเกิดมลพิษ เพราะจะทําให้พื้นดิน
สกปรกดินมีสภาพเป็นเกลือ ด่าง หรือกรด หรือมีสารพิษที่เป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในดิน ตลอดจนทําให้สมบัติทางกายภาพของ
ดินเปลี่ยนแปลงไป เช่น โซเดียมทําให้เนื้อดินแตกร่วน 

4.ทําลายแหล่งน้ํา                                         
 1) ขยะที่ตกในแหล่งน้ําลําคลองและท่อระบายน้ํา จะ

ทําให้แหล่งน้ําตื้นเขิน การไหลของน้ําไม่สะดวกจึงเกิดสภาวะน้ํา
ท่วมได้ง่าย 

2) ทําให้เกิดมลพิษทางน้ําในลักษณะต่างๆ เช่น ทําให้
น้ําเน่า น้ําเป็นพิษ น้ําที่มีเชื้อโรคและน้ําที่มีคราบน้ํามัน ซึ่งไม่
เหมาะกับการใช้อุปโภคบริโภค สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงคุณภาพ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสัตว์
น้ํา 

3) ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศ เพราะการเผาขยะทําให้
เกิดควันและขี้เถ้า การหมักหมมและเน่าสลายของขยะ จะ
ก่อให้เกิดก๊าซ พิษและกลิ่นเหม็น 

4) ก่อความรําคาญและบั่นทอนสุขภาพของมนุษย์ เป็น
ผลจากการเกิดทัศนะอุจาด ก๊าซพิษ กลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะ
เชื้อโรคตลอดจนการเกิดมลพิษทางน้ําและอากาศ                    
5) ทําให้เกิดอัคคีภัย เนื่องจากขยะหลายชนิดติดไฟได้ง่าย 
โดยเฉพาะเมื่อแห้ง 
6) สรา้งปัญหาในการจัดการ เช่น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
รวบรวมและกําจัด                                                       

การคัดแยกขยะมูลฝอย 
            เ พื่อใ ห้สะดวกแก่การนําไปกํา จัด หรือ นําไปใ ช้
ประโยชน์ได้ใหม่โดยทั่วไปแยกเป็น 4 ประเภท  คือ 

1. ขยะเศษอาหาร หรือขยะที่เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อย
สลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่าง 
รวดเร็ว ขยะประเภทนี้กําจัดและนําไปใช้ประโยชน์ได้
โดยการหมักทําปุ๋ย ใช้ในการเกษตรได้ ตัวอย่างขยะ
เศษอาหาร เช่น เศษผักผลไม้ เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ 
เศษอาหาร เศษไม้ เศษใบไม้ ฯลฯ  

2. ขยะพิษ/อันตราย  ถือเป็นขยะ
อัน ต ร าย ที่ จํ า เ ป็ นต้ อ งแ ยก ทิ้ ง
ต่ า งห าก  เ นื่ อ ง จากสม บัติ ท า ง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น ติดไฟง่าย ระเบิดได้ มี
สารกัดกร่อน ขยะพิษ ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ 
กระป๋องยาฆ่าแมลง เครื่องสําอาง 
น้ํามันเครื่อง ภาชนะน้ํายาทําความ
สะอาดสุขภัณฑ์ ฯลฯ  

3. ขยะทั่วไป   เป็นขยะที่ไม่สามารถ
นํามารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยก
เป็นประเภทต่างๆ ได้ขยะทั้ง 3 
ประเภทข้างต้น ทําให้ต้องทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บขนไป
ทําลายหรือกําจัดต่อไป เช่น เศษกระจกแตก เปลือกลูก
อม ซองขนม ซองบะหมี่สําเร็จรูป ฯลฯ  



4. ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้  ขยะ
ประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนํามา
แปรรูปกลับมาใ ช้ใหม่ ได้  เ ป็นการ
ประหยัดพลังงานและทรัพยากร ได้แก่ 
แ ก้ว พลาสติก  กระดาษ กระป๋อง
อะลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก เศษผ้า ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 

 

คัดแยกขยะอย่างไรให้มีมูลค่า 

คัดแยกเศษแก้ว 

 

 

 

 

คัดแยกกระดาษ 
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