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อาเออหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
ประเภทของขยะ
ขยะมูลฝอยในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่
1. ขยะอินทรีย์

ภาพจาก ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลาย เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายหรือเน่า
เสียได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว เช่น เศษอาหาร เศษผัก-ผลไม้ ต้นหญ้า ใบไม้
และภาชนะที่ย่อยสลายเองได้ โดยเราสามารถนาขยะประเภทนี้ไปทาเป็น
น้าหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และใช้บารุงดินหรือบารุงต้นไม้ได้
ต่อไป ส่วนถังขยะไว้ทิ้งขยะย่อยสลาย คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีเขียว ที่มี
สัญลักษณ์สามเหลี่ยม มีรูปก้างปลาและเศษอาหารตรงกลาง
2. ขยะรีไซเคิล
ภาพจาก ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนามาแปรรูป แล้วนาไปใช้ประโยชน์
ใหม่ได้อีกครั้ง ส่วนมากจะเป็นสิ่งของเหลือใช้ หรือภาชนะบรรจุของ เช่น
แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋อง กล่อง ลัง โลหะ อะลูมิเนียม และยาง
รถยนต์ โดยเราสามารถนาขยะเหล่านี้ไปขายเป็นของเก่า ไปประยุกต์
เป็นของใช้ที่มีประโยชน์ หรือไม่ก็ส่งต่ อให้กับโครงการรีไซเคิลต่าง ๆ ได้
ส่ว นถังขยะที่รองรับขยะรีไซเคิล คือ ถังขยะหรือถุงขยะสี เหลื อง ที่มี
สัญลักษณ์ลูกศรหมุนวนกันเป็นทรงสามเหลี่ยม
3. ขยะอันตราย
ภาพจาก ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ เป็นขยะที่มีวัตถุอันตรายปนเปื้อนหรือ
ประกอบอยู่ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์ กระป๋อง
สเปรย์ และภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ไม่
ยากจากสั ญลั กษณ์ห รื อเครื่ องหมายเตือนที่มักจะติดอยู่บนฉลากว่า
สารมีพิษ สารไวไฟ สารกัดกร่อน อันตราย คาเตือน ข้อควรระวัง ห้าม
รับประทาน และห้ามเผา โดยเราสามารถนาขยะประเภทนี้ไปกาจัด
อย่างถูกต้องและปลอดภัยได้ ถ้าหากมีการเก็บแยกอย่างเหมาะสม อีก
ทั้งยังสามารถนาไปรีไซเคิลได้ด้วย ส่วนถังขยะที่รองรับขยะอันตราย
คือ ถังขยะหรือถุงขยะสีส้ม ที่มีสัญลักษณ์วงกลม พร้อมรูปลูกศรสีขาว
ชี้ลง และหัวกะโหลกกับกากบาทด้านใน

4. ขยะทั่วไป
ภาพจาก ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อย
สลายได้ยาก ไม่เหมาะจะนาไปรีไซเคิล แต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายเกินไป จึง
เรียกง่าย ๆ ว่า ขยะทั่ว ไป คือ ขยะทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือจากขยะย่อย
สลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายนั่นเอง เช่น โฟม ฟอยล์ ถุงพลาสติก
ซองอาหาร กระป๋องสี และแผ่นซีดี ซึ่งจาเป็นต้องแยกก่อนทิ้ง เพื่อจะได้
นาไปกาจัดอย่างถูกต้อง ส่วนถังขยะที่รองรับขยะทั่วไป คือ ถังขยะหรือถุง
ขยะสีน้าเงิน ที่มีสัญลักษณ์รูปคนกาลังทิ้งขยะลงในถัง

วิธีแยกขยะในบ้าน ขั้นตอนการคัดแยกขยะในบ้าน มีดังต่อไปนี้
1. แยกขยะทั้ง 4 ประเภทออกจากกัน โดยมีรายละเอียด คือ
- ขยะย่อยสลาย : ให้แยกระหว่างเศษอาหารกับเศษใบไม้ เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่าง โดยควรจัดเก็บใน
ภาชนะที่สามารถปิดได้
- ขยะรีไซเคิล : ให้แยกขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดออกจากกัน เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ และความง่ายในการ
นาไปขาย โดยขยะรีไซเคิลมีทั้งหมด 4 ชนิดหลัก ๆ ได้แก่
• กระดาษ : ควรแยกหนังสือพิมพ์ สมุด หนังสือ กล่อง ลัง และเศษกระดาษออกจากกัน แล้วมัดแต่ละชนิดไว้ให้
เรียบร้อย
• แก้ว:กาจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในออกให้หมดจากนั้นทาความสะอาดให้เอี่ยมแล้วเก็บรวมกันไว้ได้เลย
• พลาสติก : กาจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในออกให้หมด จากนั้นทาความสะอาดให้เอี่ยม แล้วทาให้แบนเพื่อเซฟพื้นที่
สุดท้ายก็เก็บโดยแยกระหว่างพลาสติกขุ่นและพลาสติกใส
• โลหะหรืออโลหะ : กาจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในออกให้หมด จากนั้นทาความสะอาดให้เอี่ยม แล้วทาให้แบนเพื่อเซฟ
พื้นที่ สุดท้ายก็เก็บรวมกันไว้ได้เลย
- ขยะอันตราย : ให้แยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น แล้วก็แยกชนิดของขยะอันตรายอีกทีด้วย อย่าเก็บ
ปนกันเด็ดขาด นอกจากนี้ควรใส่ไว้ในภาชนะที่แข็งแรง มิดชิด และไม่รั่วไหลด้วย
- ขยะทั่วไป : เก็บรวมกันไว้ได้เลย

2. นาขยะประเภทต่าง ๆ เก็บไว้ในถุงขยะหรือถังขยะที่แยกตามสีที่กาหนดอย่างเหมาะสม
3. เก็บถุงขยะหรือถังขยะทั้งหมดไว้ในบริเวณที่สะอาด สว่าง อากาศถ่ายเท ไม่ขวางทางเดิน และไม่ใกล้แหล่งอาหาร
4. แยกขยะอันตรายออกห่างจากขยะประเภทอื่น และควรดูแลการขนย้ายขยะประเภทนี้มากเป็นพิเศษ หรือทางที่ดี
จะนาไปทิ้งในสถานที่ที่รับเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะก็ได้
5. อย่าเก็บขยะที่เสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ หรือเสี่ยงเกิดการรั่วไหลเอาไว้ใกล้ตัวเป็นเวลานาน
6. ในกรณีที่ล้างทาความสะอาดขยะประเภทต่าง ๆ แล้วมีไขมันหรือน้ามันปนเปื้อน ควรกรองเศษตะกอนต่าง ๆ
เพื่อไม่ให้ไหลลงไปอุดตันในท่อระบายน้าสาธารณะ
7. หลีกเลี่ยงการเผาทาลายขยะโดยไม่จาเป็น เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
วิธีลดขยะในบ้าน
เราทุกคนสามารถลดปริมาณขยะในบ้านได้ง่าย ๆ ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตให้สอดคล้องตามหลัก 5R ซึ่งประกอบไปด้วย
R1 : Reduce
Reduce คือ การคิดก่อนใช้หรือการลดปริมาณขยะที่กาลังจะเกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟม
การใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดโต๊ะแทนกระดาษทิชชู การกินอาหารที่ร้าน
แทนการห่อกลับ รวมถึงการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ครั้งเดียว เช่น จานกระดาษ แก้วพลาสติก การหลีกเลี่ยงสารเคมีที่จะ
ก่อให้เกิดขยะอันตราย การเลือกสินค้าที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การไม่รับถุงเมื่อซื้อของเพียงไม่กี่ชิ้น และการใช้
ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมแทนการซื้อใหม่ด้วย
R2 : Reuse
Reuse คือ การนาของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้าให้คุ้มค่า ตัวอย่างเช่น การนาถุงพลาสติกไปใส่ขยะ การนาขวด พลาสติกไปทา
เป็นแจกัน การนาขวดแก้วเก่าไปใส่ของอยางอื่น การนาเศษผ้ามาเย็บรวมกันเป็นชิ้น การใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า การ
ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้าได้ การใช้ถ่านที่สามารถชาร์จได้ รวมถึงการใช้ของมือสองด้วย
R3 : Repair
Repair คือ การซ่อมของที่พังแล้วให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง แทนที่จะทิ้งเป็นขยะอย่างเปล่าประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวก
เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์ พัดลมต่าง ๆ หรือไม่เช่นนั้น พวกเฟอร์นิเจอร์ที่ชารุด ทรุดโทรม ก็สามารถตกแต่งใหม่ และนา
กลับมาใช้ได้อีกครั้งเหมือนกัน
R4 : Recycle
Recycle คือ การแปรรูปสิ่งของต่าง ๆ ให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยหลักการง่าย ๆ ให้เราเลือกใช้แต่
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และอะลูมิเนียม จากนั้นเวลาเก็บทิ้งก็คัดแยกออกต่างหาก
แล้วนาไปขายหรือบริจาค เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป
R5 : Reject
Reject คือ การงดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก ทาลายยาก นาไปรีไซเคิลยาก หรือพวกผลิตภัณฑ์ใช้ได้แค่ครั้งเดียว เช่น
โฟม แก้วพลาสติก แก้วกระดาษ เป็นต้น

