คู่มือการปฏิบัติงาน
การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

โดย
นางวิมลรัตน์ สุวรรณวงศ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คานา
สืบเนื่องจากปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย เป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้ งทางตรงและทางอ้อม เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันจั ดการโดยการลด
คัดแยก และนาขยะมูลฝอยกลับ มาใช้ป ระโยชน์ให้ มากที่สุด อันจะส่ งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงในภาพ
รวมของประเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการ
สถานศึกษาในสังกัด ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอยของสถานศึกษาในสังกัด จึงได้จัดทาคู่มือการลด
คัดแยกและใช้ป ระโยชน์ ขยะมูล ฝอย เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการลด คัดแยกและการนา
ขยะมูลฝอยกลั บมาใช้ประโยชน์เพื่อมุ่งสู่ เป้าหมายในการลดปริมาณขยะมูลฝอย
หวังเป็ น อย่ า งยิ่ งว่า คู่มื อ ฉบั บนี้จะเป็นประโยชน์ใ นการดาเนิน การจัด การขยะมูล ฝอยอันจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากขยะมูลฝอยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
มีนาคม ๒๕๖๒

วิธีช่วยลดปริมาณขยะได้ด้วยแนวคิด ๕R
R๑ (REDUCE)
เป็นการลดปริมาณขยะที่อาจเกิดขึ้น เช่น การลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ โดยเลือกใช้สินค้าที่ บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แทนขนาดเล็กการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
R๒ (REUSE)
เป็นการนามาใช้ใหม่หรือเป็นการใช้ซ้า เช่น นาขวดกาแฟมาใส่นาตาล
้
การใช้กระดาษพิมพ์ทั้ง
สองหน้า ซึ่งเป็นการพยายามใช้ส่ิงของต่าง ๆ หลาย ๆ ครั้ง ก่อนที่จะทิ้งหรือเลือกใช้ของใหม่
R๓ (REPAIR)
เป็นการนามาแก้ไข นาวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ชารุดเสียหายมาซ่อมใช้ใหม่ ก่อนที่จะทิ้งเป็นขยะ
R๔ (RECYCLE)
การหมุนเวียนกลับมาใช้ นาขยะมาแปรรูป ตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อนากลับมาใช้ใหม่
R๕ (REJECT)
การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทาลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น โฟม ปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ย่อยสลายยาก
ประเภทขยะมูลฝอย และการคัดแยก
โดยทั่วไปแล้วขยะแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
๑. ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ เร็ว สามารถนามา
หมักทาปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหารใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซาก
หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลาย คือ ถังสีเขียว
๒. ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ
อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่ม เป็นต้น

ถังรองรับมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล) คือ ถังสีเหลือง

๓. ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล
และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนมถุงพลาสติกบรรจุผงซั กฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกสาหรับ
บรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น

ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป คือ ถังสีน้าเงิน
๔. ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้
๑. วัตถุระเบิดได้
๒. วัตถุไวไฟ
๓. วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
๔. วัตถุมีพิษ
๕. วัตถุที่ทาให้เกิดโรค
๖. วัตถุกัมมันตรังสี
๗. วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
๘. วัตถุกัดกร่อน
๙. วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
๑๐. วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรืออาจทาให้เกิดอันตราย
แก่บุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพท์
เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกาจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี
เป็นต้น
วิธีง่าย ๆ ที่บ่ งชี้ว่าผลิตภัณฑ์หรือภาชนะเป็นขยะอันตราย
 สังเกตฉลาก หรือ ภาพสัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุ เช่น
สารไวไฟ จะพบเห็นบนภาชนะที่บรรจุก๊าซหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง
ทินเนอร์ ผงกามะถัน

สารมีพิษ จะพบเห็นบนภาชนะบรรจุประเภทน้ายาล้างห้องน้า
สารฆ่าแมลง สารปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนต์

สารกัดกร่อน จะพบเห็นบนภาชนะบรรจุนากรด
้
ในแบตเตอรี่รถยนต์ หรือภาชนะบรรจุนายาท
้ าความสะอาด

 สังเกต คาเตือนที่ระบุอยู่ข้างภาชนะบรรจุ เช่น ห้ามรับประทาน ห้ามเผา อันตราย
DANGER, TOXIC, CORROSIVE, และ FLAMMABLE เป็นต้น

ถังรองรับมูลฝอยอันตราย คือ ถังสีส้ม หรือถังสีเทาฝาส้ม

ประเภท
ขยะอินทรีย์/ขยะย่อยสลาย

ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย (ขยะพิษ)

วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย
วิธีคัดแยก
การนาไปใช้ประโยชน์
- คัดแยกอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ออก - รวบรวมเศษอาหารไว้เลี้ยงสัตว์
จากขยะอื่น ๆ
- นาเศษผักผลไม้และเศษอาหาร
- จัดหาภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อแยก
ไปทาขยะหอมหรือน้าหมัก
เศษอาหาร ผัก ผลไม้
จุลินทรีย์ (EM)
- เศษใบไม้กิ่งไม้ ผสมกับกากที่ได้
จากการทาขยะหอมกลายเป็น
ปุ๋ยหมักอินทรีย์
- แยกขยะรีไซเคิลที่ขายได้แต่ละ - รวบรวมมาเข้ากิจกรรมของ
ประเภทให้เป็นระเบียบ เพื่อ
ชุมชน เช่น ธนาคารขยะแลก
สะดวกในการหยิบใช้ หรือ
เป็นเงิน ทุน
จาหน่าย
- ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ เช่น นาถุงนมมาทา
เหรียญโปรยทาน นาถุงนมมา
ประดิษฐ์ดอกไม้
- นาขวดน้าพลาสติกมาประดิษฐ์
เป็นกระถางต้นไม้ ประดิษฐ์เป็น
กระป๋องใส่ดินสอ เป็นต้น
- แยกขยะอันตราย ออกจากขยะ - ขยะอันตรายบางประเภท
อื่น ๆ โดยในการคัดแยกต้อง
สามารถนากลับมาแปรรูปใช้ใหม่
ระวังไม่ให้ขยะอันตรายแตกหัก
ได้ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์
หรือสารเคมีที่บรรจุอยู่เข้าสู่
แบบตรง แบตเตอรี่โทรศัพท์
ร่างกาย
เคลื่อนที่ ถ่านชาร์จ เป็นต้น

แต่ปัจจุบันไม่มีมูลค่าพอที่จะ
ขายได้

แยกขยะวันนี้

เพื่อสิ่งแวดล้ อมที่ดีในวันข้างหน้า

