
ประชาสัมพ ันธ์ รณรงค์การคัดแยกขยะ 
เพ ื่อการลด  คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมลฝอยในชุมชนู  

   สถานการณ์ขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือน ในปัจจุบนัเร่ิมเป็นปัญหามากขึน้
เร่ือยๆ สืบเน่ืองจากจํานวนขยะท่ีมีมากขึน้ สาเหตปุระการหนึ่ง คือ ประชาชนยงัไม่มีการคดัแยกขยะก่อน
ทิง้ ทําให้ขยะท่ีจัดเก็บมีทัง้ขยะเปียก ขยะแห้ง หรือแม้แต่ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ แบตเตอร่ีมือ
ถือ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ผลจากการไม่คดัแยกขยะก่อนทิง้ ทําให้ขยะมีนํา้หนกัมาก โดยเฉพาะขยะเปียกท่ีมีนํ ้
ผสมอยู่  จากปัญหาดังกล่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาํบลเข ื่อน จึงมี
แนวคดิในการลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ด้วยการขอเช ิญชวนพี่น้องประชาชน
ได้ร่วมกันลดปริมาณขยะด้วยวิธ ีการคัดแยกขยะก่อนท ิง้ ซึ่งถือ ว่าเป็นอ ีกวิธ ีการหนึ่ งท ี่ประชาชน
สามารถมีส่วนในการลดค่าใช้ จ่ายในการจัดการขยะ ท่ีสําคญัคือ อบต. มีงบประมาณเหลือไว้ใช้ในการ
พฒันาคณุภาพชีวิตของพ่ีน้องชาวตําบลเข่ือนได้มากย่ิงขึน้อีกด้วยก่อนอ่ืนมาทําความรู้จกักันก่อนว่าขยะ
หลงัจากนํามารีไซเคลิได้  จะสามารถนําไปทําเป็นอะไรได้บ้าง 
  1. ขยะประเภท กระป๋องอลมิเนียมู  และกระป๋องเหล็ก 
       สามารถนําไปรีไซเคลิและผลติเป็นกระป๋องอลมูิเนียม กระป๋องเหลก็ ชิน้สว่นจกัรยานยนต์ 

และอปุกรณ์ก่อสร้าง ตู้ เย็น เคร่ืองซกัผ้าเป็นต้น 
  2. ขยะประเภทกระดาษหนังสือพมิพ์ นิตยสาร  กล่องกระดาษ  กล่องนม 
   สามารถนําไปทําเป็นกลอ่งกระดาษท่ีมีความแข็งแรง กระดาษทิชช ูเป็นตนั 
  3. เสือ้ผ้า 
   เป็นเสือ้ผ้ามือสอง 
  4. ขวดแก้วใส หรือสีชา 
       นําไปผลติขวดใหมไ่ด้ 
  5. ขวดแก้วสีอ ื่นๆ  
   นําไปผลติเป็นพืน้กระเบือ้ง 
  6. ขวดนํา้พลาสตกิ 
       นําไปผลติเป็นผ้าพลาสตกิได้ 
  7. พลาสตกิต่างๆ  
       นําไปผลติพลาสตกิท่ีใช้ในการก่อสร้าง หรือพลาสตกิท่ีใช้แล้วทิง้ หรือไมก็่ผลติเป็นปากกา 
  8. พลาสตกิท ี่ใช้เป็นบรรจุภณัฑ์ 
   นําไปผลติพลาสตกิท่ีใช้ในการก่อสร้าง หรือพลาสตกิท่ีใช้แล้วทิง้ หรือไมก็่ผลติเป็นปากกา 
สิ่งท ี่ควรระวังเกี่ยวกับการท ิง้ขยะ 



  การแยกขยะเป็นสิง่ท่ีควรให้การสนบัสนนุแตต้่องทําความเข้าใจระหวา่งผู้ ทิง้ขยะกบัผู้ เก็บขยะด้วย 
  1. การเก็บขยะท่ีรีไซเคลิได้นัน้จะเก็บเฉพาะขยะท่ีสะอาด  สว่นขยะท่ีสกปรกไมส่ามารถรีไซเคลิได้ 
เช่น ขยะสด ขยะท่ีสามารถเผาได้ ขยะท่ีไมส่ามารถเผาได้ควรจะแยกสีถงุบรรจขุยะให้ชดัเจน 
  2. ขยะ ท่ีรีไซเคลิได้นัน้จะนําไปผลติเป็นผลติภณัฑ์นํากลบัมาใช้ใหม ่ดงันัน้ไมค่วรทิง้ขยะท่ีจะนํามา     
รีไซเคลิได้ปะปนกนั แยกถงุทิง้และแสดงหน้าถงุบรรจใุห้ชดัเจนวา่เป็นขยะแบบไหน 
  3. ควรจะแยกวนัเก็บขยะให้ชดัเจนวา่วนัไหนจะเก็บขยะประเภทใด 
วิธ ีการแยกขยะ 
  1. กระป๋อง 
  กระป๋องควรจะแยกประเภทวา่เป็นอลมูิเนียมหรือวา่เหลก็และควรล้างทําความสะอาดภายในให้
เรียบร้อยก่อน 
  2. กระดาษ 
  กระดาษจะแยกเป็น 4 ประเภทหลกัๆคือ 
    2.1 กระดาษหนงัสือพิมพ์และใบปลวิ 
   2.2 นิตยสาร 
   2.3 กลอ่งกระดาษ  ควรแยกเอาสว่นท่ีเป็นโลหะออกให้หมด เชน่ แม๊กเย็บกลอ่ง 
   2.4 กลอ่งนม  ควรคล่ีออกและล้างให้สะอาดก่อนทิง้ 
  3. เสือ้ผ้า 
  เสือ้ผ้าท่ีจะนําไปรีไซเคลิ ควรเป็นเสือ้ผ้าท่ีไมส่กปรก แคมี่รอยขาดนิดหน่อยหรือเป็นรู กระดมุหลดุ
เป็นตนั 
  4. ขวด 
  ขวดควรแยกเป็นขวดใส ขวดสีชา และขวดสีอ่ืนๆ และควรล้างทําความสะอาดก่อนนํามาสง่ควรแยก
ฝาท่ีเป็นโลหะทิง้ไปกบัขยะท่ีไม่สามารถเผาได้ ฝาพลาสติกทิง้ไปกบัขวดพลาสติก ส่วนขวดท่ีแตกแล้วทิง้ไป
กบัขยะท่ีไมส่ามารถเผาได้ 
  5. พลาสตกิต่างๆ  
      ขวด พลาสตกิควรจะล้างทําความสะอาดก่อนทิง้พลาสตกิบรรจภุณัฑ์ เฉพาะสีขาวควรล้างทําความ
สะอาดก่อนทิง้ถงุพลาสตกิ ขวดพลาสตกิ ควรล้างทําความสะอาดก่อนทิง้ 

 

ขยะอื่นๆ  ที่ต้องผ่านกระบวนการก่อนนํากลับมาใช้ และที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้ 
  1. ขยะที่สามารถเผาได้ 



  เป็นประเภทขยะสด ขยะท่ีไม่สามารถนําไปรีไซเคิลได้ เช่น ของเลน่ ตุ๊กตา หนงัสตัว์ ผ้า แต่ควรแยก
สว่นท่ีเป็นโลหะออกเสียก่อนขยะสด ควรรีดนํา้ออกให้เหลือน้อยท่ีสดุและพนัด้วยกระดาษหนงัสือพิมพ์ไมค่ว
ใสถ่งุพลาสตกิแล้วนํามาทิง้ผ้าอ้อมท่ีใช้แล้วควรห่อด้วยกระดาษหนงัสือพิมพ์ก่อนนํามาทิง้ 
  2. ขยะที่ไม่สามารถเผาได้ 
  แก้ว โลหะ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ เตารีด หม้อตมันํา้ ท่ิปิง้ขนมปัง ท่ีเป่าผม  โทรทศัน์ ตู้ เยน็ 

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซกัผ้า วทิย ุเป็นตนั ข้อควรระวงั   แก้ว มีด ของมีคมควรห่อด้วยกระดาษ

หนงัสือพมิพ์ก่อนทิง้  กระป๋องสเปรย์ควรเจาะรู 2 รูก่อนนํามาทิง้ 
  3. ขยะที่มีขนาดใหญ่ 
  เฟอร์นิเจอร์  เคร่ืองเสียง จกัรยานยนต์เป็นตนั 
  4. ขยะเป็นพษิ 
  ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟา้ ควรใสถ่งุพลาสตกิก่อนนํามาทิง้ ถ้าหลอดแตกให้ทิง้เป็นขยะเผาไมไ่ด้ 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพอันเกิดจากขยะพษิประเภทต่าง ๆ  
  ประเภทของสาร ผลติภณัฑ์ท่ีพบ ผลตอ่สขุภาพ 
  1. สารปรอท 
  หลอดฟลอูอเรสเซนต์ ปวดศรีษะ งว่งนอน ออ่นเพลียหลอดนีออน ซมึเซา อารมณ์แปรปรวน จิตใจไม่
สงบกระจกสอ่งหน้า ประสาทหลอน สมองสบัสน สมองอกัเสบ 
  2. สารตะกั่ว 
  แบตเตอร่ีรถยนต์ ปวดศรีษะ ออ่นเพลีย ซดีลง ปวดหลงั ยาฆา่แมลง ยาปราบศตัรูพืช ปวดเม่ือยตาม
กล้ามเนือ้ มีอาการทางสมองตะกอนสี หมกึพิมพ์ ฯลฯ ทําให้ความจําเส่ือม ชกักระตกุและหมดสตลิง 
  3. สารแมงกานีส 
  ถ่านไฟฉาย ตะกอนสี ปวดศรีษะ งว่งนอน จิตใจไมส่งบเคร่ืองเคลือบดนิเผา ประสาทหลอน เกิด
ตะคริวท่ีแขน ชา สมองสบัสน สมองอกัเสบ 
  4. สารแคดเมียม 
  ถ่านนาฬกาควอตซ์ิ  ทําให้เกิดโรคอิไต-อิไต อาการปวดในกระดกู 
  5. สารฟอสฟอรัส 
  ยาเบ่ือหน ูตะกอนสี ฯลฯ เหงือกบวม เยือ้บปุากอกัเสบ 
  6. สารเคมี 
  สเปรย์ ยาย้อมผม ยาทาเลบ็ เกิดการระคายเคืองตอ่ผิวหนงัประเภทอ่ืน ๆ ยาล้างเลบ็ ยาฆา่แมลง 
และเย่ือบทุางเดนิหายใจ ปวดศรีษะยารักษาโรค ยากําจดัวชัพืช หายใจขดั เป็นลม ฯลฯ 



ขัน้ตอนการแยกขยะอย่างง่ายแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
  1) ขยะเศษอาหาร พืช ผกั ผลไม้ หรือท่ีแตเ่ดมิเรียกวา่ ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร พืช ผกั เปลือก 
ผลไม้ อินทรียวตัถท่ีุยอ่ยสลายเน่าเป่ือยงา่ย มีความชืน้สงูและสง่กลิน่เหม็นได้รวดเร็ว 
  2) ขยะ ยงัใช้ได้หรือเรียกว่าขยะรีไซเคิล หรือท่ี แต่เดิมเรียกว่า ขยะแห้ง ได้แก่ พวก แก้ว กระดาษ 
โลหะ พลาสตกิ เศษผ้า ฯลฯ ซึง่เราสามารถเลือกวสัดท่ีุยงัมีประโยชน์กลบัมาใช้ใหมไ่ด้อีก 
  3) ขยะ ท่ีมีพิษภยัอนัตรายซึง่เกิดจากบ้านเรือน ได้ตัง้ถงัสีเทาฝาสีส้ม ไว้สําหรับให้ประชาชนนําขยะ 
ท่ีพิษภยัอนัตรายซึง่เกิดจากบ้านเรือนมาทิง้ โดยตัง้ไว้ตามสถานีบริการนํา้มนั และสถานท่ีอ่ืน ๆ ซึง่ขยะพวกนี ้
ได้แก่ หลอดไฟ และหลอดฟลอูอเรสเซนต์ท่ีเสียแล้ว แบตเตอร่ีรถยนต์ และถ่านไฟฉายท่ีหมดอาย ุกระป๋องยา
ฆ่าแมลง และยาปราบศตัรูพืช ภาชนะใส่แลกเกอร์ และทินเนอร์ ภาชนะใส่นํา้มนัเคร่ือง และนํา้มนัเบรก นํ ้
ทําความสะอาดสขุภณัฑ์ ยารักษาโรค ท่ีเส่ือมคณุภาพ ฯลฯ  
วิธ ีการลดขยะได้ด้วย 4 Rs 
  “ปัญหาขยะจะหมดไปด้วยจิตสํานกึไทยรีไซเคลิ” 
  1. Reduce ลด การใช้ ลดการบริโภคสนิค้าท่ีฟุ่ มเฟือย ใช้อยา่งประหยดั และใช้เท่าท่ีจําเป็น 
เช่น ทําอาหารให้พอดีรับประทาน เลือกซือ้สนิค้าท่ีไมบ่รรจหุ่อหลายชัน้ ใช้ผ้าเช็ดหน้า แทนกระดาษทิชช ูพก
ถงุผ้าไปตลาด 
  2. Repair การซอ่มแซม การซอ่มแซมวสัดสุิง่ของท่ีชํารุด ให้อยูใ่นสภาพท่ีดีใช้งานได้นาน ไม่
ต้องทิง้เป็นขยะหรือต้องสิน้เปลืองซือ้ใหม ่
  3. Reuse การใช้ซํา้ การนําสิง่ของท่ีใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มคา่ เช่น ขวดแก้วนําไปล้างไว้ใส
นํา้ด่ืม 
  4. Recycle การ นํากลบัมาใช้ใหม ่การนําขยะมาแปรรูป เพ่ือนํากลบัมาใช่ใหมทํ่าให้ไมต้่องนํา
ทรัพยากรธรรมชาตมิาผลติสิง่ของตา่ง ๆ แตใ่ช้ขยะเป็นวตัถดุบิทดแทนในการผลติสิง่ของตา่ง ๆ 
แนวทางการใช้ประโยชน์จากวัสดุรีไซเคลิ 
  โดย ทั่วไปการแยกขยะท่ีเกิดขึน้จากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน โรงเรียน ตลาด

โรงพยาบาล ห้างสรรพสนิค้า และสถานท่ีอ่ืน ๆ นัน้แยกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
  1. ขยะเศษอาหาร แยกเพ่ือนําไปกําจดัโดยวิธีปุ๋ ยหมกั 
  2. ขยะ ยงัใช้ได้ หรือขยะรีไซเคิลแยกเพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม่ ใช้ซํา้ โดยการนํากลบัเข้าสูข่บวนการนํ
กลบัมาใช้ใหม่ การนํากลบัมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล คือ การนําขยะหรือวสัดท่ีุใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการผลิต

เป็นสินค้าใหม่ โดยโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่มีขบวนการผลิต 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ การรวบรวม การแยกวสัดแุต่
ละชนิดออกจากกัน การผลิตหรือปรับปรุง และสดุท้าย การนํามาใช้ประโยชน์ โดยในส่วนของขัน้ตอนการ
ผลติ นัน้วสัดพุวกแก้ว กระดาษ พลาสตกิ และโลหะ จะผา่นกรรมวิธีการผลติท่ีแตกตา่งกนั 



  3. ขยะพิษ แยกเพ่ือรวบรวมส่งกําจดัด้วยวิธีท่ีเหมาะสม อาจใช้ได้ทัง้วิธีการฝังกลบโดยวิธีพิเศษ 
และการเผาหลงั จากวสัดผุา่นกระบวนการผลติ จะได้เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ จากนัน้จึงเข้าสูข่ัน้ตอนการนําไปใช้
ประโยชน์ตอ่ไป โดยจะพบสญัลกัษณ์รีไซเคลิ ปรากฏอยูบ่นผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากวสัดรีุไซเคลิทกุชิน้ 
การนาํกลบัมาใชใ้หม่ การ นาํขยะมาแปรรูป เพ่ือนาํกลบัมาใชใหมทาํใหไ้มตอ้งนาํทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตสิงของตาง่ ่ ่ ่่  ๆ แตใชข้ยะเป็นวตัถุดิบ่

ทดแทนในการผลิตสิงของตาง่ ่  ๆ 

 

http://%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/
http://%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/

