
ขยะเกิดขึ้นทุกวัน ตามปริมาณการบริโภค 
หากก าจัดผิดวิธีก็จะสร้างปัญหาตามมาอีกมากมาย 
ซ่ึงทุกคนช่วยกันได้เพียงปรับพฤติกรรมลดการใช้  
น ากลับมาใช้ซ้ า ใช้ใหม่ และการน าขยะไปเปลี่ยน 
เป็นพลังงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก าจัด
ขยะให้เหลือน้อยที่สุด 

 
จากการส ารวจข้อมูลสถานการณ์มลพิษของ

ไทยปี  2561 พบว่า  คนไทยทิ้ งขยะเฉลี่ย  1.15 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และดูเหมือนว่าตั้งแต่ปี 2555 
เป็นต้นมา มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงที่ผ่านมาทาง
ภาครัฐก็ไม่นิ่งนอนใจ และพยายามหาทางแก้ไขผ่าน
นโยบายต่าง ๆ เช่น จัดท า Roadmap การจัดการ
ขยะพลาสติก  เพื่ อมุ่ งสู่  Zero Waste รวมทั้ ง
เห็นชอบกับ 4 แผนจัดการปัญหาวิกฤตขยะจาก
ภาคเอกชน ซ่ึงประกอบด้วย การยกเครื่องโครงสร้าง
พื้นฐานรองรับการบริหารจัดการขยะ ผลักดัน    
ภ า ค ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร รี ไ ซ เ คิ ล        
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน และบังคับใช้
กฎหมายและบทลงโทษอย่างจริงจัง พร้อมทั้ ง          
มีการผลักดันให้นโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นจริงอีกด้วย 
นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลด
และก าจัดขยะด้วยวธิีที่ถกูต้องตามหลัก 3R อีกทั้งยัง
สนับสนุนโครงการการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ เพื่อลด
ปริมาณขยะและมีผลพลอยได้เป็นพลังงานกลับมาใช้
ประโยชน์ 

 
ท าไมต้องแยกขยะ ในเมื่อสุดท้ายก็เอาไปเท

รวมกันอยู่ดี ? นี่คือค าถามที่หลายคนเคยสงสัย และ
สุดท้ายก็จบด้วยการรวมขยะทุกชนิดทิ้งลงในถังใบ
เดียวกัน ทั้งยังเป็นสาเหตุที่ท าให้มีปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วย เพราะไม่สามารถน ากลับเข้าสู่

กระบวนการรีไซเคิลได้ ซ่ึงจริง ๆ แล้วหากช่วยกัน
คัดแยกตั้งแต่ในบ้านของตัวเองก่อนส่งต่อให้คนเก็บ
ขยะ จะช่วยลดภาระ ไม่ต้องเสียเวลาคัดแยก และ
ท าให้การก าจัดขยะที่ปลายทางสามารถน าไป         
รีไซเคิลได้ทันที ที่ส าคัญคือ ช่วยลดปริมาณขยะ       
ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนทัศนียภาพ
บ้านเมืองให้น่ามองยิ่งขึ้น 

ส าหรับวิธีการแยกขยะให้ถูกต้องเป็นวิธีง่าย ๆ 
ที่ทุกคนสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้ โดยทิ้งขยะตาม
สีถังขยะ 4  ประเภท ได้แก่ ถังขยะสีเขียว ถังขยะ   
สีเหลือง ถังขยะสีน้ าเงิน และถังขยะสีแดง นั่นเอง 

 
หลายคนอาจจะมองว่า “ขยะ” เป็นสิ่งไร้ค่า 

แต่ในความจริงแล้ว เราสามารถเปลี่ยน ให้เป็นของมี
ค่าได้ เริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิด ลดการใช้ ใช้ซ้ า 
น ากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงก่อนทิ้งควรมีการคัดแยก
ตามประเภทขยะ เพื่อน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
อื่น ๆ เช่น ท าปุ๋ยหมัก น าไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 
เพื่อ ให้การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลที่สุด ทั้งนี้ หากทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน
เชื่อว่า การจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) 
ในไทยไม่ไกลเกินเอื้อม และปัญหานี้จะหมดไป
แน่นอน แล้วเราจะเปลี่ยนขยะหรือสิ่งของเหลือใช้ให้
มีค่าได้อย่างไร เรามี 4 ค าแนะน าง่าย ๆ มาฝากดังนี้ 
1. Reduce : ลดการใช้ 

 
Reduce เป็นวิธีลดการใช้ เพื่อให้เกิดขยะ

น้อยที่สุด มีหลักง่าย ๆ เลยคือ คิดก่อนซ้ือ และ     
ลดการใช้ให้เหลือเท่าที่จ าเป็น เช่น เตรียมแก้ว
ส่วนตัวไปที่ร้านกาแฟ พกถุงผ้าติดตัวเผื่อเวลาไป
ตลาด ร้านสะดวกซ้ือ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมถึง
น าภาชนะจากบ้านไปใส่อาหารเวลาซ้ือกลับบ้าน

หรือทานอาหารที่ร้านไม่หมด เพียงเท่านี้ก็เท่ากับ 
ลดขยะลงได้ รวมถึงการลดผลกระทบจากของเหลือ
ใช้ที่ก าลังจะกลายเป็นขยะ เช่น การไม่ใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติก กล่องโฟม เนื่องจาก ถุงพลาสติก ใช้เวลา
ย่อยสลาย 450 ปี ส่วนโฟมไม่สามารถย่อยสลายเอง
ตามธรรมชาติได้ หากก าจัดด้วยการเผาท าลายก็จะ
ก่อให้เกิดก๊าซสไตรีน (Styrene) หรือสารไดออกซิน 
(Dioxins) ที่ เ ป็ นอั นตรายต่ อสุ ขภ าพ  รวมถึ ง
สิ่งแวดล้อม 
2. Reuse : การใช้ซ ้า 

 
Reuse คือ การน าบรรจุภัณฑ์เดิมกลับมาใช้

ซ้ าได้หลาย ๆ ครั้ง หลีกเลี่ยงการใช้สินค้าหรือบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกประเภท Single Use หรือใช้ครั้ง
เดียวแล้วทิ้ง เช่น การใช้ขวดแก้วแทนพลาสติกที่
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง  รวมถึง       
การใช้ถุงผ้า ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในแง่ของ 
การน ากลับมาใช้ ซ้ า  เพราะผลการวิ จั ย จาก 
Environment Agency 2006 ระบุว่า เราต้องใช้
ถุงพลาสติกซ้ าประมาณ 133-393 ครั้ง ถึงจะคุ้มค่า
เท่ากับการใช้ถุงผ้า 1 ครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น ถุงผ้าที่ท า
จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ถุงผ้าฝ้าย ถุงผ้าแคนวาส   
ถุงผ้ากระสอบ สามารถย่อยสลายได้ง่าย ต่างจาก
ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากและใช้เวลานานเป็นร้อยปี 

นอกจากนี้ เรายังสามารถน าของเก่าที่ไม่ใช้
แล้วส่งต่อให้กับองค์กรหรือคนที่ต้องการน าไปใช้ต่อ 
นอกจากจะเป็นการเคลียร์บ้านของเราให้สะอาด 
เป็นระเบียบแล้ว ยังสร้างความสุขทั้งผู้ให้ได้อิ่มเอม
ใจไปกับการช่วยเหลือ ส่วนผู้รับเองก็ได้รับในสิ่งที่
ต้องการ ช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น แถมยังลด
ผลกระทบมลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 



และก๊าซมีเทน จากการก าจัดขยะ สาเหตุที่ท าให้เกิด
ภาวะโลกร้อนด้วย 
3. Recycle : น้ากลับมาใช้ใหม่ 

 
Recycle คือ การน ากลับมาใช้ใหม่โดยการแปรรูป 

หรือการน าวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งาน 
หรือเมื่อเราไม่ต้องการใช้แล้วไปขายให้กับร้านรับซ้ือของ
เก่า หรือรถเก็บขยะที่มีการคัดแยก เพื่อส่งกลับเข้าสู่
กระบวนการผลิต แปรรูปกลับเป็นสินค้าใหม่มาขายหรือ
ใช้ได้อีก นอกจากนี้ยังรวมถึงการก าจัดขยะอินทรีย์ เช่น    
เศษอาหาร ซ่ึงเป็นประเภทขยะที่มีความชื้นสูง ควรแยก
ทิ้ง เพราะสามารถน าไปท าปุ๋ยหมักบ ารุงดินต่อได้ 

ทั้งนี้ในส่วนของขวดพลาสติก ที่เรามักจะพบ
หรือใช้บ่อยๆ ก็สามารถน าไปรีไซเคิลเป็นของใช้ใน
บ้านได้ง่าย ๆ นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว 
ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตได้อีกด้วย 
4. Energy Recover : เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน 

 
แม้จะมีการลดการใช้ ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่

ตั้งแต่ต้นทางไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังเหลือขยะตกค้าง
จ านวนมากที่ให้ต้องมาจัดการ โดยกรมควบคุม
มลพิษปี 2561 พบว่ายังมีขยะตกค้างมากถึง 7.36 ล้านตัน 
และมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ        
จึงท าให้ยังพบปัญหาขยะในประเทศไทยที่แก้ไข    
ไม่หมด จนกว่ าจะหาทางจัดการขยะได้ เต็ ม
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จากจุดนี้เองที่ท าให้เกิด 
Energy Recovery หรือ Waste to Energy     

การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ทางออกที่ดีในการลด
ปริมาณขยะอย่างยั่งยืน มีผลพลอยได้เป็นพลังงาน
กลับมาใช้ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ส าหรับการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานมีหลายวธิี
ด้วยกัน เช่น การน ามารีไซเคิล การท าปุ๋ยหมัก       
การน า เอาก๊าซที่ เกิดในหลุมฝังกลบมาใช้ เป็น
เชื้ อ เพลิ งผลิ ตพลั ง งานไฟฟ้ า  หรือน า ไป เข้ า
กระบวนการทางความร้อนหรือการเผา ซ่ึงเราเรียก
ง่าย ๆ ว่า เตาเผาขยะ เมื่อขยะผ่านการเผาแล้ว     
ก็เกิดพลังงานความร้อน ซ่ึงแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า 
นี่จึงเป็นที่มาของค าว่า "โรงไฟฟ้าขยะ" นั่นเอง 

ทั้งนี้  ในส่วนของต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น 
สวีเดน เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย และ
เกาหลีใต้ มีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ เพื่อน าขยะมา
ผลิตเป็นพลังงาน รวมถึงมีการจัดการขยะได้ดีเยี่ยม 
และประสบความส าเร็จในด้านการจัดการขยะ 
เพราะภาครัฐ เอกชน และประชาชนในประเทศ ให้
ความร่วมมือร่วมใจแก้ ไขปัญหาขยะ ส่งผลให้
กลายเป็นเมืองสะอาด สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
เข้าประเทศได้มาก ในขณะเดียวกันแม้บางประเทศ
จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจ านวนมาก แต่ก็ไม่
มีปัญหาขยะล้นเมือง เพราะมีการตั้งถังขยะให้แยก
ตามประเภทในสถานที่สาธารณะ รวมถึงการสร้าง

แรงจูงใจด้วยโครงการให้น าขยะมาแลกเป็นเงิน  
ส่วนขยะที่เหลือก็น ามาปรับเปลี่ยนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้ามาใช้ 

 
นี่ คื อส่ วนหนึ่ งของการลดปริมาณขยะ       

ด้วยหลัก 3R นั่นก็คือ Reduce (ลดการใช้) Reuse 
(น ากลับมาใช้ซ้ า) และ Recycle (การน ามาแปรรูป
ใช้ใหม่) รวมถึง Waste to Energy (น าขยะไปผลิต
เป็นพลังงานไฟฟ้า) เพื่อน าขยะกลับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเหลือขยะน้อยที่สุด ซ่ึงหาก
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกคนร่วมมือ-ร่วมใจ
กันท า ก็จะท าให้ประเทศไทยกลายเป็นเมืองที่
สะอาด สวยงาม และน่าอยู่มากขึ้นได้อย่างแน่นอน 
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