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บทความปากิิณกะ

How to
แยกขยะง่่าย ๆ ที่่�บ้้าน

ผู้้�เขีียน: ผศ.ทญ.ดร.พิิไลพร วิิวััฒน์์บุุตรสิิริิ

ทราบหรืือไม่่ว่า่ ในหนึ่่ง� วัันเราสร้้างขยะจำำ�นวนเท่่าไหร่่
ในปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมา ปริิมาณขยะมููลฝอยที่่เ� กิิดขึ้้น� ในประเทศไทย
รวมทั้้�งสิ้้�น 24.98 ล้้านตััน หรืือประมาณ 68,000 ตัันต่่อวััน
เมื่่อ� เทีียบกัับประชากร 66.17 ล้้านคน ประเมิินคร่่าว ๆ ได้้ว่า่ เรา
สร้้างขยะกัันคนละ 377 กิิโลกรััมต่่อปีี หรืือคนละมากกว่่า 1 กิิโลกรััม
ต่่อวััน แล้้วขยะมากมายเหล่่านี้้มั� นั มีีปลายทางอย่่างไร มัันถููกกำำ�จัดั
ให้้หายไปจากโลกนี้้�ได้้อย่่างไรกััน ขยะทุุกชิ้้น� ไม่่ได้้มีปี ลายทางใน
การกำำ�จัดั เหมืือนกััน สิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งคำำ�นึงึ ถึึงเมื่่อ� เราต้้องการกำำ�จัดั ขยะ
สัักชิ้้�นหนึ่่�งให้้หายไปอย่่างถููกวิิธีีและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมคืือ
ต้้องทราบว่่า ขยะชิ้้�นนั้้�นมัันคืืออะไร ทำำ�มาจากวััสดุุใด สามารถ
ย่่อยสลายได้้หรืือไม่่ นำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้หรืือไม่่ เพื่่�อจะได้้ทำำ�ให้้มััน
หายไปจากโลกใบนี้้�อย่่างถููกต้้อง
หลายคนคุ้้�นชิินกัับคำำ�ว่า่ “ขยะเปีียก” และ “ขยะแห้้ง”
โดยขยะเปีียกหมายถึึงขยะที่่�ย่่อยสลายได้้ เช่่น เศษอาหาร
เปลืือกผััก ผลไม้้ ส่่วนขยะแห้้งหมายถึึงขยะย่่อยสลายได้้ยากและ
ไม่่มีคี วามเปีียกจากเศษอาหารมาเจืือปน เช่่น กระดาษ กระป๋๋อง
แก้้ว พลาสติิก แต่่ภายในขยะแห้้งพวกนี้้ก็� มี็ ทั้้ี ง� สิ่่ง� ที่่ย่� อ่ ยสลายได้้เอง
ตามธรรมชาติิและสิ่่�งที่่�ไม่่สามารถย่่อยสลายได้้ จึึงมัักไม่่ค่่อย
พบเห็็นการแยกขยะแบบนี้้�เท่่าไหร่่นัักในปััจจุุบััน แต่่จะพบเห็็น
การแยกขยะเป็็น “ขยะทั่่ว� ไป” และ “ขยะรีีไซเคิิล” โดยขยะทั่่ว� ไป
ก็็คืือขยะเปีียก ส่่วนขยะรีีไซเคิิลก็็คืือขยะแห้้ง แต่่สิ่่�งที่่�เรามัักพบ
เห็็นคืือขยะในถัังทั้้�ง 2 ใบก็็หน้้าตาคล้้าย ๆ กััน เพราะคนทิ้้�ง
ส่่วนหนึ่่�งไม่่สนใจในการแยกขยะ เห็็นถัังขยะวางอยู่่�ก็ทิ้้็ ง� เลยโดย
ไม่่มองว่่าถัังเขีียนว่่าอะไรและอีีกหลายคนคิิดว่่าทิ้้ง� แยกไป คนเก็็บ
ก็็เอาไปรวมกัันอยู่่�ดีี ซึ่่ง� เป็็นความคิิดที่่ไ� ม่่ถููกต้้อง พนัักงานเก็็บขยะ
ของ กทม.ที่่�เราคิิดว่่าเก็็บขยะรวมกัันขึ้้น� รถขยะไปนั้้น� จริิง ๆ แล้้ว
จะมีีการแยกขยะที่่�รีีไซเคิิลออกมา บางครั้้�งการแยกไม่่สามารถ
ทำำ�ได้้ที่่จุ� ดุ เก็็บขยะพนัักงานเก็็บขยะก็็จะนำำ�ไปแยกในตำำ�แหน่่งที่่�
ห่่างออกไปที่่�สามารถจอดรถได้้สะดวกและไม่่รบกวนผู้้�คน
การกำำ�จัดั ขยะทั่่ว� ไปทำำ�ได้้โดยการฝัังกลบเป็็นส่่วนใหญ่่
บางส่่วนจะอาจถููกนำำ�ไปเผาเป็็นพลัังงานไฟฟ้้าแต่่ก็็ยัังเป็็นส่่วน
น้้อยมาก ส่่วนขยะในถัังขยะรีีไซเคิิลนั้้น� ถ้้าเราดููกัันดีี ๆ จะสามารถ
แยกออกเป็็นขยะที่่�สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้โดยง่่าย เช่่น ขวด
พลาสติิก กระป๋๋อง แก้้ว ซึ่่�งเมื่่�อถููกคััดแยกแล้้วจะสามารถนำำ�ไป
ขายให้้ซาเล้้งหรืือร้้านรัับซื้้อ� ของเก่่าเพื่่�อนำำ�ไปส่่งต่่อให้้โรงงานเพื่่�อ
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รีีไซเคิิลต่่อไป แต่่ยังั มีีขยะอีีกหลายชนิิดในถัังขยะรีีไซเคิิลที่่�นำ�ำ ไป
รีีไซเคิิลได้้ยากหรืือรีีไซเคิิลไม่่ได้้ และก็็ไม่่สามารถย่่อยสลายได้้
เช่่น แก้้วกาแฟ หลอด ถุุงพลาสติิก ถุุงฟอยด์์ใส่่ขนม กล่่องข้้าว
พลาสติิกแบบบาง กล่่องโฟม ช้้อนส้้อมพลาสติิก แผ่่นพลาสติิก
กัันกระแทก เสื้้�อผ้้าเก่่า ของเล่่นเด็็กหลาย ๆ ชนิิด เป็็นต้้น ขยะ
เหล่่านี้้�จึึงถููกเรีียกว่่า “ขยะกำำ�พร้้า” เพราะเป็็นขยะที่่�ขายไม่่ได้้
เพราะนำำ�ไปรีีไซเคิิลไม่่ได้้ ไม่่มีีใครต้้องการ ขยะเหล่่านี้้�จะถููกนำำ�
ไปรวมกัับขยะทั่่�วไปและนำำ�ไปฝัังกลบ ในปััจจุุบัันขยะกำำ�พร้้าไม่่
อาภััพอีีกต่่อไปพวกมัันสามารถถููกนำำ�ไปใช้้ทำ�ำ เป็็นเชื้้อ� เพลิิงแทน
การใช้้พลัังงานจากถ่่านหิินหรืือพลัังงานจากฟอสซิิลในโรงงาน
ผลิิตไฟฟ้้าและโรงงานปููนซีีเมนต์์ได้้ หรืือที่่เ� ราเรีียกว่่า RDF (Refuse
Derived Fuel) หรืือเชื้้อ� เพลิิงขยะ โดยขยะกำำ�พร้้าเหล่่านี้้จ� ะต้้อง
แห้้งและสะอาด ไม่่มีีการปนเปื้้�อนเศษอาหาร การแยกทิ้้�งขยะ
กำำ�พร้้าจึึงควรล้้างและตากให้้แห้้งก่่อนนำำ�ไปทำำ�เป็็นเชื้้�อเพลิิง
การแยกขยะตั้้ง� แต่่ต้น้ ทางช่่วยให้้การนำำ�ขยะไปกำำ�จัดั
เกิิดขึ้้�นได้้ง่่ายขึ้้�น เมื่่�อขยะถููกแยกทิ้้�ง ซาเล้้งเจอก็็นำำ�ไปขายเป็็น
รายได้้ เจ้้าหน้้าที่่เ� ก็็บขยะไม่่ต้อ้ งเสี่่ย� งมารื้้อ� ค้้นแยกขยะที่่ป� ะปนกััน
มากมาย ขยะเหล่่านั้้�นก็็ถููกนำำ�ไปกำำ�จัดั อย่่างถููกต้้องตามประเภท
ลองแยกขยะที่่�บ้า้ นของตััวเองอย่่างง่่าย ๆ ตามความสะดวกของ
แต่่ละบ้้าน ได้้ดัังนี้้�
แยก 2 ประเภท : ขยะทั่่�วไป และ ขยะรีีไซเคิิล
แยก 3 ประเภท : ขยะทั่่ว� ไป ขยะรีีไซเคิิล
(นำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้/ขายได้้) และ ขยะกำำ�พร้้า
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หลัังจากเราแยกขยะเป็็นขยะทั่่�วไปและรีีไซเคิิลแล้้วก็็
สามารถทิ้้�งได้้เหมืือนปกติิเพื่่�อให้้รถเก็็บขยะมาเก็็บไป แต่่ถ้า้ หาก
เรามีีการแยกขยะกำำ�พร้้าออกมาด้้วย การทิ้้�งจะต้้องนำำ�ส่่งไปยััง
บริิษัทั เอกชนที่่นำ� �ร่
ำ อ่ งในการรัับขยะกำำ�พร้้าไปทำำ�เป็็นทำำ�เชื้้อ� เพลิิง
คืือ บริิษััท เอ็็น15 เทคโนโลยีี จำำ�กััด โดยสามารถส่่งขยะกำำ�พร้้า
ไปได้้ทางไปรษณีีย์์ หรืือสามารถนำำ�ไปส่่งในจุุดรัับขยะกำำ�พร้้าสััญจร
ที่่�จัดั ขึ้้น� ตามจุุดต่่าง ๆ ทุุกวัันเสาร์์ โดยสามารถดููตารางโครงการ
ขยะกำำ�พร้้าสััญจรได้้ที่่� Facebook: N15Technology
การแยกขยะเป็็นการช่่วยรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมที่่ป� ลายทาง
เพื่่�อให้้มีีการจััดการขยะอย่่างถููกต้้องและเหมาะสม แต่่การลด
การสร้้างขยะจะเป็็นการดีีมากกว่่า ตามแนวทาง 3R : Reduce
Reuse Recycle หลีีกเลี่่�ยงการใช้้สิ่่�งของที่่�ผลิิตจากวััสดุุที่่�
ย่่อยสลายไม่่ได้้ เช่่น พลาสติิกที่่�ใช้้ครั้้ง� เดีียวทิ้้�ง เพื่่�อช่่วยไม่่ให้้เกิิด
ขยะชิ้้น� ใหม่่ เช่่น นำำ�แก้้วส่่วนตััวไปซื้้อ� กาแฟ ลดการใช้้หลอดดููดน้ำำ��
(Reduce) แต่่หากเลี่่�ยงไม่่ได้้ที่่�จะใช้้ก็็ควรนำำ�มาใช้้ซ้ำำ�� เช่่น นำำ�ถุุง
พลาสติิกที่่�ใช้้ใส่่ของกลัับมาใช้้ซ้ำำ�� นำำ�กล่่องพลาสติิกที่่�ใส่่อาหาร
มาจากร้้านค้้ามาใช้้บรรจุุอาหารในบ้้านอีีกครั้้ง� (Reuse) และหาก
เลี่่�ยงไม่่ได้้ที่่�จะต้้องใช้้ก็็ควรทิ้้�งก็็ให้้ทิ้้�งแยกประเภทให้้ถููกต้้อง
ทั้้ง� หมดที่่ก� ล่่าวมานี้้ส� ามารถเริ่่ม� ต้้นได้้ง่า่ ย ๆ โดยตััวของเรา ที่่บ้� า้ น
ของเรา แล้้วค่่อย ๆ ขยายไปสู่่ค� นในครอบครััวและคนรอบตััวเรา
เมื่่อ� เราช่่วยกัันทำำ�สักั วัันนึึงประเทศของเรา โลกของเราก็็จะต้้อง
ดีีขึ้้�นแน่่นอน :)
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ขยะกํา พร้า
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เช้ื อเพล ิง RDF/เช้ื อเพล ิง ขยะ

RDF=Refuse Derived Fuel
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