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 ทราบหรือไม่ว่าในหนึ�งวันเราสร้างขยะจำานวนเท่าไหร่ 

ในปี 2564 ที�ผู่้านมา ปริมาณขยะม่ลฝอยที�เกิดขึ�นในประเทศไทย

รวมทั�งสิ�น 24.98 ล้านตัน หรือประมาณ 68,000 ตันต่อวัน 

เมื�อเทียบกับประชากร 66.17 ล้านคน ประเมินคร่าว ๆ  ได้ว่าเรา

สร้างขยะกันคนละ 377 กิโลกรัมต่อปี หรือคนละมากกว่า 1 กิโลกรัม 

ต่อวัน แล้วขยะมากมายเหล่านี�มันมีปลายทางอย่างไร มันถ่ิ่กกำาจัด

ให้หายไปจากโลกนี�ได้อย่างไรกัน ขยะทุกชิ�นไม่ได้มีปลายทางใน

การกำาจัดเหมือนกัน สิ�งที�ต้องคำานึงถึิ่งเมื�อเราต้องการกำาจัดขยะ

สักชิ�นหนึ�งให้หายไปอย่างถิ่่กวิธีและเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมคือ 

ต้องทราบว่า ขยะชิ�นนั�นมันคืออะไร ทำามาจากวัสดุใด สามารถิ่

ย่อยสลายได้หรือไม่ นำาไปรีไซึ่เคิลได้หรือไม่ เพื�อจะได้ทำาให้มัน

หายไปจากโลกใบนี�อย่างถ่ิ่กต้อง

 หลายคนคุ้นชินกับคำาว่า “ขยะเปียก” และ “ขยะแห้ง” 

โดยขยะเปียกหมายถิ่ึงขยะที�ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร 

เปลือกผัู้ก ผู้ลไม้ ส่วนขยะแห้งหมายถึิ่งขยะย่อยสลายได้ยากและ

ไม่มีความเปียกจากเศษอาหารมาเจือปน เช่น กระดาษ กระป๋อง  

แก้ว พลาสติก แต่ภัายในขยะแห้งพวกนี�ก็มีทั�งสิ�งที�ย่อยสลายได้เอง

ตามธรรมชาติและสิ�งที�ไม่สามารถิ่ย่อยสลายได้ จึงมักไม่ค่อย 

พบเห็นการแยกขยะแบบนี�เท่าไหร่นักในปัจจุบัน แต่จะพบเห็น

การแยกขยะเป็น “ขยะทั�วไป” และ “ขยะรีไซึ่เคิล” โดยขยะทั�วไป

ก็คือขยะเปียก ส่วนขยะรีไซึ่เคิลก็คือขยะแห้ง แต่สิ�งที�เรามักพบ 

เห็นคือขยะในถิ่ังทั�ง 2 ใบก็หน้าตาคล้าย ๆ กัน เพราะคนทิ�ง 

ส่วนหนึ�งไม่สนใจในการแยกขยะ เห็นถัิ่งขยะวางอย่ก็่ทิ�งเลยโดย

ไม่มองว่าถัิ่งเขียนว่าอะไรและอีกหลายคนคิดว่าทิ�งแยกไป คนเก็บ 

ก็เอาไปรวมกันอย่่ดี ซึึ่�งเป็นความคิดที�ไม่ถ่ิ่กต้อง พนักงานเก็บขยะ

ของ กทม.ที�เราคิดว่าเก็บขยะรวมกันขึ�นรถิ่ขยะไปนั�น จริง ๆ  แล้ว

จะมีการแยกขยะที�รีไซึ่เคิลออกมา บางครั�งการแยกไม่สามารถิ่ 

ทำาได้ที�จุดเก็บขยะพนักงานเก็บขยะก็จะนำาไปแยกในตำาแหน่งที�

ห่างออกไปที�สามารถิ่จอดรถิ่ได้สะดวกและไม่รบกวนผู้่้คน 

 การกำาจัดขยะทั�วไปทำาได้โดยการฝังกลบเป็นส่วนใหญ่ 

บางส่วนจะอาจถิ่ก่นำาไปเผู้าเป็นพลังงานไฟุ้ฟุ้�าแต่ก็ยังเป็นส่วน 

น้อยมาก ส่วนขยะในถัิ่งขยะรีไซึ่เคิลนั�นถ้ิ่าเราด่กันดี ๆ  จะสามารถิ่

แยกออกเป็นขยะที�สามารถิ่นำาไปรีไซึ่เคิลได้โดยง่าย เช่น ขวด 

พลาสติก กระป๋อง แก้ว ซึึ่�งเมื�อถ่ิ่กคัดแยกแล้วจะสามารถิ่นำาไป

ขายให้ซึ่าเล้งหรือร้านรับซืึ่�อของเก่าเพื�อนำาไปส่งต่อให้โรงงานเพื�อ 

รีไซึ่เคิลต่อไป แต่ยังมีขยะอีกหลายชนิดในถัิ่งขยะรีไซึ่เคิลที�นำาไป

รีไซึ่เคิลได้ยากหรือรีไซึ่เคิลไม่ได้ และก็ไม่สามารถิ่ย่อยสลายได้ 

เช่น แก้วกาแฟุ้ หลอด ถุิ่งพลาสติก ถุิ่งฟุ้อยด์ใส่ขนม กล่องข้าว 

พลาสติกแบบบาง กล่องโฟุ้ม ช้อนส้อมพลาสติก แผู่้นพลาสติก

กันกระแทก เสื�อผู้้าเก่า ของเล่นเด็กหลาย ๆ ชนิด เป็นต้น ขยะ

เหล่านี�จึงถ่ิ่กเรียกว่า “ขยะกำาพร้า” เพราะเป็นขยะที�ขายไม่ได้ 

เพราะนำาไปรีไซึ่เคิลไม่ได้ ไม่มีใครต้องการ ขยะเหล่านี�จะถ่ิ่กนำา 

ไปรวมกับขยะทั�วไปและนำาไปฝังกลบ ในปัจจุบันขยะกำาพร้าไม่ 

อาภััพอีกต่อไปพวกมันสามารถิ่ถ่ิ่กนำาไปใช้ทำาเป็นเชื�อเพลิงแทน 

การใช้พลังงานจากถิ่่านหินหรือพลังงานจากฟุ้อสซึ่ิลในโรงงาน 

ผู้ลิตไฟุ้ฟุ้�าและโรงงานป่นซีึ่เมนต์ได้ หรือที�เราเรียกว่า RDF (Refuse 

Derived Fuel) หรือเชื�อเพลิงขยะ โดยขยะกำาพร้าเหล่านี�จะต้อง

แห้งและสะอาด ไม่มีการปนเป้�อนเศษอาหาร การแยกทิ�งขยะ 

กำาพร้าจึงควรล้างและตากให้แห้งก่อนนำาไปทำาเป็นเชื�อเพลิง 

 การแยกขยะตั�งแต่ต้นทางช่วยให้การนำาขยะไปกำาจัด

เกิดขึ�นได้ง่ายขึ�น เมื�อขยะถ่ิ่กแยกทิ�ง ซึ่าเล้งเจอก็นำาไปขายเป็น 

รายได้ เจ้าหน้าที�เก็บขยะไม่ต้องเสี�ยงมารื�อค้นแยกขยะที�ปะปนกัน

มากมาย ขยะเหล่านั�นก็ถ่ิ่กนำาไปกำาจัดอย่างถ่ิ่กต้องตามประเภัท 

ลองแยกขยะที�บ้านของตัวเองอย่างง่าย ๆ  ตามความสะดวกของ

แต่ละบ้าน ได้ดังนี� 

แยก 2 ประเภท : ขยะทั�วไป และ ขยะรีไซึ่เคิล 

แยก 3 ประเภท : ขยะทั�วไป ขยะรีไซึ่เคิล 

(นำาไปรีไซึ่เคิลได้/ขายได้) และ ขยะกำาพร้า 

จดัทําโดย ผศ.ทญ.ดร.พิไลพร ววิฒัน์บุตรสิร ิ 10 มิถุนายน 2565
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แยก 2 ถงัแยก 2 ถงั  

How toHow to  
แยกขยะง่ายๆ ที่บ้านแยกขยะง่ายๆ ที่บ้าน

 ขยะ 
กําพรา้

แยก 3 ถงัแยก 3 ถงั  

ฝงักลบฝงักลบ

ฝงักลบฝงักลบ

ฝงักลบฝงักลบ

เชื้อเพลงิเชื้อเพลงิ
RDFRDF

รไีซเคลิรไีซเคลิ

รไีซเคลิรไีซเคลิ

  เรยีบเรยีงและจดัทําโดย ผศ.ทญ.ดร.พิไลพร ววิฒัน์บุตรสิร ิ 10 มิถุนายน 2565

 หลังจากเราแยกขยะเป็นขยะทั�วไปและรีไซึ่เคิลแล้วก็ 

สามารถิ่ทิ�งได้เหมือนปกติเพื�อให้รถิ่เก็บขยะมาเก็บไป แต่ถ้ิ่าหาก

เรามีการแยกขยะกำาพร้าออกมาด้วย การทิ�งจะต้องนำาส่งไปยัง 

บริษัทเอกชนที�นำาร่องในการรับขยะกำาพร้าไปทำาเป็นทำาเชื�อเพลิง

คือ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำากัด โดยสามารถิ่ส่งขยะกำาพร้า

ไปได้ทางไปรษณีย์ หรือสามารถิ่นำาไปส่งในจุดรับขยะกำาพร้าสัญจร 

ที�จัดขึ�นตามจุดต่าง ๆ  ทุกวันเสาร์ โดยสามารถิ่ด่ตารางโครงการ

ขยะกำาพร้าสัญจรได้ที� Facebook: N15Technology  

 การแยกขยะเป็นการช่วยรักษาสิ�งแวดล้อมที�ปลายทาง 

เพื�อให้มีการจัดการขยะอย่างถ่ิ่กต้องและเหมาะสม แต่การลด

การสร้างขยะจะเป็นการดีมากกว่า ตามแนวทาง 3R : Reduce 

Reuse Recycle หลีกเลี�ยงการใช้สิ�งของที�ผู้ลิตจากวัสดุที� 

ย่อยสลายไม่ได้ เช่น พลาสติกที�ใช้ครั�งเดียวทิ�ง เพื�อช่วยไม่ให้เกิด

ขยะชิ�นใหม่ เช่น นำาแก้วส่วนตัวไปซืึ่�อกาแฟุ้ ลดการใช้หลอดด่ดนำ�า 

(Reduce) แต่หากเลี�ยงไม่ได้ที�จะใช้ก็ควรนำามาใช้ซึ่ำ�า เช่น นำาถุิ่ง

พลาสติกที�ใช้ใส่ของกลับมาใช้ซึ่ำ�า นำากล่องพลาสติกที�ใส่อาหาร 

มาจากร้านค้ามาใช้บรรจุอาหารในบ้านอีกครั�ง (Reuse) และหาก 

เลี�ยงไม่ได้ที�จะต้องใช้ก็ควรทิ�งก็ให้ทิ�งแยกประเภัทให้ถิ่่กต้อง 

ทั�งหมดที�กล่าวมานี�สามารถิ่เริ�มต้นได้ง่าย ๆ  โดยตัวของเรา ที�บ้าน

ของเรา แล้วค่อย ๆ  ขยายไปส่่คนในครอบครัวและคนรอบตัวเรา 

เมื�อเราช่วยกันทำาสักวันนึงประเทศของเรา โลกของเราก็จะต้อง

ดีขึ�นแน่นอน :) 

- กรมควบคุมมลพิษ (2565). ข้อม่ลสถิ่านการณ์ขยะม่ลฝอยของประเทศ 

ปี 2564. สืบค้นวันที� 7 มิถุิ่นายน 2565, จาก https://thaimsw.pcd.

go.th/report1.php?year=2564

- Parppim Pim (2564). ตามพนักงานเก็บขยะไปสำารวจการทิ�งขยะของ 

คนกรุงเทพฯ. สืบค้นวันที� 8 มิถุิ่นายน 2565, จาก https://www.greenery.

org/articles/wastesidestory-bkkwastemanagement/

- Pepsi Thailand. แยกขยะไปทำาไม สุดท้าย ‘คนเก็บขยะ’ ก็เทรวมกัน

อย่่ดี...จริงหรือ? [Video]. 24 ธันวาคม 2561 [วันที�อ้างอิง 8 มิถุิ่นายน 2565]. 

จาก https://www.youtube.com/watch?v=O3K4Me7IOxU

-  เถืิ่�อน Channel. Waste Journey EP.2: แยกขยะผิู้ดชีวิตเปลี�ยน [Video]. 

24 มกราคม 2564 [วันที�อ้างอิง 8 มิถุิ่นายน 2565]. จาก https://www.

youtube.com/watch?v=b0lCwGzb-LM

บทัควิามอ้างอิง
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วธิเีก็บวธิเีก็บ
ล้างพอสะอาดล้างพอสะอาด   
                                    
ผึ่งใหแ้หง้ผึ่งใหแ้หง้       

        
เกบ็รวบรวบและนําส่งเกบ็รวบรวบและนําส่ง                             

  

เชื้ อเพลิงRDF/เชื้ อเพลิงขยะ
RDF=Refuse Derived Fuel                  
คอืเชื้ อเพลงิที่ได้จากการนําขยะที่ไร้ค ่า      
รไีซเคลิได้ยาก/ไม่ได้ มาใช้เป็นเชื้ อเพลงิ   
ใช้ในการผลติพลงังานไฟฟ้า หรอื           
โรงงานปูนซีเมนต์                                 

ขยะกาํพร้า
ขยะที่ยอ่ยสลายไม่ได้/ยอ่ย
สลายได้ยาก                   
ขยะที่รไีซเคลิไม่ได้/       
 รไีซเคลิยาก                   

  เรยีบเรยีงและจดัทําโดย ผศ.ทญ.ดร.พิไลพร ววิฒัน์บุตรสิร ิ 10 มิถุนายน 2565

ขยะกาํพร้าขยะกาํพร้า
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