หลัก 3Rs
Reduce คือ ลดการสร้าง ลดการใช้ การ
บริ โภคทรัพยากรที่ไม่จาเป็ นลง ลดการก่อให้เกิดขยะ
เช่น ปิ ดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรื อเปิ ดเฉพาะจุดที่ใช้งาน
ปิ ดคอมพิวเตอร์ และเครื่ องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้เป็ น
เวลานาน ๆ ถอดปลัก๊ ของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เช่น กระติกน้ า
ร้อนออกเมื่อไม่ได้ใช้ เมื่อต้องการเดินทางใกล้ ๆ ก็ควร
ใช้วธิ ี เดิน ขี่จกั รยาน หรื อนัง่ รถโดยสารแทนการขับรถ
ไปเอง หลีกเลี่ยงการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ใช้
บรรจุภณั ฑ์ห่อหุ ม้ หลายชั้นหลีกเลี่ยงการเลือกซื้ อสิ นค้า
ชนิดใช้ครั้งเดียว หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานต่า
1.

2. Reuse คือ นาสิ่ งของเครื่ องใช้ มาใช้ซ้ า เช่น
การนาชุดทางานเก่าที่ยงั อยูใ่ นสภาพดีมาใส่ เล่นหรื อใส่
นอนอยูบ่ า้ นหรื อนาไปบริ จาค การนากระดาษรายงานที่
เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือ การนาขวดแก้วมา
ใส่ น้ ารับประทานหรื อนามาประดิษฐ์เป็ นเครื่ องใช้ต่างๆ
เช่นแจกันดอกไม้หรื อที่ใส่ ดินสอ การใช้ซ้ าถุงพลาสติก
ถุงผ้า ถุงกระดาษ และกล่องกระดาษ การใช้ซ้ าขวดน้ าดื่ม
3. Recycle คือ การนาสิ่งของที่ใช้ ประโยชน์ใน
รูปแบบเดิมไม่ได้ แล้ ว หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าเป็ นขยะ
นาไปจัดการด้ วยกระบวนการต่างๆแล้ วแปรรูปมาเป็ นสิ่ง
ใหม่ จากนันก็
้ นามาใช้ ใหม่ เช่น เศษกระดาษสามารถ

นาไปรี ไซเคิลกลับมาใช้เป็ นกล่องหรื อถุงกระดาษ การ
นาแก้วหรื อพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่เป็ นขวด ภาชนะ
ใส่ ของ หรื อเครื่ องใช้อื่นๆ ดังนั้นเราจึงควรคัดแยกขยะรี
ไซเคิลแต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก
โลหะ/อโลหะ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไปรี ไซเคิล โดยนาไป
ขาย/บริ จาค/นาเข้าธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่ เพื่อ
เข้าสู่ วงจรของการนากลับไปรี ไซเคิล

มาช่ วยกันปฏิบัตติ ามหลัก 3 R
กับ อบต.หัวทุ่ง กันเถอะ

มารู้จกั “ขยะ” กันเถอะ ขยะเป็ นเรื่ องใกล้ตวั
ทุกคน ส่ วนใหญ่เราคิดว่าขยะเป็ นปั ญหาของสังคม
หรื อหน่วยงานเทศบาลต้องเป็ นผูแ้ ก้ไขหรื อจัดการ แต่
จริ งๆแล้ว ทุกคน สามารถจัดการขยะโดยง่ายมาก หากเรา
รู ้วา่ ขยะคืออะไรและแบ่งออกเป็ นกี่ประเภท?
ขยะ หมายถึง ของเหลือทิ้งจากการใช้สอยใน
กิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวันและการทางานทั้งที่เป็ น
ของกินและของใช้ สามารถแบ่งขยะออกได้เป็ น
4 ประเภท คือ
1. ขยะอินทรีย์ คือขยะที่มาจากธรรมชาติหรื อ
สิ่ งมีชีวติ สามารถย่อยสลายได้ง่ายโดยธรรมชาติ เช่น
เศษอาหาร ผักผลไม้ ซากพืช ซากสัตว์ ใบไม้ ใบหญ้า
เป็ นต้น ซึ่ งขยะเหล่านี้หากทิ้งไม่เป็ นที่ก็จะเป็ นแหล่ง
เพาะพันธ์ของพาหะนาโรค เช่น แมลงสาบ แมลงวัน
หรื อหากใสถุงจะเกิดกลิ่นเน่าเหม็น
สถานที่ทิ้งขยะ
ประเภทนี้คือ ฝังตามโคลนต้นไม้ในบ้าน นาไปทิ้งใส่
ตามไร่ นาเป็ นปุ๋ ยอย่างดี โดยไม่ตอ้ งสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย
ในการกาจัด

2. ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถนากลับมาใช้
ประโยชน์ได้อีก หรื อนาไปขายได้ เช่น แก้ว พลาสติก
กระดาษ กระป๋ องเครื่ องดื่ม พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม
กล่องนม กล่องเครื่ องดื่ม เป็ นต้น ซึ่ งขยะเหล่านี้หากท่าน
ทิ้งรวมไปกับเศษอาหารก็จะทาให้เน่าเสี ยเกิดกลิ่นเหม็น
น่ารังเกียจ ดังนั้นเราควรหาพาชนะแยกขยะเหล่านี้ไว้
ต่างหากเพื่อนาไปใช้ประโยชน์หรื อขายได้ ไม่ควรนามา
ทิ้งถังขยะเทศบาล เพราะสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย

3. ขยะทัว่ ไป คือ ขยะที่ยอ่ ยสลายยากและไม่
คุม้ ค่าสาหรับการนากลับมาใช้ใหม่หรื อขายไม่ได้ เช่น
ถุงพลาสติกเปื้ อนอาหาร ซองห่อขนม เปลือกห่อลูกอม
กล่องโฟม ฟอล์ยเปื้ อนอาหาร แก้วอาหาร แก้วน้ าหวาน
แก้วกาแฟ เป็ นต้น ขยะพวกนี้สามารถนาไปทิ้งถัง
เทศบาลได้ แก้วน้ าหากมีน้ าเหลืออยูค่ วรเทออกก่อนทิง้
เพื่อไม่สกปรกเลอะเทอะเปรอะเปื้ อนและลดค่าใช้จ่ายใน
การกาจัดขยะลงได้
ขยะที่ไม่สามารถใช้ ประโยชน์
3.ขยะทั่วไป ใดๆ ได้ อีกและต้ องนากลับ
ไปสูร่ ะบบการกาจัดทิ ้งอย่าง
เดียว

4.ขยะพิษหรื อขยะอันตราย คือขยะที่มี
องค์ประกอบหรื อปนเปื้ อนวัตถุอนั ตรายต่างๆ เช่น
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ หลอดไฟฟูออเรสเซนต์ กระป๋ อง
สเปรย์ แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ ถ่านแบบกระดุมใน

ของเด็กเล่น ยาหมดอายุ เครื่ องสาอางหมดอายุ
น้ ายาทาความสะอาด กระป๋ องสี กระป๋ องยาฆ่าแมลง เป็ น
ต้น

ขยะพวกนี้มีสารเคมีอนั ตรายและมีโลหะหนัก
อันตรายเป็ นองค์ประกอบ ซึ่ งทาให้เกิดโรคและเป็ นพิษ
กับสิ่ งแวดล้อม จึงต้องมีการกาจัดอย่างถูกวิธี เพื่อ
ป้ องกันผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
ดังนั้น เราจึงควรแยกจาพวกนี้ใส่ ถุงโปร่ งใส แยกใส่ ถุง
แต่ละชนิดไม่ใส่ ถุงรวมกัน และมัดปากถุงให้แน่น เก็บ
รวบรวมไว้ในที่มิดชิดนาใส่ ภาชนะรองรับของเทศบาล
หรื อหน่วยรับขยะพิษของเทศบาลตามระยะเวลาที่
กาหนด เพื่อเก็บรวบรวมและนาส่ งไปกาจัดอย่างถูกวิธี

