“ขยะ” ถือเป็ นเรื่ องใกล้ ตัวที่สุด ทีเ่ ราหลงลืมและมองข้ ามว่ า
1. ขยะอินทรีย์ คือ ขยะทีเ่ น่ าเสี ยและย่อยสลายได้ เร็ว สามารถ เป็ นปั ญหาใหญ่ ทสี่ ั งคมต้ องเป็ นผู้แก้ไข แต่ จริงๆ แล้วตัวเราเอง
นาไปหมักทาปุ๋ยได้ เช่ น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร
ก็สามารถจัดการกับมันได้ โดยง่ าย แต่ ก่อนอื่นเราควรทราบถึง
ใบไม้ เศษเนื้อสั ตว์ เป็ นต้ น
ความหมายของคาว่า “ขยะ” กันก่อน !!!
2. ขยะรีไซเคิล คือ ของเสี ยบรรจุภัณฑ์ หรื อวัสดุเหลือใช้
ขยะหรื อมูลฝอย คือ เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ นค้ า
ซึ่งสามารถนากลับมาใช้ ประโยชน์ ใหม่ ได้ เช่ น แก้ว กระดาษ เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะทีใ่ ส่ อาหาร เถ้ า มูลสั ตว์ ซากสั ตว์
กระป๋องเครื่ องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม
หรื อสิ่ งอื่นใดทีเ่ ก็บกวาดจากถนน ตลาดทีเ่ ลีย้ งสั ตว์หรื อที่อื่น
ยางรถยนต์ กล่องเครื่ องดื่ม UHT เป็ นต้ น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื่ อ มูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษ หรื อ
3. ขยะทัว่ ไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย อันตรายจากชุ มชน
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลกั ษณะทีย่ ่ อยสลายยากและ
ไม่ ค้ ุมค่ าสาหรับการนากลับมาใช้ ประโยชน์ ใหม่ เช่ น ห่ อ
พลาสติกใส่ ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่ อลูก
อม ซองบะหมี่กงึ่ สาเร็จรู ป ถุงพลาสติกเปื้ อนเศษอาหาร โฟ
มเปื้ อนอาหาร เป็ นต้ น
ท่านทราบหรื อไม่ ว่าขยะก่อให้ เกิดรายได้ เปลีย่ นจากขยะไรค่ า
4.ขยะอันตราย คือ ขยะทีม่ ีองค์ ประกอบหรื อปนเปื้ อนวัตถุ
มาเป็ นเงิน ปัจจุบันได้ กลายเป็ นอาชี พ ๆ หนึ่ง ได้ แก่ อาชี พรับ
อันตรายชนิดต่ างๆ ซึ่งได้ แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ หรื อ
ซื้อของเก่า ซึ่งรับซื้อและขายส่ งตามโรงงานเพื่อนาไปแปรรู ป
สิ่ งอื่นใดทีอ่ าจทาให้ เกิดอันตราย แก่ บุคคล พืช สั ตว์
กลับมาเป็ นผลิตภัณฑ์ ใหม่ แต่ ราคาทีซ่ ื้อขายกันนั้น จะแตกต่ าง
เช่ น ถ่ านไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่
กันไป ขึน้ อยู่กบั ความต้ องการของตลาด
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์ บรรจุสีหรื อสารเคมี
เป็ นต้ น
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ประเภท
ถังสีนา้ เงิน
รับรองขยะมูลฝอยทัว่ ไป เช่ น ถุงหรื อพลาสติกใส่ ขนม
ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก ฯลฯ

ขยะ
อินทรีย์

ถังสีเขียว
รับรองขยะมูลฝอยย่ อยสลาย เช่ น เศษอาหาร
เปลือกผลไม้ เศษผัก เศษเนื้อสัตว์ เป็ นต้ น
ถังสีเหลือง
รับรองขยะมูลฝอยทีย่ งั ใช้ ได้ (รีไซเคิล) เช่ น เศษเหล็ก
เศษแก้ ว กระดาษ พลาสติก ฯลฯ
ถังสีส้ม
รับรองขยะมูลฝอยอันตราย เช่ น ถ่ านไฟฉายหรื อแบตเตอรี่
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ กระป๋องสีสปรย์ ฯลฯ

ขยะ
รีไซเคิล

แยกวิธีใด
- คัดแยกอาหาร กิง่ ไม้
ใบไม้
ออกจากขยะอื่น
-จัดหาภาชนะทีม่ ฝี าปิ ด
เพื่อแยกเศษอาหาร ผัก
ผลไม้
- แยกขยะรีไซเคิลทีข่ ายได้
แต่ ละประเภทให้ เป็ น
ระเบียบเพื่อสะดวกในการ
หยิบใช้

นาไปใช้ ประโยชน์
-รวบรวมเศษอาหารไว้ เลีย้ งสัตว์
-นาเศษผักผลไม้ ไปทาขยะหอม
หรื อนา้ หมักจุลนิ ทรีย์ (EM)
-เศษกิง่ ไม้ ใบไม้ ผสมกับกากทีไ่ ด้
จากการทาขยะหอมกลายเป็ น
ปุ๋ยหมักอินทรีย์

-รวบรวมมาเข้ ากิจกรรมของ
ชุมชน เช่ น ธนาคารขยะแลกแต้ ม
ขยะแลกไข่ ธนาคารขยะ ฯลฯ
-นามาใช้ ซ้าเป็ นอุปกรณ์ ในบ้ าน
เช่ น ขวดพลาสติกนามาตัดเพื่อ
ปลูกต้ นไม้ กระป๋องนา้ อัดลม
ตัดฝาใช้ เป็ นแก้ วนา้ ฯลฯ
ขยะ
- แยกขยะอันตรายออก
- ขยะอันตรายเหล่ านีไ้ ม่ สามารถ
อันตราย จากขยะอื่นๆโดยในการคัด นามาใช้ ประโยชน์ ซ้าอีกแต่ ท่าน
(ขยะพิษ) แยกต้ อระวังไม่ ให้ ขยะ
สามารถช่ วยป้องกันปัญหาภาวะ
อันตราย ทีบ่ รรจุอยู่สัมผัส มลพิษจากขยะได้ โดยรวบรวม
ร่ างกายหรื อเข้ าตา
นาไปกาจัดอย่ างถูกวิธี

ปุ๋ยชีวภาพทีผ่ ลิตจากพืชหรื อขยะเปี ยก
-

เศษวัสดุเหลือใช้ 0.5 ถัง
กากนา้ ตาล 1 ลิตร
นา้ หมักจุลนิ ทรีย์ 1 ลิตร
นา้ สะอาด 0.5 ถัง
อุปกรณ์

-

ถังพลาสติกมีฝาปิ ดขนาด 20-40 ลิตร
ถุงปุ๋ย
วิธีการทาปุ๋ยชีวภาพ

1. เติมนา้ สะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถัง
2. จากนั้นเติมกากนา้ ตาลและหัวเชื้อจุลนิ ทรีย์ผสมให้ เข้ ากัน
3. นาเศษวัสดุใส่ ถุงปุ๋ยผูกปากถุงแล้ วนาไปแช่ ให้ จมเป็ น เวลา 7 วัน
โดยเก็บในทีร่ ่ ม

ประโยชน์ : ผสมนา้ 1:500 ใช้ ฉีดพ่ นหรื อรดต้ นพืช
ช่ วยเร่ งการเจริญเติบโตและใช้ เป็ นหัวเชื้อจุลนิ ทรีย์

