เคล็ดลับในการคัดแยกขยะ

ประเภทของขยะ

ขยะอินทรีย อาหารที่กินเหลือ ถายังไมคางคืนจนบูด
สามารถนําไปเลี้ยงสัตวไดรวมกันหลายๆวันก็ประหยัด
ไมนอย ไมควรฝงกลบเศษอาหาร เพราะการยอย
สลายในสภาพไรออกซิเจนทําใหเกิดกาซมีเทน
ตามมา แทนที่จะฝงกลบหรือใสถุงทิ้ง เราสามารถ
นํามาเปนสวนผสมในปุยหมักได
เปลือกผลไมรส
หวาน สามารถใชทําน้ําหมักชีวภาพไวดับกลิ่นในทอ
น้ํา หองน้ํา และนําไปรดน้ําตนไมได

ขยะเปยก หมายถึง ขยะทีย
่ อยสลายไดงาย เชน
เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม เปนตน

ขยะแหง หมายถึง ขยะที่ยอยสลายไดยาก เชน
กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ เศษผา ไม ยาง เปน
ตน

ขยะอันตราย

หมายถึง ขยะหรือขยะผสมที่มี
ปริมาณ ความเขมขน สมบัติทางกายภาพ, สมบัติทาง
เคมี และสมบัติดานการติดเชื้อ อันกอใหเกิดการเพิ่ม
อัตราการตายหรือเพิ่มจํานวนผูป
 วยทีไ่ มสามารถรักษา
ใหหายไดหรือเมื่อมีแลวทําใหเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของมนุษยหรือทําใหสิ่งแวดลอมเกิดอันตราย
ขึ้น ไดแก สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถานไฟฉาย
หลอดไฟ และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล

วิธีการกําจัดขยะ โดยหลัก 5 R
1. Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใช
ผลิตภัณฑที่มีบรรจุภณ
ั ฑสิ้นเปลือง
2. Reuse การนํามาใชซ้ํา เชน ขวดแกว กลอง
กระดาษ กระดาษพิมพหนาหลัง เปนตน
3. Repair การซอมแซมแกไขสิง่ ของตางๆ ให
สามารถใชงานตอได
4. Reject การหลีกเลี่ยงใชสิ่งที่กอใหเกิดมลพิษ
5. Recycle การแปรสภาพ และหมุนเวียนนํา
กลับมาใชใหม
โดยนําไปผานกระบวนการ
ผลิตใหมอีกครั้ง

กระดาษ หลังจากใชประโยชนจากกระดาษตางๆแลว
ถาแยกประเภทกระดาษกอนนําไปขายจะทําใหได
ราคามากกวาขายเหมารวมเปนกองเดียว
ยกเวน
กระดาษทิชชูและกระดาบเคลือบพลาสติกที่ขาย
ไมได ควรแยกเก็บในที่ไมชื้นแฉะ และสกปรก เพราะ
จะทําใหคุณภาพในการรีไซเคิลลดลง
พลาสติก ขวดพลาสติกที่ใชแลว ยังใชซ้ําไดอีก เมื่อ
แนใจวาขวดพลาสติกใชซ้ําไมไดแลวควรลางให
สะอาด และบีบใหแบนเพื่อประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ
ใหมากที่สุด

โลหะ โลหะมีหลายประเภท ซึง่ มีราคาแตกตางกัน
กอนนําไปขายควรทําใหเปนชิ้นเล็กๆ เพื่องายตอการ
จัดการ และถาแยกประเภทของโลหะจะทําใหราคาสูง
กวาเดิม เหล็กสามารถรีไซเคิลได 100% และยังคง
คุณภาพเดิม เชน กระปองเครื่องดื่มบางชนิด
ผลิตภัณฑบรรจุอาหารอาจหลอมรวมเพื่อนําไปผลิต
เปนวัสดุตางๆไดอีกมากมาย เชน คลิปหนีบกระดาษ
กระปองใบใหม ชิ้นสวนจักรยานและรถยนต หวงเปด
กระปองน้ําอัดลม นําไปบริจาคเพื่อทําเปนขาเทียมได
ขยะอันตราย อยานําขยะอันตรายไปปนรวมกับขยะ
ประเภทอื่นอยางเด็ดขาด เชน หลอดไป แบตเตอรี่
กระปองสเปรย ขวดน้ํามันเครื่อง ขวดยาฆาแมลง
ตลับหมึกพิมพ แยกขยะอันตรายโดยเก็บใสบรรจุ
ภัณฑเดิม หรือหอดวยกระดาษกอนทิ้ง
อื่นๆ คอมพิวเตอรและเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด ใชรี
ไซเคิลได โดยใชสวนประกอบภายใน เชน พลาสติก
เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง ฯลฯ สามารถนํามาแยก
ชิ้นสวนเพื่อขายได โทรศัพทมือถือรีไซเคิลไดถงึ
80% งายที่สุดคือนํากลับไปคืนรานที่ซื้อมาหรือหยอน
ลงในกลองที่รับบริจาคซากไปใชประโยชน เชน ราน
ขายมือถือ สํานักงานเขต สํานักงานเทศบาล

แกว
แมแกวจะยอยสลายไมได
แตมันสามารถรี
ไซเคิลได 100% ลางขวดใหสะอาดเพื่องายตอการรี
ไซเคิล ขวดแกวใชแลว ถายังอยูในสภาพใชการได
โรงงานผลิตเครื่องดื่มหรือสินคานั้นๆยังรับกลับมาทํา
ความสะอาด และใชซ้ําไดอีกถึงอยางนอย 30 ครั้ง
แตถาขวดแกวเสียหายจนใชซ้ําไมไดอีก
สามารถ
นําไปหลอมเปนบรรจุภัณฑใหมไดอีกนับครั้งไมถวน
และใหคุณภาพไมตางจากเดิม
เมื่อ “ขยะ” ในชีวิตประจําวันของเราแฝงไวทั้งคุณคา
และมูลคามากมาย ศักยภาพที่เราสามารถจัดการได
คือชวยกันดึงศักยภาพที่ขยะมีออกมาใชใหเต็มที่ใน
การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เนนการวาง
แผนการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลด
ปริมาณขยะ สามารถนําขยะมาใชประโยชนทงั้ ใชซ้ํา
และแปรรูป ( Reuse & Recycle)

เสวียน คืออะไร

ทําไมตองทําเสวียนใสขยะ?
เสวียน ชวยใหกองขยะมีระเบียบ ไมปลิวไปตามสาย
ลม หรือโดนสัตวคุยเขี่ย และชวยปดบังกองขยะจาก
สายตา ทําใหบริเวณบานนามองยิ่งขึ้น

มาชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม
ดวยการคัดแยกขยะ

“ จากการสํารวจองคประกอบขยะ ในจังหวัด

เชียงราย พบวามีขยะอินทรียที่ยอยสลายได
อยูถึงรอยละ 40-60 ของขยะทั้งหมด ”
ขยะที่คัดแยกมาใสเสวียนได

เชน ขยะ
เศษอาหาร เศษวัชพืชใบไม/กิ่งไม เปลือกผลไม

ขยะที่หามนํามาใสเสวียน คือ ขยะ
เสวียน เปนคอกที่ทําจากไมไผ หรือวัสดุเหลือใช
เชน กระดานเกา หลังคาเกา ที่นํามาวางรอบโคน
ตนไม หรือบนพื้นดินระหวางตนไม

อิเล็คทรอนิก บรรจุภัณฑสารเคมี เชน ขวดยาฆา
แมลง ขวดยาฆาหญา

ทําเสวียน ตองใชอะไรบาง?
จัดเตรียมไมไผ/กระเบื้อง หรือวัสดุเหลือใช ลอม
หางจากโคนตนไมประมาณ 1 เมตร นําเศษขยะ
อินทรียมาทิง้ ในเสวียน หมั่นรดน้ําหรือน้ําหมักชีวภาพ

จัดทําโดย
เทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เมื่อเราใชสอยสิ่งใดๆจนไมสามารถใชประโยชนไดอีก
แลว เราก็จะทิ้งลงถัง และเรียกมันวา “ ขยะ ” แตใน
ความเปนจริง วัสดุตางๆถาไดใชประโยชนอยางเต็มที่
ก็ยังสรางมูลคาและคุณคาไดอีกไมนอย
ขยะมูลฝอย ( Solid Waste) หมายถึง เศษสิ่ง
เหลือใชและปฏิกูลตางๆซึ่งเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษยและสัตว รวมทั้งผลเสีย ในดานการใชแหลงน้ํา
การกําจัดมูลฝอยที่ไมถูกหลักจะสรางความเดือดรอน
แกผูอาศัยขางเคียง
รวมทั้งสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน ทําใหชม
ุ ชนไม
สะอาด ขาดความเปนระเบียบ ไมสวยงาม และไมนา
อยู

