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การจัดการและการคัดแยกขยะ
กองส่งเสริมบ�ำรุงควำมรู้
กรมยุทธศึกษาทหารบก

ขยะหรือมูลฝอยหรือของเสีย เป็นปัญหาใหญ่อันดับหนึ่ง
ในสังคมปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะ

สูงถึง ๘.๕ พันตันต่อวัน หากคิดเฉลี่ยเป็นรายบุคคลแล้ว ๑ คน จะก่อ 
ให้เกิดขยะในปริมาณ ๐.๘ -  ๑ กิโลกรัมต่อวัน ปริมาณขยะที่มากขึ้นนี่เอง 
ส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจ�านวนมากในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู ่ในสังคมมากมาย กองทัพบกได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของปัญหาที่เกิดจากการ
สะสมของขยะจ�านวนมากและประโยชน์ของการจัดการขยะเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและภัยอันตรายต่อชุมชน 
ทีเ่กดิจากการสะสมของขยะ จงึได้ก�าหนดเป็นแนวนโยบายเร่ือง “การจดัการขยะภายในพืน้ทีส่่วนราชการของกองทพับก”  
กรมยุทธศึกษาทหารบกเป็น นขต.ของกองทัพบกและมีท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให ้
สอดคล้องกบันโยบายดงักล่าว โดยก�าหนดเป็นวาระเรือ่ง “การจดัการขยะภายในบรเิวณกรมยทุธศกึษาทหารบก” เพือ่รณรงค์ 

ให้ก�าลังพลทุกคนและครอบครัว สามารถด�าเนินการคัดแยกขยะจากส�านักงาน 
และกองต่าง ๆ เป็นประเภทขยะที่ไม่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่, ขยะที่สามารถ 
น�ากลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้และขยะสารมีพิษ แล้วน�าไปทิ้งตามจุดทิ้งขยะ 
ที่ก�าหนด มีการจัดหาถังขยะโดยแยกสีของถังขยะและพิมพ์ตัวอักษรเป็น 
ขยะเปียก ขยะแห้งและขยะมีพิษติดไว้ข้างถังอย่างชัดเจน ได้แก่ ถังสีเขียว 

เป็นขยะเปียก, ถังสีน�้ำเงินเป็นขยะแห้งหรือรีไซเคิล และถังสีแดงเป็นขยะมีพิษ ได้เน้นย�้าให้ผู้พักอาศัยทุกห้องด�าเนินการ 
แยกขยะก่อนทิ้ง มีการเก็บและก�าจัดขยะส่วนรวมโดยน�าขยะไปทิ้งเป็นประจ�าอย่าสะสมไว้นาน รวมทั้งท�าความสะอาด 
ถังขยะและที่พักขยะอยู่เสมอ เพื่อให้ก�าลังพลสามารถจัดการและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีน�าขยะที่น�ามาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล 
ได้สะดวก และเกิดประโยชน์มากมายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น “กองส่งเสริมบ�ารุงความรู้ กรมยุทธศึกษาทหารบก”  
จึงขอเสนอบทความเรื่อง “การจัดการและการคัดแยกขยะ” โดยค้นคว้าจากแหล่งความรู้ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความรู ้
ความเข้าใจในการด�าเนินการจัดการขยะ การคัดแยกขยะและตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากขยะเป็นจ�านวนมาก  
มาน�าเสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบกันค่ะ
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สาเหตุที่ท�าให้เกิดปัญหาขยะ
มูลฝอย

๑. ความมักง ่ายและขาด

ความส�านึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น  

เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมาก ซึ่งจะเห็น 

ได้จากการทิ้งขยะลงตามพื้นหรือ

แหล่งน�้า โดยไม่ทิ้งลงในถังรองรับ 

ที่จัดไว้ให้

๒. การผลิตหรือใช้สิ่งของ

มากเกินความจ�าเป็น เช่นการผลิต

สินค ้าที่มีกระดาษหรือพลาสติก

หุ ้มหลายชั้นและการซื้อสินค้าโดย 

ห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุง 

ท�าให้มีปริมาณขยะมาก

๓. การ เก็ บและท� าลาย

หรือน�าขยะไปใช ้ประโยชน ์ไม ่มี

ประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกค้างกอง

หมักหมมและส่งกล่ินเหม็นไปทั่ว

บริเวณจนก่อปัญหามลพิษให้กับ 

สิ่งแวดล้อม

ผลเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอย
ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้มากมาย

ส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจ�านวน

มากในแต่ละวัน เพราะสาเหตุจาก

การเพิ่มของประชากร การขยายตัว

ทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม  

นับเป็นปัญหาส�าคญัของชมุชนซึง่ต้อง

จัดการและแก้ไขปริมาณกากของเสยี 

และสารอันตราย ได้แก่ขยะมูลฝอย 

สิง่ปฏกิลูและสารพษิทีป่นเป้ือนอยูใ่น

แหล่งน�า้ ดนิและอากาศตลอดจนบาง

ส่วนตกค้างอยูใ่นอาหาร ส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็น 

อยู่ในสังคมมากมายท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม ได้แก่

- สถาน ท่ีสกปรก เสีย

ทัศนียภาพ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

- เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ 

และพาหะน�าโรคต่าง ๆ เช่น หนู  

แมลงสาบ แมลงวัน ท้ังยังเป็นแหล่ง

แพร่เช้ือโรคโดยตรง เช่น อหวิาตกโรค 

อุจจาระร่วง บิด โรคผิวหนัง โรคทาง

เดินหายใจ เป็นต้น

- ท�าให้เกิดการปนเปื้อน

ของสารพิษ เช่น ตะกั่ว ปรอท

- ท�าให้แหล่งน�้าเน่าเสีย 

เป็นอันตรายต่อผู้ใช้น�้าและสิ่งมีชีวิต

ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน�้า

- ท ่ อ ระบายน�้ า อุ ดตั น  

อันเป็นสาเหตุของปัญหาน�้าท่วม

- เป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษ

ทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซพิษ

ต่าง ๆ

- ขยะบางชนดิไม่ย่อยสลาย 

และก�าจัดได้ยาก เช่น โฟม พลาสติก 

ท�าให้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม

 ประเภทของสาร ผลิตภัณฑ์ที่พบ ผลต่อสุขภาพ 
๑. สารปรอท หลอดฟลูออเรสเซนต์ ปวดศีรษะ ง่วงนอน อ่อนเพลีย
  หลอดนีออน ซึมเซา อารมณ์แปรปรวน ใจไม่สงบ
  กระจกส่องหน้า ประสาทหลอน สมองสับสน สมองอักเสบ
๒. สารตะกั่ว แบตเตอรี่รถยนต์ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ซีด ปวดหลัง
  ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีอาการทางสมอง
  ตะกอนสี หมึกพิมพ์ ฯลฯ ความจ�าเสื่อม ชักกระตุก หมดสติ
๓. สารแมงกานีส ถ่านไฟฉาย ตะกอนสี ปวดศีรษะ ง่วงนอน ใจไม่สงบ
  เครื่องเคลือบดินเผา ประสาทหลอน ตะคริวที่แขน ชา
   สมองสับสน สมองอักเสบ
๔. สารแคดเมี่ยม ถ่านนาฬิกาควอทซ์ ท�าให้เกิดโรคอิไต-อิไต ปวดในกระดูก
๕. สารฟอสฟอรัส ยาเบื่อหนู เหงือกบวม เยื่อบุปากอักเสบ
๖. สารเคมี สเปรย์ ยาย้อมผม ยาทาเล็บ เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
 ประเภทอื่น ๆ ยาล้างเล็บ ยาฆ่าแมลง และเยื่อบุทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ 
  ยารักษาโรค ยาก�าจัดวัชพืช หายใจขัด เป็นลม ฯลฯ

ผลกระทบต่อสุขภาพอันเกิดจากขยะพิษประเภทต่าง ๆ
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ประเภทของขยะ
กรงุเทพมหานครแบ่งออกเป็น 

๓ ประเภทได้แก่

๑. ขยะเศษอาหาร เศษผัก 

ผลไม้ กระดาษทิชชู เศษขยะจากพื้น 

หรือที่แต่เดิม กทม.เรียกขยะเปียก 
๒. ขยะรี ไซเคิลหรือขยะ

ที่ยังใช้ได้หรือแต่เดิมเรียกขยะแห้ง  

เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 

ฯลฯ ซึ่งเราสามารถเลือกวัสดุที่ยัง 

มีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ได้อีก

๓. ขยะที่ มี พิ ษอั นตราย 

ได้แก่ หลอดไฟ แบตเตอรี่รถยนต์ 

ถ ่านไฟฉายที่หมดอายุ กระป๋อง 

ยาฆ่าแมลง น�้ายาท�าความสะอาด

สุขภัณฑ์ ยารักษาโรคที่เสื่อมคุณภาพ 

ภาชนะใส่น�้ามันเครื่องและน�้ามัน

เบรกฯลฯ

แหล่งก�าเนิดขยะมูลฝอย

- ของเสียที่เป็นพิษ

- ของเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

- ของเสียกัมมันตรังสี
- ถ่านไฟฉาย

- หลอดฟลูออเรสเซนต์

- สี/กระป๋องสี

- กากสารเคมีและภาชนะบรรจุ

- ฯลฯ

- เศษพืช

- ผัก

- เศษอาหาร

- ฯลฯ

- กระดาษ

- พลาสติก

- ขวด

- แก้ว

- ผ้า

- โลหะ ฯลฯ

ขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยจากการเกษตร ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมขยะชุมชนมูลฝอย

ขยะมูลฝอยทั่วไป

ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยอันตราย

ขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรายในบ้านเรือน ขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นอันตราย ของเสียอันตราย
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สาเหตุที่เราทุกคนควรช่วยกัน
แยกขยะ

การแยกขยะก่อให ้เกิดผล

ประโยชน์อย่างมหาศาลต่อไปนี้

๑. สามารถลดปริมาณขยะ 

ลงได้ เพราะเมือ่แยกวสัดุทีม่ปีระโยชน์

ออกไปเช่นแก้ว กระดาษ โลหะ ฯลฯ

ก็จะเหลือปริมาณขยะจริงที่จะต้อง

ก�าจัดหรือท�าลายน้อยลง 

๒. สามารถประหยัดงบ

ประมาณลงได้ เพราะในเมื่อเหลือ

ปริมาณขยะจริงที่จะต้องก�าจัดหรือ

ท�าลายน ้อยลงจึงใช ้งบประมาณ

น้อยลงในการเก็บขนและก�าจัดหรือ

ท�าลายขยะ เช่นซื้อถังขยะให้น้อยลง 

มีคนงานจ�านวนน้อยลงเงินจ้างใน 

การก�าจัดและท�าลายขยะน้อยลง  

งบประมาณก็สามารถเหลือน�าไป

พัฒนาด้านอื่นได้ 

๓. สามารถใช ้ วั สดุหมุน 

เวียนกลับมาใช้ใหม่เรียกว่า รีไซเคิล 

(Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ 

พลาสติก 

๔. สามารถสงวนทรัพยากร 

ธรรมชาติและประหยัดพลังงาน 

เพราะนอกจากจะลดการใช ้วัสดุ 

ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังไม ่

ต ้องใช ้พลังงานในการขุดค้นเช ่น

ในการผลิตอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติก 

แทนท่ีจะต้องใช้เม็ดพลาสติกใหม่ ก็

ใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้แล้วน�ามา

หลอมใหม่ 

๕. สามารถช่วยให้สิง่แวดล้อม 

ดีข้ึน เมื่อขยะน้อยลงสิ่งแวดล้อม 

ก็จะดีขึ้นสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ

ตัวอย่างถังขยะชนิดต่าง ๆ

- สีเขียวส�าหรับขยะทั่วไปหรือขยะเปียก

- สีเหลืองส�าหรับขยะแห้งหรือขยะรีไซเคิล

- สีแดงส�าหรับขยะมีพิษอันตราย

ตัวอย่างถุงใส่ขยะชนิดต่าง ๆ

- ถุงสีด�าส�าหรับขยะทั่วไปหรือขยะเปียก

- ถุงสีขาวส�าหรับขยะแห้งหรือขยะรีไซเคิล

- ถุงสีเทาส�าหรับขยะมีพิษอันตราย

 ถุงสีด�า  ถุงสีขาว  ถุงสีเทา
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แนวทางการลดขยะมูลฝอย
 การก�าจัดขยะมูลฝอย เป็น

สิ่งส�าคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมให้

มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือการ

ลดปริมาณขยะ ซ่ึงมีแผนหรอืแนวคดิ 

7 R 

R.1 (Reduce) เป็นการลด

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เช่น ใช้

ตะกร้าใส่ของแทนถงุพลาสตกิ เลอืกใช้ 

สนิค้าทีบ่รรจใุนบรรจภุณัฑ์ขนาดใหญ่

แทนบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก

R.2 (Reuse) น�าขยะมลูฝอย

เศษวัสดุมาใช้ใหม่หรือเป็นการใช้ซ�้า 

เช่น ขวดน�้าหวานน�ามาบรรจุน�้าดื่ม 

ขวดกาแฟที่หมดแล้วน�ามาใส่น�้าตาล

R.3 (Repair) การน�ามาแก้ไข  

น�าวัสดุอุปกรณ์ที่ช�ารุดเสียหายมา

ซ่อมแซมใช้ใหม่เช่น เก้าอี้

R.4 (Recycle) การหมนุเวยีน 

กลับมาใช้ น�าขยะมาแปรรูปหรือ 

เปลี่ยนสภาพจากเดิมแล ้วน�ามา 

ใช้ใหม่ เช่น พลาสติก กระดาษ ขวด 

โลหะต่าง ๆ ฯลฯ น�ามาหลอมใหม่

R.5 (Reject) การหลีกเลี่ยง

การใช้วัสดุที่ท�าลายยาก หรือวัสด ุ

ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น โฟม

R.6 (Refill) การเลือกใช ้

สินค ้าชนิดเติมซึ่ ง ใช ้บรรจุภัณฑ ์ 

น้อยชิ้นกว่า ขยะก็น้อยกว่าด้วย

R.7 (Return) การใช้สินค้า 

ท่ีสามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู ่

ผู้ผลิตได้ เช่นขวดเครื่องดื่มประเภท

ต่าง ๆ  

แหล่งที่มาของข้อมูล

- http://www.bu.ac.th/hotnews/iso/isomain 3. html

- http://www.crma.ac.th/medept/komi/komibun.htm

- www.lpn.co.th/th/press/viewitem.aspx?nid=9


