
 

การจัดการมูลฝอยตามหลัก 3R 

 

ขยะหลายชนิดที่เรา “ทิ้ง” อาจเป็นวัตถุดิบในการผลิตส าหรับอีกคน เช่นเศษไม้จากการก่อสร้าง 
สามารถน ามาท าเฟอร์นิเจอร์ได้ ถุงใส่เมล็ดกาแฟในร้านขายกาแฟสามารถน ามาท ากระเป๋า ขี้เลื่อยสามารถ   
ท าเป็นธูป หรือแม้แต่การดัดแปลงของใช้ง่ายๆ ในบ้าน เช่น การน าขวดโหลกาแฟมาล้างท าความสะอาด    
และใช้เป็นขวดโหลใส่ของ  ขวดน้ าอัดลมที่ท าด้วยพลาสติก น ามาใส่น้ าดื่ม หรือน าไปใส่ปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
กากน้ าตาล ถุงพลาสติกก็ใช้หลาย ๆ ครั้งตามสภาพและความเหมาะสม 
 

3 R  คืออะไร 

 

         R1 = Reduce (ลดการใช้)  คือ “ลดระดับการใช้ในปัจจุบันลง โดยควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วน
ที่พอเหมาะ เพ่ือท าให้เกิดการสูญเปล่าให้น้อยที่สุด” กล่าวไว้โดย Middleton and Hawkins ใน Swarbrooke 
(1998) หรือ ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย คือ ลดการใช้อย่างฟุ่มเฟือย และ ใช้ทุกสิ่งอย่างคุ้มค่า  เลือกใช้เท่าที่
จ าเป็น ใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน             
          R2 = Reuse (การใช้ซ า้) เป็นการน าสิ่งของที่ใช้งานไปแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้มาใช้อีกให้
คุ้มค่า  บ ารุงรักษาสิ่งของนั้นๆให้มีอายุการใช้งานนานๆ หรืออาจน าไปให้ผู้ อ่ืนใช่ต่อหรือบริจาค ก็ได้    
“ขยะหลายชนิดที่เรา “ทิ้ง” อาจเป็นวัตถุดิบในการผลิตส าหรับอีกคน เช่นเศษไม้จากการก่อสร้าง สามารถ
น ามาท าเฟอร์นิเจอร์ได้ ถุงใส่เมล็ดกาแฟในร้านขายกาแฟสามารถน ามาท ากระเป๋า ขี้ เลื่อยสามารถท าเป็นธูป 
หรือแม้แต่การดัดแปลงของใช้ง่ายๆ ในบ้าน เช่น การน าขวดโหลกาแฟมาล้างท าความสะอาด และใช้เป็น
ขวดโหลใส่ของ  ขวดน้ าอัดลมที่ท าด้วยพลาสติก น ามาใส่น้ าดื่ม หรือน าไปใส่ปุ๋ยน้ าชีวภาพ กากน้ าตาล 
ถุงพลาสติกก็ใช้หลาย ๆ ครั้งตามสภาพและความเหมาะสม”            
           R3 = Recycle (การน ากลับมาใช้ใหม่) เป็นการน าวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก 
อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษท่ีเกิดกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
 

วิธีการจัดการในแต่ละ R           
Reduce (ลดการใช้) เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองในการใช้สินค้าและบริการต่างๆ  

โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น ขยะที่จะเกิดขึ้น การใช้พลังงานในการผลิต ความสิ้นเปลืองในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งพวกเราทุกคนมีส่วนช่วยกันได้ โดยคิดก่อนซื้อสินค้า พิจารณาว่าสิ่งนั้นมีความจ า
เป็นมากแค่ไหน หากจ าเป็นต้องซื้อควรพิจารณาว่าหลังจากใช้สินค้านั้นแล้วบรรจุภณัฑ์ที่เหลือสามารถน า
กลับมาใช้ซ้ าหรือน ามาแปรรูปใช้ใหม่ได้หรือไม่ เช่น... 
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             - การไปจ่ายตลาด ถ้าเราน าเอาถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือประเภทตะกร้าจักสานที่ท าด้วยหวายหรือไม้
ไผ่ ติดมือไปด้วย ก็จะช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลงได้   
             - การขอถุงใหญ่ใบเดียว แทนการใช้ถุงพลาสติกเล็กๆหลายๆใบ 
             - การใช้แก้วน้ าเซรามิค แทนแก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษ  
             - ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ฟุ่มเฟือย เช่น สินค้าลดราคาต่างๆ  
             - ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยมีการห่อหุ้มหลายชั้น 
             - ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียวหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานต่ าและ
เป็นอันตราย เช่น ถ่านไฟฉายที่ไม่ได้มาตรฐาน 
             - ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นประจ า ควรเลือกที่มี
ขนาดใหญ่เพราะคุ้มค่า และใช้บรรจุภัณฑ์น้อยกว่า  
             - การใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดเติม 
             นอกจากนั้นยังรวมถึงการลดการใช้ทรัพยากรในการออกแบบ การออกแบบเพ่ือลดอัตราการใช้
วัตถุดิบในกระบวนการผลิต การออกแบบเพ่ือลดอัตราการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และ การออกแบบ
เพ่ือลดอัตราการใช้พลังงานในระหว่างการใช้งาน เป็นต้น   

          

  Reuse (การใช้ซ ้า) เป็นหนึ่งในแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ 
คุณค่า น าสิ่งต่างๆ ที่ใช้งานไปแล้ว ยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้อีก เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ รวมทั้ง
เป็นการลดปริมาณขยะที่จะเกิดข้ึนอีกด้วย ซึ่งมีวิธีการต่างๆ มากมาย เช่น  
          - เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง เช่น แบตเตอรี่ประจุไฟฟ้าใหม่ได้ 
          - ซ่อมแซมเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ (Repair) ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก 
         - บ ารุงรักษาเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้คงทนและยาวนานขึ้น 
          - น าบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การน าใช้ซ้ าถุงพลาสติก ถุงผ้า ถุง
กระดาษ กล่องกระดาษ ขวดน้ าดื่ม เหยือกนม และกล่องใส่ขนมมาใช้ซ้ า 
          - ยืม เช่า หรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยครั้งร่วมกัน เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร  
          - บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น หนังสือ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องมือใช้สอยอ่ืนๆo
ใช้ซ้ าวัสดุส านักงาน เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้า เป็นต้น  
          - การดัดแปลงสิ่งของให้ใช้ประโยชน์เช่น การน ายางรถยนต์มาท าเก้าอ้ี การน าขวดพลาสติกมา
ดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ แจกัน การน าเศษผ้ามาท าเปลนอน เป็นต้น            
          ปัจจุบันได้มีการกล่าวขวัญถึงการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมกันมาก ทั้ง ภาครัฐและเอกชนได้
ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดความนิยมสินค้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมซึ่งได้จากการน าสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้วกลับมาสร้าง
มูลค่าให้มากข้ึนด้วยการประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น      
       
           นางชัชนาถ เทพธรานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี หรือทีเอ็มซี (TMC) ส านักงาน



พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(ITAP) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยได้สนับสนุนผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไทยผ่าน 2 โครงการ 
ได้แก่  

1. เปลี่ยนขยะให้เป็นทอง  ซ่ึงผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นทอง” มาจากการตระหนักว่าใน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมีเศษวัสดุเหลือทิ้งปริมาณมากทั้งๆ ที่เป็นของที่ซื้อมาแต่ยังใช้ไม่คุ้มค่าก็ทิ้ง
ไป เลยคิดท าโครงการนี้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ จริงๆ แล้วการลดของเสียไม่ใช่เพียงแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่อาจท าให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมจากของที่มีอยู่ 
           2.  โรงงานเฟอร์นิเจอร์สีเขียว เป็นการส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม  และใช้เป็น
จุดขายเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันสู่ตลาดต่างประเทศ  รวมถึงมุ่งใช้การออกแบบ และการตลาดเป็นจุดแข็งคู่ขนาน
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการแข่งขันในตลาดเฟอร์นิเจอร์        ที่ยั่งยืนต่อไป โดยเฉพาะกระแสรักษ์โลก
ก าลัง in trend อยู่ในขณะนี้ ท าให้สามารถหาผู้ซื้อสินค้าประเภท Eco-products ง่ายขึ้น”            
 

           Recycle (การรีไซเคิล)  กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ สามารถน ากลับเข้าสู่
กระบวนการผลิตใหม่ เป็นสินค้าชนิดต่างๆได้ เช่น           
            - น าขวดพลาสติก PET มาหลอมเป็นเม็ดพลาสติก ตีเป็นเส้นใยน ามาผลิตเป็นพรหม หรือเสื้อ           
            - น ากระดาษใช้แล้วมาแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษ เพ่ือน ามาเป็นส่วนผสมในการผลิตกระดาษใหม่            
         - น าเศษแก้วเก่ามาหลอม เพื่อขึ้นรูปเป็นขวดแก้วใหม่           
         - น าเศษอลูมิเนียมมาหลอม ขึ้นรูปเป็นแผ่น น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม รวมทั้งกระป๋อง
อะลูมิเนียม            
             ดังนั้นเราจึงควรคัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปรีไซเคิล  โดยน าไปขาย/บริจาค/น าเข้าธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่ เพ่ือเข้าสู่วงจร
ของการน ากลับไปรีไซเคิล            
             นอกจากวิธีการข้างต้น ยังมีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งหลายประเทศได้
มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์กันอย่างจริงจังแล้ว เช่น 
             •  การน ามูลฝอยหรือของเสียมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน   ของเสียมีสารประกอบจ านวนมากที่
สามารถเปลี่ยนเป็นผลผลิตทางพลังงาน โดยขบวนการเผาไหม้จากมูลฝอยสามารถใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์
และอุตสาหกรรม ทั้งสามารถเก็บเป็นพลังงานได้ 
 
             •  การน ากากของเสียไปเป็นอาหารสัตว์และใช้ประโยชน์ทางการเกษตร • การน ามูลฝอยมาหมักท า
ปุ๋ย  การหมักท าปุ๋ยเป็นขบวนการทางชีวเคมีที่เปลี่ยนแปลงหรือย่อยสลายสารอินทรีย์ในของเสีย เพ่ือได้ปุ๋ย
เป็นอาหารของพืช หรือใช้ดินกลบฝังมูลฝอยในขบวนการฝังกลบมูลฝอย  
             • การน าขยะหรือมูลฝอยมาแปรสภาพให้เป็นวัตถุก่อสร้าง  ในประเทศญี่ปุ่นมีโรงงานอัดเถ้าขยะที่ 



ได้จากเตาเผาให้เป็นแท่ง แท่งขยะที่ได้น าไปชุบยางและแอสฟัลด์หรือเทคอนกรีต จากนั้นน าไปใช้ในการ
ก่อสร้างแทนอิฐ หรือคอนกรีตบล็อก   
              • การน ากากของเสียมาปรับปรุงพื้นที่   ขยะมูลฝอยเกือบทุกชนิดสามารถน าไปใช้ส าหรับถมที่ดินที่
เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือท าให้ที่ดังกล่าวกลายเป็นพ้ืนที่ราบเรียบ ใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายประการ ใน
ต่างประเทศมีการใช้พื้นที่ที่เกิดจากการถมด้วยขยะมูลฝอยแบบการฝังกลบและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
 

              ผลดีที่เกิดจากการจัดการขยะตามหลัก 3R          
 
              1. ประหยัดงบประมาณในการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจุบันกทม.มีภาระในการก้าจัดขยะ 

ถึงวันละ 8,700 ตัน/วัน หรือประมาณ 3.2 ล้านตัน/ปี เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและก้าจัดโดยเฉลี่ยตัน
ละ 1,000 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายวันละ 8,700,000 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะปีละ 3,200 
ล้านบาท            
              ลองคิดดูง่ายๆ นะครับ หากเราน าขยะมูลฝอยกลับมารีไซเคิลก่อนทิ้งรวมกันเป็นขยะ เราจะ
สามารถลดปริมาณขยะได้อย่างน้อย 30% หรือ ประมาณ 2,700 ตัน/วัน สามารถประหยัดงบประมาณได้วัน
ละ 2,700,000 บาท/วัน หรือปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท            
              นอกจากนี้หากมีการคัดแยกเศษอาหารทีเหลือจากการประกอบอาหารหรือการรับประทานของ
พวกเราในแต่ละวันรวมถึงเศษก่ิงไม้ใบไม้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในขยะของบ้านเราถึง 50% คัดแยกออกมา
ใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยหมัก อาหารสัตว์หรือน าไปผลิตเป็นกาซหุงต้ม นอกจากจะเป็นการแปรรูปขยะ
กลับมาใช้เป็นทรัพยากรแล้วยังสามารถลดปริมาณขยะได้ถึงวันละ 4,000 ตัน/วัน ประหยัดงบประมาณได้วัน
ละ 4 ล้านบาท หรือปีละประมาณ 1,600 ล้านบาท           
              เพียงแค่นี้เราสามารถประหยัดงบประมาณไปได้ถึงปีละ 2,600 ล้านบาท เราอาจจะมีรถไฟฟ้า
เข้าถึงในทุกพ้ืนที่ของกทม.ได้เลย หรือน ามาใช้เพื่อการพัฒนาเมืองในด้านอ่ืน เช่น การศึกษา การสาธารณสุข 
เป็นต้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพให้ดีขึ้น           
              2. ประหยัดพ้ืนที่รองรับและก าจัดมูลฝอย การคัดแยกและน าขยะกลับมารีไซเคิล สามารถลด
ปริมาณขยะที่ต้องก าจัดโดยการฝังกลบถึง 2.6 ล้านตัน/ปี ประหยัดพ้ืนที่ฝังกลบได้อย่างน้อย ปีละกว่า 500 
ไร่ (ประเมินจากการฝังกลับอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยการขุดหลุมลึกชั้นละ 3 เมตร สูง 3 ชั้น และใช้ความ
หนาแน่นขณะบดอัด 400KG/m3)           
              3. ประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
วัตถุดิบใหม่ เช่น ลดพลังงานที่ใช้ในการตัดต้นไม้ เพ่ือน ามาท ากระดาษหรือเชื้อเพลิง ลดการขุดทรายธรรมชาติ
ขั้นมาในกระบวนการผลิตแก้วลดการขุดแร่ธาตุ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียมหรือโลหะอ่ืนๆ 
              4. การน าวัสดุรีไซเคิลมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนที่เก่ียวข้องเช่น 
ลดต้นทุนด้านพลังงานในการหลอมประมาณร้อยละ 15            
               5. ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เมื่อเปรียบเทียบกับการน าไปฝังกลบหรือ



เผาในเตาเผา           
               6. ก่อให้เกิดอาชีพและการจ้างงาน เช่นอาชีพการคัดแยกขยะ พ่อค้าคนกลางที่จะรวบรวมขยะ
บรรจุภัณฑ์  ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล มีการตั้งร้านรับซื้อของเก่าหรือโรงงานคัดแยกและแปร
สภาพเพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมข้ึนด้วย            
               จากข้อมูลปี 2552 พบว่ามีร้านค้าของเก่าท่ัวประเทศประมาณ 10,200 ร้าน ซาเล้งประมาณ 
110,000 คน มีการจ้างงานในร้านค้าของเก่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 50,000 คน 
              จะเห็นว่าทางออกของขยะนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง  ขึ้นอยู่กับว่าจะน าไปใช้ในขั้นตอนใด ซึ่งถ้าคัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิดก็จะได้ทรัพยากรที่สะอาดไม่
ปนเปื้อน สามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ  พลาสติก  โลหะ ก็สามารถส่งโรงงาน
เป็นวัตถุดิบการผลิตที่สะอาด มีคุณภาพ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   หรือน าไปแปรรูปเพื่อน ามาใช้ซ้ า เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์อีกด้านหนึ่ง เช่น เป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่มีราคาสูง นอกจากจะเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิต
แล้ว ยังเป็นการน าทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ าอย่างมีคุณค่า  และสร้างงานสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเม่ือปริมาณขยะลดลงจะส่งผลต่อความสะอาดของบ้านเมือง ท า
ให้เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย             
               ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพวกเราทุกคนมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของกลับมาใช้ประโยชน์เองหรือบริจาคให้
ซาเล้ง หรือน าส่งให้เจ้าหน้าที่ กทม. แยกไปจัดการอย่างถูกวิธ ี มาร่วมกันสร้างค่านิยม วัฒนธรรมของคนกทม. 
ใหม่โดยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งขยะรวมกันในถังใบเดียวกัน โดยแยกเป็นรีไซเคิลแยกไว้ขายหรือ
บริจาค   เศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้น าไปหมักปุ๋ย อาหารสัตว์หรือก๊าซชีวภาพ  ขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้และขยะ
อันตรายแยกส่งให้กทม.น าไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป             
                 อย่าลืมนะครับ “หยุดคิดสักนิดก่อนทิ้งของในมือท่านลงไปในถังขยะว่ายังมีประโยชน์ต่อท่าน
หรือผู้อื่นหรือไม่  ถ้ามีเก็บไว้ใช้ ขายหรือบริจาค จะช่วยกันลดปริมาณขยะ  ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองเพ่ือ
เมืองน่าอยู่ และช่วยลดภาวะโลกร้อนนะครับ” "  
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