
           
 
               ของใช้บางอย่างเราก็
ไม่ได้ใช้เป็นประจ า หรือบางทีก็มี
ความจ าเป็นต้องใช้ในงานส าคัญ
แค่ครั้งเดียวเท่านั้นด้วยซ้ า เช่น 
แทนท่ีจะซื้อเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์
ส าหรับงานพิธีส าคัญ ทางที่ดีก็
ควรหาหยิบยืมจากคนใกล้ตัว

ดูก่อน หรือจะใช้บริการจากร้านเช่าชุดหรืออุปกรณ์ก็ได้ วิธีนี้
นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแลว้ ยังช่วยลดปริมาณเงินท่ีต้อง

จ่ายออกกระเป๋าไดด้้วยนะ หรือการจัดงาน 
ปาร์ตี้ครั้งใหญ่ แทนท่ีจะใช้จานกระดาษเพราะขี้เกียจล้างจาน  แต่
ลองคิดดสูิว่าจะมีขยะเพิ่มขึ้นกองโตขนาดไหน ทางที่ดียอมเสยีเวลา
ล้างจานสักหนอ่ยดีกว่านะคะ 
 
 
 

      เครื่องใช้ทุกอย่างภายใน
บ้าน รวมไปถึงเสื้อผ้า กระเป๋า 

และรองเท้าของเรา ก็ควรใช้
งานอย่างถูกประเภท และ

รักษาของให้ใช้ไปได้นาน ๆ 
หากช ารุดเสียหายก็ต้องลอง

ซ่อมแซมดูก่อน เผื่อจะสามารถน ากลับมาใช้งานได้อีกครั้ง 
โดยเฉพาะเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ถ้าเบื่อไม่อยากใส่แล้วก็น่าจะ

ลองน าไปแลกกันใส่กับเพื่อน หรือจะเอาไปบริจาคใหมู้ลนิธิตา่ง ๆ 
เป็นการท าทานอีกอย่างหนึ่งค่ะ 

 
 
 
          อาจจะดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ชว่ยลดขยะภายในบ้าน แต่ก็เป็น
โอกาสที่คุณจะช่วยลดปรมิาณขยะให้โลกของเรา เหมือนเป็นการ
หมุนเวียนของทีย่ังใช้ประโยชน์ไดอ้ยู่กลับมาใช้อีกครั้ง เช่นเดียวกัน

กับการขายของเก่าของเรานั่นเอง หน าซ้ าการซื้อของมือสองยังช่วย
ประหยดัเงินในกระเป๋าเราได้อีกดว้ย 
          ปัจจุบันปริมาณขยะก็แทบจะล้นโลกของเราอยู่แล้ว ฉะนั้น
เราก็ควรหันมาใส่ใจกับการลดปรมิาณขยะกันให้มากขึ้น เริ่มง่าย ๆ 
จากขยะในบ้านและพื้นท่ีใกล้ตัวของเราเองก่อนก็ได้ค่ะ หากเป็นไป

ได้ก็ควรใช้ถุงผ้าไปจ่ายตลาด หรือลดการใช้กระดาษอย่าง
ฟุ่มเฟือยในท่ีท างานด้วยก็ดีจ้า 

 

 
 
 
 

การจดัการขยะในครวัเรอืน 
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8.ลดปรมิาณการรบัจ่ายของใช้ 

9.รกัษาและซอ่มแซม 

10.ซือ้ของมอืสอง 

วธิกีารลดจ านวนขยะ 
ในบ้าน 

http://www.kratoke.go.th/


                ถ้าไม่ได้สังเกตอย่างจริงจังคงไม่รู้ว่าปริมาณขยะในแต่
ละบ้าน ก็มีจ านวนไม่น้อยอยู่เหมอืนกัน ไหนจะเศษอาหารในครัว 
เศษกระดาษท่ีกระจายอยู่ในบ้าน อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ช ารุด รวมไป
ถึงเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวท่ีเก็บไวโ้ดยไมไ่ด้ใช้อีก ถ้าอย่างน้ันคงดีกว่า
ถ้าเราจะลุกข้ึนมาจดัการขยะในบา้นกันสักที ขยะในบ้านจะได้ลด
จ านวนลง เผลอๆ จะได้ช่วยลดมลพิษให้โลก และประหยัด
ค่าใช้จ่ายบางส่วนไปไดด้้วยนะ 
 
 

          ในแต่ละวันเราซื้อของเข้าบ้านกัน
ไม่รูเ้ท่าไหร่ต่อเท่าไหร ่ ถ้าไม่ใช่ของใช้ก็
ต้องเป็นอาหารสด อาหารแห้งก็ว่ากันไป 

ซึ่งบรรจุภณัฑ์ที่เราถือเข้าบ้านเหลา่นี้
สุดท้ายก็กลายเป็นขยะจริงไหมล่ะ ฉะนั้น

หากเราอยากจะจัดการขยะในบ้านก็ต้องเริ่มจากการลดปรมิาณ
ขยะกันก่อน ด้วยการเลือกซื้อของโดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยของ
บรรจภุัณฑด์้วย ควรเลือกบรรจุภณัฑ์ที่สามารถน ากลับไปใช้ใหมไ่ด ้
เช่น บรรจภุัณฑ์ท่ีเป็นกล่องกระดาษ หรือกระป๋องก็สามารถน า
กลับไปรีไซเคิลได้ ส่วนบรรดาถงุพลาสติกก็อาจจะน ามาใช้เป็นถุง
ขยะต่อไป แต่ถ้าเป็นไปได้ ควรลดปรมิาณการใช้ถุงพลาสติกด้วย
การช้อปปิ้งโดยใช้ถุงผ้าแทนจะดีทีสุ่ด 
 
 

           เศษอาหารของทุกมื้อรวมไปถึงเศษ
ต้นไม้ใบหญ้าที่มีอยู่ในบ้านสามารถน ากลับมา

ท าประโยชนไ์ด้อีกครั้ง ด้วยการน าไปท าเป็น
ปุ๋ยหมักไว้ใช้บ ารุงต้นไม้ ดอกไม้ในสวนให้

สวยงาม และถ้าหากใส่หัวเช้ืออีเอ็ม (EM) ลงไปด้วย ก็ยังน าไปใช้
ดับกลิ่นท่อและย่อยสลายสิ่ง2อุดตนัในชักโครกได้อีกอย่าง เห็นไหม
ล่ะว่าดีกว่าโยนท้ิงให้กลายเป็นขยะเป็นไหน ๆ เลย 

  
          เราอาจจะคาดไม่ถึงว่าใน
บ้านจะมีขยะที่สามารถน ากลบัมาใช้
ประโยชนไ์ด้อีกครั้ง ขยะเหล่านัน้ก็
คือ ขวดแก้ว กระป๋อง กระดาษอ่อน 
กระดาษแข็ง กล่องกระดาษ ลัง เศษ
อาหาร เศษต้นไม้ใบหญ้า เศษเหล็ก 
เศษอะลูมเินียม รวมไปถึงพลาสติก

และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไม่ได้แล้ว นับ ๆ ดูแล้วก็น่าจะเกินครึ่งของ
จ านวนขยะทั้งหมดในบ้านเลยทีเดยีวนะคะ ฉะนั้นเราก็ควรแยก
ประเภทขยะภายในบ้านให้เรยีบรอ้ยก่อนจะทิ้งขยะทุกครั้ง เมื่อถัง
ขยะรีไซเคลิเตม็แล้วก็ขายใหร้ถรับซื้อของเก่าไป นอกจากจะช่วยลด
ปริมาณขยะในบ้านและโลกของเราแล้ว ก็ยังมีรายไดเ้ล็ก ๆ น้อย ๆ 
จากขยะรไีซเคลิเหล่านี้ด้วย 
 
 

 
นอกเหนือจากขยะที่สามารถน าไปรี

ไซเคลิได้แล้ว ก็ยังมีขยะที่สามารถน า
กลับมารยีูส (Reuse) หรือน ากลบัมา
ใช้อีกครั้งด้วย เช่น ถุงเท้าเก่า เอามา
ใช้เช็ดกระจกได้ หรือเสื้อผ้าทีไ่ม่ได้ใช้

แล้ว ก็น ามาเป็นผ้าขีร้ิ้วได้เช่นกัน ส่วนกระดาษกรองกาแฟสด ก็
น ามาใช้เช็ดกระจกและหน้าจอทีวี แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ได้ด้วย 
อีกทั้งแผงไข่ไก่ก็ยังน ามาวางขวดซอสในตู้เย็น ป้องกันซอสหกเลอะ
เทอะ ต้องเหนื่อยมาเช็ดท าความสะอาดได้อีกต่างหาก ดังนั้นลอง
พิจารณาใหด้ีก่อนท้ิงไปเปล่า ๆ นะคะ 
 
 
          ถังขยะใบเล็กจะช่วยบังคบัให้เราต้องน าขยะออกไปท้ิงบ่อย 
ๆ พอนานวันเข้าก็จะเปลี่ยนนสิัยเราให้ท้ิงขยะในบ้านน้อยลงไปโดย
ไม่รูต้ัว อีกทั้งการน าขยะไปท้ิงบ่อย ๆ ยังช่วยรักษาความสะอาดให้
บ้านแบบทางอ้อมด้วย ขยะจะไดไ้ม่มโีอกาสเหม็นเนา่อยู่คาบ้าน
ยังไงล่ะ แต่ทั้งนี้ก็ควรบีบอัดถังขยะให้แน่นทุกครั้ง และมดัปากถุง

ให้เรียบร้อยก่อนทิ้ง เพื่อให้มีพื้นท่ีในการทิ้งขยะมากข้ึน ช่วยลด
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกไปในตัวนะจ๊ะ 
 
 
 
          อย่างที่บอกกันไปตั้งแต่แรกว่าควรจะแยกขยะในบ้านเอาไว้
ด้วย ซึ่งนอกจากต้องแยกขยะรีไซเคิลแล้วก็ควรแยกขยะเปียก ขยะ
แห้ง เพิ่มด้วยอีกอย่าง และทางที่ดีก็ต้องน าขยะเปียกไปท้ิงทุกวัน 
เพื่อป้องกันหนูและแมลงมารบกวนบ้านเรา อีกทั้งการแยกขยะ
เปียกขยะแห้งยังช่วยรักษาความสะอาดให้บ้านมสีภาพแวดล้อม
และสุขอนามัยที่ดไีด้อีกต่างหาก 
 

 
          แม้ผลติภณัฑ์ประเภทนี้จะดูสะอาดปลอดภัยดี แต่ของ

บางอย่างก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองขนาดนั้น เช่น แก้ว
น้ า แทนท่ีจะใช้แก้วกระดาษบาง ๆ ใช้แล้วทิ้ง ก็น่าจะเปลี่ยนมาใช้

แก้วพลาสติก หรือแก้วธรรมดาที่สามารถลา้งและน ามาใช้ได้อีกครั้ง 
เพื่อลดปรมิาณขยะ และช่วย

อนุรักษ์ทรัพยากรของโลกได้อีก
ทางหนึ่ง อีกอย่างเราก็ไม่มีความ

จ าเป็นต้องใช้ของที่ใช้ครั้งเดียวแล้ว
ทิ้งเท่าไร เพราะเราไม่ใช้

สถานพยาบาลที่ต้องป้องกันการตดิ
เชื้ออย่างรัดกุมขนาดนั้นน่ีเนอะ 

 
 

3. แยกประเภทขยะ 

4.ดดัแปลงน ามาใช้อกีครั้ง 

1. เลอืกซือ้ของทีร่ไีซเคลิได ้

2. ท าปุ๋ยหมกัจากเศษอาหาร 

5.เลอืกใชถ้งัขยะใบเลก็ 

6.การน าขยะเปยีกไปท้ิงทกุวนั
ปลงน ามาใช้อีกครัง้ 

7.เลี่ยงผลติภณัฑใ์ช้แลว้ทิง้ 


