R1 Reduce
การลดปริมาณขยะมูลฝอย คือ การเลือกใช้สินค้ า ที่ไ ม่
ก่อให้เกิดขยะหรือเกิดน้อยที่สุด เช่น ใช้สินค้าที่ใช้ภาชนะ
รีไซเคิลได้ การใช้ถุงผ้า ในการจับจ่ายสินค้า การใช้ปิ่นโต
ใส่อาหารแทนกล่องโฟม ใช้สินค้า ชิ้นเดิมเลือกสินค้า ที่ใ ช้
บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้น

R2 Reuce
การใช้ซ้า คือ การน้าสิ่ง ของ ( ขยะ ) ที่ต้องทิ้งกลับมาใช้
ใหม่ในรูปแบบอื่น เช่น การน้าขดน้้า อัดลมมาปลูกต้นไม้
การน้ากล่องส้า อางมาใช้ใ ส่ดินสอ ปากกาหรือการน้าเอา
ยางรถเก่ามาท้าถังใส่ขยะ เป็นต้น

ขยะ
และการจัดการขยะด้วยหลักการ3RS

R3 Recyele
การน้ า กลั บ มาใช้ ใ หม่ คื อ การน้ า เอาสิ่ ง ของหรื อ วั ส ดุ
(ขยะ) ที่ จ ะไปแปรรูปในกระบวนการอุส าหกรรม เช่ น
การน้า เอาแก้ วแตกน้า ไปหลอมแล้วกลับมาใช้ใ หม่ก าร
น้าเอาพลาสติกไปหลอมเป็นพาชนะพลาสติกใหม่ เช่น
ถุง กาละมัง เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าอิบุญ
ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
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ขยะ คือ อะไร?
ขยะ คือ สิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้สิ่งที่เราไม่ต้องการ
และต้องมีก้าจัดทิ้ง
ขยะโดยทั่วไปมี 4 ประเภท

ขยะทั่วไป
คือ ขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆ ได้อีกต้องน้าไป
ก้าจัดทิ้งอย่างเดียว เช่น หมอนเก่า ทิชชู่ ถุงพลาสติก
กระดาษที่เปียกน้้า เศษเซรามิก
ก้นบุหรี่ ไฟเบอร์
กลาส เป็นต้น

ขยะอันตราย
คือ ขยะที่ก่อให้เกิด อันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม เช่น
ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋อง
สเปรย์ หลอดไฟเก่า ถ่านไฟฉาย ขยะที่เปื้อนเลือด หนอง
เสมหะผู้ป่วย เป็นต้น

ขยะอินทรีย ์
หรือที่เรียกว่าขยะเปียกนั่นเอง เช่น ซากพืช ซากสัตว์
เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ซึ่งสามารถย่อยเอง ตาม
ธรรมชาติ

ขยะรีไซเคิล
คือ ขยะที่สามารถน้าเข้ามาสู่ขบวนการแปรรูป เพื่อ
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น พลาสติก เหล็ก
ทองเหลือง กระดาษ แก้ว ยางใน รถยนต์ เป็นต้น

การมีส่วนรวมในการแก้ปัญหาขยะด้วย
หลักการ 3 RS
เป็นวิธีง่ายๆในการก้าจัดขยะมูลฝอยโดยไม่ต้อง
มีกฎเกณฑ์ แต่เป็นการด้าเนินการที่สร้างจิตส้านึกในการ
ลดปริมาณและการขัดแยกขยะ โดยเริ่มที่ บ้าน

12 เคล็ดลับลดพลาสติกเรื่อง
รักษ์โลกที่ท้าได้ด้วยมือคุณ

5. พกขวดน้้า หรือแก้วน้้าส่วนตัวไปด้วย เพื่อ ลดการ
ซื้อน้้าบรรจุขวดพลาสติก
6. พกกล่องไปใส่อาหารที่สั่งกลับบ้าน หรือ เหลือจากที่
รับประทานไม่หมด ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะถ้า หากคุณจะ
พกกล่องอาหารไปด้วย แถมยังปลอดภัยต่อ สุขภาพอีก
ต่างหาก

รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
1. เลิกใช้หลอดพลาสติกหรือเปลี่ยนไปใช้หลอดแบบ ที่
ใช้ซ้าได้หรือจะให้กิ๊บเก๋อีกหน่อยก็เปลี่ยนมาใช้หลอดที่
เป็น กระดาษ สามารถช่วยลดพลาสติกได้มาก เพราะ
หลอดที่เราใช้
กันอยู่ทุกวันนี้สามารถสร้างขยะ
พลาสติกได้อย่างมากมาย มหาศาลเลยล่ะ
2. รับประทานไอศกรีมจากโคนกันดีกว่า แม้ว่า
รับประทานจากถ้วยพลาสติกจะสะดวก ไม่เลอะมือ แต่
ถ้วย
พลาสติกที่เหลือจากการรับประทานก็จะ
กลายเป็นขยะอยู่ดี
3. เปลี่ยนเครื่องใช้ในครัวที่เป็นพลาสติก มาเป็นแก้ว
หรือสเตนเลส
4. ใช้กระเป๋าผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ไม่ใช่เรื่อง ลา
บากเลยในการพกถุงผ้าแบบที่พับได้ไปช้อปปิ้งด้วย
และใช้ ถุงผ้าใส่ของที่เราซื้อมาแทนการใช้ถุงพลาสติก
เพียงเท่านี้ก็ลด การใช้พลาสติกได้เยอะแล้ว

7. เลิกเคี้ยวหมากฝรั่ง เพราะหมากฝรั่งนั้นจริง ๆ แล้ว
สารตั้งต้นก็มีส่วนประกอบที่มาจากพลาสติก
เหมือนกัน
ถ้าหากคายทิ้ง แล้วก็จะกลายเป็นขยะ
พลาสติก อีกอย่างหนึ่งเช่นกัน
8.ใช้ไม้ขีดไฟแทนไฟแช็กเพราะไฟแช็กส่วนใหญ่ เป็น
ขวดที่บรรจุน้ามันก๊าดทามาจากพลาสติกเช่นกัน ซึ่ง
เมื่อใช้หมดแล้วก็จะกลายเป็นขยะ
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9. ซื้อของคราวละมาก ๆ หรือเลือกซื้อไซส์ใหญ่ ขึ้น
สามารถช่วยลดพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ลงได้
อย่างเช่น แทนที่จะซื้อแชมพูขนาดปกติก็เปลี่ยนเป็น
ขวด ใหญ่ ที่ใช้ได้นานขึ้น คุ้มค่ากว่าแถมลดขยะได้อีก
ต่างหาก
10. เปลี่ยนมาใช้สบู่ก้อนแทนสบู่เหลว เพราะสบู่ เหลว
แทบจะทุกยี่ห้อจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบขวดที่เป็น
พลาสติก แน่นอนล่ะว่าจะทาให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น

11. หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะพลาสติกใส่อาหาร เข้า
ช่องแช่แข็ง เพราะอาจจะทาให้ภาชนะเหล่านั้นเกิด
ความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน
12. นึกอยากจะเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลอง
อัพเกรดก่อนจะดีไหม ? อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บาง ชิ้น
ไม่จาเป็นต้องซื้อใหม่ แค่เพียงอัพเกรด เปลี่ยนชิ้นส่วน
บางส่วนก็สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเดิม
และช่วยลดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้อีกด้วย

การใช้ถุงพลาสติกแล้วหันมาใช้ถุงผ้าดีอย่างไร ?

วิธีลดการใช้พลาสติก
วิธีลดการใช้พลาสติก เรื่องรักษ์โลกง่าย ๆ ที่เริ่ม ได้ที่
ตัวของเราเอง และหากกาลังคิดว่าการลดใช้ พลาสติก
เป็นเรื่องยาก ลองเริ่มต้นง่าย ๆ กับ 12 วิธีนี้สิ แค่นี้ก็
ช่วยให้โลกสะอาดขึ้นได้แล้ว

ทุกปีผู้คนจับจ่ายซื้อของทั่วโลก
ใช้ถงุ พลาสติก 10,000 ล้านใบต่อใบ

เราคงจะปฏิเสธกันไม่ได้ว่า ยิ่งบนโลกเรามี ประชากร
เยอะขึ้น สิ่งที่เยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวก็คือปัญหา ขยะ
โดยเฉพาะขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ หรือถ้าจะ รอ
ให้ย่อยสลายไปก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายร้อยปี
อย่างเช่น พลาสติกที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลาย
ได้ ซึ่งเมื่อเทียบกับปริม าณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวันแล้ว
ปัญหา ขยะพลาสติกก็ถือเป็นเรื่องน่าหนักใจไม่น้อย
เลยเชียวล่ะ

