
การลดขยะ ดว้ยแนวคดิ 3R 

Reduce – ลดการใช ้(คิดก่อนใช)้ 

    ลดระดับการใช้ปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่
ในสัดส่วนที่พอเหมาะ  โดยลดการใช้  การบริ โภค
ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง เพราะการลดการบริโภคของเรา 
จะช่วยให้เราลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นได้ ในขั้นตอนนี้
เริ่มต้นโดยการส ารวจว่าเราจะลดการบริโภคที่ไม่จ าเป็น
ตรงไหนได้บ้าง ตัวอย่าง เช่น 

ลดการสรา้งขยะในทีท่ างาน 

 แก้ไขบนหน้าจอไม่ใช่บนกระดาษ เพื่อลดการใช้
กระดาษ 

 ใช้อีเมลเพ่ือลดการใช้กระดาษ 
 คิดก่อนพิมพ์หรือถ่ายส าเนา พิมพ์และท าส าเนา

ให้น้อยที่สุด 
 ส่งและจัดเก็บเอกสาร เช่น เอกสารที่จ าเป็นและ

ข้อเสนอทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะ
เป็นกระดาษ 

 เมื่อต้องพิมพ์หรือท าส าเนาให้ท าสองด้าน 
 หมุนเวียนเอกสารแทนการท าส าเนาเฉพาะ

ส าหรับทุกคน 
 เปลี่ยนระยะขอบบนเอกสาร Word ระยะขอบ

เริ่มต้นของเอกสารที่พิมพ์คือ 1.25 นิ้วทุกด้าน 

เพียงเปลี่ยนระยะขอบเป็น 0.75 นิ้วจะช่วยลด
ปริมาณกระดาษท่ีใช้ลงเกือบ 5 เปอร์เซ็นต์ 

ลดการสรา้งขยะในชีวิตประจ าวนั 

 ใช้ถุงผ้า ตระกร้า เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก 
 ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู่ 
 ใช้ปิ่นโต หรือกล่องข้าวใส่อาหาร แทนการใส่

กล่องโฟม 
 ใช้กระติกน้ า หรือขวดน้ าแบบพกพา ที่สามารถ 

Refill ได้ แทนการซื้อน้ าดื่มที่บรรจุในขวด
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

 ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เมื่อซื้อของชิ้นเล็ก
หรือน้อยชิ้น 

 เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เลือกทานอาหารที่ร้านแทนการใส่กล่องกลับ 

 หลีกเลี่ยงใช้วัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

Reuse – น ากลบัมาใชซ้ ้า        

(ใช้แลว้ใชอ้ีก) 

    การใช้ซ้ า เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าท่ีสุด โดยการ
น าสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ า ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ าได้หลาย 
ๆ ครั้ง เช่น ใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ าหลายครั้งก่อนทิ้ง ใช้ภาชนะ
ที่สามารถใช้ซ้ าได้ เลือกซื้อสินค้าท่ีสามารถใช้ซ้ าได้ ซึ่ง

นอกจากช่วยลดการเกิดขยะแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการ
ตัดต้นไม้ได้เป็นจ านวนมาก 

 เลือกใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตได้ 
 ดัดแปลงของเหลือใช้เพื่อใช้ประโยชน์ 
 เสื้อผ้าเก่าน าไปบริจาค หรือถูพ้ืน 
 ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ทิ้งเป็นขยะ 
 การใช้กระดาษ 2 หน้า 
 การน ากระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มา

ใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจน ามาท าเป็นกระดาษ
โน๊ต 

Recycle – น ากลบัมาใชใ้หม่ 

   คัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของ
แต่ละประเภทได้ 

 ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 
 เลือกซื้อสินค้าท่ีน ากลับมารีไซเคิลได้หรือที่ผลิต

จากวัสดุรีไซเคิล 
 น าขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ท าปุ๋ย

หมัก 

 

 

https://www.greennetworkthailand.com/energy-green-business/ผลิตกระเป๋าผ้า-ถุงผ้า/


 

 

 

 

 

 

การคดัแยกขยะดว้ยหลักการ 3Rs  

(Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกวางโจน 

โทรศพัท ์044-056031 

คัดแยกขยะ 

     ขยะมูลฝอย คือ ของเหลือทิ้งจากการใช้สอยของ
มนุษย์ซึ่งเกิดจากกิจการต่างๆ ในชีวิตประจ าวันหากมี
การคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ สิ่ง
เหล่านั้นถูกเรียกว่า “วัสดุเหลือใช้”เนื่องจากเรายังไม่ได้
ทิ้งจึงยังไม่เป็นขยะ 

ขยะแบ่งออกเปน็ 4 ประเภท 

1. ขยะอนิทรยี ์เปน็สิ่งทีย่อ่ยสลายง่าย คือ ขยะ
ที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือก
ผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง  

ประโยชน์จากการแยกขยะ : น าไปท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
ใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัวได้ 

2. ขยะรีไซเคลิ คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถน า
กลับมาใช้ซ้ าอีกครั้งได้ ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ขวด
พลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่อง
กระดาษ, กระดาษ 

ประโยชน์จากการแยกขยะ: ผลิตขาเทียม ผลิตหลังคารี
ไซเคิล ผลิตหลอดไฟ ผลิตจีวรพระสงฆ์ 

 3. ขยะอนัตราย ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีสาร
ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุติด
เชื้อได้ วัตถุกัดกร่อน เช่น ถ่านไฟฉาย, อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์, ยาหมดอายุ, วัตถุไวไฟ, กระป๋องเสปรย์ 

ประโยชน์จากการแยกขยะ: แยกขยะเพ่ือน าไปก าจัด
อย่างถูกวิธีตาม เพ่ือไม่ไห้รั่วซึมลงแหล่งน้ า หรือชั้นผิวดิน 

4. ขยะทัว่ไป เป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้ หรือ
ย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล 
จ าเป็นต้องหาวิธีก าจัดอย่างถูกวิธี เช่น ซองขนม กล่อง
โฟม ถุงพลาสติก  ภาชนะปนเปื้อนอาหาร กระดาษชาน
อ้อย 
ประโยชน์จากการแยกขยะ : น าผ่านเทคโนโลยีการผลิต
เพ่ือน ากลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่ 

 

        

 

 
 

 

 

     
 

 

   

 

 


