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บทนำ

 ขยะมูลฝอยมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมทำใหเกิดการปนเปอนของพื้นดิน

แหลงน้ำและอากาศ ทำใหบานเมืองไมเปนระเบียบเรียบรอย ไมเปนที่เจริญของผูที่ได

พบเห็น สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนโดยท่ัวไป การแกไขปญหาของขยะมูลฝอย

จึงควรปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขผลเสียที่จะเกิดขึ้น สำหรับการปองกันและแกไขที่

ดีควรพิจารณาถึงตนเหตุที่กอใหเกิดขยะมูลฝอยขึ้นมา ซึ่งก็คงจะหมายถึง มนุษยหรือ 

ผูสรางขยะมูลฝอย นั้นเอง  ดังนั้น การปองกันและการแกไขปญหาของขยะมูลฝอย

เริ่มตนดวยการสรางจิตสำนึกแกมนุษยใหรูจักรับผิดชอบ ดวยการจัดการขยะดวยแนวคิด7R

การจัดการขยะดวยแนวคิด 7 R

 แนวคิดดานการจัดการขยะเพ่ือการปรับตัวตอภาวะโลกรอนคือกอนจะท้ิงขยะ 

ควรหยุดคิดสักนิดวาจะสามารถลดปริมาณขยะ หรือนำขยะกลับมาใชประโยชนได 

หรือไม แนวคิดที่นาสนใจคือแนวคิด 7R ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1) Rethink  ( คิดใหม )

 เปนการเปล่ียนความคิดเร่ืองการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกตองเหมาะสม

ไมไดทำตามกระแสแตอยางเดียว  แตทำจากใจหรือจากจิตสำนึกท่ีดี  เชน  การซ้ือสินคา

ที่ผลิตจากวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2) Reduce  ( ลดการใช )

 เปนการลดใชทรัพยากรใหเหลือเทาท่ีจำเปนหรือนำมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด  เชน   ใชถุงผาหรือตะกราหวาย…เลิกงอถุงพลาสติก    ใชกลองขาวหรือปนโต 

ลดการใชโฟม ใชแกวน้ำสวนตัว…งดใชแกวที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง พยายามอยาใช 

กระดาษสิ้นเปลือง  ควรพิมพและถายเอกสารเทาที่จำเปน  จะชวยลดการตัดตนไม 

และลดพลังงานในการผลิตได  ลดเวนขอบกระดาษลงจากมาตรฐาน  เชน  การลด

ขอบเอกสารดานซายจาก 3.175 ซม. เปน 2.5  ซม. และขอบขวาจาก  3.175 ซม. เปน

1.25 ซม. สามารถใชพื้นที่กระดาษเพิ่มไดมากขึ้นถึง  27%  ลองลดปริมาณน้ำใน

ถังชักโครก  ดวยการใสกอนอิฐหรือขวดน้ำไปแทนที่น้ำ   ปดน้ำเสมอเมื่อเลิกใชงาน

รวมกันสอดสองไมใหน้ำเปดไหลทิ้งกอนจะออกจากหองน้ำ รินน้ำดื่มใหพอดีและดื่ม 

ใหหมดทุกคร้ัง  หากด่ืมน้ำเหลือนำมาใชรดน้ำตนไม  หรือรวบรวมเพ่ือทำความสะอาด 

ส่ิงตางๆ  ใชแกวน้ำตอนแปรงฟนและลางหนา  เน่ืองจากการแปรงฟนโดยใชน้ำจากแกว…

จะใชน้ำเพียง 0.5 – 1 ลิตร  แตหากปลอยน้ำไหลออกจากกอกตลอดเวลาจะใชน้ำ

ถึง 20-30 ลิตร เลือกใชฝกบัวอาบน้ำและปดน้ำในขณะท่ีถูสบู…จะใชน้ำเพียง 30 ลิตร 

หากไมปดอาจใชถึง 90  ลิตร แตถาใชอางอาบน้ำตองใชน้ำถึง  110 – 200 ลิตร  

เลยทีเดียว  ลางผักและผลไมในอางหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ำเพียงพอดีกวาลาง

โดยตรงจากกอก ประหยัดน้ำไดมากกวา 50%   
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3)  Reuse  ( ใชซ้ำ )
 เปนการนำกลับมาใชใหม  หรือใชอีกครั้ง หรือหลายๆครั้ง เชน  แยกประเภท

กระดาษที่ใชแลวเพื่อนำกลับมาใชใหมอยางเหมาะสมกระดาษดีนำมาใชพิมพใหมเปน

กระดาษ 2 หนาสำหรับเอกสารราง  กระดาษยับนำมาตัดเปนกระดาษโนต  กระดาษ 

2 หนา ทำเปนถุงใสของ  บริจาคสิ่งของที่เลิกใชแลวแตมีสภาพดีใหกับผูที่ขาดแคลน   

ประกวดนวัตกรรมนำขยะกลับมาใชซ้ำ  เชน  การนำกระดาษมาเปนซองใสยา ฯลฯ

ใชถุงพลาสติกซ้ำหลายๆครั้งตามสภาพความเหมาะสม
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4)  Recycle  ( นำกลับมาใชใหม )
 เปนการนำวัสดุท่ีหมดท่ีหมดสภาพแลวหรือท่ีใชแลวมาแปรสภาพดวยกระบวน 

การตางๆ  เพื่อนำกลับมาใชหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหม  เชนคิดกอนทิ้งวาขยะ…

ชวยกันแยกประเภทขยะเพื่อใหไดขยะรีไซเคิลมากที่สุดและเพื่อชวยลดขั้นตอนและ

ลดพลังงานในการกำจัดขยะ เนื่องจากขยะแตละชนิดมีวิธีการกำจัดที่ไมเหมือนกัน

สรางธนาคารขยะที่ทุกคนเปนเจาของรวมกัน  เพื่อการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช

ใหเกิดประโยชนสูงสุด คัดแยกขยะประเภทกระดาษ  แกว โลหะ…เพื่อการนำกลับไป 

รีไซเคิลไดไมรูจบ  คัดแยกขยะประเภทกลองนม…เพ่ือบริจาคนำไปผลิตแผนกรีนบอรด

5)  Repair  ( ซอมแซม )
 เปนการซอมแซมใหใชการไดใหม  เชน     กระปองพลาสติก  ที่แตกราวหรือเปน

รูใชกาวประสานหรืออุดรูเหลานั้นมันก็ยังใชไดเหมือนเดิม  ทำใหอายุการใชงานนานขึ้น 

การกลายเปนขยะก็ยืดเวลาออกไป
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6)  Reject  ( ปฏิเสธ )
 เปนการปฏิเสธการใชทรัพยากรแบบครั้งเดียวทิ้งหรือหารนำเขาจากแดนไกล

หรือการปฏิเสธใชสินคาหรือผลิตภัณฑที ่ทำลายโลก  เชน พลาสติก  กลองโฟม

บรรจุอาหาร

7)  Return ( ตอบแทน )
 เปนการตอบแทนส่ิงท่ีพวกเราไดทำลายไปคืนสูโลก  เชน  ปลูกตนไมกันเยอะๆ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนแกโลก ชวยโลกสดใส ลดกาซคารบอนไดออกไซด ลดปญหา 

โลกรอน
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สวนประกอบสำคัญของเตาเผาขยะถัง 200 ลิตร
  1. ตัวเตา เปนถังเหล็ก  ขนาด  200 ลิตร   2. ปลองควันขนาด Ø  3  นิ้ว

หรือนอยกวา   3. ประตูลม    4. ชองเติมขยะ   5. รองน้ำ (ซีล)   6.ตะแกรง 

7.เหล็กรับตะแกรง 

วัสดุและอุปกรณเตาเผาขยะ 200 ลิตร
  1.ถังเหล็ก  ขนาด 200  ลิตร จำนวน  1  ถัง  

 2.ทอเหล็กกลวงแบบกลมขนาด  Ø  3  นิ้ว  ยาว 1.5  เมตรขึ้นไป

จำนวน  1  ทอน

 3.แผนเหล็ก   

 สำหรับฝาเปด  

                                                    

      

    (ขนาดกวาง  30  เซนติเมตร  ยาว  45 เซนติเมตร)

จำนวน  1  แผน

สำหรับประตูลม  

                                  

        

       

           (ขนาดกวาง  15  เซนติเมตร  ยาว   70  เซนติเมตร) 

จำนวน   1  แผน

 
      

 

      

 45 ซม.

30 ซม

70 ซม.

15 ซม.
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 สำหรับชองเติมขยะ

         

        (ขนาดกวาง 30  เซนติเมตรทุกดาน  ยาว 72  เซนติเมตร สูง  42 เซนติเมตร) 

จำนวน  1  แผน

 4. เหล็กราง  40   ซม.

 

 

  ขนาด  30  เซนติเมตร จำนวน   2  ทอน
  ขนาด  40  เซนติเมตร จำนวน   2  ทอน           
  5.เหล็กแบนขนาด  1 นิ้ว  
   ขนาด  30  เซนติเมตร จำนวน   2  ทอน
   ขนาด  40  เซนติเมตร จำนวน   2  ทอน
 6.เหล็กเสนกลมขนาด  4  หุน  จำนวน 10 ทอน
   ยาว 180 ซม. จำนวน  1  ทอน  ยาว 55 ซม. จำนวน  2  ทอน                                            
   ยาว 50 ซม. จำนวน  2  ทอน  ยาว 45 ซม. จำนวน  4  ทอน     
   ยาว 40  ซม.จำนวน   2  ทอน  ยาว  25  ซม.จำนวน  1 ทอน    
 7.เศษเหล็กรางสำหรับที่รับตะแกรง จำนวน   4  อัน
 8.บานพับ  ขนาด 3  นิ้ว  จำนวน  2  อัน
 9.ลวดเชื่อม จำนวน   30   เสน
 10.ใบเจีย  ขนาด 4  นิ้ว  จำนวน   1  ใบ
 11.ใบตัด (เหล็ก) ขนาด  4  นิ้ว  จำนวน   5  ใบ หรือ
       ใบตัด (แสตนเลส) ขนาด 4  นิ้ว  จำนวน  2  ใบ  

72  ซม.

42  ซม.

30  ซม.

40  ซม.

30  ซม.

30  ซม.
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   ขั้นตอนการทำเตาเผาขยะ
  1. เปดฝาถัง นำน้ำมันหรือวัสดุที่อยูในถังออกใหหมด ใสน้ำผสมผงซักฟอก 

เพื่อความปลอดภัยเวลาเจาะฝาถัง

  2. เจาะฝาถัง 1  ดาน ตัดขางถัง เพื่อทำประตูลม ขนาดกวาง 20 เซนติเมตร   

ยาว  30  เซนติเมตร 

  3. ตัดขางถัง ดานบน เพื่อทำชองเติมขยะขนาดกวาง    30 เซนติเมตร ยาว  

35   เซนติเมตร (อยาใหตรงกับชองประตูลม)

  4. เจาะรูอีกดานของฝาถัง ขนาด  Ø 11  เซนติเมตร หรือวัดขนาดจาก Ø 

ทอเหล็กกลวง แบบกลม

  5. เจาะรูทอเหล็กกลวง แบบกลม 1 ดาน สูง 20 เซนติเมตร           

(จำนวนประมาณ  35  รู)

  6. เชื่อมเหล็กรางใหติดกันเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา

  7. เชื่อมเหล็กแบนใหติดกับแผนเหล็กเพื่อทำฝาปดชองเติมขยะ

  8. ดัดเหล็กเสนใหเปนวงกลม 1 อันแลวเชื่อมเหล็กเสนที่เหลือเพื่อทำ 

ตะแกรงใสขยะ นำมาใสใสถังวัดระดับใหสูงกวาประตูลมประมาณ 20 เซนติเมตร 

วัดระดับใหเทากันทุกดาน แลวนำเหล็กรับตะแกรงมาเชื่อมติดกับตัวถัง

  9. เชื่อมเหล็กแผน(ชองประตูลม)  ติดกับตัวถัง

  10. เชื่อมเหล็กแผน(ชองเติมขยะ)กับเหล็กราง(รองน้ำ)ใหติดกับถัง

(โดยวัดระดับใหตั้งฉากกับตัวถัง)

   11. นำทอเหล็ก ดานท่ีเจาะรู มาใสในชองท่ีเจาะเตรียมไว(วัดระดับใหต้ังฉาก 

กับตัวถัง) แลวเชื่อมทอเหล็กใหติดกับตัวถัง

  12. นำเหล็กแผนสำหรับทำฝาปดมาเชื่อมกับถังและนำเหล็กเสนกลมที่ตัด 

ไวมาเชื่อมกับแผนเหล็กสำหรับที่เปดฝาชองเติมขยะ 



10 เตาเผาขยะ 200 ลิตร

ขั้นตอนการเผาขยะโดยใหเตาเผาขยะถัง  200  ลิตร
 1. แยกประเภทของขยะ ตามชนิดของขยะและปริมาณความชื้น

 2. การทำความสะอาดเตา โดยเฉพาะการกำจัดขี้เถาที่ตกคางอยู หากไม 

กวาดขี้เถาที่ตกคางอยู จะทำใหมีฝุนออกทางปลองควันมากเมื่อเริ่มทำการเผาขยะ

ทำใหเกิดมลพิษทางอากาศในบริเวณใกลเคียง 

 3. การใสขยะ นำขยะเขาเตาเผาในปริมาณท่ีเตาเผาสามารถเผาได  ไมควรปอน

เขาไปมากเกินไปจนปดฝาเตาไมสนิท

 4. เติมน้ำใสรองน้ำ (ซีล)  แลวปดฝาที่ชองเติมขยะ

 5. จุดเตาบริเวณประตูลม เพื่อใหไฟเผาไหมขยะจากขางลางเตา เติมเชื้อไฟ 

ไปเรื่อยๆ 

 6. ในระหวางเผาขยะใหสังเกตควันวาออกจากรองน้ำหรือไม  ถามีควันออก 

มาแสดงวา น้ำในรองน้ำแหง ใหเติมน้ำเพิ่มเติม

 7. หลังเผาขยะเสร็จเรียบรอยใหนำขี้เถาไปฝงกลบตอไป


