กระบวนการเรียนรูเรื่องขยะ

เกริ่นนํา
สถานการณดานขยะเปนปญหาสําคัญระดับโลกซึ่งขยะเกิดจากการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน
ของคนเราโดยไมไดคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอม เชน การใชกลองโฟม การใชบรรจุ
ภัณฑพลาสติกที่ยอยสลายไดยาก ในปจจุบันประเทศไทยนั้น ติดอันดับ 6 ของโลกในการสรางปริมาณขยะ
ทางทะเล และสรางปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตกรุงเทพฯ มีปริมาณขยะ คิด
เปน 1 ใน 5 ของปริมาณขยะทั้งหมดในประเทศ หรือคิดเปน 1 กิโลกรัมตอคนตอวัน โดยรวมแลวคนไทย
65 ลานคนสรางขยะไดมากถึง19 ลานตันตอป ซึ่งถือวามีปริมาณที่สูงมาก และเปนเหตุใหเกิดปญหาขยะ
ลนเมือง อีกทั้งขยะมูลฝอยที่กําจัดไดอยางถูกวิธีมีปริมาณนอยกวา 40% ของขยะทั้งหมดและอีก 60% ที่
เหลือนั้นจะตกคางและสรางปญหามลพิษใหทั้งกับสภาพแวดลอม และสุขภาวะของมนุษย
แมวาสถานการณการแกไขปญหาดานขยะจะมีการตื่นตัวจากภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการ แต
การจั ด การป ญ หาขยะเป น เรื่ องที่ ส ามารถทําไดดว ยตัว เอง เริ่ม จากลดจํานวนขยะ การคั ด แยกขยะใน
ครัวเรือน นําขยะไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนเหลือขยะในการกําจัดใหนอยที่สุด ซึ่งถาทุกคนเริ่ม
ตระหนัก และมีความเขาใจในเรื่องดังกลาวก็จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมไดไมยาก
กระบวนการเรียนรูเ รื่องการจัดการขยะ
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กิจกรรมที่ 1 ตระหนักรูเรื่องขยะ
กิ จกรรมแรกเป น การนํ าเสนอสถานการณขยะในปจจุบันผานคลิปวีดีโอ (จากนิท รรศการการ
หมุนเวียน GO Zero Waste ชีวิตใหมไรขยะ) เพื่อใหเกิดความตระหนัก ตลอดจนเกิดความรูความเข าใจ
ดวยการคัดแยกขยะที่สามารถทําไดดวยตัวเอง

เหมาะสําหรับ
- ทุกชวงวัย
สื่อ/อุปกรณ
- คลิปวีดีโอ “มหานครขยะ”
- บอรดความรู “เรื่องนารูเกี่ยวกับขยะ”
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม
- 40 นาที
วิธีดําเนินกิจกรรม
1. นําสูกระบวนการเรียนรูจากการสอบถามวาตั้งแตตื่นเชามา เราไดสรางขยะอะไรไปบาง และถานํา
คําตอบของแตละคนมารวมกันคิดวาจะเปนขยะจํานวนมากแคไหน
2. เปดสื่อ “มหานครขยะ” เพื่อสรุปสถานการณขยะในปจจุบัน และเขาสูบอรดความรู “เรื่องนารู
เกี่ยวกับขยะ”
“ขยะอันตราย คิดเปน 3% ของปริมาณขยะทั้งหมด เชน กระปองยาฆาแมลง หลอดไฟ
ถานไฟฉาย ขยะติดเชื้อ ฯลฯ ตองเก็บรวบรวมและนําไปกําจัดอยางถูกวิธี
ขยะทั่วไป คิดเปน 9%ของปริมาณขยะทั้งหมด เชน โฟม ซองบะหมี่สําเร็จรูป เศษหิน เศษปูน
ฯลฯ ยอยสลายไมไดและไมสามารถรีไซเคิลได
ขยะรีไซเคิล คิดเปน 42% ของปริมาณขยะทั้งหมด เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ
ฯลฯ สามารถนําไปขายและแปรรูปใหมได
ขยะยอยสลายได เปนขยะที่มีปริมาณมากที่สุด คิดเปน 46% เชน เศษวัชพืช เศษอาหาร
เปลือกผลไม ฯลฯ สามารถนําไปหมักทําปุยไดและกําจัดไดจนหมด”

3. สรุปความรูหลักโดยใหผูทํากิจกรรมชวยกันตอบ เชน ขยะมีกี่ประเภท ขยะประเภทใดมีจํานวนมาก
ที่สุด ขยะประเภทใดที่ไมสามารถจัดการไดเอง เปนตน
กิจกรรมที่ 2 มาแยกขยะกันเถอะ
จากสถานการณขยะในปจจุบัน ที่กอใหเกิดปญหาใหญระดับโลก ที่เกิดจากปริมาณขยะที่มากลน
และไม มี ก ารจั ด การที่ ถู ก ต อ งเหมาะสม กิ จ กรรมนี้ จ ะให ท ดลองแยกขยะที่ ส ามารถพบเห็ น ได ใ น
ชีวิตประจําวัน
เหมาะสําหรับ
- ทุกชวงวัย
สื่อ/อุปกรณ
- ภาพถังขยะ 4 ประเภท
- ภาพขยะตางๆ ที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน
- กรรไกร
- กาว
- กระดาษฟเจอรบอรด หรือกระดาษลังที่ผานการใชงานแลว
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม
- 60 นาที
การเตรียมอุปกรณกอนเริ่มกิจกรรม
1. เตรียมภาพถังขยะลงบนกระดาษโดยสามารถพิมพลงบนกระดาษขนาด A4 เปนอยางนอย 1
แผนตอถังขยะ 1 ประเภท (สามารถพิมพลงบนวัสดุขนาดใหญไดขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรม)
2. ตัดภาพขยะตามชิ้นรูปภาพ โดยสามารถใชพิมพลงบนกระดาษ A4 แลวเสริมความแข็งแรงดวย
กระดาษฟเจอรบอร หรือกระดาษลังที่ผานการใชงานแลว
วิธีการดําเนินกิจกรรม

1. ผูนํากิจกรรมทบทวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของขยะ จากกิจกรรมที่ 1
2. นําเขาสูกิจกรรมโดยเตรียมภาพถังขยะทั้ง 4 ประเภท และภาพขยะที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน
3. แบงกลุมๆละ 4-5 คน เพื่อชวยแยกขยะลงในถังขยะใหถูกประเภท
4. ตรวจสอบความถูกตองในการแยกขยะ โดยเสริมความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะแตละประเภท

ภาพถังขยะแตละประเภท

ภาพขยะที่สามารถพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน แบบที่ 1

ภาพขยะที่สามารถพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน แบบที่ 2

กิจกรรมที่ 3 เสนทางของขยะ
จากกิจกรรมการแยกขยะที่สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับขยะประเภทตางๆ กิจกรรมนี้จะทําให
เห็นเสนทางของขยะแตละประเภท ไดแก ขยะยอยสลายได ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย วาจะมีวิธีในการ
จัดการที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดอยางไร
เหมาะสําหรับ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเปนตนไป
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม
- 40 นาที
วิธีการดําเนินกิจกรรม
1. ผูนํากิจกรรมทบทวนความรูเกี่ยวกับขยะทั้ง 4 ประเภท และตั้งคําถามวาขยะประเภทไหนบางที่เรา
สามารถจัดการไดเอง
2. ขยะที่ยอยสลายได เชน เศษอาหาร เศษใบไมแหง วัชพืชสามารถนําไปทําปุยหมักไดเพื่อชวยทั้ง
บํารุงพืชผัก และชวยทําใหดินรวนซุย ไมแข็งจนเกินไป โดยมีวิธีแนะนํา 2 สูตรดังนี้
สูตรที่ 1
เตรียมสวนผสม ดังนี้
- เศษผลไมหรือเศษผัก 2 สวน
- แกลบดิบ 2 สวน
- รําละเอียด 1 สวน
- มูลสัตว 1 สวน
- มูลคางคาว เปลือกไข กากที่เหลือจากการหมักน้ําหมักชีวภาพ (ถามี)
- หัวเชื้อจุลินทรีย และกากน้ําตาล

วิธีทํา
1. นําสวนผสมตางๆ มาคลุกเคาใหเขากัน
2. ผสมกากน้ําตาล 2 ชอนแกง และหัวเชื้อจุลินทรีย 2 ชอนแกง ลงในน้ํา 10 ลิตร คนใหเขา
กัน
3. นําน้ําที่ผสมเข ากั นแลว ในขอ 2 มารดในกองปุย ใหทั่ ว คลุกเคลาใหเข ากัน โดยกะให มี
ความชื้นประมาณ 60 เปอรเซ็นต วิธีทดสอบงายๆคือถากําปุยไวในมือแลวไมมีน้ํ าไหล
ออกมาตามงามนิ้ว และเมื่อแบมือออก ปุยก็ยังจับกันเปนกอน อยางนี้ถือวาใชได
4. หากมีที่ก็ใหกองปุยทิ้งไวโดยใหมีความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร หรือหากไมมีที่ก็ใหตัก
ปุยที่ผสมแลวลงในกระสอบ ทิ้งไว 15 วัน ก็สามารถนํามาใชได
สูตรที่ 2
วิธีทํา
1. สรางคอกเล็กๆขึ้น แลวใสเศษใบไม เศษอาหาร กากน้ําหมักชีวภาพ และปุยคอก ลงไปเปน
ชั้นๆ หากมีรําละเอียดก็สามารถใสลงไปดวยได จากนั้นรดน้ําใหชุม เหยียบใหแนน ทิ้งไว
อยางนอย 1 เดือน หรืออาจตองทิ้งไวนานประมาณ 3-4 เดือน
2. วัสดุตางๆก็จะคอยยอยสลายจากดานลาง ใหโกยใตกองออกมาใชเปนปุยหมักได
3. สิ่งสําคัญคือการทําปุยหมักเหลานี้ คือควรเก็บกองปุยไวในที่รม ไมโดนฝน ไมโดนแดด
และปุยหมักที่จะนํามาใชก็ควรจะมีการยอยสลายอยางสมบูรณ และไมเหลือความรอนอยู
เพราะหากปุยยังยอยไมสมบูรณจุลินทรียก็อาจตองเอาอาหารในดินมาใช ซึ่งจะเปนการ
แย ง อาหารจากพื ช ไปได เรี ย กว า แทนที่ จ ะช ว ยให พื ช เติ บ โต ก็ อ าจทํ า ให พื ช ชะงั ก การ
เจริญเติบโตไปได
4. ส ว นวิ ธี นํ าไปใช น อกจากจะสามารถนําไปผสมดินกอนปลูก แลว ก็ ค วรใส ปุ ย หมัก แหง
ควบคูกับน้ําหมักชีวภาพเพื่อบํารุงพืชผักดวย เรียกวาแหงชาม น้ําชาม เวลาใสปุยหมัก
ชีวภาพแบบแหงก็จะใชวิธีโรยไปที่หนาดิน แลวก็รดน้ําตาม แนะนําวาใหใสทุก 15 วัน

3. ขยะรีไซเคิล สามารถจัดการไดผานแนวคิด 3R ไดแก
3.1 Reduce: ลดการใช

เปนการปองกันใหมีขยะเกิดขึ้นนอยที่สุด เชน ใชภาชนะ เชน ตะกรา ปนโต ฯลฯ ใสอาหารหรือของ
แทนการใชถุงพลาสติกหรือโฟมซึ่งกําจัดยาก การเลือกใชสินคาที่มีคุณภาพ มีหีบหอหรือบรรจุ
ภัณฑนอย และอายุการใชงานยาวนาน หรือการใชสินคาชนิดเติม เชน ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน
น้ํายาทําความสะอาด ถานไฟฉายชนิดชารตได เปนตน
3.2 Reuse: การใชซ้ํา
เปนการใชวัสดุใหคุมคาที่สุดกอนจะทิ้งไป เชนการใชกระดาษทั้งสองหนา การนําบรรจุภัณฑมาใชซ้ํา
เชน การนํากลอง และถุงมาใชซ้ําอีกหลายๆ ครั้งหรือการนําสิ่งของมาดัดแปลงใหใชประโยชน ได
ใหม เชน นําถังหรือกะละมังที่รั่วแลวมาเปนกระถางตนไม ขวดแกวหรือโหลแกว สามารถรีไซเคิลได
อยางตอเนื่องโดยไมสูญเสียความบริสุทธิ์หรือคุณภาพของแกว ไมวาจะนําไปรีไซเคิลกี่ครั้งก็ตาม
อีกทั้งยังสามารถดัดแปลง reuse เปนของใชตางๆ ไดมากมาย ไมวาจะเปนกระถางตนไม แจกัน
ดอกไม ทําสวนจิ๋วในขวด ที่เก็บอุปกรณตางๆ กระปุกออมสิน ที่ใสเมล็ดธัญพืช เปนตน

ตัวอยางกิจกรรม REUSE ที่นาสนใจ
กิจกรรม ‘หมอนหลอดลดขยะ’ เปนการนําวัสดุเหลือใชอยางหลอดพลาสติกที่ไดรับ
จากรานคาเปนจํานวนมากมาทําเปนไสหมอน เพื่อลดการกดทับไดดีในผูปวยติดเตียง ในพื้นที่
ที่ตองการ เชน โรงพยาบาลอุมผาง จังหวัดตาก
สื่อ/อุปกรณ
1. หลอดเหลือใช/หลอดสะอาดที่ผานการใชงาน
2. ผาเพื่อทําปลอกหมอนขนาดที่แนะนํา คือ 25x50 เซนติเมตร
3. กรรไกร
4. เข็มเย็บผา/ดาย
5. ซิป
วิธีทํา
1. สําหรับหลอดเหลือใช นําหลอดมาตัดใหสั้นขนาด 1 เซนติเมตร
สําหรับหลอดที่ผานการใชงานแลว นําหลอดไปลางใหสะอาดทั้งภายนอก และภายใน
แลวนําไปตากแดดใหแหง จากนั้นนําหลอดมาตัดใหสั้นขนาด 1 เซนติเมตร
2. นําผาขนาด 25x50 เซนติเมตร จํานวน 2 ผืนมาเย็บประกบกัน กรณีใชผาที่มีลวดลาย
ใหนําผาดานที่มีลวดลายเขมไวดานใน จากนั้นเย็บประกบกัน 3 ดาน
3. สําหรับอีกดานที่เหลือนําซิปมาเย็บติดกับปลอกหมอนดานในใหเรียบรอยพอเย็บเสร็จ
แลวกลับตะเข็บเขาขางใน
4. นําไสหลอดที่ตัดแลวบรรจุในปลอกหมอน โดยใสในปริมาณทีเ่ หมาะสม ไมแนนเกินไป
หรือนอยเกินไป
3.3 Recycle : การรีไซเคิล
เปนการนําวัสดุที่ยังสามารถนํากลับมาใชใหมไดนํามาแปรรูปใชใหมโดยกรรมวิธีตางๆ เชน นําเศษ
แกวไปหลอมเปนขวดแกว วิธีนี้จะชวยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในการผลิต และ
ยังชวยลดปริมาณขยะอีกดวย หรือ ขวดพลาสติก คนสวนใหญมักจะนําไปทิ้งหลังจากใชงานเสร็จ
ทั้ ง ที่ จริ ง ๆ แล ว ขวดพลาสติ ก สามารถนํากลับมาทําเปนอะไรไดม ากมาย และดัด แปลงเพื่อใช

ประโยชนตางๆ ไดอีกมากมาย เชน ทําเปนกระถางสําหรับปลูกตนไม ไมกวาดพลาสติก กระบอกใส
ปากกาดินสอ แจกันใสดอกไม กระปุกออมสิน หรือมานโปรงใส เปนตน
ตัวอยางกิจกรรมรีไซเคิลที่นาสนใจ
กลองนม UHT กระดาษเครื่องดื่มผลิตมาจากเยื่อกระดาษที่มีเยื่อใยยาวและเยื่อกึ่งเคมีที่ไมเคย
ใช ง านมาก อน เยื่ อกระดาษจึ ง มีค วามแข็งแรงกวาเยื่อกระดาษจากกลองกระดาษเกา (old
corrugated carton boxes) ที่ผานการรีไซเคิลมาหลายครั้ง ดังนั้น เยื่อกระดาษที่ไดมาจาก
กลองเครื่องดื่ม จึงเหมาะสําหรับการนําไปรีไซเคิลเพื่อทําเปนกระดาษกลองที่ตองการความ
แข็งแรงสูง สวนพลาสติกและฟอยลในกลองสามารถนําไปรีไซเคิลเปนพลาสติกทําอุปกรณที่
ตองการความแข็งแรง เชน ดามจับกระทะ หรือผลิตเปนผลิตภัณฑพลาสติกรีไซเคิลทั่วไป โตะ
เกาอี้นักเรียน หลังคาเขียว เปนตน
สื่อ/อุปกรณ
1. กลองนม
2. กรรไกร
3. ถังน้ํา
วิธีทํา
1. นํากลองนมที่ทานจนหมดแลว ฉีกมุมกลองดานลางออก
2. นํากรรไกรมาตัดบริเวณขอบกลองนม สําหรับสวนหัวของกลองใหฉีก จากนั้นนํากลอง
มาคลี่เปนแผน
3. ทําความสะอาดดวยการลางน้ํา ตากใหแหง
4. ขยะอันตราย หรือขยะที่มีสารพิษปนเปอนจึงควรใหความรูเกี่ยวกับสารพิษที่อยูในขยะเหลานี้ เชน
ถานไฟฉาย ที่ประกอบดวยแทงแกรไฟตอยูตรงกลาง เปนขั้วแคโทดมีอิเล็กโทรไลตเปนสวนผสม
ของแมงกานีส (IV) ออกไซด (MnO2) แอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) ซิงคคลอไรด (ZnCl2) แปง
เปยก ผงคารบอน และน้ําคลุกเคลาอยูดวยกันในลักษณะเปนอิเล็กโทรไลตชื้น สารทั้งหมดบรรจุ
อยูในกลองสังกะสีอาจหุมดวยกระดาษ แผนพลาสติกหรือโลหะสแตนเลส เพื่อปองกันไมใหสาร
ภายในรั่วออกมา ดานบนของแทงแกรไฟตครอบดวยโลหะสังกะสีอีกชิ้นหนึ่ง สวนดานลางมีแผน
สังกะสีทําหนาที่เปนขั้วแอโนด

ตัวอยางกิจกรรมการแยกขยะอันตรายที่นาสนใจ
ปากกาลูกลื่น สวนปลายคือลูกลื่น ทําจากโลหะเล็ก ๆ มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 ม.ม.
ลูกลื่นหมุนไดรอบทิศ และมีขอบเบาที่กันไมใหลูกลื่นหลุดออกมา น้ําหมึกจะไหลผานทอแคบๆ
นี้ สวนลูกลื่นที่หมุนไปบนผิวกระดาษ สันที่อยูในเบาโลหะจะจายน้ําหมึกไปหลอเลี้ยงลูกลื่น
จนเปนเสนหมึก สวนใหญปากกาลูกลื่นจะเขียนไดราว 2.5-3.5 กิโลเมตร
อุปกรณ
1. ปากกาลูกลื่นที่ไมสามารถใชงานตอได
2. กรรไกร
วิธีทํา
1. แยกปากกาลูกลื่น ซึ่งประกอบดวยสวนประกอบตางๆ เชน ตัวดามปากกา สปริง และ
หลอดหมึก (ตัดเฉพาะสวนที่ไมเลอะหมึก) จะสามารถใสลงในถังขยะรีไซเคิล
2. สวนหลอดที่เลอะหมึกจะถูกแยกในถังขยะอันตราย โดยตัดสวนที่ปนเปอนออกและ
ทิ้งลงถังขยะอันตราย

ไดแก

นอกจากนี้ ยังมีขยะอันตรายที่จัดการยากอีกหลายประเภท ที่สามารถทําเปนสาธารณประโยชน
1. อุปกรณ IT คอมพิวเตอร และอุปกรณสํานักงาน

บริจาคไดที่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล สามารถนําไปรีไซเคิลและจําหนายเพื่อนํา
เงินไปชวยเหลือผูพิการรวมทั้งจัดซื้ออุปกรณเครื่องชวยอํานวยความสะดวกเชน รถวีลแชร รถสามลอโยก
2. ฝาอะลูมิเนียมทุกชนิด
บริจาคไดที่ บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด , มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนี, กรมควบคุมมลพิษ สามารถสงวัสดุอะลูมิเนียมฟรีทางไปรษณีไทยเพื่อนํามาเปนตนทุนใน
การซื้ออลูมิเนียมอยางดีในการผลิตขาเทียมพระราชทาน
3. คอมพิวเตอร หนังสือ เสื้อผา เครื่องใช ของใช เฟอรนิเจอร
บริจาคไดที่ มูลนิธิกระจกเงา ทางมูลนิธิจะนําไปสงมอบใหสถานสงเคราะหคนไรที่พงึ่ บางสวนจะ
นําไประดมทุนที่ รานแบงปนของมูลนิธิกระจกเงา โดยนํารายไดเขาสูกองทุนแบงปน เพื่อใชในการ
สนับสนุนภารกิจการทํางานของมูลนิธิกระจกเงาตอไป

4. รับของทุกชนิด ทั้งเกา และเสียแลว
บริจาคไดดวยตัวเองหรือโทรนัดหมายใหไปรับบริจาคไดที่ มูลนิธิวัดสวนแกว (แผนกรับริจาคโทร.
0-2595-1444 ตอ แผนกรับบริจาค)
5. น้ํามันพืชใชแลว
บริจาคไดที่ ปมบางจากโครงการปนน้ําใจ คนไทยรักษโลกรับบริจาคและรับซื้อน้ํามันพืชใชแลวเพื่อ
นําไปผลิตไบโอดีเซล
6. ถานไฟฉาย
บริจาคไดที่ ทุกสํานักงานเขต องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลและอบต.) ภาควิศวกรรม
สิ่ ง แวดล อม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, กลองรับบริจาคถานไฟฉายของหนวยงาน
สมาชิกของตาวิเศษ อาทิ กรมอุทยานแหงชาติทั่วประเทศ

กิจกรรมที่ 4 โลกสรางขยะ
กิจกรรมนี้ทําใหผูเขารวมฉุกคิดถึงสถานการณของขยะในปจจุบัน รวมทั้งเปนการทดสอบความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการขยะ เพื่อเปนการประเมินความรูผูเขารวมกิจกรรมผานการเลนเกม Jenga ที่มี
ความสนุกเพลิดเพลิน
เหมาะสําหรับ
- ทุกชวงวัย
สื่อ/อุปกรณ
- เกมตึกถลม Jenga ที่ติดคําถามเกี่ยวกับขยะจํานวน 20 ขอ
- ใบคําถาม (คําตอบ) และใบบันทึกคะแนน สําหรับผูดําเนินกิจกรรม

เกมตึกถลม Jenga
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม
- ขึ้นอยูกับการจบเกมในแตละครั้ง และสามารถเริ่มใหมไดจนกวาคําถามวนจนครบ
ขั้นตอนกอนเริ่มกิจกรรม
- เตรียมแผนขอคําถาม โดยตัดกระดาษตามรอบประเพื่อประกอบลงบนกอนไมเกมตึกถลม Jenga
(1 คําถามตอกอนไม 1 ชิ้น)
*ชุดคําถามแบงออกเปน 2 ชุด ตามระดับการเรียนรูของผูรวมกิจกรรม ไดแก ชุดที่ 1 ชุดคําถาม
สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล– ประถมศึกษาตอนปลาย และชุดที่ 2 ชุดคําถามสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน – อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
วิธีดําเนินกิจกรรม

1. แบงผูเขารวมกิจกรรมแตละกลุมจับฉลากเพื่อหาลําดับกลุมทํากิจกรรมกอนหลัง
2. ตัวแทนกลุมออกมาดึงไม Jenga โดยในไมแตละทอนมีขอคําถามเกี่ยวกับเรื่องขยะ (เนื้อหา
แบงตามชวงวัยของผูเขารวมกิจกรรม)
3. แตละทีมชวยกันตอบคําถามที่ไดรับ ถาตอบถูกไดรับ 1 คะแนน
4. ผูดําเนินกิจกรรมเฉลยคําตอบ
5. หากกลุมใดทําไม Jenga ลม กลุมนั้นตองยุติการเลนเกม
6. กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูชนะ

คําถามชุดที่ 1 สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาตอนปลาย

ใหเด็กๆยกตัวอยางขยะทีพ่ บเห็นใน
โรงเรียนมาอยางนอย 3 ตัวอยาง
ตั้งแตตื่นนอนเด็กๆสรางขยะ
อะไรไปบาง
เด็กๆสามารถชวยรักษา
สิ่งแวดลอมไดอยางไรบาง
การนํากระติกน้ําไปโรงเรียนถือวา
เปนการลดขยะใชหรือไม
หนังสือเรียนที่เด็กๆไมใชแลว
จะนําไปทําอยางไรดี
กระดาษทิชชูที่ใชแลวสามารถ
นํามาใชใหมไดหรือไม
เด็กๆควรพกสิ่งใดเวลาไปซื้อของที่
รานคา/รานอาหาร
จะเกิดอะไรขึน้
ถาเราไมทิ้งขยะลงถัง
อาหารที่เหลือทิ้งสามารถนําไปทํา
ปุยไดจริงหรือไม
ถานไฟฉายที่ใสในของเลนเด็กๆ
มีสารอันตรายอยูในนั้นหรือไม

ใหเด็กๆยกตัวอยางขยะทีพ่ บเห็นใน
บานมาอยางนอย 3 ตัวอยาง
ถาพบเห็นเพื่อนทิ้งขยะไมลงถัง
เด็กๆจะทําอยางไร
เด็กสามารถลดการใชขยะ
ไดอยางไรบาง
ชุดนักเรียนที่เด็กๆไมไดใชแลว
จะนําไปทําอยางไรตอ
สิ่งของชนิดใดสามารถนํามาใชซ้ํา
ไดมากกวา 1 ครั้ง
เสื้อยืดที่ขาดหรือเกาแลวสามารถ
นําไปใชประโยชนอะไรไดบาง
กลองนมสามารถนําไปใชประโยชน
ตอไดหรือไม อยางไร
เด็กๆคิดวาเราสามารถพบขยะ
ไดที่ทะเลหรือไม อยางไร
เด็กๆสามารถประดิษฐของเลน
อยางงายดวยวิธใี ดบาง
เด็กๆคิดวาปฏิทินเกาสามารถ
นําไปใชประโยชนตอไดอยางไรบาง

แนวคําตอบชุดที่ 1
1. ใหเด็กๆยกตัวอยางขยะที่พบเห็นในโรงเรียนมาอยางนอย 3 ตัวอยาง
-กระดาษสมุด ถุงขนม กลองนม
2. ใหเด็กๆยกตัวอยางขยะที่พบเห็นในบานมาอยางนอย 3 ตัวอยาง
- เศษอาหาร ถุงพลาสติก กระดาษทิชชู
3. ตั้งแตตื่นนอนเด็กๆสรางขยะอะไรไปบาง
- กลองนม หอบรรจุอาหาร
4. ถาพบเห็นเพื่อนทิ้งขยะไมลงถัง เด็กๆจะทําอยางไร
- ลองตักเตือนเพื่อนๆวาชวยกันรักษาความสะอาด
5. เด็กๆสามารถชวยรักษาสิ่งแวดลอมไดอยางไรบาง
- พกถุงผา ประหยัดน้ํา ทิ้งขยะใหลงถัง
6. เด็กสามารถลดการใชขยะไดอยางไรบาง
- พกกลองอาหาร และกระติกน้ํา
7. การนํากระติกน้ําไปโรงเรียนถือวาเปนการลดขยะใชหรือไม
- ใช เพราะเปนการใชภาชนะซ้ํา และลดการใชขวดพลาสติก
8. ชุดนักเรียนที่เด็กๆไมไดใชแลวจะนําไปทําอยางไรตอ
- เด็กๆสามารถนําไปบริจาคหรือสงตอแกผูที่ขาดแคลนได
9. หนังสือเรียนที่เด็กๆไมใชแลวจะนําไปทําอยางไรดี
- หนังสือเรียนที่ไมใชแลวถายังอยูในสภาพดีสําหรับนําไปบริจาคได หรือสามารถแยกประเภท
ออกมาเพื่อสงตอไปยังกระบวนการรีไซเคิล
10. สิ่งของชนิดใดสามารถนํามาใชซ้ําไดมากกวา 1 ครั้ง
- ขวดแกว กลองพลาสติก ชอนสอม เสื้อผา
11. กระดาษทิชชูที่ใชจัดวาเปนขยะประเภทใด
- กระดาษทิชชูจัดอยูในขยะทั่วไป เนื่องจากกระดาษทิชชูไมมีความคุมคาในการนํากลับมาใชใหม
12. เสื้อยืดที่ขาดหรือเกาแลวสามารถนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง

- เสื้อยืดที่ขาดหรือเกาแลวสามารถนําไปใชเปนผาขี้ริ้วได
13. เด็กๆควรพกสิ่งใดเวลาไปซื้อของที่รานคา/รานอาหาร
- เด็กๆควรพกกลองขาว ปนโต และถุงผาเวลาไปซื้อของที่รานคา/รานอาหาร
14. กลองนมสามารถนําไปใชประโยชนตอไดหรือไม อยางไร
- กลองนมสามารถนําไปใชประโยชนตอได เชน นําไปลางทําความสะอาด ตากใหแหงเพื่อสงตอไป
เขากระบวนการรีไซเคิล ในจุดที่รับบริจาค นอกจากนี้ เด็กๆสามารถนําไปประดิษฐของเลน หรือ
ของใชอื่นๆตอไดตามจินตนาการ
15. จะเกิดอะไรขึ้นถาเราไมทิ้งขยะลงถัง
- ถาเราไมทิ้งขยะลงถัง จะทําใหเกิดความสกปรกเปนแหลงเพาะเชื้อโรคตางๆ ที่เปนที่อยูของสัตว
ที่เปนพาหะของโรค เชน หนู แมลงสาบ แมลงวัน เปนตน นอกจากนี้ยังสงกลิ่นไมพึงประสงคใน
บริเวณโดยรอบ
16. เด็กๆคิดวาเราสามารถพบขยะไดที่ทะเลหรือไม อยางไร
- เราสามารถพบขยะที่ทะเลได ถาคนเราไมทิ้งขยะลงถัง หรือทิ้งขยะลงทะเล ซึ่งสงผลกระทบตอ
สัตวที่อยูในทะเล
17. อาหารที่เหลือทิ้งสามารถนําไปทําปุยไดจริงหรือไม
- จริง อาหารที่เหลือทิ้งสามารถนําไปยอยสลายเพื่อทําเปนปุมหมักชีวภาพ หรือน้ําหมักชีวภาพได
แตอยางไรก็ตาม เด็กๆไมควรมีอาหารเหลือทิ้งเปนจํานวนมากเกินไป
18. เด็กๆสามารถประดิษฐของเลนอยางงายดวยวิธีใดบาง
- ตัวอยางเชน สามารถนํากระดาษลังมาประดิษฐเปนกลองใสสมุด เอกสาร หรือนําขวดพลาสติก
มาประดิษฐเปนโมบายลูกปด เปนตน
19. ถานไฟฉายที่ใสในของเลนเด็กๆมีสารอันตรายอยูในนั้นหรือไม
- ในถานไฟฉายมีสารเคมีอันตรายแฝงอยู ดังนั้นเมื่อใชถานไฟฉายจนหมดแลวควรแยกทิ้งในถัง
ขยะอันตราย
20. เด็กๆคิดวาปฏิทินเกาสามารถนําไปใชประโยชนตอไดอยางไรบาง
- ปฏิทินเกาสามารถนําไปบริจาคเพื่อทําหนังสือสําหรับคนตาบอด หรือสามารถนําไปประดิษฐเปน
สิ่งของตางๆตามจินตนาการได

คําถามชุดที่ 2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน – อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

ขยะแบงออกไดเปนกี่ประเภท
ถังขยะสีเขียวเปนถังสําหรับใสขยะ
อะไรบาง
ประเภทใด จงยกตัวอยาง
ถังขยะสีเหลืองเปนถังสําหรับใสขยะ ถังขยะสีน้ําเงินเปนถังสําหรับใสขยะ
ประเภทใด จงยกตัวอยาง
ประเภทใด จงยกตัวอยาง
ถังขยะสีแดงเปนถังสําหรับใสขยะ ถาเราตองการทิ้งแกวกาแฟที่ยังมี
ประเภทใด จงยกตัวอยาง
กาแฟอยูและตองการทิง้ เราจะ
จัดการอยางไร
การรีไซเคิล (Recycle) คืออะไร
การใชซ้ํา (Reuse) คืออะไร
การลดการใช (Reduce) คืออะไร

ขยะอินทรียหรือขยะเปยก เชน เศษ
ผัก ผลไมสามารถนําไปทําประโยชน
อะไรไดบาง
พลาสติกหอลูกอมอยูในหมวดขยะ ขยะอันตรายสามารถนํากลับมาใช
ประเภทใด
ใหมไดหรือไม
เหตุใดขยะสามารถทําใหเกิด
เข็มฉีดยา ถุงน้ําเกลือ จัดเปนขยะ
น้ําทวมขัง
มูลฝอยชนิดใด
ขวดน้ําสามารถนํามา Recycle ทํา
ในประเทศไทยจังหวัดใด
อะไรไดบาง
ที่สรางขยะมากที่สุด
เราสามารถลดจํานวนขยะ
ขยะประเภทใดมีจํานวนมากที่สุด
ไดอยางไรบาง
ปากกาลูกลื่นสามารถแยกชิ้นสวน
ประโยชนของการแยกขยะ
หรือกําจัดไดอยางไรบาง
ตั้งแตตนทางไดแกอะไรบาง

แนวคําตอบชุดที่ 2
1. ขยะแบงออกไดเปนกี่ประเภท อะไรบาง
- ขยะแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก ขยะเปยกหรือขยะอินทรีย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย
2. ถังขยะสีเขียวเปนถังสําหรับใสขยะประเภทใด จงยกตัวอยาง
- ขยะเปยก หรือขยะที่สามารถยอยสลายได เชน เศษอาหาร เปลือกผลไม ผัก เปนตน
3. ถังขยะสีเหลืองเปนถังสําหรับใสขยะประเภทใด จงยกตัวอยาง
- ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่สามารถกลับนํามาใชประโยชนใหมได เชน ขวดน้ําพลาสติก ขวดแกว กระดาษ เปน
ตน
4. ถังขยะสีน้ําเงินเปนถังสําหรับใสขยะประเภทใด จงยกตัวอยาง
- ขยะทั่วไปหรือขยะที่ยอยสลายยากและไมสามารถนํากลับมาใชใหมได เชน เปลือกลูกอม กระดาษชําระที่
ใชแลว
5. ถังขยะสีแดงเปนถังสําหรับใสขยะประเภทใด จงยกตัวอยาง
- ขยะอั น ตราย หรื อขยะที่ มี ส ว นประกอบอันทําใหเกิดอันตรายหรือเกิด การระเบิดได เชน ถายไฟฉาย
แบตเตอรรี่ กระปองยาฆาแมลง เปนตน
6. ถาเราตองการทิ้งแกวกาแฟที่ยังมีกาแฟอยูและตองการทิ้งเราจะจัดการอยางไร
- ควรเทน้ําออกจากแกวในถังขยะเปยกใหหมดกอน แลวนําไปทําความสะอาดและแยกสวนแกวกาแฟ
หลอดพลาสติกลงในถังขยะรีไซเคิล สําหรับการดาษทิชชูที่หอแกวกาแฟนําไปทิ้งในถังขยะทั่วไป
7. การรีไซเคิล (Recycle) คืออะไร
- การนําวัสดุที่ยังสามารถนํากลับมาใชใหมไดนําไปแปรรูปเพื่อใชใหมโดยกรรมวิธีตางๆ เชน นําเศษแกวไป
หลอมเปนขวดแกว เปนตน
8. การใชซ้ํา (Reuse) คืออะไร
- การใชวัสดุใหคุมคาที่สุดกอนจะทิ้งไป เชน การใชกระดาษทั้งสองหนา เปนตน
9. การลดการใช (Reduce) คืออะไร
- เปนวิธีการลดประมาณขยะที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดที่สุด เพราะเปนการทําใหขยะเกิด ขึ้น
นอยที่สุด เชน การใชภาชนะ เชน ตะกรา ปนโต ฯลฯ ใสอาหารหรือของ แทนการใชถุงพลาสติกหรือโฟมซึ่ง
กําจัดยาก
10. ขยะอินทรียหรือขยะเปยก เชน เศษผัก ผลไมสามารถนําไปทําประโยชนอะไรไดบาง

- ขยะดังกลาวสามารถนําไปทําปุยอินทรีย หรือปุยหมักเพื่อเปนอาหารใหตนไม
11. พลาสติกหอลูกอมอยูในหมวดขยะประเภทใด
- พลาสติกหอลูกอมจัดอยูในขยะทั่วไป เนื่องจากไมคุมคากับการนําไปแปรรูป
12. ขยะอันตรายสามารถนํากลับมาใชใหมไดหรือไม
- ไมได ขยะอันตรายเปนขยะที่มีสารพิษปนเปอนจึงควรมีวิธีจัดการโดยเฉพาะ เพื่อไมใหสารพิษเหลานั้น
ปนเปอนสวนอื่นๆ
13. เหตุใดขยะสามารถทําใหเกิดน้ําทวมขัง
- ขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดจะถูกพัดปลิว และเมื่อไปติดทอระบายน้ําเปนจํานวนมาก ทําใหน้ําไมสามารถ
ไหลลงทอไดตามปกติ
14. เข็มฉีดยา ถุงน้ําเกลือ จัดเปนขยะมูลฝอยชนิดใด
- ขยะอันตรายและควรมีวิธีกําจัดอยางถูกตองเหมาะสม
15. ขวดน้ําสามารถนํามา Recycle ทําอะไรไดบาง
- ขวดน้ําพลาสติกสามารถนํามาประดิษฐเปนสิ่งของตางๆได เชน กระบอกใสปากกา หรือใชเปนกระถาง
ปลูกตนไมได
16. จังหวัดใดในประเทศไทยที่สรางปริมาณขยะมากที่สุด
- จังหวัดกรุงเทพฯสรางปริมษณขยะตอวันมากที่สุด
17. เราสามารถลดจํานวนขยะไดอยางไรบาง
- ปฏิเสธถุงพลาสติก พกถุงผา กลองขาว ปนโด ตลอดจนใชสิ่งของตางๆอยางคุมคาที่สุด
18. ขยะประเภทใดมีจํานวนมากที่สุด
- ขยะเปยก หรือขยะที่ยอยสลายไดมีปริมาณมากที่สุดคิดเปน 46% ของปริมาณขยะทั้งหมด
19. ปากกาลูกลื่นสามารถแยกชิ้นสวนหรือกําจัดไดอยางไรบาง
- แยกชิ้นสวนตางๆของปากกาออกมา โดยไสหลอดสามารถนํามาตัดสวนที่เลอะหมึกออก และนําไปทิ้งใน
ขยะอันตราย สําหรับสวนประกอบอื่นๆ สามารถนําไปทิ้งในขยะรีไซเคิลได
20. ประโยชนของการแยกขยะตั้งแตตนทางไดแกอะไรบาง
- การคัดแยกขยะตั้งแตตนทางสามารถทําใหการกําจัดขยะประเภทตางๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลด
ภาระในการกําจัดขยะของแตละครัวเรือนไดเปนอยางมาก ตลอดจนเกิดการใชประโยชนจากขยะไดเปน
จํานวนมาก

กิจกรรมที่ 5 ตัวอยางกิจกรรมการขยายผลความรูเรื่องขยะในพื้นที่ตางๆ
หลังจากผานกระบวนการเรียนรูเรื่องขยะอยางครบถวนแลว กิจกรรมนี้จะเปนการทดลองขยายผล
ความรูเพื่อนําไปใชในการรณรงคใหเกิดการคัดแยกขยะในพื้นที่ตางๆ
เหมาะสําหรับ
- ทุกชวงวัย
สื่อ/วัสดุอุปกรณที่ใช
- ปายประชาสัมพันธ
- กลองใสของ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
- ขึ้นอยูกับความสนใจของผูจัดกิจกรรม
วิธีการดําเนินกิจกรรม
1. กําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม โดยคํานึงถึงปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
2. นํ า เสนอความรู ค วามเข า ใจรวบยอดเกี่ ย วกั บ สถานการณ ข ยะของพื้ น ที่ นั้ น และสถานการณ
ภาพรวมของประเทศ
3. ทดลองกิจกรรมเพื่อมุงผลลัพธตามวัตถุประสงค โดยใชระยะเวลามากกวา 21 วัน เพื่อใหเห็นถึง
ผลลัพธืของการเปลี่ยนแปลง
4. วัดและประเมินผลที่เกิดขึ้น และนําเสนอผลสําเร็จของกิจกรรมสูสาธารณะ

ตัวอยางการจัดกิจกรรมการขยายผลองคความรูเรื่องขยะที่นาสนใจ
พื้นที่สาธารณะ เชน พื้นที่สาธารณะ เชน อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล รานคา สามารถทํา
กิจกรรมเกี่ยวกับดานขยะไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีผูคนอยูรวมกันเปนจํานวนมาก ซึ่งการ
ผลักดันกิจกรรมเหลานี้จะทําใหเห็นผลลัพธชัดเจน โดยเนนการลดจํานวนขยะ จุดจัดการขยะเพื่อการ
กําจัดที่งาย
1. การลดจํานวนขยะที่ยอยสลายไดยาก สามารถทําไดโดยการตั้งจุดรับบริจาคถุงผาเพื่อใช
หมุนเวียนรวมกัน กิจกรรมนี้เชิญชวนใหลดการใชถุงพลาสติก และยังเปนการนําถุงผาที่มีอยู
มาใชซ้ํา เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูใขงานสูงสุด
2. จุดคัดแยกขยะเพือ่ นําไปกําจัดอยางถูกวิธี สามารถติดปายประเภทของขยะแตละถังอยาง
ชัดเจน พรอมทั้งจดบันทึกปริมาณขยะแตละวัน เพื่อใหเห็นผลลัพธวากิจกรรมดังกลาว
สามารถลดขยะไปไดมากเทาไร
- ขยะประเภทอาหาร (Food Waste) มีอยูเปนจํานวนมาก และยังกอใหเกิดกลิ่นไมพึง
ประสงคถามีการจัดการที่ไมถูกตอง ดังนั้นการแยกขยะอินทรียเพื่อนําไปใชประโยชนในการ
ทําปุยอินทรียตอได จึงเปนแนวคิดที่นาสงเสริม โดยเฉพาะในพื้นที่โรงอาหารที่เปนแหลงตน
กําเนิดของขยะอาหาร
- ขยะรีไซเคิล มีวิธีจัดการโดยขายใหกับคนในชุมชนในราคาถูก เพื่อใหชุมชนนําเงินไปใช
ประโยชนตอไป
- ขยะทั่วไป จัดการโดยแยกประเภท แลวมัดปากถุงใหแนน แลวรอรถขยะ กทม.มารับ
3. ลดการใชหลอดพลาสติก และแกวน้ําพลาสติกในบริเวณจุดจําหนายเครื่องดื่ม โดยการตั้ง
กติ ก าเพื่ อ ส ง เสริ ม ให ผู บ ริ โ ภคลดการสร า งขยะ และมอบส ว นลดค า เครื่ อ งดื่ ม ในกรณี ท่ี
ผูบริโภคนําแกวน้ําของตนเองมา เปนตน

ภาคผนวก: บันทึกปริมาณขยะในพื้นที่
การบันทึกปริมาณขยะแตละวันจะชวยใหทราบถึงปริมาณขยะในแตละสัปดาหวาเราสามารถจัดการขยะประเภทตางๆใหเหลือนอยที่สุดไดมากแค
ไหน ตลอดจนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานขยะในพื้นที่อีกดวย
วันที่
1 ม.ค. 63

500 กรัม

ขยะเปยก

400 กรัม

ขยะทั่วไป

ขยะรีไซเคิล
2 กิโลกรัม

ขยะอันตราย
แบตเตอรี่ 2 กอน

