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  มเพิง่กลบัมาจากอสิราเอล สิง่หนึง่ทีผ่มประหลาดใจ

คือความใสสะอาดของน้ำทะเลที่อิสราเอลที่แทบไม่แตกต่างจาก

ทะเลภูเก็ตบ้านเราเลย ทั้งที่ตลอดแนวชายหาดที่นั่นทอดยาวไป

ด้วยตัวเมืองที่อยู่ขนานกัน ตอนแรกที่ผมไปนั้นเป็นตอนกลางคืน

จงึไมไ่ดส้งัเกตอะไรมากนกั แตม่โีอกาสไดก้ลบัไปทีห่าดเมอืงไฮฟาร์

อีกครั้งเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่า  

น้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตรงจุดนั้นยังสะอาดอยู่มาก มีคนดำน้ำ

ดว้ยสนอ๊คเกิล้อยูท่ัว่ไป ขยะบรเิวณชายหาดไมม่ใีหเ้หน็เลย ทำให้

ผมอดคิดถึงเมื่อคราวล่าสุด ที่ผมเดินทางไปซิดนีย์เพื่อร่วมงาน  

ที่จัดขึ้นโดยนิตยสารฟอร์บสไม่ได้ ที่ไม่เห็นขยะอยู่ตามเมืองเลย 
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ผู้คนที่อิสราเอลนั้นวิ่งออกกำลังกายริมชายทะเล โดยที่รัฐบาล

สร้างถนนขึ้นมาสำหรับวิ่งออกกำลังกายโดยเฉพาะขนานยาวไป

กับชายหาด  

 ผมพอเหน็เมอืงทีป่ลอดขยะกอ็ดคดิไมไ่ดว้า่ สกัวนัหนึง่

ในอนาคต มนุษย์เราคงต้อง กิน อยู่ หลับ นอน บนกองขยะแน่ๆ 

เพราะเรากำลงัชว่ยกนัสรา้งขยะขึน้มาอยา่งไมรู่ต้วั โดยทีข่าดความ

ใส่ใจว่าขยะพวกนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต เพราะภายหลัง

จากสงครามโลกครั้งที่ ๒ เพียง ๕๐ ปี ซึ่งเป็นช่วงที่โลกของเรา  

มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 

โลกของเราเติบโตไปแบบก้าวกระโดด ทำให้มีการใช้ทรัพยากร

มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหาร วัตถุดิบ หรือการก่อสร้าง

เพื่ออยู่อาศัย สถานที่ทำงานหรือแม้กระทั่งสถานที่เพื่อความ

บันเทิงต่างๆ  

 เมื่อมีการใช้เกิดขึ้น ย่อมมีของเหลือใช้ตามมา ไม่ว่า

จะอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือแม้กระทั่งก๊าซ บางชนิดอาจ

สลายได้ บางชนิดอยู่คงทน และบางชนิดก็เป็นสารมีพิษที่จะ

ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ยิ่งนานวันขึ้นไปเท่าใด ขยะจะเพิ่ม  

มากขึ้นพร้อมๆ กับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจโลก

ที่กำลังขยายตัว เรียกได้ว่ายิ่ง GDP โลกเพิ่มขึ้นเท่าใด ขยะก็จะ

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถือได้ว่าเป็นภาระที่หนักอกมนุษย์ตลอดไป  
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 ผมมองว่าปัญหาขยะ

เป็นเหมือนหนามยอกอกไปแล้ว 

เพราะขยะเหล่านี้เป็นที่มาของ

โรคร้ายที่กำลังรุมเร้ามนุษย์ใน

ยุคปัจจุบันอย่างไม่หยุดหย่อน

หากวนันีเ้ราไมใ่สใ่จ และปลอ่ยปละ

ละเลยไปเรื่อยๆ ภาระเหล่านี้จะ

หวนกลบัมาหาเราอยา่งหลกีเลีย่ง

ไมไ่ด ้และเราจะไมม่ทีีว่า่งใหแ้กไ้ข 

มนุษย์อาจจะต้องอาศัยอยู่บน

กองขยะ และเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินที่จะกำจัดหรือหาทาง  

แก้ไขปัญหาขยะล้นโลกไปได้  

 กองทุนประชากรโลกแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Population Fund : UNPF) ไดป้ระกาศเมือ่ไมน่านมานีว้า่ 

ขณะนี้โลกมีประชากรเกือบ ๖.๗ พันล้านคน และคาดว่าภายใน

ปี ค.ศ. ๒๐๕๐ โลกใบเล็กนี้จะประชากรมากเกือบหมื่นล้านคน 

จากตัวเลขนี้ทำให้หลายฝ่ายเริ่มตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดจาก

ประชากรล้นโลกในทุกๆ มิติที่จะตามมา โดยเฉพาะเรื่องของขยะ

มูลฝอยที่เหลือจากการบริโภค และภาคอุตสาหกรรม ปัญหา 

“ขยะ” เป็นปัญหาโลกแตกที่มวลมนุษยชาติพยายามหาทางออก
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มาหลายยุคสมัย เพราะมนุษย์รู้จักสร้างขยะขึ้นมาบนโลก แต่ไม่  

รูจ้กัวธิกีารกำจดัใหห้มดไปได ้ทกุวนันีไ้มม่ใีครเลยทีไ่มไ่ดส้รา้งขยะ 

จะต่างกันเพียงจำนวนว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้น โดยเฉลี่ยแล้ว

ประชากรทุกคนบนโลกเพิ่มขยะให้โลกวันละกว่า ๑ กิโลกรัม   

ถา้คำนวณรวมทัง้ชวีติ ขยะทีเ่ราทิง้ทกุวนัจะมนีำ้หนกัราว ๖๐๐ เทา่

ของน้ำหนักของผู้ทิ้ง 

 จากสถิติปี ๒๐๐๖ ประเทศที่ผลิตขยะมากที่สุดในโลก 

๑๐ อันดับ ได้แก่ อันดับหนึ่ง สหรัฐอเมริกา มีประชากรราว ๓๐๘ 

ลา้นคน มากเปน็อนัดบั ๓ ของโลก รองจากจนีและอนิเดยี คดิเปน็ 

๕% ของโลก แต่กลับสร้างปริมาณขยะได้มากถึง ๓๐% ของขยะ

ทั้งโลก อันดับ ๒ คือ ประเทศรัสเซีย ประเทศที่ผลิตขยะมากที่สุด

ในโลกรองจากสหรัฐอเมริกา อันดับ ๓ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น 

อันดับที่ ๔ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี 

อันดับ ๕ ประเทศอังกฤษ อันดับ ๖ 

ไดแ้ก ่ประเทศเมก็ซโิก อนัดบั ๗ ไดแ้ก ่

ประเทศฝรั่งเศส อันดับ ๘ ประเทศ

อิตาลี อันดับ ๙ ประเทศสเปน 

อันดับ ๑๐ คือ ประเทศตุรกี 
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 จ า ก ที่ ก ล่ า ว ม า  

ขา้งตน้ แมว้า่ในสถติปิ ี๒๐๐๖ 

นี้จะไม่ได้รวมประเทศจีนไว้

ด้วยก็ตาม แต่แนวโน้มของ

ปริมาณขยะในประเทศจีน  

ก็เพิ่มขึ้นสูงทุกปีเช่นกัน และ

น่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่ต่างจาก

อเมรกิาไปเทา่ใดนกั จากจำนวน

ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ทัว่โลก ขยะทีถ่กูสรา้งมหาศาล

เหล่านี้หายไปไหน คำตอบคือ ขยะส่วนใหญ่จะถูกเก็บรวบรวม 

และนำไปกองทิ้งไว้บนดิน โดยมิได้กำจัดอย่างเหมาะสม ทั้งนี้

ส่วนใหญ่การกำจัดขยะจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานเพียงไม่กี่แห่ง   

ซึ่งไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถกำจัดขยะได้หมด ทำให้พื้นที่ของ

โลกกลายเป็นถังขยะใบใหญ่  

 ปัญหาขยะได้กลายเป็นปัญหาสำคัญในทุกๆ ระดับ 

ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และปัญหาระดับโลก 

พฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ได้สร้างผลกระทบอันใหญ่หลวง

ต่อตนเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 

ไม่เว้นแม้แต่การคร่าชีวิตเพื่อนมนุษย์จำนวนมากกว่าการ  
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ก่อการร้ายเสียอีก โดยการกำจัดของเสียบางอย่างทำให้มี  

สิ่งที่ปนเปื้อนในขยะ เช่น เชื้อโรค โลหะหนัก สารเคมีที่เป็น

อันตราย ฯลฯ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชน

ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเวสต์ (e - waste) เป็น  

ของเสียที่ประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่ไม่มีคนต้องการแล้ว ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นประเด็นที่ทำให้เกิด

ความวิตกกังวลในสังคมโลกในปัจจุบัน 

เนือ่งจากชิน้สว่นหลายชิน้ในอปุกรณ์

เหล่านั้นเป็นพิษ ซึ่งสารที่พบมาก

ไดแ้ก ่ตะกัว่ ดบีกุ ทองแดง ซลิกิอน 

คาร์บอน เหล็ก อะลูมิเนียม 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถ

ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ หลาย

ประเทศ โดยเฉพาะแถบยุโรปตะวันตก  

ถงึกบัออกกฎหมายใหบ้รษิทัผูผ้ลติจดัเตรยีมทีเ่กบ็ขยะอเิลก็ทรอนกิส์

ไว้ก่อน ถึงจะวางจำหน่ายใหม่ได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญ  

ที่ถูกนำออกมาใช้ เพื่อแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี

ขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่สามารถสร้างเงินได้ 
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หากมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม แต่หากไม่แล้วก็นับเป็น

แหล่งพิษที่ร้ายแรงเลยทีเดียว การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

ที่รวดเร็วทำให้ปัญหานี้ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและระบาดไป

ทั่วโลก การจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสหรัฐอเมริกาจะนำ

ไปถมที่ดิน คิดเป็นสัดส่วนราว ๒ เปอร์เซ็นต์ แต่ในจำนวนนี้เป็น

ขยะพิษถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์  

 ในชว่งรอบ ๑๐ ปทีีผ่า่นมา ปรมิาณการเตบิโต และการ

บริโภคสินค้าไอทีสวนทางกับการนำกลับไปใช้ใหม่ ในปัจจุบันนั้น 

มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นขยะเหลือทิ้งรอการทำลายหรือ

การนำไปรีไซเคิลกว่า ๔๐๐ ล้านชิ้นทั่วโลก มีเพียงแค่ร้อยละ ๑๒ 

ที่สามารถนำกลับไปสู่กระบวนการผลิตได้ โดยคาดว่าภายใน  
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ปี ๒๐๑๒ จะมีปริมาณ

ขยะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

อย่างน้อย ๓ พันล้านชิ้น

ทั่วโลกหรือกว่า ๑๒ เท่า 

 ปั จ จุ บั น เ อ เ ชี ย

และแอฟริกากำลังกลายเป็น

แหล่งของขยะอิเล็กทรอนิกส์  

ที่ต่างประเทศพยายามส่งมาทิ้ง หรือกำจัดอย่างผิดกฎหมาย  

ในภูมิภาคนี้ ซึ่งโดยมากจะเป็นไปโดยผิดกฎหมาย ในประเทศจีน

ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุสานขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในเมืองซานโถวของจีน

และเมืองอื่นๆ ในจีนหลายแห่งได้กลายเป็นแหล่งรองรับขยะ

อย่างถูกกฎหมาย ที่รีไซเคิลได้แทบทุกประเภท 

 ซากขยะที่เต็มไปด้วยตะกั่ว และสารพิษอื่นๆ น่าเศร้า

ที่ในหมู่คนแยกขยะเหล่านั้นมีเด็กรวมอยู่ด้วยมากมาย เช่นเดียว

กับที่เดลลี และบังกาลอร์ของอินเดีย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกเผา

ท่ามกลางกองไฟหลากหลาย 

แยกเอาตะกั่วกลับมาใช้ใหม่ 

ส่วนในแอฟริกามีการทุบเศษ

ซากขยะที่ซื้อมา เพื่อแยกเอา
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ส่วนที่ขายได้ออกมา แล้วทำการเผาพลาสติกเพื่อเอาเฉพาะ  

ลวดทองแดง เนื่องจากผู้รับซื้อจะซื้อสายทองแดงที่ได้ทำการเผา

เอาพลาสติกหุ้มออกแล้วเท่านั้น ซึ่งชิ้นส่วนที่กระจายอยู่ทั่วพื้น  

มีทั้งตะกั่ว และแคดเมียม 

 ไมน่านมานี ้มรีายงาน Toxic Tech: Not in Our Backyard 

ของกรีนพีซเปิดเผยว่า ประเทศไทย จีน และอินเดีย กำลังกลาย

เป็นแหล่งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมหาศาล จากประเทศ  

ที่พัฒนาแล้ว ส่วนในประเทศอุตสาหกรรมที่แม้จะมีกฎระเบียบ

เข้มงวด แต่ก็ยังต้องประสบกับปัญหาเรื่องข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน 

ดังจะเห็นได้จากปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่าร้อยละ ๗๕ ของ

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดในสหภาพยุโรปได้หายไปจากระบบ

ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่า ถูกส่งไปที่ใด มีเพียงสหรัฐอเมริกาที่มี

ข้อมูลบ่งบอกว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าร้อยละ ๘๐ ส่งออก

ไปกำจัดหรือรีไซเคิลยังประเทศกำลังพัฒนา 

 ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ชั้นนำของ

โลก บางรายได้เริ่มมีการรับซากผลิตภัณฑ์

แบรนด์ของตนคืนเพื่อรีไซเคิล แต่ก็มีเพียง

ประมาณร้อยละ ๑๐ เท่านั้น ในขณะที่

โทรศัพท์มือถือมีการเรียกคืนเพื่อรีไซเคิล
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คิดเป็นเพียงร้อยละ ๒ - ๓ เท่านั้น มีการประมาณว่าซาก

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประมาณ ร้อยละ ๙๑ ของแต่ละแบรนด์

ที่หายไปจากระบบ ซึ่งไม่ทราบว่าจะถูกเคลื่อนย้ายไปที่ใด  

 จอมอนิเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป ก็มีตะกั่ว

อยู่ถึง ๖ เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักส่วนมากจะอยู่ในแก้วของ

จอภาพ CRT (Cathode Ray Tube Monitor) หรือ จอภาพที่  

รับสัญญาณภาพแบบอะนะล็อก ในทศวรรษที่ ๑๙๙๐ มีบาง

ประเทศในยุโรปได้ออกกฎหมายห้ามนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปถม

ในที่ดิน และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น

ในยุโรป ในสหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงนโยบายห้ามใช้จอ CRT   

ไปถมที่ดิน มีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างดำเนินการ

ในสหรัฐอเมริกา กระบวนการนี้

เปน็การรือ้ถอดชิน้สว่นเปน็โลหะ 

พลาสติก และแผ่นวงจร หรือ

ชำแหละเปน็ชิน้สว่นเลก็ๆ นอ้ยๆ 

 ปัจจุบันนี้ สหภาพ

ยุโรป เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รวมทั้งไต้หวัน ต่างก็กำหนดให้ผู้ขายและ  

ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนรับผิดชอบในการรีไซเคิลขยะ

จากผลิตภัณฑ์ของตนถึงร้อยละ ๗๕% ของจำนวนทั้งหมดที่ผลิต

หรือขาย หลายประเทศในเอเชีย ก็เริ่มตื่นตัวในเรื่องการรีไซเคิล
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ขยะอิเล็กทรอนิกส์กันแล้ว บางประเทศได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับ

ประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจน  

 สถานการณ์ขยะไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนพื้นโลกเท่านั้น 

จากรายงานปี ๒๐๐๗ ของ COBSEA (Coordinating Body on 

the Seas of East Asia) ในทะเลทั่วโลกก็ถูกนำขยะทิ้งมาก  

ถึงปีละ ๖.๔ ล้านตัน หรือประมาณ ๑,๘๐๐ ตันต่อวัน และพบว่า 

๘๙% ของขยะในทะเลทั้งหมดเป็นพลาสติก ปัญหาเรื่องขยะ  

ในทะเลทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบ

ต่อสัตว์น้ำและปะการังโดยตรง 

เช่น พบว่าสัตว์ทะเลขนาดใหญ่

อย่าง วาฬ โลมา หรือเต่าทะเล  

ที่เกยตื้นขึ้นมาตายมีปริมาณ

ถงุพลาสตกิในกระเพาะอาหาร จำนวนมาก 

 การจัดตั้งตลาดรีไซเคิลในเอเชีย จะทำให้ญี่ปุ่นขาย

เทคโนโลยีไปยังประเทศกำลังพัฒนาเพื่อการกำจัดขยะที่มาจาก

ประเทศตนเองได้อีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ในแต่ละปีประเทศญี่ปุ่น  

จะผลิตขยะจำนวนมหาศาล มีโรงเผาขยะชุมชนประมาณ 

๑,๘๕๐ โรง ถือว่ามากที่สุดในโลก โรงเผาขยะอุตสาหกรรม

ประมาณ ๑๐,๐๐๐ โรง ทำให้มีสารพิษตกค้างทำลายและส่ง  

ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก มีการ
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ปล่อยสารก่อมะเร็ง ไดอ็อกซิน  

มากทีส่ดุในโลก สว่นการกำจดั

ขยะดว้ยการเผาและฝงักลบยงั

คงเปน็ปญัหาอยูม่าก เนือ่งจาก

พื้นที่ในญี่ปุ่นมีน้อย  

 ด้วยเหตุนี้ทำให้นานาประเทศกำลังเป็นห่วงเรื่องขยะ  

มีพิษของญี่ปุ่นจะไหลมาสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ ผมยังจำได้

ถึงขา่วการจบัตูค้อนเทนเนอรเ์ถือ่น ทีบ่รรทกุสารพษิมาทิง้ทีก่มัพชูา

ได้ดี ทำให้กัมพูชากลายเป็นประเทศที่รับเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์  

ที่มีพิษมหาศาลเอาไว้เป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยก็มี

ปัญหาขยะเช่นเดียวกัน และปัญหานี้มีแนวโน้มกำลังรุนแรงมาก

ขึ้นเรื่อยๆ ไม่แพ้ประเทศอื่นๆ  

 ขยะอันตรายเหล่านี้มีจำนวนเหลือค้างมากมายเช่นนี้ 

เหตุเพราะค่ากำจัดขยะอันตรายนั้นมีราคาแพงมาก จึงเป็น  

แรงผลักดันให้ผู้ประกอบการที่มักง่ายนำขยะอันตรายไปลักลอบ

ทิง้ไวต้ามสถานทีต่า่งๆ โยนปญัหาของตนใหเ้ปน็ปญัหาของคนอืน่

ไปดื้อๆ แม้ว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีกฎหมายควบคุม  

หา้มนำเขา้ขยะอนัตรายจากตา่งประเทศไวเ้ชน่กนั เพยีงแตก่ฎหมาย

ยังมิได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน จึงทำให้การบังคับใช้กฎหมาย

ควบคุมการนำเข้าขยะอุตสาหกรรมได้ไม่ดีเท่าที่ควร  
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 สำหรบัใน “กรงุเทพมหานคร” นัน้มปีรมิาณขยะมากกวา่

ร้อยละ ๒๐ ของขยะในประเทศทั้งหมด ขยะกองมหึมาที่กำลัง

ทับถมกันอยู่นี้ มีทั้งสิ่งที่ย่อยสลายได้

และไม่ได้ ซึ่งอาจจะมีทั้งพิษติดมา หรือ

ไม่มีพิษก็ตาม ซึ่งขยะมีพิษที่ถูกทิ้งปน

มากับขยะบ้าน โดยมีแหล่งที่มาจาก

ของเหลือใช้ตามบ้านเรือน กับจาก

โรงงานอุตสาหกรรม  

 ขยะเป็นปัญหาสำคัญของ

มนุษยชาติ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง

สหประชาชาตไิดเ้ขา้มาเปน็หนว่ยงานกลางทีป่ระสานความรว่มมอื

ของประเทศตา่งๆ ในการแกไ้ขปญัหาขยะลน้เมอืงดว้ยการกำหนด

ใหม้โีครงการวนัรณรงคเ์พือ่โลกสะอาด (Clean up the World) ขึน้

เปน็ครัง้แรก ในป ี๑๙๙๓ เพือ่เชญิชวนใหท้กุประเทศไดม้สีว่นรว่ม

ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะในชุมชนของตน ทำให้ทุกคน  

ได้เกิดความตระหนักถึงปัญหาขยะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพชีวิต 

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะ  

 สำหรับการรีไซเคิลหรือการใช้ประโยชน์จากขยะ  

เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะล้นโลกที่หลายๆ ประเทศ

ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง จากข้อมูลของสมาคมเหล็กแห่งโลก 
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(World Steel Association) ได้

เผยแพร่ผลสำรวจของปี ๒๐๐๗ 

จาก ๓๗ ประเทศ พบว่า อัตรา

การรี ไซเคิลกระป๋องเหล็กได้  

สูงขึ้นเป็น ๖๘% เมื่อเทียบกับ 

๖๗% ในป ี๒๐๐๖ ซึง่ถอืวา่เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งใน ๓ ปทีีผ่า่นมา 

ปริมาณกระป๋องเหล็กที่ถูกนำมารีไซเคิล ในปี ๒๐๐๗ นี้ เทียบ

เท่ากับการประหยัดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

จำนวน ๑๓ ล้านเมตริกตัน ในการสำรวจพบว่า ประเทศเยอรมนี 

และเบลเยียม เป็นประเทศที่มีอัตราการรีไซเคิลกระป๋องเหล็ก  

สูงที่สุดในบรรดา ๓๗ ประเทศที่ทำการสำรวจ กล่าวคือ เยอรมนี

มีอัตราการนำกระป๋องเหล็กมารีไซเคิลถึง ๙๓% และในเบลเยียม

มีอัตรา ๙๑% ตามลำดับ  

 การกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนมีอุปสรรคที่เกิดขึ้น

อย่างหนึ่งที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบของคนไทย คือ 

ประชาชนมักทิ้งภาระหน้าที่ให้กับเจ้าพนักงานทำความสะอาด 

ไม่ร่วมมือในการลด และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์   

การแก้ไขปัญหาขยะจึงไม่ควรมองไปที่ เรื่องของส่วนรวม  

เพียงอย่างเดียว แต่ควรมองย้อนกลับมาที่ตัวบุคคลเป็นหลัก 

สำหรับแนวทางที่แก้ปัญหาขยะล้นเมืองในภาคประชาชนนั้น

สามารถใช้หลักการ ๔ Rs สร้างจิตสำนึกต่อสังคม ได้แก ่
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 ๑.	 Reduce	ลดการใช	้ลดการบรโิภคสนิคา้ทีฟุ่ม่เฟอืย 

ใช้อย่างประหยัด และใช้เท่าที่จำเป็น  

 ๒.	Repair	 การซ่อมแซม การซ่อมแซมวัสดุสิ่งของ  

ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้นาน ไม่ต้องทิ้งเป็นขยะหรือ

ต้องสิ้นเปลือง ซื้อใหม่ 

 ๓.	 Reuse	 การใช้ซ้ำ	 การนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้

ประโยชน์ให้คุ้มค่า  

 ๔.	Recycle	 การนำกลับมาใช้ใหม่	 การนำขยะมา

แปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 

 ก า ร ล ด ข ย ะ ด้ ว ย  

วธิกีารเหลา่นี ้ จะเปน็ประโยชน์

อย่างมากต่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น โดยประชาชน  

ควรให้ความสนใจ มีการตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาของขยะ  

ในสถานการณ์ปัจจุบันและที่จะขยายตัวในอนาคต อีกทั้ง  

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีการจัดโครงการรณรงค์ 

พร้อมช่วยเหลือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้น 




