บทที่ ๗

เรื่อง ยูเอ็นจับมือเอกชนแก้ปัญหา หวั่น “ขยะ อิเล็กทรอนิกส์” ล้นโลก

การเตรียมการอ่าน
ดูรูป แล้วตอบคำ�ถาม
- ของเหล่านี้เป็นอะไร เกิดอะไรขึ้นกับสิ่งของที่ใช้ไม่ได้หรือไม่ได้ใช้แล้ว
- ในประเทศคุณ หรือในชุมชนคุณ มีวิธีทำ�อย่างไร กับสิ่งที่ใช้ไม่ได้แล้ว
- คุณคิดว่าสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นมีหน้าที่ทำ�อะไร
- จากชื่อเรื่องนี้ สหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น กำ�ลังคิดทำ�อะไร
การอ่าน
อ่านเรื่องต่อไปนี้
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สหประชาชาติ (ยูเอ็น) เสนอโครงการระดับโลก ร่วมมือกับบริษัทเอกชนรายใหญ่
เช่น ไมโครซอพท์ อิริคส์สัน ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (เอช พี) และเดลล์ หวังแก้ปัญหา “ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์” ที่นับวันทับถมทวีคูณเป็นจำ�นวนมหาศาล
โครงการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “สเตป” เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน เพื่อหวังสร้างมาตรฐานโลกเรื่องการนำ�เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ไปหมุนเวียนใช้ใหม่ การ
ยืดอายุสินค้า และการปรับปรุงตลาดเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์มือสอง
ยูเอ็นประมาณการว่า ในอีกไม่นานขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วโลกจะมีไม่ต่ำ�กว่า ๔๐ ล้านตัน
ปัญหานี้จะยิ่งเลวร้ายลงอีกหากไม่ใส่ใจแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะทั่วโลกใช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เศรษฐกิจกำ�ลังเติบโต นอกจากนี้ การที่เครื่องใช้
อิเล็กทรอนิกส์มีราคาถูกลงเรื่อยๆ ประกอบกับเทคโนโลยีที่รุดหน้ารวดเร็วมากทำ�ให้เกิดเครื่องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ถูกทิ้งสุมเป็นกองขยะมหึมา
ด้านสำ�นักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป คำ�นวณว่า ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็ว
กว่าขยะครัวเรือนถึง ๓ เท่า หากไม่กำ�จัดอย่างถูกต้องจะกลายเป็นสารพิษที่ซึมลงสู่ดินและแหล่ง
น้ำ�ใต้ดิน เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพประชาชน ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของเอชพีระบุว่า
ปัญหาใหญ่อยู่ที่ประเทศกำ�ลังพัฒนาในเอเซีย แอฟริกา

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ข่าวสด วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๘๔๗
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เปรียบเทียบ สิ่งที่บอก กับ สิ่งที่อ่าน ว่ามีอะไรที่ เหมือน หรือ แตกต่างกัน
เหมือนกัน

ต่างกัน

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

๑. เลือกหัวข้อสำ�คัญ ๔ ข้อ โดยเขียน X

หน้าข้อ

............ การร่วมมือกันของยูเอ็นกับบริษัทเอกชน เพื่อกำ�จัดขยะในโลก
............ ผลร้ายของการกำ�จัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่มีความรู้
............ สหประชาชาติกล่าวถึงผลดีของขยะอิเล็กทรอนิกส์
............ ยูเอ็นจะร่วมกับบริษัทเอกชนในการกำ�จัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น
............ การแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้น้อยลงด้วยวิธีต่างๆ
............ สาเหตุของกองขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มากมหาศาล
๒. เติมข้อความในช่องว่างให้ถูกต้องตามเรื่องที่อ่าน
ย่อหน้าที่ ๑
๒.๑ สหประชาชาติเสนอโครงการระดับโลกร่วมมือกับบริษัทเอกชนรายใหญ่เพื่อแก้ปัญหา..............
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ย่อหน้าที่ ๒
๒.๒ วิธีแก้ปัญหาขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า มี .......................วิธี
๒.๓ วิธีที่กล่าวถึง คือ.....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ย่อหน้าที่ ๓
๒.๔. เหตุที่คนใช้สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นๆ คือ................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๒.๕ เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกทิ้งเป็นขยะมากขึ้น เพราะ .............................................................................
...............................................................................................................................................
ย่อหน้าที่ ๔
๒.๖ ถ้าไม่กำ�จัดขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี จะมีปัญหาเกี่ยวกับ..................................................
..............................................................................................................................................
๒.๗ ประชาชนในเอเซีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ที่นำ�ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแยกชิ้นส่วนอย่างไม่มี
ความรู้ดีพอ ทำ�ให้...................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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การใช้ภาษาและคำ�ศัพท์
๓. เลือกเขียนคำ� หรือ กลุ่มคำ�ต่อไปนี้ลงในช่องว่าง

ทับถม
กำ�จัด
เรื่อยๆ

แก้ไข
มาตรฐาน

สารพิษ

ปรับปรุง

อย่างจริงจัง

หมุนเวียน

ประมาณการ

เศรษฐกิจ

ยืดอายุ

๓.๑ การโฆษณาลดราคาสินค้าอยู่.................................ทำ�ให้คนไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณภาพของสินค้า
จะดีจริงหรือไม่
๓.๒ การ..............................เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีคุณภาพดี และใช้เทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วทำ�ให้ขยะจากสิ่งเหล่านี้..................................มากขึ้นทุกที
๓.๓ ประเทศที่................................กำ�ลังเจริญเติบโต แต่ยังยากจน มักจะใช้สินค้ามือสอง หรือ
สินค้าราคาถูกที่อาจไม่ได้...................................
๓.๔ การ...........................ขยะเครื่องใช้ต่างๆอีกวิธีหนึ่ง คือการทำ�ให้สินค้ามีคุณภาพดี ใช้ได้นานขึ้น
ซึ่งเป็นการ................................สินค้า
๓.๕ การนำ�เครื่องใช้ต่างๆมา................................ใช้อีก และมีตลาดสินค้ามือสอง อาจจะเป็น
ผลดีที่ทำ�ให้ขยะน้อยลงและลด......................... ที่เกิดขึ้นระหว่างการกำ�จัดขยะที่ไม่ถูกวิธีด้วย
๓.๖ ปัญหามลพิษที่ยังคงมีอยู่ในประเทศจีน ทำ�ให้หลายประเทศเชื่อว่าจีนไม่ได้ตั้งใจแก้ปัญหานี้......
.......................................
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๔. เติมข้อความในประโยคต่อไปนี้ ให้ได้ความสมบูรณ์
๔.๑ มีบริษัทหลายบริษัทในประเทศไทยให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทย .............................................
..................................................................แต่.........................................................................
๔.๒ ถ้า........................................................................................... ปัญหาขยะในครัวเรือนและ
ขยะจากโรงงานจะ....................................................................................................................
๔.๓ พ่อแม่ที่............................................................จะมีปัญหาเรื่องการใช้จ่าย เพราะ....................
...............................................................................................................................................
๔.๔ อาจารย์ทั้งหลายคาดว่า ถ้านักเรียนยังไม่เอาใจใส่การเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง......................
...............................................................................................................................................
๔.๕ การแยกชิ้นส่วนเครื่องเล่นต่างๆโดยขาดความรู้ อาจจะทำ�ให้ ..................................................
................................................ นอกจากนี้ ..........................................................................
...............................................................................................................................................
กิจกรรมหลังการอ่าน
นักศึกษาได้รับเชิญไปชักชวนและแสดงให้คนนำ�เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เก่าและล้าสมัย
แล้ว เช่น เครื่องโทรทัศน์ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า มาใช้ให้เป็นประโยชน์แบบใหม่ หรือ กลับมา
หมุนเวียนใช้อีก

Thai Reader Project
http://readingthai.wisc.edu

Volume 2

Chapter 7
Page 6

คำ�ศัพท์
เรื่อง ยูเอ็นจับมือเอกชนแก้ปัญหา หวั่น “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ล้นโลก
เสนอ					

-

to propose

ทับถม = สุม			

-

to pile up

มาตรฐาน				

-

standard

ยืด					

-

to stretch, extend, lengthen

ประมาณการ				

-

to estimate, approximate, forecast

คำ�นวณ				

-

to compute, calculate

ล้าสมัย				

-

to be out of date
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