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เอกสารประชาสัมพันธ
ใหความรูเรือ่ ง

“ขยะ”

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลลําปา
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ขยะมูลฝอยคืออะไร

คําวา ขยะมูลฝอย หากจะกลาวถึง
คําๆ นี้ ทุกคนคงคิดถึงของเสีย สิ่งปฏิกูล สิ่งที่
เปนปญหาที่ควรนําไปกําจัดทิ้ง แตถึงจะกลาว
วาเปนสิ่งที่ควรกําจัดทิ้งก็ใชวาทุกคนที่สราง
ขยะจะมีสวนรวมในการจัดการกับขยะที่แตละ
คนไดกอขึ้น เพราะคนสวนใหญตางมองวาเปน
หนาที่ของหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทีม่ ีหนาที่ในการเก็บรวบรวม ขนสง และนําไปกําจัด แตในหลักความเปนจริง การจัดการขยะมูลฝอยควรจะ
เปนหนาที่ของทุกคนที่เปนผูก อขยะมูลฝอยเหลานี้ ดังนัน้ หากตองการใหปญหาของขยะมูลฝอยสามารถจัดการไดงายขึ้น
ก็ควรอาศัยความรวมมือของพวกเราทุกๆ คน โดยกอนที่จะทราบถึงวิธีที่จะจัดการกับขยะมูลฝอยนั้น ก็ควรที่จะทราบถึง
ความหมายของคําวา ขยะมูลฝอย กันกอน

ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste)*
คือ เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซาก
สัตวหรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปน
พิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวนวัสดุทไี่ มใชแลวของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กําหนดไวตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน
ประเภทของขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอย สามารถแบงตามลักษณะทางกายภาพของขยะไดเปน 4 ประเภท ไดแก
1. ขยะยอยสลาย (Compos table waste) หรือ มูลฝอยยอยสลาย คือ ขยะที่เนา
เสียและยอยสลายไดเร็ว สามารถนํามาหมักทําปุยได เชน เศษผัก เปลือกผลไม
เศษอาหาร ใบไม เศษเนื้อสัตว เปนตน แตจะไมรวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก
ผลไม หรือสัตวที่เกิดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ โดยที่ขยะยอยสลายนี้เปน
ขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
2. ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใชได คือ ของเสียบรรจุภัณฑ
หรือวัสดุเหลือใช ซึ่งสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได เชน แกว กระดาษ เศษ
พลาสติก กลองเครื่องดื่มแบบ UHT กระปองเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยาง
รถยนต เปนตน สําหรับขยะรีไซเคิลนี้เปนขยะที่พบมากเปนอันดับที่สองในกองขย ะ
กลาวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
3. ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะทีม่ ี
องคประกอบหรือปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตางๆ ซึ่งไดแก วัตถุระเบิด วัตถุ
ไวไฟ วัตถุออกซิไดซ วัตถุมพี ิษ วัตถุที่ทาํ ใหเกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่
ทําใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการ
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ระคายเคือง วัตถุอยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช
ทรัพยสินหรือสิ่งแวดลอม เชน ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต แบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสาร
กําจัดศัตรูพชื กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน ขยะอันตรายนี้เปนขยะทีม่ ักจะพบไดนอ ยที่สุด
กลาวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
4. ขยะทั่วไป (General waste) หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอืน่ นอกเหนือจาก
ขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยอยสลายยากและไม
คุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน หอ พลาสติกใสขนม ถุงพลาสติก
บรรจุผงซักฟอก พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอนเศษ
อาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร เปนตน สําหรับขยะทัว่ ไปนี้เปนขยะที่
มีปริมาณใกลเคียงกับขยะอันตราย กลาวคือ จะพบประมาณ 3% ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ
ความรูเ รือ่ งการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)
ทานทราบหรือไมวา ในป 2550 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในประเทศไทยสูงถึงประมาณ 14.72
ลานตันหรือประมาณ 40,332 ตันตอวัน* แตมีการคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม โดยการนําไปใชซาํ้
ขายใหซาเลง รานรับซื้อของเกา เพื่อสงไปแปรรูปยังโรงงานตางๆ ประมาณ 3.25 ลานตัน หรือประมาณรอยละ
22 เทานั้น ซึ่งนับวาเปนปริมาณที่นอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

* กรมควบคุมมลพิษ. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2550. กรุงเทพมหานคร: 2551.

ขยะมูลฝอยไปอยูไ หน
การกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับภาระนําไปกําจัดโดยวิธีฝงกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาลซึ่งมีเพียงรอยละ 36 เทานัน้ * สวนที่เหลือมีการเทกองกลางแจงซึ่งจะสงผลกระทบตอปญหา
สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกลเคียง
จากปญหาดังกลาวแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใชทรัพยากรที่มีอยูอ ยางคุมคา กอใหเกิดปริมาณ
ขยะใหนอยลง จึงมีการนําแนวทางการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม (Reduce Reuse and
Recycle: 3Rs) มาประยุกตใช โดยใชวิธกี ารลดการใชวัสดุ/ผลิตภัณฑเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึน้ (Reduce)
มีการนําวัสดุ/ผลิตภัณฑที่ยงั สามารถใชงานไดกลับมาใชซํ้า (Reuse) และนําเศษวัสดุ/ผลิตภัณฑที่ใชงานแลว
มาแปรรูปเพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหม (Recycle) โดยมีตัวอยางและวิธีงายๆ ดังนี้
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1. ลดการใช (Reduce)
1.1 ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑที่จะสรางปญหาขยะ (Refuse)
1.1.1 ปฏิเสธการใชบรรจุภณ
ั ฑฟุมเฟอย รวมทั้งขยะทีเ่ ปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม อาทิเชน กลองโฟม
ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอื่น ๆ
1.1.2 หลีกเลี่ยงการเลือกซือ้ สินคาหรือผลิตภัณฑที่ใชบรรจุภัณฑหอหุมหลายชั้น
1.1.3 หลีกเลี่ยงการเลือกซือ้ สินคาชนิดใชครั้งเดียว หรือผลิตภัณฑที่มีอายุการใชงานตํ่า
1.1.4 ไมสนับสนุนรานคาทีก่ ักเก็บและจําหนวยสินคาทีใ่ ชบรรจุภณ
ั ฑฟุมเฟอย และไมมีระบบเรียกคืนบรรจุ
ภัณฑใชแลว
1.1.5 กรณีการเลือกซื้อผลิตภัณฑประจําบานที่ใชเปนประจํา เชน สบู ผงซักฟอก นํ้ายาลางจาน ใหเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑที่มขี นาดบรรจุใหญกวา เนื่องจากใชบรรจุภณ
ั ฑนอ ยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยนํ้าหนักของ
ผลิตภัณฑ
1.1.6 ลดหรืองดการบริโภคที่ฟุมเฟอย โดยเลือกใชสินคาหรือผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับความตองการ

1.2 เลือกใชสนิ คาที่สามารถสงคืนบรรจุภัณฑสูผูผลิตได (Return)
1.2.1 เลือกซื้อสินคาหรือใชผลิตภัณฑทมี่ ีระบบมัดจํา – คืนเงิน เชน ขวดเครื่องดื่มประเภทตาง ๆ
1.2.2 เลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับไปรีไซเคิลได หรือมีสวนประกอบของวัสดุรีไซเคิล เชน
ถุงชอปปง โปสการด
1.2.3 เลือกซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่ผูผลิตเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ หลังจากการบริโภคของประชาชน

2. ใชซาํ้ (Reuse)
ใชซํ้า เปนหนึ่งในแนวทางการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางรูคุณคา การใชซํ้าเปนการที่เรานําสิ่งตางๆ
ที่ใชงานไปแลว และยังสามารถใชงานได กลับมาใชอีก เปนการลดการใชทรัพยากรใหม รวมทั้งเปนการลด
ปริมาณขยะทีจ่ ะเกิดขึ้นอีกดวย ตัวอยางของการใชซํ้า ก็เชน
2.1 เลือกซื้อหรือใชผลิตภัณฑที่ออกแบบมาใหใชไดมากกวา 1 ครั้ง เชน แบตเตอรี่ประจุไฟฟาใหมได
2.2 ซอมแซมเครื่องใช และอุปกรณตางๆ (Repair) ใหสามารถใชประโยชนตอไปไดอีก
2.3 บํารุงรักษาเครื่องใช อุปกรณตางๆ ใหสามารถใชงานไดคงทนและยาวนานขึ้น
2.4 นําบรรจุภัณฑและวัสดุเหลือใชอื่นๆ กลับมาใชประโยชนใหม เชน การใชซาํ้ ถุงพลาสติก ถุงผา ถุงกระดาษ
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และกลองกระดาษ การใชซาํ้ ขวดนํ้าดื่ม เหยือกนม และกลองใสขนม
2.5 ยืม เชา หรือใชสิ่งของหรือผลิตภัณฑที่ใชบอยครั้งรวมกัน เชน หนังสือพิมพ วารสาร
2.6 บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน หนังสือ เสื้อผา เฟอรนเิ จอร และเครือ่ งมือใชสอยอื่นๆ
2.7 นําสิ่งของมาดัดแปลงใหใชประโยชนไดอีก เชน การนํายางรถยนตมาทําเกาอี้ การนําขวดพลาสติกมา
ดัดแปลงเปนที่ใสของ แจกัน การนําเศษผามาทําเปลนอน เปนตน
2.8 ใชซํ้าวัสดุสํานักงาน เชน การใชกระดาษทั้งสองหนา เปนตน

3. รีไซเคิล (Recycle)
รีไซเคิล เปนการนําวัสดุตา งๆ อยางเชน กระดาษ แกว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดย
กรรมวิธีตางๆ เพื่อนํากลับมาใชใหม ซึ่งนอกจากจะเปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยแลว ยังเปนการลดการใช
พลังงานและลดมลพิษทีเ่ กิดกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเราสามารถทําไดโดย
3.1 คัดแยกขยะรีไซเคิลแตละประเภท ไดแก แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ เพื่อใหงายตอการนําไปรี
ไซเคิล
3.2 นําไปขาย/บริจาค/นําเขาธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข เพื่อเขาสูวงจรของการนํากลับไปรีไซเคิล

“มารวมกันดูแลตําบลลําปา ดวยการคัด
แยกขยะกันเถอะครับ”
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