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ขยะมลูฝอยคอือะไร 

 คําวา ขยะมูลฝอย หากจะกลาวถึง
คําๆ น้ี ทุกคนคงคิดถึงของเสีย สิ่งปฏิกูล สิ่งที่
เปนปญหาท่ีควรนําไปกําจัดทิ้ง แตถึงจะกลาว
วาเปนส่ิงที่ควรกําจัดทิ้งก็ใชวาทกุคนที่สราง
ขยะจะมีสวนรวมในการจัดการกับขยะท่ีแตละ
คนไดกอข้ึน เพราะคนสวนใหญตางมองวาเปน
หนาที่ของหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินทีมี่หนาที่ในการเก็บรวบรวม ขนสง และนําไปกําจัด แตในหลักความเปนจริง การจดัการขยะมูลฝอยควรจะ
เปนหนาที่ของทุกคนที่เปนผูกอขยะมูลฝอยเหลาน้ี ดังน้ันหากตองการใหปญหาของขยะมูลฝอยสามารถจัดการไดงายข้ึน
ก็ควรอาศัยความรวมมือของพวกเราทุกๆ คน โดยกอนที่จะทราบถึงวธีิที่จะจัดการกับขยะมูลฝอยน้ัน ก็ควรที่จะทราบถึง
ความหมายของคําวา ขยะมูลฝอย กันกอน 
 
ขยะหรือมลูฝอย (Solid waste)* 
 คือ เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซาก
สัตวหรือส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตวหรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปน
พิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวนวสัดุทีไ่มใชแลวของโรงงานซ่ึงมีลักษณะและคุณสมบัติที่กําหนดไวตาม
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
ขยะที่พบมากท่ีสุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ   

                                                              
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% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ 

3. ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะทีมี่
องคประกอบหรือปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตางๆ ซึ่งไดแก วัตถุระเบิด วัตถุ
ไวไฟ วัตถุออกซิไดซ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาํใหเกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่
ทําใหเ กิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการ
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ระคายเคือง วตัถุอยางอ่ืนไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช 
ทรัพยสินหรือส่ิงแวดลอม เชน ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต แบตเตอร่ีโทรศัพทเคล่ือนที่ ภาชนะบรรจุสาร
กําจัดศัตรูพืช กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน ขยะอันตรายน้ีเปนขยะท่ีมักจะพบไดนอยที่สุด 
กลาวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ 

4. ขยะทั่วไป (General waste) หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจาก
ขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยอยสลายยากและไม
คุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน หอ พลาสติกใสขนม ถุงพลาสติก
บรรจุผงซักฟอก พลาสติกหอลูกอม ซองบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอนเศษ
อาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร เปนตน สําหรับขยะท่ัวไปน้ีเปนขยะท่ี
มีปริมาณใกลเคียงกับขยะอันตราย กลาวคือ จะพบประมาณ 3% ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ 
 
ความรูเรือ่งการลด คดัแยก และนาํขยะมลูฝอยกลบัมาใชใหม  (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) 
 ทานทราบหรือไมวา ในป 2550 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนในประเทศไทยสูงถึงประมาณ 14.72 
ลานตันหรือประมาณ 40,332 ตันตอวัน* แตมีการคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม โดยการนําไปใชซํา้ 
ขายใหซาเลง รานรับซ้ือของเกา เพ่ือสงไปแปรรูปยังโรงงานตางๆ ประมาณ 3.25 ลานตัน หรือประมาณรอยละ 
22 เทาน้ัน ซึ่งนับวาเปนปริมาณท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 
* กรมควบคุมมลพิษ. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2550. กรุงเทพมหานคร: 2551. 

 

ขยะมลูฝอยไปอยูไหน 
การกําจดัขยะมูลฝอยในปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับภาระนําไปกําจัดโดยวิธีฝงกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาลซ่ึงมีเพียงรอยละ 36 เทาน้ัน* สวนที่เหลือมีการเทกองกลางแจงซ่ึงจะสงผลกระทบตอปญหา
สิ่งแวดลอม สขุภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกลเคียง 
จากปญหาดังกลาวแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา กอใหเกิดปริมาณ
ขยะใหนอยลง จงึมีการนําแนวทางการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม (Reduce Reuse and 
Recycle: 3Rs) มาประยุกตใช โดยใชวิธีการลดการใชวัสดุ/ผลิตภัณฑเพ่ือลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน (Reduce) 
มีการนําวัสดุ/ผลิตภัณฑที่ยงัสามารถใชงานไดกลับมาใชซํ้า (Reuse) และนําเศษวัสดุ/ผลิตภัณฑที่ใชงานแลว
มาแปรรูปเพ่ือนํากลับมาใชประโยชนใหม (Recycle) โดยมีตัวอยางและวิธีงายๆ ดังน้ี 
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1. ลดการใช (Reduce) 
1.1 ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงส่ิงของหรือบรรจุภัณฑที่จะสรางปญหาขยะ (Refuse) 
1.1.1 ปฏิเสธการใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย รวมทั้งขยะทีเ่ปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม อาทิเชน กลองโฟม 
ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอ่ืน ๆ 
1.1.2 หลีกเล่ียงการเลือกซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑที่ใชบรรจุภัณฑหอหุมหลายช้ัน 
1.1.3 หลีกเล่ียงการเลือกซ้ือสินคาชนิดใชคร้ังเดียว หรือผลิตภัณฑที่มีอายุการใชงานต่ํา 
1.1.4 ไมสนับสนุนรานคาทีกั่กเก็บและจําหนวยสินคาทีใ่ชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย และไมมีระบบเรียกคืนบรรจุ
ภัณฑใชแลว 
1.1.5 กรณีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑประจําบานที่ใชเปนประจํา เชน สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ใหเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑที่มีขนาดบรรจุใหญกวา เน่ืองจากใชบรรจุภัณฑนอยกวาเม่ือเปรียบเทยีบกับหนวยน้ําหนักของ
ผลิตภัณฑ 
1.1.6 ลดหรืองดการบริโภคที่ฟุมเฟอย โดยเลือกใชสินคาหรือผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับความตองการ 

 

1.2 เลือกใชสนิคาที่สามารถสงคืนบรรจุภัณฑสูผูผลิตได (Return) 
1.2.1 เลือกซ้ือสินคาหรือใชผลิตภัณฑทีมี่ระบบมัดจํา – คืนเงิน เชน ขวดเคร่ืองด่ืมประเภทตาง ๆ 
1.2.2 เลือกซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับไปรีไซเคิลได หรือมีสวนประกอบของวัสดุรีไซเคิล เชน 
ถุงชอปปง โปสการด 
1.2.3 เลือกซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑที่ผูผลิตเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ หลังจากการบริโภคของประชาชน 

 

2. ใชซํา้ (Reuse) 
ใชซํ้า เปนหน่ึงในแนวทางการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูอยางรูคุณคา การใชซํ้าเปนการท่ีเรานําส่ิงตางๆ 
ที่ใชงานไปแลว และยังสามารถใชงานได กลับมาใชอีก เปนการลดการใชทรัพยากรใหม รวมทั้งเปนการลด
ปริมาณขยะท่ีจะเกิดข้ึนอีกดวย ตัวอยางของการใชซํ้า ก็เชน 
2.1 เลือกซ้ือหรือใชผลิตภัณฑที่ออกแบบมาใหใชไดมากกวา 1 คร้ัง เชน แบตเตอร่ีประจไุฟฟาใหมได 
2.2 ซอมแซมเคร่ืองใช และอุปกรณตางๆ (Repair) ใหสามารถใชประโยชนตอไปไดอีก 
2.3 บํารุงรักษาเคร่ืองใช อุปกรณตางๆ ใหสามารถใชงานไดคงทนและยาวนานข้ึน 
2.4 นําบรรจุภัณฑและวัสดุเหลือใชอ่ืนๆ กลับมาใชประโยชนใหม เชน การใชซํา้ถุงพลาสติก ถุงผา ถุงกระดาษ 
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และกลองกระดาษ การใชซํา้ขวดน้ําด่ืม เหยือกนม และกลองใสขนม 
2.5 ยืม เชา หรือใชสิ่งของหรือผลิตภัณฑที่ใชบอยคร้ังรวมกัน เชน หนังสือพิมพ วารสาร  
2.6 บริจาคหรือขายส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ เชน หนังสือ เส้ือผา เฟอรนิเจอร และเคร่ืองมือใชสอยอ่ืนๆ 
2.7 นําส่ิงของมาดัดแปลงใหใชประโยชนไดอีก เชน การนํายางรถยนตมาทําเกาอ้ี การนําขวดพลาสติกมา
ดัดแปลงเปนที่ใสของ แจกัน การนําเศษผามาทําเปลนอน เปนตน 
2.8 ใชซํ้าวัสดุสํานักงาน เชน การใชกระดาษท้ังสองหนา เปนตน 

 

3. รไีซเคลิ (Recycle) 
รีไซเคิล เปนการนําวัสดุตางๆ อยางเชน กระดาษ แกว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดย
กรรมวิธีตางๆ เพ่ือนํากลับมาใชใหม ซึ่งนอกจากจะเปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยแลว ยังเปนการลดการใช
พลังงานและลดมลพิษทีเ่กิดกับส่ิงแวดลอม ซึ่งเราสามารถทําไดโดย 
3.1 คัดแยกขยะรีไซเคิลแตละประเภท ไดแก แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ เพ่ือใหงายตอการนําไปรี
ไซเคิล 
3.2 นําไปขาย/บริจาค/นําเขาธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข เพ่ือเขาสูวงจรของการนํากลับไปรีไซเคิล 

 

 
 

  
 
 

 

“มารวมกนัดแูลตาํบลลาํปา ดวยการคดั
แยกขยะกนัเถอะครับ” 


