สาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย
1. ความมักง่าย และขาดความสานึกถึงผลเสียที่จะ
เกิดขึ้นเป็นสาเหตุที่พบบ่อยมาก ซึง่ จะเห็นได้จากการทิ้งขยะลง
ตามพื้น หรือแหล่งน้า โดยไม่ทิ้งลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้และ
โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งลักลอบนาสิ่งปฏิกูลไปทิ้งตามที่ว่าง
เปล่า
2. การผลิตหรือใช้สิ่งของมากเกินความจาเป็น เช่น การ
ผลิตสินค้าที่มีกระดาษหรือพลาสติกหุ้มหลายชั้น และการซื้อสินค้า
โดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุง ทาให้มีขยะปริมาณมาก
3. การเก็บและทาลายหรือนาขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มี
ประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกค้าง กองหมักหมม และส่งกลิ่นเหม็นไป
ทั่วบริเวณจนก่อปัญหามลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

ปัญหาจากสภาพสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอย ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อมีขยะมูล
ฝอยจานวนมาก แต่ชุมชนไม่สามารถเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอย
ได้อย่างหมดจดหรือจัดการขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ
ดังนั้นขยะมูลฝอยจึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ คือ
1. อากาศเสีย เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้ง
ก่อให้เกิดควัน และสารพิษทางอากาศทาให้ คุณภาพอากาศเสื่อม
โทรม
2. น้าเสีย เกิดจากกองขยะมูลฝอยบนพื้น เมื่อฝนตกลง
มาบนกองขยะมูลฝอยจะเกิดน้าเสีย มีความสกปรกมาก ซึ่งจะไหล
ลงสู่แหล่งน้า ทาให้เกิดภาวะมลพิษของแหล่งน้า
3. แหล่งพาหะนาโรค เกิดจากการกองขยะมูลฝอยบน
พื้น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนู และแมลงวัน เป็นต้น
4. เหตุราคาญและความไม่น่าดู เกิดจากการเก็บขนขยะ
มูลฝอยไม่หมด รวมทั้งการกองขยะมูลฝอยบนพื้น ซึ่งจะส่งกลิ่น
เหม็นรบกวนประชาชนและเกิดภาพไม่สวยงาม ไม่เป็นสุนทรียภาพ
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ขยะมูลฝอย คืออะไร
ขยะหรือขยะมูลฝอย (Refuse or Solid Waste )
หมายถึง ของเสียที่อยู่ในรูปของแข็ง ซึ่งอาจจะมีความชื้นปะปนมา
ด้วยจานวนหนึ่ง ขยะที่เกิดขึ้นจากอาคารที่พักอาศัย สถานที่ทา
การโรงงานอุ ต สาหกรรม หรื อ ตลาดสดก็ ต ามจะมี ป ริม าณและ
ลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้ววัตถุต่างๆ ที่ถูกทิ้งมาใน
รูปของขยะนั้น จะมีทั้งอินทรีย์สารและอนินทรีย์สาร สารวัตถุต่างๆ
เหล่ า นี้ บ างชนิ ด ก็ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ ด้ ว ยจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นเวลา
อันรวดเร็ว โดยเฉพาะพวกเศษอาหารเศษพืชผัก แต่บางชนิดก็ไม่
อาจจะย่อยสลายได้เลย เช่น พลาสติก เศษแก้ว เป็นต้น

๓. ขยะทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะย่อยสลายยาก และไม่
คุ้มค่าสาหรับการนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่
ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่
กึ่งสาเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์
เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกสาหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วย
วิธีรีดความร้อน ฯ

ประเภทขยะมูลฝอย
๑. ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถ
นามาทาปุ๋ยหมักได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้
เศษเนื้อสัตว์ ฯ
๔. ขยะอันตราย คือ ขยะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรืออาจทาให้เกิดอันตรายต่อบุคคล สัตว์ พืช เช่น หลอดฟลูออ
เรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้
บรรจุ ส ารก าจั ด แมลงหรื อ วั ช พื ช กระป๋ อ งสเปรย์ บ รรจุ สี ห รื อ
สารเคมี ฯ
๒. ขยะรี ไซเคิ ล คื อ ของเสี ย บรรจุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ซึ่ ง
สามารถน ากลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ ไ ด้ เช่ น แก้ ว กระดาษ
กระป๋ อ งเครื่ อ งดื่ ม เศษพลาสติ ก เศษโลหะ อลู มิ เ นี ย ม ยาง
รถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบยูเอชที ฯ

แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย
แหล่งกาเนิดและประเภทขยะมูลฝอยจากกิจกรรมต่าง ๆ
ขยะเป็นสิ่งที่เหลือใช้ หรือสิ่งที่ไม่ต้องการอีกต่อไป สามารถแบ่ง
ตามแหล่งกาเนิดได้ดังนี้
1. ของเสียจากอุตสาหกรรมของเสียอันตรายทั่วประเทศ
ไทย 73 % มาจากระบบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการ
ที่เหมาะสมโดยทิ้งกระจายอยู่ตามสิ่งแวดล้อมและทิ้งร่วมกับมูล
ฝอย รัฐบาลได้ ก่อตั้งศูนย์กาจัดกากอุตสาหกรรมขึ้นแห่งแรกที่
แขวงแสมดาเขตบางขุนเทียน เริม่ เปิดบริการตั้งแต่ 2531 ซึ่งก็
เพียงสามารถกาจัดของเสียได้บางส่วน
2. ของเสียจากโรงพยาบาลและสถานที่ศึกษาวิจัย ของ
เสียจากโรงพยาบาลเป็นของเสียอันตรายอย่างยิ่ง เช่น ขยะติดเชื้อ
เศษอวัยวะจากผูป้ ่วย และการรักษาพยาบาล รวมทั้งของเสียที่
ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี สารเคมี ได้ทิ้งสูส่ ิ่งแวดล้อมโดยปะปนกับ
มูลฝอยสิ่งปฏิกลู เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคและสารอันตราย
3. ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย
มูลสัตว์น้าทิ้งจากการทาปศุสัตว์ ฯลฯ
4. ของเสียจากบ้านเรือนแหล่งชุมชน เช่น หลอดไฟ
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ แก้ว เศษอาหาร พลาสติก โลหะ หินไม้
กระเบื้อง หนัง ยาง ฯลฯ
5. ของเสียจากสถานประกอบการในเมือง เช่น
ภัตตาคาร ตลาดสด วัด สถานเริงรมย์

