การบริหารจัดการขยะ
ขยะมู ล ฝอย (Solid Waste) หมายถึ ง เศษสิ่ ง เหลื อ ใช้ แ ละสิ่ ง ปฏิ กู ล ต่ า งๆ ซึ่ ง เกิ ด จาก
กิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อื่นๆ ทัง้ จาก
การผลิต การบริโภค การขับถ่าย การดารงชีวิต และอื่นๆ
ประเภทของขยะ
ขยะเปียก หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น
ขยะแห้ง หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า ไม้
ยาง เป็นต้น
ขยะอั นตราย ได้แก่ สารเคมี วัต ถุมีพิษ ซากถ่ านไฟฉาย หลอดไฟ และขยะติ ดเชื้อจาก
สถานพยาบาล

แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย ชุมชนพักอาศัย เช่น บ้านเรือน และอาคารชุด ย่านการค้าและ
บริการ เช่น ตลาด ร้านค้า ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ ศาสนสถาน โรงเรียน
โรงพยาบาล โรงงาน อุตสาหกรรม
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ผลกระทบของขยะมูลฝอย
ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยสร้างความราคาญให้แก่ชุมชนพักอาศัย แหล่งน้า
เน่ าเสี ย จากการที่ ข ยะมู ล ฝอยมี อิ น ทรี ย์ สารเน่ า เปื่ อ ยปะปนอยู่ เป็ น อั น ตรายต่ อ การ
ดารงชีวิต ของมนุษย์และสัตว์น้า รวมทั้งผลเสียในด้านการใช้แหล่งน้า เพื่อการนันทนาการ
เป็น แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และสัตว์นาโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวัน เป็นต้น การกาจัดมูล
ฝอยที่ ไม่ ถูกหลักวิชาการ จะสร้างความเดือ ดร้อ นร าคาญแก่ ผู้ที่อ าศั ยข้างเคียง รวมทั้ ง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มและสุ ข ภาพของประชาชน ท าให้ ชุ ม ชนขาดความสะอาด
สวยงาม และเป็นระเบียบ และไม่น่าอยู่ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ชุมชนจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเก็บขน และกาจัดขยะมูลฝอย ค่าชดเชยความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้ และค่ารักษาพยาบาล หากประชาชนได้รับโรคภัยไข้เจ็บจากพิษของขยะมูลฝอย

แนวทางจัดการขยะมูลฝอย
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กาจั ดขยะมูลฝอยอย่างถู กหลักวิชาการ เช่น การเผาในเตาเผาขยะ การฝังกลบอย่างถู ก
สุขลักษณะ และการหมักทาปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันในด้านต้นทุนการ
ดาเนินงาน ความพร้อมขององค์กร ปริมาณและประเภทของขยะ เป็นต้น
การจัดการขยะ โดยอาศัยหลัก 5 R คือ
Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สนิ้ เปลือง
Reuse การนามาใช้ซ้า เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง เป็นต้น
Repair การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้
Reject การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ
Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนนากลับมาใช้ได้ใหม่ โดยนาไปผ่านกระบวนการ ผลิต
ใหม่อีกครั้ง

ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จาเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย
ประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนากลับไปใช้ประโยชน์
ใหม่ สามารถดาเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกาเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวาง
ระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะ
มูลฝอย
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปนเปื้อน ของ
ขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จะต้องมีการตั้งจุดรวบรวมขยะ
มูลฝอย (Station) และให้มีการแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอย ตามสีต่าง ๆ โดย
มีถุงบรรจุภายในถังเพื่อสะดวกและไม่ตกหล่น หรือแพร่กระจาย ดังนี้

เขียว รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้
เศษอาหาร ใบไม้

รองรับขยะที่สามารถนามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ

รองรับขยะที่มีอัน ตรายต่อสิ่ งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูอ อเรส
เซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสาร อันตราย
ต่าง ๆ
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รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูก
อม ซองบะหมี่สาเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอยด์ ที่เปื้อนอาหาร
การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีอยู่หลายวิธีขึน้ อยู่กับสภาพและลักษณะ สมบัติ
ของขยะมูลฝอยซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 5 แนวทางหลัก ๆ คือ
1. การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Material Recovery) เป็นการนามูล ฝอย
ที่สามารถคัดแยกได้กลับมาใช่ใหม่ โดยจาเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่ (Recycle)
หรือแปรรูป (Reuse) ก็ได้
2. การแปรรู ป เพื่ อ เปลี่ย นเป็ น พลั ง งาน (Energy Recovery) เป็ น การน าขยะมู ล ฝอยที่
สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน หรือเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซชีวภาพมาเพื่อใช้ประโยชน์
3. การนาขยะมูลฝอยจาพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบ
อาหารไปเลีย้ งสัตว์
4. การนาขยะมูลฝอยไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ต่อการบารุงรักษาดิน เช่น การนาขยะ
มูลฝอยสด หรือเศษอาหารมาหมักทาปุ๋ย
5. การนาขยะมูลฝอยปรับปรุงพื้นที่ โดยนาขยะมูลฝอยมากาจัด โดยวิธีฝังกลบอย่างถูก
หลั กวิชาการ (Sanitary landfill) จะได้ พ้ืนที่ สาหรับใช้ปลู กพืช สร้างสวนสาธารณะ สนาม
กีฬา เป็นต้น
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