ขยะหรือขยะมูลฝอย(Refuse or Solid
Waste) หมายถึง ของเสียที่อยู่ในรูปของแข็ง ซึ่งอาจจะมี
ความชื้นปะปนมาด้วยจานวนหนึ่ง ขยะที่เกิดขึ้นจากอาคารที่
พักอาศัย สถานที่ทาการโรงงานอุตสาหกรรม หรือตลาดสดก็
ตามจะมีปริมาณและลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้ว
วัตถุ ต่างๆ ที่ถูกทิ้งมาในรูป ของขยะนั้น จะมีทั้ งอิน ทรีย์ สาร
และอนินทรีย์สาร สารวัตถุต่างๆเหล่านี้บางชนิดก็สามารถย่อย
สลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะพวกเศษ
อาหารเศษพืชผัก แต่บางชนิดก็ไม่อาจจะย่อยสลายได้เลย เช่น
พลาสติก เศษแก้ว เป็นต้น

๓.ขยะทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนื อจากขยะย่ อย
สลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะย่อยสลาย
ยาก และไม่คุ้มค่าสาหรับการนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น
ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อ
ลู ก อม ซองบะหมี่ กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป ถุ ง พลาสติ ก เปื้ อ นอาหาร
โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติก
สาหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน ฯ

๑. ขยะอิ น ทรี ย์ คื อ ขยะที่ เ น่ า เสี ย และย่ อ ยสลายได้ เ ร็ ว
สามารถนามาทาปุ๋ยหมักได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษ
อาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ ฯ

๒.ขยะรีไซเคิล คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่ง
สามารถน ากลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใหม่ ไ ด้ เช่ น แก้ว กระดาษ
กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยาง
รถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบยูเอชที ฯ

๔.ขยะอั น ตราย คื อ ขยะที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่ง แวดล้ อม หรืออาจท าให้เกิ ด อันตรายต่ อบุคคล สั ตว์ พื ช
เช่ น หลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ถ่ า นไฟฉาย แบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกาจัดแมลงหรือวัชพืช
กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี ฯ

1. ของเสียจากอุตสาหกรรมของเสียอันตรายทั่ว
ประเทศไทย 73 % มาจากระบบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังไม่
มีการจัดการที่เหมาะสมโดยทิ้งกระจายอยู่ตามสิง่ แวดล้อมและ
ทิ้งร่วมกับมูลฝอย
2. ของเสียจากโรงพยาบาลและสถานที่ศึกษาวิจัย
ของเสียจากโรงพยาบาลเป็นของเสียอันตรายอย่างยิ่ง เช่น
ขยะติดเชื้อ เศษอวัยวะจากผูป้ ่วย และการรักษาพยาบาล
รวมทั้งของเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี สารเคมี ได้ทิ้งสู่
สิ่งแวดล้อมโดยปะปนกับมูลฝอยสิ่งปฏิกูลเป็นการเพิ่มความ
เสี่ยงในการแพร่กระจายของเชือ้ โรคและสารอันตราย
3. ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เช่น ยาฆ่าแมลง
ปุ๋ยมูลสัตว์นาทิ
้ ้งจากการทาปศุสัตว์ฯลฯ
4. ของเสียจากบ้านเรือนแหล่งชุมชน เช่น หลอดไฟ
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ แก้ว เศษอาหาร พลาสติก โลหะ หินไม้
กระเบื้องหนังยางฯลฯ

การลดปริมาณ ขยะมูล ฝอย
คือการเลือกใช้สินค้า ที่ไม่ก่อให้เกิดขยะหรือเกิดน้อยที่สุด
เช่ น ใช้ สิ น ค้า ที่ ใ ช้ ภ าชนะรี ไ ซเคิล ได้ การใช้ ถุ ง ผ้ า ในการ
จั บ จ่ า ยสิ น ค้ า การใช้ ปิ่ น โตใส่ อ าหารแทนกล่ อ งโฟม ใช้
สินค้าชนิดเติมเลือกซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้น
การใช้ ซ้ า คื อ การน้ า สิ่ ง ของ
(ขยะ) ที่ ต้องทิ้ง กลับ มาใช้ใ หม่
ในรูปแบบอื่น เช่นการน้าขวดน้้าอัดลมมาปลุกต้นไม้ การน้า
กล่องใส่เครื่องส้าอางมาใช้ใส่ดินสอ ปากกา หรือการน้าเอา
ยางรถยนต์เก่ามาท้าถังใส่ขยะ เป็นต้น
การน้า กลับ มาใช้ ใ หม่ คือ
การน้าเอาสิ่งของหรือวัสดุ
(ขยะ) ที่จะทิ้งไปแปรรูปใน
กระบวนการอุต สาหกรรม เช่ นการน้า เอาแก้ วแตกน้า ไป
หลอมแล้วกลับมาใช้ใหม่ การน้าเอาพลาสติกไปหลอมเป็น
ภาชนะพลาสติกใหม่ เช่น ถัง กาละมัง
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