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ขอมูลสําหรบัสื่อมวลชน 
 

ขยะสมัยใหม ภัยใกลตัว 
 
 ขยะอันตรายสมัยใหมที่คนเมืองกําลังเผชิญ และตองเผชิญในอนาคตหากยังไมมีวิธีกําจัดที่ มี
ประสิทธิภาพ มีดวยกันหลายรูปแบบ 

รูปแบบแรก คือ “ขยะอิเล็กทรอนิกส” ไดแก โทรศัพทมือถือ และอุปกรณเสริมพวง คอมพิวเตอร 
เครื่องเลนเพลง และวีดีโอ เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ ที่มีรุนใหม ๆ อุปกรณใหมๆ ออกมาจูงใจผูบริโภคตลอดเวลา  

อุปกรณเหลานี้เมื่อส้ินสภาพจะกลายเปนขยะอิเล็กทรอนิกสที่นับวันจะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ โดย 
กรมควบคุมมลพิษ ประมาณวาในป 2550 ประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส อาทิ โทรทัศน ตูเย็น เครื่องซักผา 
เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอรและจอคอมพิวเตอร มากถึง 3.37 ลานชิ้น และยังมีแนวโนมวาขยะอิเล็กทรอนิกส
จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอัตรา รอยละ 12 ตอป  

คาดวาภายในป 2555 ประเทศไทยจะมีขยะอิเล็กทรอนิกสมากกวา 5 ลานชิ้น!  
 หากนับเฉพาะจํานวนโทรศัพทมือถือ ตัวเลขทางการจากยอดผูจดทะเบียนทุกเครือขาย ในป 2549  มี
ประมาณ 33 ลานเลขหมาย อยางไรก็ตาม ขอมูลนี้ชี้ถึงปริมาณขยะมือถือและแบตเตอรี่ไดแคจํานวนหนึ่งเทานั้น  

ขยะเหลานี้มีสวนผสมของโลหะหนักทั้งตะกั่ว แคดเมียม นิกเกิล โบรมีน สารหนู ลิเทียม และเบริลเลียม 
หากกําจัดไมถูกตองจะเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต เพราะสารเคมีที่เส่ือมสภาพภายในจะไหลออกมาสูส่ิงแวดลอม 
เขาสูระบบนิเวศและหวงโซอาหาร เมื่อเขาสูรางกายคนและสะสมจนมีปริมาณมากพอก็จะมีผลตอระบบประสาท 
ระบบหมุนเวียนของเลือด การทํางานของไต และระบบสืบพันธุ สงผลตอการพัฒนาของเด็กและภาวะการ
ตั้งครรภ หากประชาชนผูรูเทาไมถึงการณเผาขยะที่มีสารเคมีอันตรายเหลานี้รวมอยูดวย อาจกอใหเกิดสารกอ
โรคมะเร็งขึ้นได  
 รูปแบบที่สอง คือ สินคามือสอง ซึ่งอาจเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “ขยะนําเขา” ที่ทะลักเขามาจาก
ตางประเทศ ไมวาจะเปนเครื่องใชไฟฟา กระเปา เส้ือผา รองเทา  

สินคาเหลานี้เปนของที่หมดอายุจากประเทศที่พัฒนาแลวจากนั้นก็แปรสภาพเปนสินคาราคาถูกที่เปน
ที่นิยมของคนไทย แตแทที่จริงแลวคือวิธีการกําจัดขยะที่งายสุดของประเทศพัฒนาแลว ซึ่งมองประเทศกําลัง
พัฒนาอยางบานเราเปนที่รองรับขยะ  

ตัวอยางเหตุการณการทิ้งขยะขามชาติเกิดขึ้นเมื่อป 2545 แตไทยมารูจักเอาเมื่อตนป 2546  วาสินคา
นําเขานับรอยตูคอนเทนเนอรที่วางนิ่งเฉยนานกวา 2 เดือนโดยไมมีใครมาติดตอรับที่ทาเรือคลองเตย คือ 
แบตเตอรี่ ยางรถยนตเกา คอมพิวเตอร ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส รวมแลวกวา 23 ตัน ซึ่งลวนแลวแตเปน “ขยะขาม
ชาติอันตราย” ทั้งส้ิน 
 รูปแบบที่สาม คือ “ขยะติดเช้ือ” เปนขยะที่เกิดจากสถานพยาบาล ไดแก โรงพยาบาล คลินิก และ
สถานีอนามัย  

ตามปกติทางสถานพยาบาลจะตองคัดแยกพวกสําลี ผากอซ กระดาษชําระที่ใชซับเลือดน้ําเหลือง หรือ
ผาเปอนของเหลวจากรางกาย เข็มฉีดยา ฯลฯ ออกมาจากขยะทั่วไป และสงใหรถขนขยะติดเชื้อของหนวยงานที่
รับผิดชอบนําไปเผาทําลายตามกรรมวิธี  



ในป พ.ศ.2549 ประเทศไทยมีขยะติดเชื้อมากวาวันละ 56 ตัน หรือปละประมาณ 28,000 ตัน ขยะ
เหลานี้ถูกนํามากําจัดโดยเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รอยละ 65 กําจัดโดยบริษัทเอกชน  รอย
ละ 7 และกําจัดโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) รอยละ 28  

ขยะติดเชื้อในสวนที่ อปท. รับผิดชอบมีการทําลายอยางถูกหลักเพียง รอยละ 10 เทานั้น ที่เหลือ รอย
ละ 18 เผารวมกับมูลฝอยทั่วไปในเตาเผามูลฝอยชุมชน รวมทั้งลักลอบทิ้งตามพื้นที่รกรางในเขตจังหวัดอื่น  
 รูปแบบที่ส่ี คือ  “ขยะลอยฟา” หรือปายโฆษณาขนาดใหญ ที่เรียงรายสองขางทางตามถนนสายหลัก
โดยเฉพาถนนในเมืองกรุง มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น  

ในขณะนี้พบวามีปายบนทางดวน 785 ปาย บนอาคาร 538 ปาย ที่นากังวลคือ ประมาณครึ่งหนึ่งของ
ปายที่พบทั้งหมดมีใบอนุญาตใหติดตั้งถูกตอง อีกครึ่งหนึ่งติดตั้งตามอําเภอใจ  

ปายลอยฟาเหลานี้เริ่มเปนปญหากระทบสุขภาพคนกรุง นับตั้งแตปายที่ไมม่ันคง โคนลมไดงายเมื่อลม
พัดแรงโดยเฉพาะในฤดูฝน เปนอันตรายแกประชาชนทั่วไป บางปายมีสีสันรบกวนสายตา บางปายใชถอยคํา
หมิ่นเหม รูปภาพไมเหมาะสม อีกทั้งไมเปนระเบียบ ทําใหรบกวนทัศนวิสัยแกผูใชรถใชถนน นอกจากนี้แลว ยังมี
ปายโฆษณาสินคา หรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ บางปายเมื่อเลยกําหนดวันกิจกรรมแลวไมมีเจาของหรือ
ผูรับผิดชอบ นําปายกลับคืนไป ปลอยใหปายนั้นเปอย ขาด รอวันยอยสลายเอง  
 เหลานี้ยังเปนเพียงแคสวนหนึ่งของขยะในบานเรา ซึ่งกําลังเพ่ิมปริมาณอยางรวดเร็วจนมีการ
คาดการณวาหากไมลงมือทําอะไร ขยะจะลนเมืองไทยใน 3 ปขางหนา!  
 
ที่มา รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.2551  
สืบคนไดจาก http://www.hiso.or.th 
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