Ģ

ภาคผนวก
ทายประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดแยกองคประกอบมูลฝอยณ สถานทีก่ ำจัดมูลฝอย
_______________________
๑. คำนิยาม
“มูลฝอย”หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
“องคประกอบมูลฝอย”หมายความวา เศษสิ่งของ ซากผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑจากการบริโภค
เศษวัสดุเหลือใชชนิดตาง ๆ ที่ถูกคัดแยกจากกองมูลฝอยที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อคัดแยกองคประกอบมูลฝอย
“ตัวอยางเพื่อคัดแยกองคประกอบมูลฝอย”หมายความวา ตัวแทนของมูลฝอยที่จะถูกนำมา
คัดแยกองคประกอบโดยการสุมตัวอยางจากรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย
“สถานที่กำจัดมูลฝอย”หมายความวา พื้นที่ที่ใชรองรับและกำจัดมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไดอยาง
เปนทางการขององคกรปกครองทองถิ่นทั้งที่ถูกหลักวิชาการและไมถูกหลักวิชาการ เชน สถานที่เทกองกลางแจง
หรือไถกลบมูลฝอย สถานที่หมักทำปุยหรือหมักทำกาซชีวภาพ สถานที่เผามูลฝอยในเตาเผา สถานที่จัดการมูลฝอย
เปนพลังงาน สถานที่กำจัดมูลฝอยแบบผสมผสาน และ สถานที่ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
๒.การเตรียมความพรอมกอนการดำเนินงาน
๒.๑ เครื่องมือและอุปกรณ
๒.๑.๑ ถังพลาสติกโพลีเอทิ ลีนชนิดความหนาแนนสูง หรือภาชนะแบบอื่นที่มีคุณสมบัติ
คลายคลึงกันและทราบปริมาตรที่แนนอน โดยมีปริมาตรไมนอยกวา ๑๐๐ ลิตรหรือใหมีจำนวนและปริมาตร
เพียงพอสำหรับรองรับองคประกอบมูลฝอย โดยถังหรือภาชนะสำหรับรองรับเศษอาหารจะตองไมมีการรั่วซึม
๒.๑.๒ ตาชั่ง หรือ เครื่องชั่งน้ำหนักที่สามารถชั่งน้ำหนักไดอยางนอย ๖๐ กิโลกรัม และสามารถ
ระบุความละเอียดของน้ำหนักไดอยางนอย ๐.๒ กิโลกรัมในกรณีที่มีความประสงคที่จะระบุความละเอียด
ของน้ำหนักมูลฝอยที่มากยิ่งขึ้น อาจพิจารณาใหมีตาชั่งขนาด ๑๕ กิโลกรัม หรือตาชั่งอิเล็กทรอนิกสที่สามารถ
ระบุความละเอียดของน้ำหนักที่เหมาะสมเพิ่มเติมได
๒.๑.๓ อุ ป กรณ ป  องกั น อั น ตรายจากการปฏิ บ ั ต ิ ง านส วนบุ คคล (Personal Protective
Equipment) ไดแก เสื้อนิรภัย หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หนากากอนามัย ถุงมือ ชนิดหนา รองเทาบูทนิรภัย
เครื่องมือคีบหยิบจับวัสดุมีคม หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่ความเหมาะสมตามหลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๒.๑.๔ อุปกรณพื้นฐานตางๆที่จำเปนสำหรับการคัดแยกองคประกอบมูลฝอยไดแก ผาใบปู
พื้น ถังสำหรับรองรับพลั่วไมกวาดพื้นแมเหล็กสำหรับทดสอบโลหะ กรรไกรสำหรับตัดถุงพลาสติกเชือกหรือไม
สำหรับแบงกองมูลฝอยหรืออุปกรณอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๒.๒ การปองกันอันตรายในระหวางการดำเนินงาน ใหดำเนินงานดังนี้

-๒๒.๒.๑ วิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติงาน หากพบวาขั้นตอนใดมีความเสี่ยงตอการเกิด
อันตรายตอผูปฏิบัติงาน ใหพิจารณาแนวทางปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงตาง ๆ เชน การสวมใสอุปกรณ
ปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงานสวนบุคคลตลอดเวลาหรือระมัดระวังไมใหเหยียบหรือหยิบจับมูลฝอยที่เปน
วัสดุมีคม เศษแกว หรือตะปู
๒.๒.๒ หามคัดแยกองคประกอบมูลฝอยติดเชื้อ เกลี่ยหรือหยิบจับวัสดุมีคมเชน ตะปู ใบมีดโกน
เข็ม กระจก เศษแกว ฯลฯ โดยตรงจากกองมูลฝอย ในขณะที่ไมไดสวมถุงมือหรืออุปกรณปองกันอันตรายจากการ
ปฏิบัติงานสวนบุคคล
๒.๒.๓ ระมั ด ระวั ง การปลิ ว กระเด็ น จากการเทมู ล ฝอยจากรถบรรทุ ก เก็ บ ขนมู ล ฝอย
การตั้งกอง ตัก ไถดัน หรือเกลี่ยมูลฝอยโดยเครื่องจักรกล โดยเฉพาะอยางยิ่งวัสดุที่มีคม เศษแกว ตะปู โลหะ
เศษปูนซีเมนต คอนกรีต กระจก และวัสดุมีคมอื่น ๆ โดยบุคลากรในการปฏิบัติงานจะตองมีการสวมใสอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลตลอดเวลาและระมัดระวังเมื่อปฏิบัติงานใกลกับเครื่องจักรกลที่กำลังดำเนินการ
กำจัดมูลฝอย
๒.๒.๔ พื้นที่สำหรับใชคัดแยกองคประกอบมูลฝอยควรเปนที่ราบหรือมีความลาดเอียงนอยที่สุด
และใหอยูหางจากพื้นที่หนางานกำจัดมูลฝอยตามความเหมาะสมโดยพิจารณาดานความปลอดภัย ความสะดวก
ในการคัดแยกองคประกอบและการนำมูลฝอยกลับคืนไปกำจัด
๒.๒.๕ กำหนดพื้นที่เฉพาะสำหรับมูลฝอยติดเชื้อ ภาชนะบรรจุของเหลวหรือวัตถุตองสงสัย
ที่อาจเปนวัตถุอันตรายแยกตางหากจากมูลฝอยอื่น ๆ โดยใหมีระยะหางที่สามารถปองกันการหกหลนปนเปอน
สูกองมูลฝอยที่จะทำการคัดแยก
๒.๓ การสอบเทียบเครื่องมือ ใหดำเนินงานดังนี้
๒.๓.๑ ใหสอบเทียบเครื่องมือวัดตาง ๆ เบื้องตนกอนนำไปใชงานเชน การสอบเทียบเครื่อง
ชั่งน้ำหนักโดยตุมน้ำหนักมาตรฐาน กรณีน้ำหนักที่ชั่งไดจริงมีความแตกตางจากคาที่ ไดจากการสอบเทียบ
ใหพิจารณาปรับคาความถูกตองตามที่ระบุไวในคูมือการใชงานของเครื่องชั่งนั้นๆ
๒.๓.๒ ชั่งน้ำหนักภาชนะที่ใชสำหรับรองรับ องคประกอบมูลฝอยทั้งหมดในแตละวัน หรือ
บอยครั้งเทาที่ทำได เพื่อรักษาความถูกตองของน้ำหนักภาชนะ
๓. การดำเนินงานคัดแยกองคประกอบมูลฝอย
๓.๑ การสุมตัวอยางเพื่อคัดแยกองคประกอบมูลฝอย
๓.๑.๑ การสุมตัวอยางเพื่อคัดแยกองคประกอบมูลฝอย ใหดำเนินการดังนี้
(๑) ใหสุมตัวอยางเพื่อคัดแยกองคประกอบมูลฝอยจากรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย
ในแตละวันของการศึกษา โดยพิจารณาเลือกรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอยที่มีเสนทางการเก็บขนมูลฝอยครอบคลุม
แหลงกําเนิดมูลฝอยหลายประเภท

-๓(๒) กำหนดชวงเวลาการศึกษาองคประกอบมูลฝอย โดยตองมีระยะเวลาที่เหมาะสม
เพื่อใหตัวอยางเพื่อคัดแยกองคประกอบมูลฝอยเปนตัวแทนในชวงวันธรรมดาและวันหยุดเสาร – อาทิตยหรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ
(๓) ใหมีการศึกษาองคประกอบมูลฝอยอยางนอย จำนวน ๒ ครั้งตอป ประกอบดวย
ฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) และฤดูแลง (มกราคม - เมษายน หรือ พฤศจิกายน - ธันวาคม) หรือตามชวงเวลา
ที่กรมอุตุนิยมวิทยาไดประกาศกำหนดในปนั้น
๓.๑.๒ จำนวนตัวอยางที่เหมาะสมสำหรับสถานที่กำจัดมูลฝอยใหพิจารณาดังนี้
(๑) ใหพิจารณาวิธีสุมตัวอยางและจำนวนตัวอยางที่เหมาะสมจากตารางที่ ๑
(๒) ในกรณีที่มีจำนวนตัวอยางเพื่อคัดแยกองคประกอบมูลฝอยที่ปรากฏในตารางที่ ๑
มากเกินกวาศักยภาพของเจาหนาที่ในการคัดแยกองคประกอบที่มีอยู ใหพิจารณาดำเนินการดังนี้
(๒.๑) เพิ่มวันที่ทำการดำเนินการสุมเก็บตัวอยาง และคัดแยกองคประกอบมูลฝอย
ทั้งนี้การดำเนินงานควรใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน จากวันปฏิบัติงานวันแรก โดยใหแยกจำนวนวันที่ทำการคัดแยก
องคประกอบมูลฝอยออกเปนมูลฝอยทีเ่ กิดขึ้นในชวงวันทำงาน และ มูลฝอยที่เกิดขึ้นในชวงวันหยุดเสาร – อาทิตย
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ
(๒.๒) เพิ่มจำนวนเจาหนาที่คัดแยกมูลฝอยใหเหมาะสมกับจำนวนตัวอยางและ
ระยะเวลาดำเนินการ
ตารางที่ ๑ วิธีสุมตัวอยางและจำนวนตัวอยางที่เหมาะสมสำหรับการคัดแยกองคประกอบมูลฝอย
ลักษณะสถานที่กำจัด
จำนวนตัวอยาง
วิธีการสุมตัวอยาง
๑. กรณีเปนสถานที่กำจัดเดี่ยวหรือมีทองถิ่นอื่นรวมกำจัด(Cluster) ตั้งแต ๒ – ๕ แหง
๑.๑ จำนวนรถไมเกิน ๕ คันตอวัน
อยางนอย ๓ คัน กรณีที่มีจำนวนรถ
นอยกวา ๓ คัน ใหเก็บตัวอยางทุกคัน
๑.๒ จำนวนรถตั้งแต ๖ – ๒๐ คันตอวัน
๓ – ๖ คัน โดยพิจารณาจากจำนวนตัวอยาง
จะตองอยูในชวงรอยละ ๓๐ ของจำนวนรถ
ตอวัน
๑.๓ จำนวนรถตั้งแต ๒๑ – ๑๐๐ คันตอวัน
๗ – ๒๐ คัน โดยพิจารณาจากจำนวน
ตัวอยางจะตองอยูในชวงรอยละ๒๐ – ๓๐
ของจำนวนรถตอวัน
๑.๔ จำนวนรถมากกวา ๑๐๐ คันตอวัน
ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของจำนวนรถตอวัน
๒. กรณีเปนสถานที่กำจัดรวมของทองถิ่น(Cluster) ตั้งแต ๖ – ๑๐ แหง
๒.๑ จำนวนรถไมเกิน ๑๐ คันตอวัน
อยางนอย ๔ คัน
๒.๒ จำนวนรถตั้งแต ๑๑ – ๓๐ คันตอวัน
๔ – ๙ คัน โดยพิจารณาจากจำนวนตัวอยาง
จะตองอยูในชวงรอยละ ๓๐ ของจำนวนรถ
ตอวัน

๑. ควรพิจารณาการสุมหรือ
เลือกรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย
ที่เก็บขนมูลฝอยจากประเภท
ของแหล งกำเนิ ดมู ลฝอย ๓
ประเภท (ชุมชน การคา-บริการ
อุตสาหกรรม) เปนลำดับแรก
๒. กรณีรวมกลุมกำจัดมูลฝอย
(Cluster) ควรพิ จ ารณาสุ ม
จำนวนตั วอย างจากองค กร
ปกครองส ว นท อ งถิ ่ น ที ่ มี
ปริ มาณมู ลฝอยมากสุ ดเป น
ลำดับแรก

-๔ลักษณะสถานที่กำจัด

จำนวนตัวอยาง

วิธีการสุมตัวอยาง

๒.๓ จำนวนรถตั้งแต ๓๑ – ๑๐๐ คันตอวัน

๑๐ – ๒๐ คัน โดยพิจารณาจากจำนวน
๓. เศษที่เกิดจากการคำนวณ
ตัวอยางจะตองอยูในชวงรอยละ๒๐ – ๓๐ ที่ ต ามสั ด ส ว นของร อ ยละ
ที่กำหนด ใหปดขึ้นทุกกรณี
ของจำนวนรถตอวัน
๒.๔ จำนวนรถมากกวา ๑๐๐ คันตอวัน
ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของจำนวนรถตอวัน
๓. กรณีเปนสถานที่กำจัดรวมของทองถิ่น(Cluster) ตั้งแต ๑๑ – ๒๐ แหง
๓.๑จำนวนรถไมเกิน ๒๐ คันตอวัน
อยางนอย ๘ คัน
๓.๒ จำนวนรถตั้งแต ๒๑ – ๕๐ คันตอวัน
๘ – ๑๕ คัน โดยพิจารณาจากจำนวน
ตัวอยางจะตองอยูในชวงรอยละ ๓๐ ของ
จำนวนรถตอวัน
๓.๓ จำนวนรถตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ คันตอวัน
๑๖ – ๒๐ คัน โดยพิจารณาจากจำนวน
ตัวอยางจะตองอยูในชวงรอยละ ๒๐ – ๓๐
ของจำนวนรถตอวัน
๓.๔ จำนวนรถมากกวา ๑๐๐ คันตอวัน
ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของจำนวนรถตอวัน
๔. กรณีเปนสถานที่กำจัดรวมของทองถิ่น(Cluster)ตั้งแต ๒๑ แหง ขึ้นไป
๔.๑ จำนวนรถไมเกิน ๓๐ คันตอวัน
อยางนอย ๑๒ คัน
๔.๒ จำนวนรถตั้งแต ๓๑ – ๖๐ คันตอวัน
๑๒ – ๑๘ คัน โดยพิจารณาจากจำนวน
ตัวอยางจะตองอยูในชวงรอยละ
รอยละ ๓๐ ของจำนวนรถตอวัน
๔.๓ จำนวนรถตั้งแต ๖๑ – ๑๐๐ คันตอวัน
๑๘ – ๒๕ คัน โดยพิจารณาจากจำนวน
ตัวอยางจะตองอยูในชวงรอยละ ๒๕ – ๓๐
ของจำนวนรถตอวัน
๔.๔ จำนวนรถตั้งแต ๑๐๑ – ๒๐๐ คันตอวัน ๒๖ – ๕๐ คัน โดยพิจารณาจาก
รอยละ ๒๐ – ๒๕ ของจำนวนรถตอวัน
๔.๕ จำนวนรถตั้งแต ๒๐๑ – ๔๐๐ คันตอวัน ๕๑ – ๘๐ คัน โดยพิจารณาจากจำนวน
ตัวอยางจะตองอยูในชวงรอยละ ๑๕ – ๒๐
ของจำนวนรถตอวัน
๔.๖ จำนวนรถมากกวา ๔๐๐ คันตอวัน
จำนวนตัวอยางตองไมนอยกวารอยละ ๑๕
ของจำนวนรถตอวัน

๓.๑.๓ เก็บขอมูลรายละเอียดของรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอยหรือพาหนะอื่นจากเจาหนาที่
ประจำรถแตละคันที่คัดเลือกไวเชน ลักษณะรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย พื้นที่ที่ใหบริการเก็บขน ชวงเวลาในการเก็บขน
การคัดแยกมูลฝอยขณะเก็บขน หรือลักษณะมูลฝอยจากการสังเกตดวยสายตา ฯลฯ
๓.๒ การคัดแยกองคประกอบมูลฝอย
๓.๒.๑ องคประกอบมูลฝอยที่จะคัดแยก อาจพิจารณาตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ของการนำผลการศึกษาไปใชประโยชน แตในกรณีการศึกษาองคประกอบเพื่อประเมินการปลดปลอยกาซเรือนกระจก

-๕จากการจัดการมูลฝอย ใหแบงองคประกอบมูลฝอยออกเปน ๑๕ ชนิดโดยมีรายละเอียดและคำอธิบายแสดง
ในตารางที่ ๒ ทั้งนี้ ผูศึกษาอาจพิจารณาใหมีการคัดแยกเพิ่มเติมประเภทหรือลดประเภทขององคประกอบมูลฝอย
ใหมีความแตกตางจากองคประกอบที่กำหนดไวในตารางที่ ๒ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของงานศึกษาหรือวิจัยตาง ๆ
เปนกรณีเฉพาะของผูศึกษาได แตการสุมและคัดเลือกจำนวนตัวอยาง รวมทั้งกระบวนการเตรียมการกอนการ
คัดแยกองคประกอบ ใหพิจารณาดำเนินการตามในประกาศฯ ฉบับนี้
ตารางที่ ๒
คำอธิบายลักษณะทั่วไปขององคประกอบมูลฝอยแตละชนิด
องคประกอบมูลฝอย
รายละเอียดคำอธิบาย
๑. เศษอาหาร

๒. มูลฝอยจากสวน
๓. กระดาษ

๔. ไม
๕. ผา
๖. ยางและหนัง
๗. ผาออม
๘. พลาสติก

๙. โฟม
๑๐. โลหะและอลูมิเนียม
๑๑. แกว

เศษผัก เศษเนื้อ กระดูก เปลือกผลไม รวมทั้งเศษวัตถุดิบที่ทิ้งจากการ
ประกอบอาหาร และเศษอาหารที่ทิ้ง แตไมรวมบรรจุภัณฑ หีบหอตาง ๆ
เชน ใบตอง ถุงพลาสติก แผนฟลม ถาดโฟม ไมหนีบ หรือไมเสียบปงยาง
มูลฝอยอินทรียที่ไมใชมูลฝอยอาหาร เชน ดอกไม กิ่งไม ใบไม ใบหญา
ผลไมที่รวงหลน รวมทั้งสวนตาง ๆ ของพืชจากการตัดแตงกิ่งหรือทำสวน
กระดาษสำนักงาน กระดาษคอมพิวเตอร กระดาษนิตยสารกระดาษลูกฟูก
กระดาษเคลือบแว็กซ กระดาษหนังสือพิมพกลองกระดาษกันกระแทก และ
ผลิตภัณฑกลองไปรษณีย ถุงกระดาษกลองนม แตไมรวมถึงเศษกระดาษ
ชำระ
แผนไม เครื่องเรือน เศษไม ผลิตภัณฑไมประกอบการทำอาหาร
เศษผา สิ่งทอตาง ๆ
ยาง เศษชิ้นยาง รวมทั้งเศษจากยางรถยนต จักรยานยนต จักรยานและ
เศษหนังจากเฟอรนิเจอร เครื่องประดับ รองเทา ฯลฯ
ผาออมสำเร็จรูปของเด็กและผูใหญ
พลาสติกทุกประเภทรวมพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง (Single use
plastics)เชน ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่มถุงขนมถุง
ของขบเคี้ยว ถุงบรรจุน้ำยาหรือผงซักฟอก ถุงน้ำยาปรับผานุม หลอด
พลาสติก ขวดน้ำ ลัง กลองพลาสติกใสอาหาร บรรจุภัณฑหรือหีบหอ
จากการสั่งอาหาร จานชามเมลามีน ฯลฯ
กลองโฟมหรือถาดโฟมสำหรับบรรจุอาหาร โฟมสำหรับใชกันกระแทก
โฟมโพลียูรีเทน โฟมสำหรับใชเปนฉนวนกันความรอน ฯลฯ
เหล็ก เหล็กกลา กระปองเหล็กเคลือบดีบุกกระปองโลหะผสมหรือ
กระปองอลูมิเนียมบรรจุอาหาร และเครื่องดื่ม
แกวและบรรจุภัณฑแกวทุกประเภทที่บรรจุเครื่องดื่ม หรือบรรจุอาหาร
ยา เครื่องสำอาง เศษแกว กระจก

-๖องคประกอบมูลฝอย

รายละเอียดคำอธิบาย

๑๒. ของเสียอันตรายจากชุมชน

หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารเคมี ยาหมดอายุ
กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี ฯลฯ
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื ่ อ งใช ไ ฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ห มดอายุ ก ารใช ง าน
หรือใชงานไมได เชน ทีวี ตูเย็น คอมพิวเตอร เครื่องซักผา โทรศัพทมือถือ
เศษชิ้นสวนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
ซากหรือชิ้นสวนของมนุษย หรือสัตว จากการตรวจ การวินิจฉัย และ
การรักษาพยาบาลทางการแพทย ใบมีด เข็มฉีดยา ผากอซ สำลี หรือ
วัสดุอื่น ๆ ซึ่งสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด หรือ
สารคัดหลั่ง มูลฝอยที่ถูกบรรจุไวในถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งชุด
อุปกรณในการตรวจโรค ชุดปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงานสวน
บุคคลในขณะตรวจหรือวินิจฉัยโรค (ชุด PPE) ที่ใชงานแลว และหนากาก
อนามัยที่ใชแลว
เถา เศษอาหารที่ไมสามารถคัดแยกได กอนหิน กรวด ทราย ดิน เซรามิก
กระเบื้อง ปูนพลาสเตอร ฝุน ฯลฯ

๑๓. ซากอิเล็กทรอนิกส

๑๔. มูลฝอยติดเชื้อ

๑๕. อื่น ๆ

๓.๒.๒ เลือกพื้นที่ในสถานที่กำจัดมูลฝอยสำหรับคัดแยกองคประกอบมูลฝอยตามขอ ๒.๒.๔
จัดเตรียมและทำความสะอาดกอนการเทกองมูลฝอยจากรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอยที่คัดเลือกไว เพื่อปองกันการ
ปนเปอนจากเศษวัสดุอื่นๆ
๓.๒.๓ ชั่งน้ำหนัก ของภาชนะเปลาที่จะใชรองรับมูลฝอยที่คัดแยกองคประกอบทุก ชิ้น
เพื่อใชเปรียบเทียบน้ำหนักของภาชนะเปลากับน้ำหนักของภาชนะที่รวมน้ำหนักมูลฝอย
๓.๒.๔ ใหรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอยที่คัดเลือกไว เทมูลฝอยลงบริเวณที่กำหนดไวตามขอ ๓.๒.๒
ในลักษณะเปนกองเดียวตอเนื่องตามแนวยาว โดยใหรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอยเคลื่อนที่ไปขางหนาอยางชา ๆ
เพื่อไมใหมีชองวางระหวางกองจนกระทั่งไมมีมูลฝอยตกคางในรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย แลวใชรถตักมูลฝอย ที่มี
ขนาดความจุของบุงกี๋อยางนอย ๐.๘ ลูกบาศกเมตร หรือรถไถดันมูลฝอย ตักเกลี่ยหรือไถดันมูลฝอยใหเปน
แนวยาวโดยใหมีความกวางของกองมูลฝอยที่ใกลเคียงกันตลอดความยาวของกอง หลังจากนั้น ใหใชรถตักมูลฝอยสุมตัก
มูลฝอยออกตามแนวยาวของกอง ใหไดน้ำหนักรวมประมาณ ๔๕๐ กิโลกรัม โดยการกะดวยสายตาแลวทำการ
ผสมคลุกเคลาใหมูลฝอยมีความสม่ำเสมอ แลวตั้งเปนกองมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตามขอ ๓.๒.๒
กรณีที่น้ำหนักของมูลฝอยในรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอยทั้งหมดมีน้ำหนักนอยกวา ๔๕๐ กิโลกรัม
ใหดำเนินการคลุกเคลามูลฝอยทั้งหมดหลังจากที่เทมูลฝอยออกจากรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย แลวตั้งเปนกอง กอน
ทำการสุมตัวอยางตามขอ ๓.๒.๖ สำหรับพื้นที่ใด หากไมมีหรือไมสามารถจัดหารถตักมูลฝอยได ใหใชแรงงานคน
ในการตัก คลุกเคลา และตั้งกองมูลฝอยในลักษณะเดียวกันกับการดำเนินการโดยใชรถตักมูลฝอย

-๗๓.๒.๕ กรณีที่มีการอัดมูลฝอยใหเปนกอน ใหดำเนินการแยกองคประกอบมูลฝอยกอนหนา
การอัดมูลฝอยใหเปนกอน หรือกรณีท ี่ม ีการถ ายเทมูลฝอย ณ สถานีขนถายมูลฝอย ใหดำเนินการแยก
องคประกอบมูลฝอยกอ นการถ ายเทมูล ฝอยลงในรถบรรทุก มูลฝอยขนาดใหญ โดยใหมีการดำเนิ น งาน
ในลักษณะเดียวกันกับขอ ๓.๑.๑ และขอ ๓.๑.๒ ในกรณีที่ไมมีพื้นที่วาง ณ บริเวณสถานีขนถายมูลฝอย
อาจพิจารณาแยกองคประกอบมูลฝอยได จากรถบรรทุกมูลฝอยขนาดใหญ ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย โดยให
ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันตามขอ ๓.๒.๔
๓.๒.๖ แบงกองมูลฝอยที่คลุกเคลาแลวออกเปน ๔ สวน แลวสุมตัวอยางมา ๒ สวน จากกองที่อยู
บริเวณตรงกันขาม และใหนำมาคลุกเคลาอีกครั้งหนึ่ง แลวแยกกองออกเปน ๔ สวน เลือกสุมตัวอยางมา ๒ สวน
จากกองที่อยูบริเวณตรงกันขามอีกครั้ง โดยใหมีน้ำหนักมูลฝอยรวมกัน ๒ สวน ไมนอยกวา ๑๐๐ กิโลกรัม
เพื่อทำการคัดแยกองคประกอบมูลฝอยดังรูปที่ ๑ สำหรับแตละจำนวนตัวอยางดังรูปที่ ๑
๓.๒.๗ ทำการคัดแยกองคประกอบมูลฝอยในแตละชนิดของมูลฝอยดังตารางที่ ๒ และบันทึก
น้ำหนักไว โดยใหดำเนินการคัดแยกโดยเร็วเพื่อปองกันความผิดพลาดจากการสูญเสียน้ำหนักจากการระเหยของ
ความชื้นหรือน้ำหนักของน้ำฝนที่อาจเกิดขึ้นระหวางการคัดแยกองคประกอบมูลฝอย
๓.๒.๘ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เทกองมูลฝอยพื้นที่คัดแยกและภาชนะรองรับมูลฝอย
หลังจากการคัดแยกองคประกอบมูลฝอยแลวเสร็จในแตวัน
๔. การบันทึกขอมูล
๔.๑ กรณีที่สุมตัวอยางแลวพบวา มีมูลฝอยขนาดใหญที่มีน้ำหนักมาก เชน เตียง ฟูก โตะ เกาอี้
เฟอรนิเจอรตาง ๆ เครื่องสุขภัณฑ ฯลฯใหทำการจดบันทึกและชั่งน้ำหนักแยกไวตางหาก โดยอาจพิจารณาใช
เครื่องชั่งในสถานที่กำจัดมูลฝอยเพื่อใชบันทึกน้ำหนักมูลฝอยขนาดใหญเหลานี้แทน
๔.๒ กรณีมูลฝอยที่เปนวัสดุผสม (Composite items) เชน สายไฟ (ลวดพลาสติกประเภทพีวีซี
และทองแดง) สายเคเบิล (ลวดพลาสติก ประเภทพีวีซี อลูมิเนียม ทองแดง ฯลฯ) หรือเปนมูลฝอยอื่น ๆ ที่พบ
ในตัวอยางที่คัดแยกแลวเชนเศษแผงเซลลแสงอาทิตย อาจแยกออกเปนประเภทหรือหมวดหมูตางหาก หรือ
นำไปรวบรวมไวกับภาชนะรองรับตัวอยางมูลฝอยที่มีลักษณะเชนเดียวกันกับชนิดของวัสดุที่มีน้ำหนักมากที่สุดใน
วัสดุผสมนั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจ เปาหมาย วัตถุประสงค หรือความตองการในการศึกษาวิเคราะหเปนการเฉพาะ
๔.๓ บันทึกน้ำหนักภาชนะที่มีมูลฝอยแตละชนิดที่ถูกคัดแยกองคประกอบไว ตามแบบฟอรม
บันทึกน้ำหนักแสดงในตารางที่ ๓ โดยใหวิเคราะหและบันทึกองคประกอบมูลฝอยแตละประเภทที่คัดแยกได
เปนรอยละโดยน้ำหนัก

-๘มูลฝอย ๔๕๐ กิโลกรัม
ทำการคลุกเคลาใหเขากันแลวแบงออกเปน ๔ สวน

๔

๑

๓

๒

สุมตัวอยางมา ๒ สวน
โดยเลือกกองที่ ๑ กับ ๓
หรือกองที่ ๒ กับ ๔

ใหนำมาคลุกเคลาอีกครั้งหนึ่ง แลวแยกกองออกเปน ๔ สวน

๔

๑

๓

๒

สุมตัวอยางมา ๒ สวน
โดยเลือกกองที่ ๑ กับ ๓
หรือกองที่ ๒ กับ ๔

รถตักเทหนา มีขนาดความจุ
ของบุงกี๋ อยางนอย ๐.๘ ลูกบาศกเมตร
มูลฝอยไมนอยกวา ๑๐๐ กิโลกรัมสำหรับนำไปคัดแยกองคประกอบมูลฝอย

รูปที่ ๑ การจัดเตรียมตัวอยางมูลฝอยเพื่อคัดแยกองคประกอบ

-๙ตารางที่ ๓ แบบฟอรมและตารางบันทึกเพื่อวิเคราะหองคประกอบมูลฝอย
วันที่ (วัน/เดือน/ป)
วันธรรมดา (วันจันทร - วันศุกร)

วันหยุด (วันเสาร - วันอาทิตย)

วันหยุดนักขัตฤกษ

สภาพอากาศ
เสนทางการเก็บขนมูลฝอย
หนวยงานเก็บขนมูลฝอย

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เอกชน

อื่น ๆ

ชื่อหนวยงานเก็บขนมูลฝอย
ประเภทของรถเก็บขนมูลฝอย
รถแบบเปดขางเททาย

ขนาดลูกบาศกเมตร ทะเบียน/หมายเลข

รถแบบอัดทาย

ขนาด

ลูกบาศกเมตร ทะเบียน/หมายเลข

รถแบบคอนเทนเนอร

ขนาด

ลูกบาศกเมตร ทะเบียน/หมายเลข

รถบรรทุกเททาย

ขนาด

ลูกบาศกเมตร ทะเบียน/หมายเลข

รถปกอัพ

ขนาด

ลูกบาศกเมตร ทะเบียน/หมายเลข

รถชนิดอื่น ๆ

ขนาด

ลูกบาศกเมตร ทะเบียน/หมายเลข

สถานที่กำจัดมูลฝอย

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เอกชน

อื่น ๆ

ชื่อสถานที่กำจัดมูลฝอย
มีการเก็บตัวอยางมูลฝอยสำหรับหองปฏิบัติการ
วิเคราะหลักษณะทางกายภาพ
เวลาคัดแยกองคประกอบนาิกา ถึง
บันทึกโดย(นาย/นาง/นางสาว)
ตำแหนง

ใช

ไม

วิเคราะหและตรวจวัดคุณสมบัติทางเคมี
นาิกา

-๑๐ตารางที่ ๓ แบบฟอรมและตารางบันทึกเพื่อวิเคราะหองคประกอบมูลฝอย (ตอ)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
องคประกอบมูลฝอย

ภาชนะเปลา

ภาชนะเปลา
และมูลฝอย

๑. เศษอาหาร
๒. มูลฝอยจากสวน (กิ่งไม ใบไม
เศษหญา ดอกไมหรือผลไมทรี่ วงจากตน)
๓. กระดาษ (ไมรวมกระดาษชำระ)
๔. ไม
๕. ผา
๖. ยางและหนัง
๗. ผาออม
๘. พลาสติก
๙. โฟม
๑๐. โลหะและอลูมิเนียม
๑๑. แกว
๑๒. ของเสียอันตรายจากชุมชน
๑๓. ซากอิเล็กทรอนิกส
๑๔. มูลฝอยติดเชื้อ
๑๕. อื่น ๆ*
หมายเหตุ:
(ใหแนบรูปถายการปฏิบัติงานมาดวย)
*องคประกอบอื่น ๆ โปรดระบุรายละเอียดในหมายเหตุ

มูลฝอย

รอยละ
(%)

