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ค ำน ำ 
 
 จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้เกิดความร่วมมือของ
ประชาคมโลกเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC) ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 
โดยตั้งเป้าลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินการใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาพลังงานและขนส่ง 
สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย ให้ได้ร้อยละ 
20 – 25 จากกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 ตามแผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
ปี พ.ศ. 2564 - 2573 (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 
2021 - 2030) โดยสาขาการจัดการของเสีย ได้ก าหนดเป้าหมายที่จ านวน 2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (Mt-CO2eq) แบ่งเป็น 1) การจัดการขยะ ก าหนดเป้าหมายที่จ านวน 1.3 Mt-CO2eq และ 
2) การจัดการน้ าเสีย ก าหนดเป้าหมายที่จ านวน 0.7 Mt-CO2eq  
 กรมควบคุมมลพิษได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก ปี 2564 – 2573 สาขา
การจัดการของเสียชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดค่าเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก
จากการจัดการขยะชุมชนที่ 1.48 Mt-CO2eq ผ่านมาตรการต่าง ๆ ด้วยการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ก่อนเข้าสถานที่ก าจัด และวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ช่วยลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งข้อมูลส าคัญ
ที่ใช้ในการประเมิน คือ 1) ปริมาณขยะมูลฝอย และ 2) องค์ประกอบขยะมูลฝอย ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูล
การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ
จึงได้จัดท าประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่
ก าจัดมูลฝอย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อให้การศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย
ของประเทศไทยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดท าคู่มือฉบับนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าประกาศกรมควบคุมมลพิษฯ ดังกล่าว ไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง  
 ทั้งนี้ ในการศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ควรด าเนินการทุกปี 
ปีละ 2 ครั้ง คือ ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ยของปี ซึ่งข้อมูลองค์ประกอบขยะมูลฝอยดังกล่าว
สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ของจังหวัด 
และของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมูลฝอยหรือขยะมูลฝอย 

ในคู่มือฉบับนี้ ให้ค ำว่ำ “มูลฝอย” หรือ “ขยะมูลฝอย” หมำยถึง ขยะมูลฝอยชุมชน 
คือ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ เศษวัตถุ ถุงพลำสติก 
ภำชนะที่ใส่อำหำร เถ้ำ มูลสัตว์ ซำกสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บจำกถนน ตลำด ที่เลี้ยงสัตว์หรือ
ที่อื่น และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่เหลือทิ้งจำกบ้ำนพักอำศัย ร้ำนค้ำ ตลำด สถำนที่ท ำงำน  
สถำนประกอบกำร หรือสถำนที่อื่นใด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงขยะจำกกำรก่อสร้ำง ของเสียอันตรำย
จำกภำคอุตสำหกรรม และมูลฝอยติดเชื้อจำกสถำนพยำบำล โดยแบ่งออกเป็น 

1. ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่ำเสียและย่อยสลำยได้เร็ว สำมำรถน ำมำหมักท ำปุ๋ยได้ 
อำทิ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอำหำร ใบไม้ เศษกิ่งไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง
ซำกหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจำกกำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร  

2. ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สำมำรถน ำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ได้ อำทิ ขวดแก้ว 
กระดำษ เศษโลหะ กระป๋องเครื่องดื่มอะลูมิเนียม กล่องเครื่องดื่มแบบยูเอชที และ 
ขยะพลำสติกที่สะอำด 7 ประเภท ได้แก่ 1) ถุงพลำสติกหูหิ้ว (HDPE LLDPE LDPE PP)  
2) บรรจุภัณฑ์พลำสติก ฟิล์มพลำสติกชั้นเดียว (HDPE LLDPE LDPE) 3) ขวดพลำสติก (ทุกชนิด) 
4) ฝำขวดพลำสติก 5) แก้วพลำสติก 6) ถำด/กล่องอำหำรพลำสติก และ 7) ช้อน/ส้อม/มีด
พลำสติก 

3. ของเสียอันตรำยจำกชุมชน คือ ขยะที่มีควำมเป็นอันตรำยหรือมีส่วนประกอบ
เป็นสำรที่มีอันตรำย อำทิ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟ ถ่ำนไฟฉำย แบตเตอรี่ ภำชนะ
บรรจุสำรเคมี กระป๋องสเปรย์บรรจุสี/สำรเคมี  ตลับหมึก รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช ำรุดหรือเสื่อมสภำพจนไม่สำมำรถใช้งำนหรือไม่เป็นที่ต้องกำร 
(Waste Electrical and Electronic Equipment : WEEE) อำทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์
และโทรศัพท์ไร้สำย เครื่องปรับอำกำศ และเครื่องรับโทรทัศน์ และตู้เย็น ซึ่งขยะประเภทนี้
ต้องมีกำรแยกทิ้งจำกขยะประเภทอื่นอย่ำงชัดเจน เนื่องจำกต้องน ำ ไปก ำจัดหรือบ ำบัดด้วย
วิธีเฉพำะ ทั้งนี้ ส ำหรับซำก WEEE ไม่ควรมีกำรถอดแยก เนื่องจำกจะท ำให้เกิดอันตรำยต่อ
สุขภำพของผู้ถอดแยกและอำจปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม  
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4. ขยะทั่วไป คือ ขยะอื่นนอกเหนือจำกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และของเสียอันตรำย 
มีลักษณะที่ย่อยสลำยยำก ไม่คุ้มค่ำส ำหรับกำรน ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ และไม่มีควำม
เป็นอันตรำยหรือมีส่วนประกอบเป็นสำรที่มีอันตรำย เช่น ถุงใส่อำหำร (ถุงร้อน/ถุงเย็น)  
ถุงขนมขบเคี้ยว ซองบะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป ถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดเติม (Refill) ทุกชนิด กระดำษห่อ
อำหำร กล่องโฟม หลอดกำแฟ ซองกำแฟ และซองครีมเทียม เป็นต้น  

5. มูลฝอยติดเชื้อจำกชุมชน คือ มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนที่มำจำกครัวเรือนหรือ
กิจกรรมในชุมชน ซึ่งถ้ำมีกำรสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสำมำรถท ำให้เกิดโรคได ้ 
 

การเตรียมความพร้อมก่อนการด าเนินงาน 

 1. การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

  1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ 

   1.1.1 ถังพลำสติกโพลีเอทิลีนชนิดควำมหนำแน่นสูง (HDPE) หรือภำชนะ
แบบอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ำยคลึงกัน โดยต้องทรำบปริมำตรที่แน่นอน และต้องไม่มีกำรรั่วซึม 
     - มีปริมำตรไม่น้อยกว่ำ 100 ลิตร หรือ 
     - มีปริมำตรเพียงพอส ำหรับรองรับองค์ประกอบขยะมูลฝอย 

   1.1.2 ตำชั่ง หรือเครื่องชั่งน้ ำหนัก  
     - ชั่งน้ ำหนักได้อย่ำงน้อย 60 กิโลกรัม  
และระบุควำมละเอียดของน้ ำหนักได้อย่ำงน้อย 0.2 กิโลกรัม 
     - กรณีที่มีควำมประสงค์จะระบุควำม
ละเอียดของน้ ำหนักมำกยิ่งขึ้น อำจให้มีตำชั่งขนำด 15 กิโลกรัม 
หรือตำชั่งอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำมำรถระบุควำมละเอียดของน้ ำหนัก
ที่เหมำะสมเพิ่มเติมได ้
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   1.1.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกกำรปฏิบัติงำนส่วนบุคคล (Personal 
Protective Equipment)  
     - เสื้อนิรภัย หมวกนิรภัย แว่นตำนิรภัย รองเท้ำบูทนิรภัย 
     - หน้ำกำกอนำมัย 
     - ถุงมือชนิดหนำ 
     - เครื่องมือคีบหยิบจับ 
     - อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีควำมเหมำะสมตำมหลักกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 

   1.1.4 อุปกรณ์พื้นฐำนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย 
     - ผ้ำใบปูพื้น 
     - พลั่ว และไม้กวำดพื้น 
     - แม่เหล็กส ำหรับทดสอบโลหะ 
     - กรรไกรส ำหรับตัดถุงพลำสติก 
     - เชือก หรือไม้ ส ำหรับแบ่งกองขยะมูลฝอย 
     - ถังหรือภำชนะรองรับองค์ประกอบขยะมูลฝอย อำทิ ถังพลำสติก 
หรือถุงด ำ ทั้งนี้ ภำชนะส ำหรับรองรับเศษอำหำรต้องไม่มีกำรรั่วซึม 
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   1.1.5 เครื่องจักรกล ได้แก่ รถตักเทหน้ำ 
ที่มีขนำดควำมจุของบุ้งกี๋อย่ำงน้อย 0.8 ลูกบำศก์เมตร 
 
 

  1.2 การสอบเทียบเครื่องมือ  

   1.2.1 ให้สอบเทียบเครื่องมือวัดต่ำง ๆ เบื้องต้น ก่อนน ำไปใช้งำน  
     - สอบเทียบเครื่องชั่งน้ ำหนัก โดยตุ้มน้ ำหนักมำตรฐำน กรณีน้ ำหนัก
ที่ชั่งได้จริงมีควำมแตกต่ำงจำกค่ำที่ได้จำกกำรสอบเทียบ ให้พิจำรณำปรับค่ำควำมถูกต้อง
ตำมที่ระบุไว้ในคู่มือกำรใช้งำนของเครื่องชั่งนั้น ๆ 
     - ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์/เครื่องมือส ำหรับสอบเทียบเครื่องชั่งน้ ำหนัก 
ให้ประเมินด้วยสำยตำ เช่น กำรตรวจดูเข็มของเครื่องชั่งน้ ำหนัก โดยเข็มจะต้องอยู่ตรงเลขศูนย์ 
หรือถ้ำหำกไม่ตรงให้ท ำกำรปรับใหม่ แต่หำกไม่สำมำรถปรับได้ อำจพิจำรณำบวก/ลบน้ ำหนักขยะ
ที่ชั่งได้ตำมน้ ำหนักที่เกินหรือขำดหำยไป 

   1.2.2 ชั่งน้ ำหนักภำชนะที่ใช้ส ำหรับรองรับองค์ประกอบขยะมูลฝอยทั้งหมด
ในแต่ละวัน หรือบ่อยครั้งเท่ำที่ท ำได้ เพื่อรักษำควำมถูกต้องของน้ ำหนักภำชนะ 
 
 2. การเตรียมความพร้อม และการวางแผน 

  2.1 หน่วยงำนที่จะด ำเนินกำรคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยจัดเตรียมข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เอกชนที่เป็นเจ้ำของสถำนที่ก ำจัด
ขยะมูลฝอย และหน่วยงำนที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัด อำทิ ปริมำณขยะมูลฝอยที่น ำมำก ำจัด 
จ ำนวนและลักษณะของรถเก็บขนขยะมูลฝอย พื้นที่/เส้นทำงและช่วงเวลำในกำรเก็บขน
ขยะมูลฝอย 
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  2.2 คัดเลือกและก ำหนดตัวอย่ำงที่เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรถเก็บขนที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัด รำยละเอียด 
ดังตำรำงท่ี 1 ซึ่งในกำรสุ่มตัวอย่ำงควรพิจำรณำจำก 

   2.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัดมำกที่สุด
เป็นล ำดับแรก  

   2.2.2 รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีเส้นทำงเก็บขนครอบคลุมแหล่งก ำเนิดขยะ
มูลฝอย 3 แหล่ง (ชุมชน กำรค้ำ/บริกำร และอุตสำหกรรม) 
 
ตารางที่ 1 วิธีสุ่มตัวอย่ำงและจ ำนวนตัวอย่ำงที่เหมำะสมส ำหรับกำรคัดแยกองค์ประกอบ

ขยะมูลฝอย 
 

ลักษณะสถานที่ก าจัด จ านวนตวัอย่าง 

1. กรณีเป็นสถานที่ก าจัดเดี่ยว หรือมีท้องถิ่นอื่นร่วมก าจัด (Cluster) ตั้งแต่ 2 – 5 แห่ง 

1.1 จ ำนวนรถไม่เกิน 5 คันต่อวัน อย่ำงน้อย 3 คัน  
กรณีที่มีจ ำนวนรถน้อยกว่ำ 3 คัน ให้เกบ็ตัวอย่ำงทุกคัน 

1.2 จ ำนวนรถตั้งแต่ 6 – 20 คันต่อวัน 3 – 6 คัน  
(จ ำนวนตวัอย่ำงจะต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 30 ของจ ำนวนรถ
ต่อวัน) 

1.3 จ ำนวนรถตั้งแต่ 21 – 100 คันต่อวัน 7 – 20 คัน  
(จ ำนวนตัวอย่ำงจะต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 20 – 30 ของ
จ ำนวนรถต่อวัน) 

1.4 จ ำนวนรถมำกกว่ำ 100 คันต่อวัน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนรถต่อวัน 
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ลักษณะสถานที่ก าจัด จ านวนตวัอย่าง 

2. กรณีเป็นสถานที่ก าจัดร่วมของท้องถิ่น (Cluster) ตั้งแต่ 6 – 10 แห่ง 

2.1 จ ำนวนรถไม่เกิน 10 คันต่อวัน อย่ำงน้อย 4 คัน 

2.2 จ ำนวนรถตั้งแต่ 11 – 30 คันต่อวัน 4 – 9 คัน  
(จ ำนวนตัวอย่ำงจะต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 30 ของจ ำนวน
รถต่อวัน) 

2.3 จ ำนวนรถตั้งแต่ 31 – 100 คันต่อวัน 10 – 20 คัน  
(จ ำนวนตัวอย่ำงจะต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 20 – 30 ของ
จ ำนวนรถต่อวัน) 

2.4 จ ำนวนรถมำกกว่ำ 100 คันต่อวัน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนรถต่อวัน 

3. กรณีเป็นสถานที่ก าจัดร่วมของท้องถิ่น (Cluster) ตั้งแต่ 11 – 20 แห่ง 

3.1 จ ำนวนรถไม่เกิน 20 คันต่อวัน อย่ำงน้อย 8 คัน 

3.2 จ ำนวนรถตั้งแต่ 21 – 50 คันต่อวัน 8 – 15 คัน  
(จ ำนวนตวัอย่ำงจะต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 30 ของจ ำนวนรถ
ต่อวัน) 

3.3 จ ำนวนรถตั้งแต่ 51 – 100 คันต่อวัน 16 – 20 คัน  
(จ ำนวนตัวอย่ำงจะต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 20 – 30 ของ
จ ำนวนรถต่อวัน) 

3.4 จ ำนวนรถมำกกว่ำ 100 คันต่อวัน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนรถต่อวัน 

4. กรณีเป็นสถานที่ก าจัดร่วมของท้องถิ่น (Cluster) ตั้งแต่ 21 แห่ง ขึ้นไป 

4.1 จ ำนวนรถไม่เกิน 30 คันต่อวัน อย่ำงน้อย 12 คัน 

4.2 จ ำนวนรถตั้งแต่ 31 – 60 คันต่อวัน 12 – 18 คัน  
(จ ำนวนตวัอย่ำงจะต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 30 ของจ ำนวนรถ
ต่อวัน) 
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ลักษณะสถานที่ก าจัด จ านวนตวัอย่าง 

4.3 จ ำนวนรถตั้งแต่ 61 – 100 คันต่อวัน 18 – 25 คัน  
(จ ำนวนตัวอย่ำงจะต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 25 – 30 ของ
จ ำนวนรถต่อวัน) 

4.4 จ ำนวนรถตั้งแต่ 101 – 200 คันต่อวัน 26 – 50 คัน  
(จ ำนวนตัวอย่ำงจะต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 20 – 25 ของ
จ ำนวนรถต่อวัน) 

4.5 จ ำนวนรถตั้งแต่ 201 – 400 คันต่อวัน 51 – 80 คัน  
(จ ำนวนตัวอย่ำงจะต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 15 – 20 ของ
จ ำนวนรถต่อวัน) 

4.6 จ ำนวนรถมำกกว่ำ 400 คันต่อวัน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 ของจ ำนวนรถต่อวัน 

 

  2.3 วำงแผนในกำรด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำง 

   2.3.1 ก ำหนดช่วงเวลำในกำรเก็บตัวอย่ำง 
     - เป็นตัวแทนในช่วงวันธรรมดำ และวันหยุดเสำร์ – อำทิตย์ หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
     - จ ำนวน 2 ครั้งต่อปี ประกอบด้วย ฤดูฝน (พฤษภำคม – ตุลำคม) 
และฤดูแล้ง (มกรำคม - เมษำยน หรือ พฤศจิกำยน - ธันวำคม) หรือตำมช่วงเวลำที่ 
กรมอุตุนิยมวิทยำได้ประกำศก ำหนดในปีนั้น 

   2.3.2 พิจำรณำจ ำนวนตัวอย่ำงที่จะจัดเก็บตำมตำรำงที่ 1 และวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับจ ำนวนและศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่และเครื่องมือ/เครื่องจักรที่มี
อยู ่ทั้งนี้ หำกเกินกว่ำศักยภำพ ให้พิจำรณำด ำเนินกำรดังนี้ 

     1) เพิ่มจ ำนวนวันในกำรคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย แต่ควร
ด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่เริ่มปฏิบัติงำนวันแรกในกำรเก็บข้อมูล 
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แต่ละครั้ง โดยให้แยกจ ำนวนวันที่ท ำกำรคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยออกเป็นขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในช่วงวันท ำงำน และขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเสำร์ – อำทิตย์ หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ 

     2) เพิ่มจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ในกำรคัดแยกขยะมูลฝอยให้เหมำะสมกับ
จ ำนวนตัวอย่ำงและระยะเวลำด ำเนินกำร ทั้งนี้ หำกเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ อำจขอควำมร่วมมือ
จำกผู้ที่เข้ำมำคัดแยกขยะมูลฝอยในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยในกำรร่วมด ำเนินกำร 
 

การคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย 

1. ก าหนดประเภทขององค์ประกอบขยะมูลฝอยที่จะคัดแยก  

1.1 พิจำรณำก ำหนดประเภทขององค์ประกอบขยะมูลฝอย จ ำนวน 15 ประเภท 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2 

1.2 ผู้ศึกษำ สำมำรถพิจำรณำให้มีกำรเพิ่มเติมหรือลดประเภทขององค์ประกอบ
ขยะมูลฝอยได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงำนศึกษำหรืองำนวิจัย แต่กำรสุ่มและคัดเลือก
จ ำนวนตัวอย่ำง รวมทั้งกระบวนกำรเตรียมกำรก่อนกำรคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย  
ให้พิจำรณำด ำเนินกำรตำมประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดแยก
องค์ประกอบมูลฝอย ณ สถำนที่ก ำจัดมูลฝอย ซึ่งประกำศใช้เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2564 
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ตารางที่ 2 ค ำอธิบำยลักษณะทั่วไปขององค์ประกอบขยะมูลฝอยแต่ละประเภท 
 

องค์ประกอบขยะมูลฝอย รายละเอียดค าอธิบาย 
1. เศษอำหำร เศษผัก  เศษเนื้อ  กระดูก  เปลือกผลไม้  เศษวัตถุดิบที่ทิ้งจำกกำร

ประกอบอำหำร อำหำรที่เหลือจำกกำรบริโภค  อำหำรที่เหลือจำกกำร
จ ำหน่ำย  และวัตถุดิบ/อำหำรที่จัดเก็บไม่ดีท ำให้เกิดกำรเน่ำเสีย 
 

หมายเหตุ : ไม่รวมบรรจุภัณฑ์ หีบห่อต่ำง ๆ เช่น ใบตอง ถุงพลำสติก 
แผ่นฟิล์ม ถำดโฟม ไม้หนีบ หรือไม้เสียบปิ้งย่ำง  
 
 
 
 

2. มูลฝอยจำกสวน ขยะอินทรีย์ที่ไม่ใช่เศษอำหำร เช่น ดอกไม้  กิ่งไม้  ใบไม้  ใบหญ้ำ  
และส่วนต่ำง ๆ ของพืชจำกกำรตัดแต่งกิ่งหรือท ำสวน 
 
 
 
 

3. กระดำษ กระดำษส ำนักงำน  กระดำษคอมพิวเตอร์  กระดำษนิตยสำร  
กระดำษลูกฟูก  กระดำษเคลือบแว็กซ์  กระดำษหนังสือพิมพ์   
กล่องกระดำษกันกระแทกผลิตภัณฑ์กล่องไปรษณีย์  แต่ไม่รวมถึง 
เศษกระดำษช ำระ 
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องค์ประกอบขยะมูลฝอย รายละเอียดค าอธิบาย 
4. ไม้ แผ่นไม้  เครื่องเรือน  เศษไม้  ผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบกำรท ำอำหำร 

เช่น ไม้หนีบ ไม้เสียบปิ้งย่ำง  กระบอกข้ำวหลำม ฯลฯ 
 
 
 
 
 

5. ผ้ำ เศษผ้ำ  สิ่งทอต่ำง ๆ  
 
 
 
 

6. ยำงและหนัง ยำง  เศษชิ้นยำง  เศษจำกยำงรถยนต์/จักรยำนยนต์/จักรยำน/รองเท้ำ  
เศษหนังจำกเฟอร์นิเจอร์/เครื่องประดับ ฯลฯ 
 
 
 
 
 

7. ผ้ำอ้อม ผ้ำอ้อมส ำเร็จรูปของเด็กและผู้ใหญ่  ผ้ำอนำมัย 
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องค์ประกอบขยะมูลฝอย รายละเอียดค าอธิบาย 
8. พลำสติก 
8.1 พลำสติกแบบใช้ครั้งเดยีว 

(Single-use Plastic) 
8.2 พลำสติกหลำยชั้น 

(Multilayer Plastic) 
8.3 พลำสติกคงทน 

(Durable Plastic) 

8.1 พลำสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastics)  อำทิ   
ถุงพลำสติกหูหิ้ว  ถุงบรรจุอำหำรหรือเครื่องดื่ม  แก้วน้ ำพลำสติก  
หลอดพลำสติก  กล่องพลำสติกใส่อำหำร  ขวด/ฝำขวดพลำสติกทุกชนิด  
จำน/ชำม/ช้อน/ส้อม/มีดพลำสติก  ฝำแก้วน้ ำพลำสติก  บรรจุภัณฑ์
หรือหีบห่อจำกกำรสั่งอำหำร  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 พลำสติกหลำยชั้น (Multilayer Plastic)  อำทิ  ถุงขนม  ถุงของ
ขบเคี้ยว  ถุงบรรจุน้ ำยำหรือผงซักฟอก  ถุงน้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม  และ 
ถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดเติม (Refill)  
 
 
 
 
 
 
 
8.3 พลำสติกคงทน (Durable Plastic)  อำทิ  พลำสติกเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน  พลำสติกจำกกำรเกษตร  พลำสติกจำกกำรก่อสร้ำง  ชิ้นส่วน
พลำสติกอื่น ๆ ฯลฯ 
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องค์ประกอบขยะมูลฝอย รายละเอียดค าอธิบาย 
9.  โฟม กล่องโฟมหรือถำดโฟมส ำหรับบรรจุอำหำร  โฟมส ำหรับใช้กันกระแทก  

โฟมโพลียูรีเทน (โฟมส ำหรับใช้เป็นฉนวนกันควำมร้อน) ฯลฯ 
 
 
 
 
 

10. โลหะ เหล็ก  เหล็กกล้ำ  อลูมิเนียม  ทองเหลือง  ทองแดง  กระป๋อง
อลูมิเนียม  กระป๋องเหล็กเคลือบดีบุก  กระป๋องโลหะผสม  กระป๋อง
บรรจุอำหำร/เครื่องดื่ม  ตะปู  ใบมีดโกน  เข็ม  และโลหะอื่น ๆ 
 
 
 
 

11. แก้ว แก้ว  เศษแก้ว  กระจก  และบรรจุภัณฑ์แก้วทุกประเภทที่บรรจุเครื่องดื่ม
หรือบรรจุอำหำร/ยำ/เครื่องส ำอำง  
 
 
 
 

12. ของเสียอันตรำยจำก
ชุมชน 

หลอดไฟ  ถ่ำนไฟฉำย  แบตเตอรี่  ภำชนะบรรจุสำรเคมี  กระป๋องสเปรย์
บรรจุสี/สำรเคมี  ยำหมดอำยุ  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

หมดอาย ุ
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องค์ประกอบขยะมูลฝอย รายละเอียดค าอธิบาย 
13. ซำกผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  
(Waste Electrical and 
Electronic Equipment : 
WEEE) 

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอำยุกำรใช้งำน 
หรือใช้งำนไม่ได้ อำทิ  คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือ  
โทรทัศน์  ตู้เย็น  เครื่องปรับอำกำศ  ฯลฯ 
 
 
 
 

14. มูลฝอยติดเชื้อ ซำกหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ (จำกกำรตรวจ กำรวินิจฉัย และ
กำรรักษำพยำบำลทำงกำรแพทย์)  ใบมีด  เข็มฉีดยำ  ผ้ำก๊อซ  ส ำลี  
หรือวัสดุอื่น ๆ ซึ่งสงสัยว่ำจะสัมผัสกับเลือดหรือมีส่วนประกอบของ
เลือด/สำรคัดหลั่ง มูลฝอยที่ถูกบรรจุไว้ในถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  
รวมทั้งชุดอุปกรณ์ในกำรตรวจโรค (Antigen Test Kit : ATK)  
ชุดป้องกันอันตรำยจำกกำรปฏิบัติงำนส่วนบุคคลในขณะตรวจหรือ
วินิจฉัยโรค (ชุด PPE) ที่ใช้งำนแล้ว  และหน้ำกำกอนำมัยที่ใช้แล้ว 
 
 
 
 

15. อื่น ๆ เถ้ำ  ก้อนหิน  กรวด  ทรำย  ดิน  เซรำมิก กระเบื้อง  ปูนพลำสเตอร์  
ฝุ่น  ฯลฯ 
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2. สถานที่ส าหรับคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย 

  2.1 เลือกพื้นท่ีที่เป็นที่รำบหรือมีควำมลำดเอียงน้อยที่สุด และให้อยู่ห่ำงจำกพื้นที่
หน้ำงำนก ำจัดขยะมูลฝอยตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำด้ำนควำมปลอดภัย ควำมสะดวก
ในกำรคัดแยก และกำรน ำขยะมูลฝอยกลับคืนไปก ำจัด 

  2.2 ท ำควำมสะอำดพื้นที่ก่อนกำรเทกองขยะมูลฝอยจำกรถบรรทุกเก็บขนขยะ
มูลฝอยที่คัดเลือกไว้ 

  2.3 ก ำหนดพื้นที่เฉพำะส ำหรับมูลฝอยติดเชื้อ และภำชนะบรรจุ
ของเหลวหรือวัตถุต้องสงสัยที่อำจเป็นอันตรำย โดยควรอยู่ห่ำงจำกขยะมูลฝอย
อื่น ๆ และมีระยะห่ำงที่สำมำรถป้องกันกำรหกหล่นปนเปื้อนสู่กองขยะมูลฝอย
ที่จะท ำกำรคัดแยก 
 
 3. การคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย 

  3.1 ชั่งน้ ำหนักของภำชนะเปล่ำที่จะใช้รองรับขยะมูลฝอยทุกชิ้น 
เพื่อใช้เปรียบเทียบน้ ำหนักของภำชนะเปล่ำกับน้ ำหนักของภำชนะที่รวมน้ ำหนัก
ขยะมูลฝอย 

  3.2 ให้รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยที่คัดเลือกไว้ เทขยะมูลฝอยลงบริเวณที่ก ำหนดไว้
ในลักษณะเป็นกองเดียวต่อเนื่องตำมแนวยำว โดยให้รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยเคลื่อนที่
ไปข้ำงหน้ำอย่ำงช้ำ ๆ เพื่อไม่ให้มีช่องว่ำงระหว่ำงกอง จนกระทั่งไม่มี ขยะมูลฝอยตกค้ำงใน
รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย และใช้รถตักขยะมูลฝอยที่มีขนำดควำมจุของบุ้งกี๋อย่ำงน้อย 
0.8 ลูกบำศก์เมตร หรือรถไถดันขยะมูลฝอยตักเกลี่ยหรือไถดันขยะมูลฝอยให้เป็นแนวยำว
โดยให้มีควำมกว้ำงของกองขยะมูลฝอยที่ใกล้เคียงกันตลอดควำมยำวของกอง 
   ในกำรคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย สำมำรถคัดเลือกรถบรรทุกเก็บขน
ขยะมูลฝอยมำด ำเนินกำรพร้อมกันได้หลำยคัน ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์
ที่มีว่ำสำมำรถผสมคลุกเคล้ำขยะมูลฝอยทั้งหมดให้เข้ำกันเพื่อให้องค์ประกอบต่ำง ๆ กระจำย
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กันอยู่อย่ำงทั่วถึงได้หรือไม่ ในกรณีกำรพิจำรณำองค์ประกอบขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใด ๆ ให้ด ำเนินกำรสุ่มจำกรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่มำจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดียวกัน เพื่อให้ผลกำรศึกษำที่ได้สำมำรถใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ด้วย 
   ข้อพึงระวัง : ให้ระมัดระวังกำรปลิวกระเด็นจำกกำรเทขยะมูลฝอยจำก
รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยในกำรตั้งกอง ตัก ไถดัน หรือเกลี่ยขยะมูลฝอยโดยเครื่องจักรกล 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวัสดุที่มีคม เศษแก้ว ตะปู โลหะ เศษปูนซีเมนต์ คอนกรีต กระจก และ
วัสดุมีคมอื่น ๆ โดยบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนจะต้องมีกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย
จำกกำรปฏิบัติงำนส่วนบุคคล และระมัดระวังเมื่อปฏิบัติงำนใกล้กับเครื่องจักรกลที่ก ำลัง
ด ำเนินกำรก ำจัดขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 

   กรณีที่มีกำรอัดขยะมูลฝอยให้เป็นก้อน 
ให้ด ำเนินกำรคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยก่อนท ำกำร
อัดขยะมูลฝอยให้เป็นก้อน  
 
   กรณีสถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอย ให้ด ำเนินกำรคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอย
ก่อนกำรถ่ำยเทขยะมูลฝอยลงในรถเทรลเลอร์หรือรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนำดใหญ่  
   แต่หำกไม่มีพื้นที่ว่ำงหรือไม่มีพื้นที่เพียงพอในกำรคัดแยกองค์ประกอบขยะ
มูลฝอย ณ บริเวณสถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอย อำจพิจำรณำด ำเนินกำร ณ สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย
ปลำยทำง โดยท ำกำรคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยจำกรถเทรลเลอร์หรือรถบรรทุก 
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ขยะมูลฝอยขนำดใหญ่แทน และใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำจ ำนวนตัวอย่ำงที่จะท ำกำรศึกษำ 
ตำมตำรำงที่ 1 ทั้งนี้ ในกำรคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยจำกรถเทรลเลอร์หรือรถบรรทุก
ขยะมูลฝอยขนำดใหญ่ซึ่งเป็นรถที่รวบรวมขยะมูลฝอยจำกรถเก็บขนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลำยแห่ง จะท ำให้ไม่สำมำรถทรำบถึงข้อมูลองค์ประกอบขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่น ำขยะมูลฝอยมำร่วมก ำจัดที่สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยนั้นได้ 

  3.3 ใช้รถตักขยะมูลฝอยสุ่มตักขยะมูลฝอยออกตำมแนวยำวของกอง ให้ได้
น้ ำหนักรวมประมำณ 450 กิโลกรัม โดยกำรกะด้วยสำยตำ แล้วท ำกำรผสมคลุกเคล้ำขยะมูลฝอย
ให้เข้ำกันเพื่อให้องค์ประกอบต่ำง ๆ กระจำยกันอยู่อย่ำงทั่วถึง แล้วตั้งเป็นกองขยะมูลฝอย
ในบริเวณพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ส ำหรับคัดแยก โดย 

 รถตักเทหน้ำที่มีขนำดควำมจุของบุ้งกี๋ 1 ลูกบำศก์เมตร = ปริมำณขยะ
มูลฝอย 200 กิโลกรัม 

 รถตักเทหน้ำที่มีขนำดควำมจุของบุ้งกี๋ 2 ลูกบำศก์เมตร = ปริมำณขยะ
มูลฝอย 400 กิโลกรัม 

(ควำมหนำแน่นของขยะมูลฝอยในบุ้งกี๋ของรถตัก = 200 กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 

   ในกรณีที่น้ ำหนักของขยะมูลฝอยทั้งหมดในรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย  
มีน้ ำหนักน้อยกว่ำ 450 กิโลกรัม ใหใ้ช้ขยะมูลฝอยทั้งหมดในกำรศึกษำองค์ประกอบขยะมูลฝอย  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขยะมูลฝอย 450 กิโลกรัม 

รถตักเทหน้า 
มีขนาดความจุของบุ้งกี๋ 
อย่างน้อย 0.8 ลบ.ม. 
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   กรณีไม่มีหรือไม่สำมำรถจัดหำรถตักขยะมูลฝอยได้ ให้ใช้
แรงงำนคนในกำรตัก คลุกเคล้ำ และตั้งกองขยะมูลฝอยในลักษณะเดียวกันกับ
กำรด ำเนินกำรโดยใช้รถตักขยะมูลฝอย ทั้งนี้ ปริมำณขยะมูลฝอยขนำด 
450 กิโลกรัม สำมำรถประมำณกำรได้จำกกำรประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีในพื้นที่ 
เช่น กำรน ำถังพลำสติกหรือบุ้งกี๋ที่มีในพื้นที่ทดสอบตักขยะมูลฝอยและ
ชั่งน้ ำหนัก เพื่อให้ทรำบปริมำณขยะมูลฝอยที่ถังพลำสติกหรือบุ้งกี๋สำมำรถ
รองรับได้และจ ำนวนครั้งในกำรตักขยะมูลฝอย  

  3.4 แบ่งกองขยะมูลฝอยที่คลุกเคล้ำแล้วออกเป็น 4 ส่วน แล้วเลือกสุ่มตัวอย่ำง
ออกมำ 2 ส่วนจำกกองที่อยู่บริเวณตรงกันข้ำม และให้น ำมำคลุกเคล้ำให้เข้ำกันอีกครั้งหนึ่ง 
จำกนั้นแยกกองขยะมูลฝอยดังกล่ำวออกเป็น 4 ส่วน แล้วเลือกสุ่มตัวอย่ำงออกมำ 2 ส่วน
จำกกองที่อยู่บริเวณตรงกันข้ำมอีกครั้ง โดยให้มีน้ ำหนักขยะมูลฝอยรวมกัน 2 ส่วน ไม่น้อยกว่ำ 
100 กิโลกรัม ส ำหรับใช้ในกำรคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
  3.5 ท ำกำรคัดแยกองค์ประกอบขยะ
มูลฝอยแต่ละประเภท ดังตำรำงที่ 2 และบันทึก
น้ ำหนักไว้  โดยให้ด ำเนินกำรคัดแยกโดยเร็ ว 
เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดจำกกำรสูญเสียน้ ำหนัก
จำกกำรระเหยของควำมชื้นหรือน้ ำหนักของน้ ำฝน
ที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงกำรคัดแยกองค์ประกอบ
ขยะมูลฝอย 

 

 

 

 

สุ่มตัวอย่างมา 2 ส่วน 

กองที่ 1 กับ 3 หรือ กองที่ 2 กับ 4 

 

 

 

 

1 

2 3 

4 1 

2 3 

4 

สุ่มตัวอย่างมา 2 ส่วน 

กองที่ 1 กับ 3 หรือ กองที่ 2 กับ 4 

ท าการคลุกเคล้าใหเ้ข้ากัน 

แล้วแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  
ขยะที่ใช้ในการคัดแยก 

ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม 

ที่มำ : ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 8 
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   กรณีสุ่มตัวอย่ำงแล้ว พบว่ำ มีขยะมูลฝอยขนำดใหญ่ที่มีน้ ำหนักมำก เช่น 
เตียง ฟูก โต๊ะ เก้ำอี้ เฟอร์นิเจอร์ต่ำง ๆ เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ ให้ท ำกำรคัดแยกไว้ต่ำงหำก 
ไม่ควรน ำไปรวมกับขยะมูลฝอย 15 ประเภทตำมตำรำงที่ 2 
 
 
 
 
   กรณีขยะมูลฝอยที่เป็นวัสดุผสม (Composite items) เช่น สำยไฟ (ลวดพลำสติก
ประเภทพีวีซี (PVC) และทองแดง) สำยเคเบิล (ลวดพลำสติกประเภทพีวีซี อลูมิเนียม 
ทองแดง ฯลฯ) หรือเป็นขยะมูลฝอยอื่น ๆ เช่น เศษแผงเซลล์แสงอำทิตย์ อำจแยกออกเป็น
ประเภทหรือหมวดหมู่ต่ำงหำก หรือน ำไปรวบรวมไว้กับภำชนะรองรับตัวอย่ำงขยะมูลฝอย 
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับชนิดของวัสดุที่มีน้ ำหนักมำกที่สุดในวัสดุผสมนั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจ เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ หรือควำมต้องกำรในกำรศึกษำวิเครำะห์เป็นกำรเฉพำะ 
 
   กรณีสุ่มตัวอย่ำงแล้วพบวัสดุมีคม เช่น ตะปู ใบมีดโกน 
เข็ม กระจก เศษแก้ว ฯลฯ ห้ำมคัดแยกโดยตรงจำกกองขยะมูลฝอย 
ควรใช้อุปกรณ์คีบส ำหรับเกลี่ยและหยิบจับแทน 
 
   กรณีสุ่มตัวอย่ำงแล้วพบมูลฝอยติดเชื้อหรือภำชนะ
บรรจุของเหลวหรือวัตถุต้องสงสัยที่อำจเป็นวัตถุอันตรำย ให้ก ำหนด
พื้นที่เฉพำะและแยกให้ห่ำงจำกขยะมูลฝอยอื่น ๆ โดยให้มีระยะห่ำง
ที่สำมำรถป้องกันกำรหกหล่นปนเปื้อนสู่กองขยะมูลฝอยที่จะท ำกำร
คัดแยก และห้ำมคัดแยกโดยตรงโดยที่ไม่ได้สวมถุงมือหรืออุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยจำกกำรปฏิบัติงำนส่วนบุคคล 
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  3.6 ท ำควำมสะอำดบริเวณพื้นที่เทกองมูลฝอยพื้นที่
คัดแยกและภำชนะรองรับมูลฝอยหลังจำกกำรคัดแยกองค์ประกอบ
มูลฝอยแล้วเสร็จในแต่วัน 
 

การบันทึกข้อมูล 

 1. กรณีที่สุ่มตัวอย่ำงแล้วพบว่ำ มีขยะมูลฝอยขนำดใหญ่ที่มีน้ ำหนักมำก เช่น เตียง 
ฟูก โต๊ะ เก้ำอี้ เฟอร์นิเจอร์ต่ำง ๆ เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ ให้ท ำกำรจดบันทึกและชั่งน้ ำหนัก
แยกไว้ต่ำงหำก โดยอำจพิจำรณำใช้เครื่องชั่งในสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยเพื่อใช้บันทึก
น้ ำหนักขยะมูลฝอยขนำดใหญ่เหล่ำนี้แทน 

 
 
 
 
 
 2. บันทึกน้ ำหนักภำชนะที่มีขยะมูลฝอยแต่ละชนิดที่ถูกคัดแยกองค์ประกอบไว้  
ตำมแบบฟอร์มบันทึกน้ ำหนัก แสดงในตำรำงที่ 3 โดยให้วิเครำะห์และบันทึกองค์ประกอบ
ขยะมูลฝอยแต่ละประเภทที่คัดแยกได้เป็นร้อยละโดยน้ ำหนัก 
 
 
 

 
 
 

 

  

แกว้ พลาสติก เศษอาหาร โลหะ 
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ตารางที่ 3 แบบฟอร์มและตำรำงบันทึกเพื่อวิเครำะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
 

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)  

 วันธรรมดำ (วันจันทร์ - วันศุกร์)  วันหยุด (วันเสำร์ - วันอำทิตย์)  วันหยุดนักขัตฤกษ ์

สภำพอำกำศ  

เส้นทำงกำรเก็บขนขยะมูลฝอย  

หน่วยงำนเก็บขนขยะมูลฝอย   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เอกชน   อื่น ๆ 

ชื่อหน่วยงำนเก็บขนขยะมูลฝอย  

ประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย 

 รถแบบเปิดข้ำงเทท้ำย        ขนำด ลูกบำศก์เมตร ทะเบียน/หมำยเลข  

 รถแบบอัดท้ำย    ขนำด ลูกบำศก์เมตร ทะเบียน/หมำยเลข  

 รถแบบคอนเทนเนอร ์        ขนำด ลูกบำศก์เมตร ทะเบียน/หมำยเลข  

 รถบรรทุกเทท้ำย    ขนำด ลูกบำศก์เมตร ทะเบียน/หมำยเลข  

 รถปิกอัพ    ขนำด ลูกบำศก์เมตร ทะเบียน/หมำยเลข  

 รถชนิดอื่น ๆ    ขนำด ลูกบำศก์เมตร ทะเบียน/หมำยเลข  

สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  เอกชน  อื่น ๆ 

ชื่อสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอย  

มีกำรเก็บตัวอย่ำงขยะมูลฝอยส ำหรับห้องปฏิบัติกำร  ใช่  ไม่ 

 วิเครำะห์ลักษณะทำงกำยภำพ   วิเครำะห์และตรวจวัดคุณสมบัติทำงเคม ี

เวลำคัดแยกองค์ประกอบ         นำฬิกำ ถึง  นำฬิกำ 

บันทึกโดย (นำย/นำง/นำงสำว)  

ต ำแหน่ง  
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ตารางที่ 3 แบบฟอร์มและตำรำงบันทึกเพื่อวิเครำะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย (ต่อ) 

องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
น้ าหนัก (กิโลกรัม) ร้อยละ 

(%) ภาชนะเปล่า 
ภาชนะเปล่า 

และขยะมลูฝอย 
ขยะมูลฝอย 

1. เศษอำหำร     

2. มูลฝอยจำกสวน      

3. กระดำษ (ไม่รวมกระดำษช ำระ)     

4. ไม้     

5. ผ้ำ     

6. ยำงและหนัง     

7. ผ้ำอ้อม     

8. พลำสติก     
8.1 พลำสติกแบบใช้ครั้งเดียว      
8.2 พลำสติกหลำยชั้น      
8.3 พลำสติกคงทน      

9. โฟม     

10. โลหะ     

11. แก้ว     

12. ของเสียอันตรำยจำกชุมชน     

13. ซำกผลิตภัณฑเ์ครื่องใช้ไฟฟ้ำและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

    

14.  มูลฝอยติดเช้ือ     

15. อื่น ๆ*     
 

  หมำยเหตุ:   
(ให้แนบรูปถ่ายการปฏิบัติงานมาด้วย) 

  *องค์ประกอบอื่น ๆ โปรดระบุรำยละเอียดในหมำยเหตุ 



คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
นางสาวปรีญาพร  สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
นางกัญชลี  นาวิกภูมิ ผู้อ านวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
นายทวีชัย  เจียรนัยขจร ผู้อ านวยการส่วนขยะมูลฝอยชุมชน 
 

คณะท ำงำน 
นางขามแก้ว  มารคทรัพย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
นางสาวอนุดา  ทวัฒน์สิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
นายพณปภัส  เกิดแสง ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 
นายธนากร  เฟื่องฟุ้ง ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 
นางสาวปณิตา  ผูกจิตต์ ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 
นายจิรวุฒิ  โดยค าดี ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2298 2480 – 3   โทรสาร 0 2298 5398 
E – mail : msw.section.pcd@gmail.com 



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02 298 2480-3 โทรสาร 02 298 5398
www.pcd.go.th
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