ข้ อควรปฏิบัตใิ นการทิง้ ขยะเศษอาหาร
1. เมืองไทเปได้เริ่ มปฏิบตั ิตามวิธีการทิ้งขยะเศษอาหารตามบ้าน โปรดร่ วมกันคัดแยกขยะเศษอาหาร
2. โปรดคัดแยกขยะเศษอาหารออกเป็ น「ขยะเศษอาหารที่ใช้ทาปุ๋ ย（ไม่ใช่สาหรับเลี้ยงสุ กร）」และ
「เศษอาหารสาหรับใช้เลี้ยงสุ กร」ทั้งสองประเภทให้เก็บคัดแยกออกจากกัน
3. นาเศษอาหารทีใ่ ห้ สุกรแยกไว้ ในส่ วนของเศษอาหารสาหรับสุ กร
และเศษอาหารไม่ สามารถทานได้ ให้ แยกไว้ ในขยะเศษอาหารสาหรับทาปุ๋ ย（ไม่ ใช่ สาหรับเลีย้ งสุ กร）
4. ช่วงเวลา และสถานที่เก็บขยะเศษอาหารจะเป็ นสถานที่และเวลาเดียวกันกับเวลาเก็บขยะทัว่ ไป
5. ในการทิ้งขยะเศษอาหาร โปรดอย่าทิ้งขยะทัว่ ไปและสิ่ งอื่นๆปะปนกับขยะเศษอาหาร
ผูล้ ะเมิดจะมีโทษปรับตั้งแต่ 1,200~6,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน
6. การทิ้งขยะเศษอาหาร โปรดบิดน้ าให้แห้งก่อนทิ้ง และควรใช้ถงั ทิ้งขยะเศษอาหาร
หรื อภาชนะอื่นบรรจุเอาไว้ เมื่อรถขยะมาถึงก็ควรแยกทิ้งตามประเภท「เศษอาหารสาหรับใช้เลี้ยงสุ กร」และ
「ขยะเศษอาหารใช้สาหรับทาปุ๋ ย（ไม่ใช่สาหรับเลี้ยงสุ กร）
」

7. หากใช้ถุงพลาสติกในการใส่ ขยะเศษอาหาร
โปรดเทเข้าไปในถังทิ้งเศษขยะอาหารสาหรับถุงพลาสติกที่ใช้ใส่ น้ นั สามารถทิ้งเข้าไปในรถเก็บขยะหรื อถัง
เก็บรวบรวมขยะได้
8. ทานเท่าไหร่ ทาทานเท่านั้น ไม่สิ้นเปลืองอาหาร เพื่อลดปริ มาณขยะเศษอาหาร
9. ข้าว และอาหารที่ไม่ทานแล้ว โปรดรี บนาไปทิ้งโดยเร็ว

ตารางการคัดแยกขยะเศษอาหารตามบ้านเรื อน
เพื่อความสะดวกในการคัดแยกขยะเศษอาหาร โปรดปฏิบตั ิตามหลักการการคัดแยกประเภทโดย
「ขยะเศษอาหารดิบใช้ทาปุ๋ ย อาหารสุ กใช้เลี้ยงสุ กร หากไม่รู้จะคัดแยกอย่างไร ให้ใช้ทาปุ๋ ยทั้งหมด」
หากต้องการแบ่งประเภทอย่างละเอียด โปรดพิจารณาได้ตามตารางดังต่อไปนี้：
ประเภท
เศษอาหา
รสาหรับใ
ช้ เลีย้ งสุ ก
ร

ขยะเศษอ
าหารทาปุ๋
ย
（ไม่ ใช่
สาหรับ

เลีย้ งสุ กร
）

คาอธิบายและประเภทของขยะเศษอาหารที่ทาให้เกิดการสับ
สนได้ง่าย
อาหาร วัตถุดิบทีไ่ ม่ ทานทีบ่ ้ านอีก
1. เนือ้ ดิบ เครื่องในดิบ ผักดิบ ผลไม้
และเป็ นสิ่ งทีค่ นทานได้ ทั้งยังไม่ บูดเน่ า ขึน้ รา
คาอธิบาย：
ไม่ ว่าจะสุ ก หรือดิบก็ได้
หลังโรงเลี้ยงสุ กรเอาไปต้มด้วยอุณหภูมิสูงแล้วสามารถ
ให้สุกรกินได้
2. ผลิตภัณฑ์ อาหารทีห่ มดอายุ（นอกเหนือจากนา้ มัน
เกลือ ที่เน่ าบูดเหม็นเปรี้ยว）
คาอธิบาย：หากเป็ นอาหารที่ยงั ไม่เน่าบูดขึ้นรา
เมื่อเก็บมาผ่านการหุ งต้มฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูง
ก็สามารถ ให้สุกรกินได้
อาหารอนินทรีย์ทคี่ นไม่ สามารถทานได้
1. เมล็ดพืชผลไม้ (เมล็ดลาใย เมล็ดลิ้นจี่ เมล็ดพีช
เป็ นต้น)、เปลือกผลไม้ (เปลือกผลไม้เช่น เปลือกส้ม
ส้มเช้ง แอ๊ปเปิ้ ล ลาใย ลิ้นจี่ เป็ นต้น)
2. เปลือกอาหาร（เปลือกกุง้ ปู หอย เปลือกถัว่ ลิสง
เปลือกกระจับ）
คาอธิบาย：หลังการหุงเมื่อต้มแล้วไม่สามารถให้สุกรได้
ไม่เหมาะสาหรับให้เป็ นอาหารสุ กร
3. ใบไม้ ดอกไม้ เศษต่ างๆ（ใบชา กากกาแฟ กากอ้อย
กากยาจีน）
คาอธิบาย：เมื่อต้มแล้วไม่สามารถให้สุกรได้
แต่สามารถนาไปใช้ทาปุ๋ ยได้
4. กระดูกเล็กเช่ น ไก่ เป็ ด และกระดูกใหญ่ เช่ น หมู เนือ้
แกะ
คาอธิบาย：
กระดูกไม่ง่ายต่อการทาให้แตกละเอียดได้ท้ งั หมด
สุ กรไม่สามารถกลืนกินได้
หลักการการคัดแยก

ประเภท

หลักการการคัดแยก

สิ่ งของทีไ่ ไม่ สามารถใช้ เลีย้ งสุ กรหรื อใช้ ทาปุ๋ ย
ม่ นามา
รีไซเคิล

คาอธิบายและประเภทของขยะเศษอาหารที่ทาให้เกิดการสับ
สนได้ง่าย
5. เศษขยะอาหารทีใ่ ช้ ทาปุ๋ ยผสมปะปนกันเป็ นจานวนมาก
หรือส่ งกลิน่ เน่ าบูด
1. ทรายใช้ สาหรับแมว
คาอธิบาย：ไม่ใช่เศษอาหาร และมีอุจจาระสัตว์เจือปน
เนื่องจากมีขอ้ จากัดด้านความปลอดภัย จึงไม่เก็บมา
รี ไซเคิลซ้ า โปรดนาไปทิง้ รวมกับขยะทัว่ ไป
2. เกลือ และนา้ มันที่หมดอายุ
คาอธิบาย：เกลือและน้ ามันส่ งผลต่อคุณภาพของปุ๋ ย
ไม่ถือเป็ นขยะเศษอาหาร
（น้ ามันที่ใช้แล้วถือเป็ นขยะรี ไซเคิลทัว่ ไป
สามารถบรรจุใส่ ขวดแล้วทาหมายเหตุระบุวา่ เป็ นน้ ามัน
ที่ใช้แล้ว
จึงนาไปให้กบั เจ้าหน้าที่รถขยะรี ไซเคิลเก็บไป）

1. ในการทิ้งขยะเศษอาหาร โปรดแกะบรรจุภัณฑ์ ออกทั้งหมด และโปรดอย่าทิง้ ตะเกียบ ช้ อน ไม้ จิ้มฟัน กระดาษทิชชู่
และขยะทีไ่ ม่ ใช่ ขยะเศษอาหารปะปนเข้ าไปในขยะเศษอาหาร
2. เปลือกมะพร้ าว เปลือกทุเรี ยน เมื่อเทศบาลเก็บไปแล้ วยังต้ องทาให้ แตกก่อน
โปรดนาแยกใส่ ถุงต่ างหากแล้ วจึงส่ งให้ รถขยะเพือ่ นาไปกาจัดโดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
โปรดอย่านาไปปะปนรวมกับขยะเศษอาหาร
3. หากมีคาถามทีเ่ กีย่ วข้ องกับการคัดแยกขยะเศษอาหาร โปรดโทรไปยัง 2720-8889ต่ อ 7291

