




รายชื่อสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้และแนวทางการจัดการปัญหาเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุ 

 สืบเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งมักจะมีอากาศแห้งแล้งและเอ้ือต่อ
การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการอย่างไม่ถูกต้อง 
มีการลักลอบเผาก าจัดขยะ การเผาเพ่ือคัดแยกขยะมูลฝอยบางประเภท หรือการเผาพ้ืนที่เกษตรกรรม  
ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจลุกลามเข้าไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยกรมควบคุมมลพิษได้จัดท าข้อมูล
รายชื่อสถานที่ก าจัดขยะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ ในช่วงระหว่าง  
ต้นเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีรายชื่อต่อไป โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
 ๑.  กลุ่มสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ต้องมีการเฝ้าระมัดระวังอย่างเข้มงวด โดยเป็นสถานที่ที่มีขยะ
สะสมกองอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า ๕๐,๐๐๐ ตันขึ้นไป มีจ านวน ๑๖ แห่ง หรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มักประสบเหตุ
เพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา มีจ านวน ๕ แห่ง ซึ่งจังหวัดจะต้องมีการก าชับให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเหล่านี้  มีการเฝ้าระมัดระวังทุกวัน เดินตรวจตราโดยรอบพ้ืนที่โดยรอบอย่างละเอียด หมั่นสังเกต 
สิ่งผิดปกติในบริเวณพ้ืนที่และบริเวณโดยรอบพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาในบริเวณรอบพื้นที่ หรือการเกิด
ประกายไฟ หรือเปลวควันใด ๆ ภายในพ้ืนที่ และการเผาพ้ืนที่เกษตรกรรมในบริเวณโดยรอบในช่วงเวลากลางคืน  
ซึ่งหากพบเหตุการณ์เพลิงไหม้ในบริเวณพ้ืนที่หรือใกล้เคียงกับพ้ืนที่ ให้รายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
จัดให้มีหน่วยดับเพลิงให้สามารถเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้โดยทันที 
 ๒.  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ต้องมีการเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิด โดยเป็นสถานที่ที่มี 
ขยะสะสมกองอยู่ในพ้ืนที่ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตัน ถึง ๕๐,๐๐๐ ตัน มีจ านวน ๓๘ แห่ง ซึ่งจังหวัดจะต้องมีการก าชับ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเฝ้าระมัดระวังทุกวัน หมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติในบริเวณพ้ืนที่และบริเวณ
โดยรอบพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ หรือการเกิดประกายไฟ หรือเปลวควันใด ๆ 
ภายในพ้ืนที่ ซึ่งหากพบเหตุการณ์เพลิงไหม้ในบริเวณพ้ืนที่หรือใกล้เคียงกับพ้ืนที่ ให้รายงานผลไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยดับเพลิงให้สามารถเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้โดยทันที 
 ๓.  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ต้องมีการเฝ้าระมัดระวังอย่างสม่ าเสมอ โดยเป็นสถานที่ที่มี 
ขยะสะสมกองอยู่ในพ้ืนที่ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตัน ถึง ๑๐,๐๐๐ ตัน มีจ านวน ๓๗ แห่ง ซึ่งจังหวัดจะต้องมีการก าชับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเฝ้าระมัดระวังทุก ๒-๓ วันเป็นระยะ หมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติในบริเวณพ้ืนที่
และบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ หรือการเกิดประกายไฟ หรือ  
เปลวควันใด ๆ ภายในพ้ืนที่ ซึ่งหากพบเหตุการณ์เพลิงไหม้ในบริเวณพ้ืนที่หรือใกล้เคียงกับพื้นที่ ให้รายงานผล
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยดับเพลิงให้สามารถเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้โดยทันที 
 ๔. สถานที่ก าจัดขยะที่มีการแปรรูปขยะมูลฝอยให้ เป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ทุกขนาด  
ให้พิจารณาแนวทางการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ดังนี้ 
  ๔.๑ การป้องกันโดยการควบคุมคุณภาพของ RDF ที่ผลิตได้ โดยที่ 
   ๔.๑.๑ ควบคุม RDF ที่ผลิตได้ ในระดับที่มั่นใจได้ว่าไม่มีขยะอินทรีย์เจือปน หรือไม่เกิด
การย่อยสลายทางชีวเคมีที่ก่อให้เกิดความร้อน รวมถึงการควบคุมค่าความชื้น การพิจารณาระดับการบดย่อยหรือ
ขนาดของ RDF รวมทั้งอุณหภูมิของ RDF 
   ๔.๑.๒ ควบคุมระดับแคลเซียมใน RDF เพ่ือยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาการหมัก ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนและความร้อน และท าให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ 
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  ๔.๒ การจัดการกับสถานที่เก็บกัก RDF ซ่ึงจะต้องมีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ โดยที่ 
   ๔.๒.๑ ออกแบบหรือจัดการกับสถานที่เก็บกัก RDF ที่มิให้ก่อให้เกิดการดูดซับ
ความชื้นในสถานที่เก็บกัก RDF เนื่องจากจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการย่อยสลายทางชีวเคมีที่อาจก่อให้เกิด
ความร้อน 
   ๔.๒.๒ ตรวจสอบอุณหภูมิในสถานที่เก็บกัก RDF ตลอดเวลา รวมทั้งความเข้มข้น
ของก๊าซต่าง ๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซมีเทน ฯลฯ 
   ๔.๒.๓ หลีกเลี่ยงการเก็บกัก RDF ในระยะยาว ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการเก็บกัก 
RDF ในระยะยาว จ าเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างเหมาะสม 
   ๔.๒.๔ พิจารณาโครงสร้างของสถานที่เก็บกัก RDF โดยจะต้องออกแบบเพ่ือป้องกัน 
มิให้เกิดกระแสลมที่พัดขึ้นจากด้านล่างขึ้นไปยังด้านบน และจะต้องสามารถเข้าถึงโดยการเดินตรวจสอบใน
สถานที่ฯ ได้ทุกจุดอย่างสะดวก 
   ๔.๒.๕ ห้ามก่อให้เกิดกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในสถานที่ รวมทั้งการสูบบุหรี่ 
หรือการติดตั้งหลอดไฟที่เกิดความร้อนสูง โดยเด็ดขาด 
  ๔.๓ ระบบป้องกันเพลิงไหม้จะต้องมีการด าเนินการให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา รวมทั้งให้มี
การเตรียมความพร้อมในการจัดการกับการระงับเหตุพิบัติภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๔ ในการจัดการกับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น ให้มีการติดตั้งระบบดับเพลิงที่มีน้ าส าหรับ
ดับเพลิงในปริมาณท่ีมากพอตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการจัดการ RDF หลังจากท่ีท าการดับเพลิงแล้วเสร็จ 

 โดยหากประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบสิ่งผิดปกติต่าง ๆ เช่น มีควัน
หรือกลิ่นเหม็นไหม้ มีไอน้ าร้อนลอยตัวขึ้นมาจากชั้นขยะมากผิดปกติ ท่อระบายอากาศในแนวตั้งมีลักษณะโค้งงอ
เนื่องจากความร้อนในบ่อก าจัดขยะ หรือมีน้ ามันสีด าหรือสีน้ าตาลเข้มไหลออกมาจากบ่อก าจัดขยะ ให้แจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว และหากพบเหตุเพลิงไหม้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ให้ด าเนินการแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยทันที เพ่ือร่วมกันระงับ
เหตุ เพลิ ง ไหม้ ในพ้ืนที่  พร้อมทั้ งแจ้ งกรมควบคุมมลพิษ ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๑๖๕๐ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือหา
แนวทางและมาตรการในการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงที่
อาจได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวต่อไป 

 ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ให้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ก าหนดต าแหน่งของจุดที่เกิดเพลิงไหม้ โดยจะต้องมีแผนที่ละเอียดเพ่ือให้นักผจญเพลิง
สามารถใช้ในการวางแผนเพื่อดับไฟได้ 
 ๒. ตัดสินใจว่าสามารถดับไฟได้เองหรือไม่ หากไม่ ให้ท าการแจ้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้หน่วย
ดับเพลิงเข้ามาด าเนินการ ในกรณีที่ท้องถิ่นไม่สามารถดับเพลิงได้เอง ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกทันที พร้อมกับแจ้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคในพ้ืนที่ และกรมควบคุมมลพิษ (ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๕๐) 
โดยด่วน 
 ๓. ตัดระบบรวบรวมก๊าซทันที (ถ้ามี) โดยพนักงานประจ าสถานที่ก าจัดขยะ และเตรียมเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารองไว้ใช้งาน กรณีท่ีมีการตัดกระแสไฟฟ้า 
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 ๔. เตรียมเครื่องสูบน้ าที่เคลื่อนที่ได้ที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง โดยอาจสูบน้ าจากแหล่งน้ าใกล้เคียงหรือ
น้ าในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ๕. พิจารณาว่าเป็นการเกิดไฟแบบใด เช่น ไฟไหม้ที่ผิวหน้าขยะ หรือไฟไหม้ก้นบ่อ หรือเกิด
พร้อมกันทั้งสองบริเวณ และพิจารณาทางเลือกท่ีใช้ในการดับไฟ เช่น การใช้โฟมดับไฟ ดินส ารอง หรือน้ า หรือ
ท าแนวกันไฟ ตามลักษณะการเกิดเพลิงไหม้ และการให้เจ้าหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในกรณีที่มี
การลุกลามขนาดใหญ่ ให้ท าแนวกันไฟโดยก าจัดเชื้อเพลิงโดยการแยกขยะที่อาจเป็นเชื้อเพลิงให้ออกจาก
บริเวณเพลิงไหม้ รวมทั้งการใช้ดินกลบทับอย่างรวดเร็ว เพ่ือตัดออกซิเจน 
 ๖.  อาจให้มีการปรับพ้ืนที่กองขยะให้รถดับเพลิงหรือหน่วยดับเพลิงสามารถเข้าสู่พ้ืนที่ได้อย่าง
สะดวกในการดับเพลิง 
 ๗. ตรวจสอบมลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ก๊าซ เขม่าควัน และน้ าเสีย กรณีที่มีค่าเกินมาตรฐานที่
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้แจ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพ่ือหามาตรการป้องกัน หรืออพยพออกนอก
พ้ืนที่แล้วแต่กรณี จนกระท่ังสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ 
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รายชื่อสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ต้องมีการเฝ้าระมัดระวังอย่างเข้มงวด  
(มีขยะสะสม มากกว่า ๕๐,๐๐๐ ตัน ขึ้นไป) 

 
ล าดับที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด 

1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

2 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท สระบุรี 

3 เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น 

4 เทศบาลเมืองเลย เลย 

5 บริษัท ดับเบิลยูจีพีอี จ ากัด (เทศบาลต าบลท่าแลง) เพชรบุรี 

6 เทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี 

7 เทศบาลนครนครปฐม นครปฐม 

8 บริษัท ปลายวิว จ ากัด (เทศบาลต าบลแคราย) สมุทรสาคร 

9 บ่อขยะนายเกรียงศักดิ์  ตันหนึง  

(องค์การบริหารส่วนต าบลหนามแดง) 
ฉะเชิงเทรา 

10 เทศบาลต าบลล าแก่น พังงา 

11 เทศบาลต าบลคุระบุรี พังงา 

12 เทศบาลเมืองหล่มสัก เพชรบูรณ์ 

13 เทศบาลนครเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 

14 หจก.บางไทรรีไซเคิล จ ากัด  (เทศบาลต าบลบางไทร) พระนครศรีอยุธยา 

15 องค์การบริหารส่วนต าบลเพ ระยอง 

16 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาด่าน กระบี่ 

 



๕ 
 

รายช่ือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ต้องมีการเฝ้าระมัดระวังอย่างเข้มงวด 
(มักประสบเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา) 

 
ล าดับที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด 

1 เทศบาลต าบลเกาะคา ล าปาง 

2 เทศบาลเมืองปากช่อง นครราชสีมา 

3 เทศบาลต าบลด่านซ้าย เลย 

4 เทศบาลต าบลวัฒนานคร สระแก้ว 

5 เทศบาลเมืองอรัญประเทศ สระแก้ว 

 
  



๖ 
 

รายช่ือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ต้องมีการเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิด  
(มีขยะสะสมมากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ตัน) 

 
ล าดับที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด 

1 บริษัทบางปะอิน เวสต์ เมเนจเมนท์ จ ากัด  
(เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย) 

พระนครศรีอยุธยา 

2 บริษัท อุทัยคลีน เอเนอร์จี จ ากัด (เทศบาลต าบลอุทัย) พระนครศรีอยุธยา 

3 เทศบาลเมืองล าตาเสา พระนครศรีอยุธยา 

4 เทศบาลต าบลท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 

5 เทศบาลต าบลล านารายณ์ ลพบุรี 

6 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค ลพบุรี 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ลพบุรี 

8 เทศบาลต าบลเขาพระงาม ลพบุรี 

9 เทศบาลเมืองเขาสามยอด (ปิด) ลพบุรี 

10 เทศบาลต าบลท่าวุ้ง ลพบุรี 

11 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองขีดขิน สระบุรี 

12 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 

13 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม ปราจีนบุรี 

14 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 

15 บ่อขยะองค์การบริหารส่วนต าบลกบินทร์ หมู่ 6 ปราจีนบุรี 

16 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 

17 เทศบาลต าบลเมืองเก่า ปราจีนบุรี 

18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 

19 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 

20 เทศบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว 

21 เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา 

22 องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมบุรี สิงห์บุรี 

23 เทศบาลต าบลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี 

24 เทศบาลเมืองสองพ่ีน้อง (บ่อหลัก) สุพรรณบุรี 

25 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะค่าโมง สุพรรณบุรี 



๗ 
 

ล าดับที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด 

26 นายสถาพร มาทรัพย์ บริษัท ต.คิดดี โปรดักส์ จ ากัด  
(องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง 3) 

ปทุมธานี 

27 เทศบาลต าบลบรบือ มหาสารคาม 

28 เทศบาลต าบลวาปีปทุม มหาสารคาม 

29 เทศบาลเมืองชุมพร ชุมพร 

30 องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด ตรัง 

31 เทศบาลต าบลกุดสิม กาฬสินธุ์ 

32 บจ.ชวสิงห ์(องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิรุณ) ชลบุร ี

33 เทศบาลต าบลหัวกุญแจ ชลบุร ี

34 เทศบาลต าบลบ้านแหลม เพชรบุรี 

35 เทศบาลเมืองชะอ า เพชรบุรี 

36 เทศบาลเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 

37 เทศบาลต าบลรือเสาะ นราธิวาส 

38 เทศบาลเมืองท่าผา ราชบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๘ 
 

รายช่ือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ  
(มีขยะสะสมมากกว่า ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ตัน) 

 
ล าดับที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด 

1 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา 

2 บริษัท พันท้ายรีไซเคิล จ ากัด  

(องค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์) 
สมุทรสาคร 

3 เทศบาลต าบลห้วยพลู นครปฐม 

4 เทศบาลต าบลดอนยายหอม นครปฐม 

5 เทศบาลต าบลภาชี (ปิด 61) พระนครศรีอยุธยา 

6 เทศบาลต าบลบางนมโค พระนครศรีอยุธยา 

7 เทศบาลต าบลสามเมือง พระนครศรีอยุธยา 

8 เทศบาลต าบลบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 

9 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา พระนครศรีอยุธยา 

10 เทศบาลต าบลหนองบอน ตราด 

11 เทศบาลต าบลเมืองแกลง ระยอง 

12 เทศบาลต าบลหนองใหญ่ ชลบุร ี

13 เทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุร ี

14 องค์การบริหารส่วนต าบลแสมสาร ชลบุร ี

15 บจ.เวสท์ ทู เวลล์ (องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหียง)  
(นายก าพล แซ่ลี้) (ปิด 61) 

ชลบุร ี

16 องค์การบริหารส่วนต าบลปะเหลียน ตรัง 

17 เทศบาลต าบลย่านตาขาว ตรัง 

18 เทศบาลต าบลนาดี ปราจีนบุรี 

19 เทศบาลต าบลบ้านสร้าง ปราจีนบุรี 

20 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองก่ี ปราจีนบุรี 

21 เทศบาลต าบลกบินทร์ ปราจีนบุรี 

22 เทศบาลเมืองนครพนม นครพนม 

23 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น กาญจนบุรี 

24 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา กาญจนบุรี 

25 เทศบาลต าบลหวายเหนียว กาญจนบุรี 



๙ 
 

ล าดับที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด 

26 เทศบาลต าบลดีลัง ลพบุรี 

27 เทศบาลเมืองพรหมบุรี สิงห์บุรี 

28 เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย หนองบัวล าภู 

29 เทศบาลต าบลซับสมอทอด เพชรบูรณ์ 

30 เทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 

31 องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน่าง มหาสารคาม 

32 องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเดี่ยว สระบุรี 

33 เทศบาลต าบลหัวช้าง ร้อยเอ็ด 

34 เทศบาลต าบลตันหยงมัส นราธิวาส 

35 องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล นครนายก 

36 บ่อขยะบ.เซ็นทรัล เวสท์วอเทอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด  
(องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย)  

ราชบุรี 

37 นายกิจา (เทศบาลต าบลจรเข้สามพัน) สุพรรณบุรี 

 



เจ้าหน้าที่พบเหตุไฟไหม้

กรมควบคุมมลพิษ
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย  ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน   www.pcd.go.th

รายงานผู้บังคับบัญชา

ท้องถิ่นดับได้เอง

ผู้มีหน้าที่ต่างๆ ตามโครงสร้างองค์กร
เมื่อเกิดไฟไหม้ข้ันรุนแรง

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้ก าหนด

ขั้นตอนที่ 1
ก าหนดต าแหน่งของจุดที่เกิดไฟไหม้

ท าการบันทึกเหตุการณ์
เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น

ท าการดับไฟ
ด้วยตนเองทันที

2.1 ดับได้
(ไฟไหม้ระดับ 1)

ขั้นตอนที่ 2
ตัดสินใจดบัไฟด้วยตนเอง

2.2 ดับได้
(ไฟไหม้ระดับ 2-4)

2.2.1 ไฟไหม้
ระดับ 2

2.2.2 ไฟไหม้
ระดับ 3-4

ขั้นตอนที่ 3
ตัดระบบรวบรวมก๊าซทันที (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 4
เตรียมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง

ขั้นตอนที่ 5
เตรียมเครื่องสูบน  าแบบน  ามัน

ท้องถ่ินดับไฟ
ไม่ได้ประสาน

ขอรับการสนับสนุน
ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอก

ขั้นตอนที่ 8
ตรวจสอบการปล่อยมลพิษออกนอก
พื นที่ ทั งด้านคุณภาพอากาศ น  าเสีย

ขั้นตอนที่ 9
การแจ้งเตือนและอพยพโดยพิจารณา

จากระดับความรุนแรงของการเกิดไฟไหม้

ขั้นตอนที่ 10
ด าเนินการตามแผนบรรเทาทุกข์
และแผนฟื้นฟูสถานที่ก าจัด

ขั้นตอนที่ 11
บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ นและน าเสนอ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ

ขั้นตอนที่ 7
เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงพื นที่

โดยเฉพาะจุดที่เกิดไฟไหม้และการปรับระดับ
ความลาดชันของกองขยะมูลฝอย

6.2
การติดไฟระดับ
ลึกลงไปในก้นหลุม

6.1
การติดไฟบริเวณผิวหน้า

ไฟไหม้ระดับ 2 
• ใช้ดินกลบทับ
• การใช้น  าดับไฟ

ไฟไหม้ระดับ 3 และ 4
• ท าแนวกันไฟ 
• ใชโ้ฟมหรือใช้น  า
• ใช้ดินกลบทับ

ไฟไหม้ระดับ 2 , 3 และ 4
• ท าแนวกันไฟ
• การเปิดผิวหน้าบริเวณ

ที่เกิดไฟไหม้
• ใช้โฟมหรือใช้น  า
• ใช้ดินกลบทับ

ไฟไหม้ระดับ 2 , 3 และ 4
• ท าแนวกันไฟ
• ใชโ้ฟมหรือใช้น  า
• ใช้ดินกลบทับ

6.3
การติดไฟทั งในระดับผิวหน้า
และระดับลึกลงไปในก้นหลุม

ขั้นตอนที่ 6
พิจารณาว่าเป็นการเกิดไฟไหม้ประเภทใด

และแนวทางในการดับไฟ

ความร้อน

อากาศ

เชื้อเพลิง

กลไกการเกิดไฟ
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 ออกแบบหรือจัดการสถานที่เก็บกัก RDF ที่ไม่ให้เกิดการดูดซับความชื้น
ในสถานที่เกบ็กัก RDF ซึ่งจะก่อให้เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพ

 พิจารณาโครงสร้างของสถานที่เก็บกัก RDF โดยจะต้องออกแบบป้องกัน
ไม่ให้เกิดกระแสลมที่พัดขึน้จากด้านล่างขึ้นไปยังด้านบน และจะต้องสามารถ
เดินตรวจสอบในสถานที่ ได้ทุกจุดอย่างสะดวก

 มีการตรวจสอบอุณหภูมิและความเข้มข้นของก๊าซต่าง ๆ 
เช่น  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ก๊าซมีเทน  เป็นต้น

 หลีกเลี่ยงการเก็บกัก RDF ในระยะยาว กรณีที่จ าเป็นต้องเก็บกัก RDF 
ในระยะยาว ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชืน้อย่างเหมาะสม

 ห้ามก่อให้เกิดกิจกรรมใดๆ ที่เกิดประกายไฟในสถานที่ รวมทั้งห้ามสูบบุหรี่   
หรือติดตั้งหลอดไฟที่เกิดความร้อนสูง โดยเด็ดขาด

 ระบบป้องกันเพลิงไหม้จะต้องมีการด าเนินการให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา   รวมทั้ง
ให้มีการเตรียมพร้อมในการจัดการระงับเหตุภัยพิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง

 การจัดการกับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น ให้มีการติดตั้งระบบดับเพลิง
ที่มีน้ าส าหรับดับเพลิง ในปริมาณที่มากพอตลอดเวลา รวมทั้งต้องมี
การจัดการ RDF หลังจากที่ท าการดับเพลิงแล้วเสรจ็

 RDF ต้องไม่มีขยะอินทรีย์เจือปน
 RDF ต้องไม่เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพ
 RDF มีการควบคุมอุณหภูมิและความชืน้อย่างเหมาะสม
 มีการพิจารณาระดับการบดย่อยและขนาดของ RDF
 ควบคุมระดับแคลเซียมใน RDF เพื่อยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาการหมัก 

ซึ่งอาจก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนและความร้อน ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
เหตุเพลิงไหม้ได้

ที่มารูปภาพ
https://i1.wp.com/anngle.org/th/wp-content/uploads/2015/10/W6.jpg?resize=290%2C180&ssl=1
https://i2.wp.com/aeitfthai.org/wp-content/uploads/2017/05/20170509_pr01-5.jpg
http://white-skips.co.uk/images/shredding_waste.jpg

   1.) การป้องกนัโดยการควบคุมคุณภาพของ RDF ที่ผลิตได้

   2.) การจัดการกับสถานที่เก็บกัก RDF ซึ่งจะต้องมีการควบคุมปจัจัยต่างๆ

   3.) ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ในโรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF)


