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บทที่  3 
เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนั้นมีเทคนิคในการดําเนินการในหลายๆ ประการ ซึ่ง
เชื่อมโยงสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยแสดงไวในรูปที่ 3-1 หนา 20 

3.1   แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย 
 แหลงกําเนิดของขยะมูลฝอยเกิดข้ึนจากกิจกรรมตางๆ ในครัวเรือนและสถานประกอบการ
ตางๆ ในชุมชน  โดยเปนขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดจากสถานที่ท้ิงขยะตางๆ  เชน  
 3.1.1 ขยะที่มาจากแหลง ชุมชนหรืออาคาร บานเรือน ขยะจากรานอาหาร วัสดุท่ีใชหีบหอ  
 3.1.2 ขยะที่มาจากการทําความสะอาดทางเทา ท่ีสาธารณะ หรือ  ตลาด  
 3.1.3 ขยะที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ แหลงพาณิชย ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับขยะใน
ขอ 3.1.1  และ 3.1.2 

3.2   ประเภทของขยะมูลฝอย 
 ขยะมูลฝอยสามารถแบงออกไดหลายประเภทตามเกณฑท่ีใชแบง เชน ขยะเปยกกับขยะแหง 
หรือขยะที่สามารถนํากลับมาใชไดอีกกับขยะที่ตองกําจัด เปนตน ในที่นี้ขอแบงประเภทขยะออกเปน 4  
ประเภท ดังนี้ 
 3.2.1 ขยะทั่วไป   (General Waste) 
  เปนขยะจากสํานักงาน ถนนหนทาง  การกอสราง ไดแก กระดาษ เศษไม กิ่งไม ฟาง
ขาว แกว  กระเบื้อง ยาง เศษอิฐ กรวด ทราย ถุงพลาสติก เศษปูน อิฐหัก หิน ทราย  ขยะประเภทนี้ไมเกิด
การยอยสลายและเนาเหม็น การกําจัดขยะทั่วไปควรคัดแยกขยะที่สามารถนํามาใชใหมไดกอนการกําจัด 
 3.2.2 ขยะอินทรีย  (Organic Waste) 
  เปนขยะจากครัวเรือน ภัตตาคาร โรงอาหาร ตลาดสด และการเกษตรกรรม ไดแก เศษ
อาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม ซากสัตว มูลสัตว ขยะประเภทนี้จะเปนพวกที่ยอยสลายและเนาเปอยได
งาย เพราะวาเปนสารประกอบอินทรียท่ีมีความชื้นคอนขางสูง ประกอบกับขยะประเภทนี้  มีกลิ่นเหม็น        
การกําจัดขยะประเภทนี้ควรพิจารณาความเปนไปไดในการหมักทําปุยกอน 
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 3.2.3 ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) 
  เปนเศษวัสดุท่ีเกิดจากการผลิตหรือข้ันตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  อาจเปน
สารอินทรียท่ีเนาเปอยซึ่งข้ึนอยูกับชนิดของอุตสาหกรรม  ซากยานพาหนะที่หมดสภาพการใชงานหรือ
ใชงานไมไดแลว รวมท้ังช้ินสวนประกอบของยานพาหนะดวย เชน ยาง แบตเตอรี่ เปนตน ในการกําจัด
ควรพิจารณาการแยกชิ้นสวนที่ยังสามารถนํากลับมาใชได 
 3.2.4 ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย (Hazardous Waste)   
  เปนขยะจากสถานพยาบาลหรืออื่นๆ ซึ่งตองใชกรรมวิธีในการทําลายเปนพิเศษ ไดแก 
วัสดุท่ีผานการใชในโรงพยาบาล แบตเตอรี่ กระปองสี พลาสติก ฟลมถายรูป ถานไฟฉาย เปนตน การ
กําจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลจะทําลายโดยการเผาในเตาเผา สวนขยะอันตรายอื่นๆ ตองดําเนินการ
อยางระมัดระวัง 

3.3   การจัดทําฐานขอมูลเพื่อการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 การวางแผนจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีมีประสิทธิภาพ ขอสําคัญประการหนึ่งท่ีจะ
นําไปสูกระบวนการตัดสินใจคือ ขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจําเปนตองมีการรวบรวม
และจัดเก็บขอมูลท่ีสามารถเรียกใชงานไดอยางรวดเร็ว คลองตัว และมีการจัดเก็บอยูในระบบเดียวกัน 
งายตอการสืบคนขอมูล สําหรับขั้นตอนในการจัดทําและจัดเก็บขอมูลเพื่อการวางแผนมีดังนี้ 
 3.3.1 ข้ันตอนการรวบรวมขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมด โดยขอมูลท่ีควรรวบรวม  และจัดเก็บไว
ประกอบดวยขอมูลตางๆดังนี้ 
  (1) ขอมูลประชากร ท้ังประชากรตามทะเบียนราษฎรและประชากรแฝง 
  (2) ขอมูลการใชประโยชนท่ีดินในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (3) ขอมูลปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในแตละวัน 
  (4) ขอมูลองคประกอบของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน เชน รอยละของขยะอินทรีย แกว  
พลาสติก  กระดาษ หรือขยะอันตรายอื่นๆ เปนตน 
  (5) ขอมูลการจัดเก็บ รวบรวมขยะมูลฝอย  เชน  จํานวนถังรองรับขยะมูลฝอย การ
กระจายของถังตามเขตชุมชนตางๆ  จํานวนพนักงานเก็บขน  เสนทางการเก็บขน จํานวนรถเก็บขนขยะ
มูลฝอย   ความพอเพียงในการจัดเก็บในปจจุบัน  
  (6) ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน เชน ขนาดพื้นที่ ท่ีตั้ง การจัดการ
สิ่งแวดลอมโดยรอบ 
  (7) จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของทองถิ่น 
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 3.3.2 การนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาจัดหมวดหมูใหชัดเจน โดยการปอนขอมูลเพื่อจัดเก็บใน
ระบบคอมพิวเตอร หรือพัฒนาเปนระบบขอมูลสารสนเทศ (Management Information System: MIS) ท่ี
เรียกใชงานไดงาย 
 3.3.3 การออกแบบฟอรม สําหรับการบันทึกขอมูลรายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือรายป  
ใหกับฝายท่ีเกี่ยวของไดกรอกขอมูลในแบบฟอรมเพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลไวเปนฐานขอมูลในการ
วางแผนของผูบริหาร   การกรอกแบบฟอรมขอมูลนี้จะไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพที่
สามารถนํามาวิเคราะหและวางแผนตอไป 
 3.3.4 ขอมูลท่ีรวบรวมและจัดเก็บไว ควรมีการพัฒนาใหทันสมัยตลอดเวลา โดยเฉพาะขอมูล
ท่ีเกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ควรบันทึกทุกวัน เพื่อท่ีจะไดทราบปริมาณขยะมูลฝอยท่ีผลิตได
ในแตละวัน ซึ่งขอมูลอาจแตกตางไปตามสภาพของฤดูกาล เชน ถาเปนฤดูท่ีมีผลไมมาก ประเภทของขยะ
มูลฝอยก็อาจเปนพวกขยะอินทรีย ท่ียอยสลายงายมากกวามูลฝอยประเภทอื่นๆ เปนตน 
 3.3.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมอบหมายหนาท่ีในการรวบรวมขอมูล หรือบันทึก
ขอมูลใหกับเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเฉพาะในการดําเนินงาน ซึ่งโดยมากอาจมอบหมายใหเจาหนาท่ี
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหรือกองชาง ท้ังนี้อยูท่ีโครงสรางการบริหารงานขององคกรนั้นๆ  
เจาหนาท่ีเหลานี้ควรไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ (Information 
Data Based) รวมท้ังตองมีความชํานาญในการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
 3.3.6 การนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาใชในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจนั้น เปนขั้นตอน
สุดทายท่ีผูบริหารทองถิ่นควรเรียกขอมูลมาประกอบในการตัดสินใจวางแผนงานดานการจัดการขยะมูลฝอย 
เชน ความตองการของจํานวนถังรองรับขยะมูลฝอยควรเปนเทาใดในแตละป  ขีดความสามารถในการ
รองรับไดของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน หรือแมกระทั่งเรื่องของการพัฒนาจํานวนพนักงานที่
จะมาทําหนาท่ีในการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3.4   การลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 
 การลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยสามารถทําได ดังนี้ 
 3.4.1 การลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย (Reduce) ทําไดโดย 

(1) ใชสินคาชนิดเติม เชน ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาทําความสะอาด และ
ถานไฟฉายชนิดชารจใหม 

(2) เลือกใชสินคาท่ีมีคุณภาพ มีหอบรรจุภัณฑนอย อายุการใชงานยาวนานและตัว
สินคาไมเปนพิษ 
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(3) การใชภาชนะแทนบรรจุภัณฑ เชน ปนโต จานและกลองใสอาหารแทนการใช
ถุงพลาสติก  

(4) ลดการใชวัสดุยอยสลายยาก เชน โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก  
(5) ลดการใชสินคาฟุมเฟอย เชน การใชผาเช็ดหนาแทนการใชกระดาษทิชชู  

 3.4.2 การลดปริมาณขยะโดยการใชซํ้า (Reuse) โดยการใชวัสดุสิ่งของตางๆใหคุมคาท่ีสุด 
ไดแก  

(1) การใชกระดาษทั้ง 2 หนา 
(2) การนําบรรจุภัณฑมาใชซ้ํา เชน การนํากลอง ถุงมาใชประโยชนซ้ําหลายครั้ง  
(3) ขวดน้ําดื่มท่ีหมดแลวนํามาใชใสน้ําดื่ม การนําขวดแกวมาทําเปนแจกันดอกไม 

เปนตน 
 3.4.3 การลดปริมาณขยะโดยการรีไซเคิล (Recycle) โดยการนําวัสดุท่ียังสามารถนํากลับมา
ใชใหม นํามาแปรรูปใชใหมโดยกรรมวิธีตางๆ โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยแตละประเภท ท้ังท่ีบาน 
โรงเรียนและสํานักงาน เพื่อนําเขาสูกระบวนการรีไซเคิล โดยการนําวัสดุรีไซเคิลไปขายหรือนําไป
บริจาคนําเขาธนาคารขยะรีไซเคิล เปนตน  

3.5   การคัดแยกขยะมูลฝอย 
 3.5.1 ประเภทของขยะมูลฝอย มี 4 ประเภท คือ  
  (1) ขยะทั่วไป เปนขยะที่ยอยสลายยากและไมคุมคาในการนําไปรีไซเคิล เชน ซอง
บะหมี่สําเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติกเปอนอาหาร ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมดมีอยู
ประมาณรอยละ 3 
  (2) ขยะยอยสลายได เชน เศษผัก เศษอาหารและเปลือกผลไม สามารถนําไปหมักทํา
ปุยได   ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมดมีอยูประมาณรอยละ 46 
  (3) ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนําไปขายได เชน แกว  กระดาษ พลาสติก โลหะ 
อโลหะ  ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมดมีอยูประมาณรอยละ  42 
  (4) ขยะอันตราย เชน ขยะติดเชื้อ  ขยะพิษ 
 3.5.2 ขอกําหนดในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดานการจัดการขยะมูลฝอยควรสงเสริมให
ประชาชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบดําเนินการคัดแยก  โดยมีขอกําหนดดังตอไปนี้  
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(1) คัดแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมไดหรือขยะรีไซเคิลออกจาก
ขยะยอยสลาย   ขยะอันตรายและขยะทั่วไป 

(2) จัดเก็บขยะที่ทําการคัดแยกแลวในบานเรือนไวในถุงหรือถังรองรับขยะแบบแยก
ประเภทที่หนวยราชการจัดเตรียมไว 

(3) จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวก      
มีแสงสวางเพียงพอ ไมกีดขวางทางเดิน อยูหางจากสถานที่ประกอบอาหารที่รับประทานอาหาร แหลงน้ําดื่ม  

(4) ใหจัดเก็บขยะอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารท่ีไมทราบแนชัด เปนสัดสวนแยก
ตางหากจากขยะอื่นๆ   เพื่อปองกันการแพรกระจายของสารพิษ หรือการระเบิด แลวใหนําไปรวบรวมไว
ในภาชนะหรือสถานที่รวบรวมขยะอันตรายของชุมชน 

(5) หามจัดเก็บขยะอันตรายไวรวมกัน โดยใหแยกเก็บเปนประเภทๆ หากเปน
ของเหลวใหใสถังหรือภาชนะบรรจุท่ีมิดชิดและไมรั่วไหล หากเปนของแข็งหรือกึ่งของแข็งใหเก็บใสถัง
หรือภาชนะที่แข็งแรง  

(6) หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะที่ทําการคัดแยกแลวและมีคุณสมบัติท่ีเหมาะแกการ
เพาะพันธุของพาหะนําโรค  หรือท่ีอาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษไวเปนเวลานาน 

(7) หากมีการใชน้ําทําความสะอาดวัสดุคัดแยกแลวหรือวัสดุเหลือใชท่ีมีไขมัน หรือ
ตะกอนน้ํามันปนเปอน จะตองระบายน้ําเสียนั้นผานตะแกรงและบอดักไขมันกอนระบายสูทอน้ํา
สาธารณะ 

(8) หามเผา หลอม สกัดหรือดําเนินกิจกรรมอื่นใด เพื่อการคัดแยก การสกัดโลหะมี
คาหรือการทําลายขยะในบริเวณที่พักอาศัย  หรือพื้นที่ท่ีไมมีระบบปองกันและควบคุมของเสียท่ีจะ
เกิดข้ึน  

3.6   การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการจัดการขยะในชุมชน จะตอง
จัดเตรียมภาชนะ และรถสําหรับเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  ตามขอกําหนดดังตอไปนี้  
 3.6.1 ภาชนะสําหรับรองรับขยะมูลฝอย  
  (1) จัดวางภาชนะรองรับขยะในบริเวณพื้นที่ท่ีมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน 
เชน  ตลาด ท่ีพักอาศัย สถาบันการศึกษา ชุมชน อุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ตามขอกําหนดอยางใดอยางหนึ่ง  
ดังตอไปนี้ 
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• จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในอัตราไมนอยกวา 500 ลิตร 
ตอ  50 – 80 หลังคาเรือน  หรือตอประชากร  350 คน  หรือตามความ
เหมาะสมของชุมชน 

• จัดใหมีภาชนะหรือสถานที่ท่ีใชสําหรับเก็บกักขยะแบบแยกประเภท ณ จุด
รวบรวมขยะ (Station) ของชุมชนเพื่อรอการเก็บขนไปกําจัดหรือ
ดําเนินการอยางอื่น โดยใหมีความจุไมนอยกวา 3 เทาของปริมาณขยะที่
เกิดข้ึนในแตละวันหรือตามความเหมาะสมของสถานที่ 

  (2) การจัดหาภาชนะรองรับขยะ หรือสถานที่เก็บกักขยะรวมในชุมชน จะตอง
พิจารณาตามลักษณะของขยะที่จะทําการคัดแยก เชน จัดหาภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะยอยสลายและ
ขยะรีไซเคิล หรือขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย และขยะทั่วไป หรือขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย  ขยะทั่วไป 
และขยะอันตราย 
  (3) สถานที่ท่ีใชสําหรับเก็บกักขยะรวมในชุมชนจะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

• ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ 
• พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม 
• ตองมีการปองกันกลิ่น น้ําฝน และสัตวคุยเขี่ยหรือพาหะนําโรค 
• มีความสะดวกในการทําความสะอาดและรวบรวมน้ําเสียท่ีเกิดจากขยะเพื่อ

นําไปบําบัด 
• ตองมีระบบระบายและถายเทอากาศที่ดี และปองกันน้ําเขาสูสถานที่เก็บกัก 
• ตั้งอยูหางจาก แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค สถานที่ประกอบอาหาร  

สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณที่เลี้ยงเด็กออน หรือสนามเด็กเลนตาม
ขอกําหนดของทองถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

• ตั้งอยูในบริเวณที่สาธารณชนเขาถึงไดงาย และรถเก็บขนขยะสามารถเขา
ไปดําเนินการขนถายไดสะดวก 

• มีเครื่องปดกั้นใหพนจากสายตาสาธารณชนและมีรั้วรอบขอบชิด 
• มีเครื่องหมายแสดงวาเปนสถานที่เก็บกักขยะ ปายแสดงแผนการเก็บขน 

และแผนฉุกเฉินสําหรับชวงเวลาที่ความจุของสถานที่ไมเพียงพอเนื่องจาก
ความลาชาในการขนสงขยะไปจัดการ 
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  (4) ภาชนะรองรับขยะ หรือสถานที่เก็บกักขยะรวมในชุมชน จะตองตั้งอยูในที่ท่ีไมมี
สิ่งกีดขวางทางจราจร และการสัญจรของประชาชน 
  (5) ขยะจะตองถูกเก็บรวบรวมไวในภาชนะรองรับแบบแยกประเภทตามที่ไดระบุไว
บนภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะซึ่งไดจัดเตรียมไวสําหรับชุมชนนั้น 
 3.6.2 ผูคัดแยกขยะมูลฝอย 
  (1) หามบุคคลใดดําเนินการคัดแยกขยะเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยในภาชนะ
รองรับขยะหรือสถานที่เก็บกักขยะรวมของชุมชน เวนแต 

• บุคคลดังกลาวไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ
ในชุมชน 

• บริเวณหรือสถานที่เก็บกักขยะดังกลาวไดจัดไวเปนพื้นที่เฉพาะสําหรับให
มีการคัดแยกได 

• กรณีอื่นๆ ตามที่หนวยงานสวนทองถิ่นกําหนด 
  (2) บุคคลใดที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูคัดแยกขยะในภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะ
ในชุมชน  จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 

• ควบคุมมิใหมีการหกหลน ปลิวฟุงของขยะและการรั่วไหลของน้ําชะขยะ
ในขณะดําเนินการคัดแยก 

• จัดเก็บขยะและภาชนะรองรับใหอยูในสภาพเดิมหลังจากคัดแยกแลวเสร็จ 
• ของมีคม เชน เศษแกว หรือเข็มฉีดยา จะตองคัดแยกออกจากขยะอื่นๆ และ

ใสถุงมือท่ีมีความหนาเพียงพอ เพื่อปองกันการเกิดบาดแผลในขณะทําการ
คัดแยก 

• หามทําการคัดแยกวัตถุตองสงสัยหรือภาชนะบรรจุวัสดุท่ีไมทราบแนชัด 
หากพบเห็น ใหรีบแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตรวจสอบตอไป 

• หามเผา หลอม สกัดหรือดําเนินกิจกรรมอื่นใด เพื่อการคัดแยก การสกัด
โลหะมีคาหรือทําลายขยะในบริเวณพื้นที่ท่ีไมมีระบบปองกันและควบคุม
ของเสียท่ีจะเกิดข้ึน 

• ไมคัดแยกขยะในขณะที่รางกายมีบาดแผล หรือเจ็บปวย 
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• ในขณะดําเนินการคัดแยกขยะจะตองสวมเสื้อผาใหรัดกุมและสวมใส
อุปกรณปองกันตนเอง เชน ถุงมือ ผาปดจมูก แวนตา หมวกคลุมผม และ
รองเทาบูท 

• เมื่อคัดแยกขยะแลวเสร็จใหทําความสะอาดรางกายโดยการอาบน้ําฟอกสบู
ทุกครั้ง 

• ควรทําความสะอาดเสื้อผาหรืออุปกรณปองกันตางๆ ภายหลังเลิกใชงานใน
แตละครั้งและใหทําความสะอาดแยกตางหากจากชุดอื่นๆ  

• ควรรับประทานอาหารและดื่มน้ําท่ีสะอาด รวมท้ังลางมือกอนรับประทาน
อาหารทุกครั้ง 

• ควรมีการตรวจสุขภาพประจําป เชน ตรวจเลือด ตับ ไต และปอด และฉีด
วัคซีนปองกันโรค เชน บาดทะยัก ไทฟอยดและอื่นๆ 

 3.6.3 จํานวนรถเก็บรวบรวมขยะ 
  จัดหารถเก็บรวบรวมขยะและพนักงานประจํารถใหเพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดข้ึน
ตามเกณฑตอไปนี้ 
  (1) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะ 1 คัน ประเภทธรรมดาเปดขาง ขนาด 4 ลบ.ม.     
(5 ลบ.หลา) ตอประชากร 2,000 คน หรือ 
  (2) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะ 1 คัน ประเภทธรรมดาเปดขาง ขนาด 10 ลบ.ม.   
(13 ลบ.หลา) ตอประชากร 5,000 คน หรือ 
  (3) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะ 1 คัน ประเภทธรรมดาเปดขาง ขนาด 12 ลบ.ม.  
(15 ลบ.หลา) ตอประชากร 6,000 คน หรือ 
  (4) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะแบบอัดทายขนาดความจุ 8 ลบ.ม. (10 ลบ.หลา)     
1 คัน ตอประชากร 12,000 คน หรือ 
  (5) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะแบบอัดทายขนาดความจุ 10 ลบ.ม. (13 ลบ.หลา)   
1 คัน ตอประชากร 15,000 คน 
 3.6.4 การดําเนินการจัดเก็บ 

(1) จัดเก็บขยะใหหมดทุกวันหรือใหมีปริมาณขยะตกคางนอยท่ีสุด เพื่อปองกัน
ปญหาเรื่องกลิ่น  ทัศนียภาพและพาหะนําโรค 
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(2) จัดเก็บขยะแยกตามประเภท/ชนิดของขยะที่ไดคัดแยกไว เชน การจัดเก็บขยะ      
รีไซเคิล แยกตางหากจากขยะยอยสลาย ขยะทั่วไปและขยะอันตราย 

(3) จัดเก็บขยะอันตรายแยกตางหากจากขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลายและขยะทั่วไป 
(4) จัดใหมีวันเก็บรวบรวมพิเศษสําหรับขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายอยางนอย

สัปดาหละ 1  ครั้ง และหามใชรถเก็บรวบรวมที่มีระบบอัดขยะเก็บรวบรวมขยะอันตราย 
(5) ควบคุมมิใหเกิดการฟุงกระจายของขยะและการหกรั่วของน้ําชะขยะในขณะ

จัดเก็บรวบรวม 
(6) หามมิใหระบายน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางหรือทําความสะอาดภาชนะ และสถานที่

เก็บกักขยะลงสูแมน้ํา แองน้ํา ลําน้ํา คลองระบายน้ํา แหลงน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาติอื่นๆ โดย
ปราศจากการบําบัดจนไดคาตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

(7) จัดเก็บขยะติดเชื้อตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
(8) จัดการขยะอันตรายตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด 

 3.6.5 เสนทางการจัดเก็บ 
(1) กําหนดเสนทางใหจุดสุดทายของการเก็บขยะ อยูใกลสถานีขนถายขยะ หรือพื้นที่

กําจัดขยะมากที่สุด สวนเสนทางการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลควรใหจุดสุดทายของการเก็บรวบรวมอยู
ใกลโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะมากที่สุด  

(2) ถาบริเวณใดมีการจราจรติดขัดมากๆ ใหหลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวมในเวลานั้น 
โดยดําเนินการในเวลาที่มีการจราจรนอยท่ีสุด 

(3) ควรเก็บรวบรวมขยะ ในบริเวณที่มีปริมาณมากที่สุดกอนในชวงวันที่ทําการเก็บ
ขนขยะ 

(4) ในกรณีท่ีพบวามีพื้นที่ ท่ีมีขยะปริมาณนอย และมีจุดเก็บรวบรวมอยูกระจัด
กระจาย ใหทําการเก็บรวบรวมในบริเวณพื้นที่ดังกลาวเปนที่สุดทายแตเก็บใหหมดในวันเดียวกัน 
 3.6.6 การปองกันอันตรายสําหรับพนักงานเก็บขน 

(1) จัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอสําหรับพนักงานเก็บรวบรวม
ขยะ เชน  ถุงมือ  รองเทา ผาปดจมูก เปนตน รวมท้ังกําชับใหพนักงานแตงกายใหถูกสุขลักษณะโดยใช
อุปกรณ ปองกันอันตรายที่จัดเตรียมให ไดแก การสวมเสื้อผาท่ีรัดกุม ใสถุงมือใหมิดชิด สวมรองเทาหุมสน 
และใชผาปดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

(2) ตรวจสุขภาพพนักงานเก็บรวบรวมขยะเปนประจําทุกปดูแลรักษาอุปกรณและรถ
เก็บรวบรวมขยะใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา 
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3.7   การเก็บขนขยะมูลฝอย 
 การขนสง หรือเคลื่อนยายขยะควรจะปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 
 3.7.1 ควบคุมดูแลมิใหมีการบรรทุกขยะเกินพิกัดน้ําหนักที่กําหนดไว สําหรับรถเก็บรวบรวม
ขยะนั้นๆ  
 3.7.2 ปฏิบัติตามขอจํากัดน้ําหนัก และระเบียบวิธีการขนสงวัสดุบนถนนสาธารณะซึ่ง
กําหนด โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 3.7.3 ขยะจะตองถูกขนสงในภาชนะบรรจุหรือตูท่ีปดของยานพาหนะขนสง อาทิ การปดฝา
ดานขาง และดานทายของรถยนตเก็บขนขยะแบบเปดขางเททายในระหวางการขนสง 
 3.7.4 ควบคุมการรั่วไหลของน้ําชะขยะ ระหวางการขนสงโดยการจัดใหมีถังรองรับน้ําชะ
ขยะ (Holding tank)  
 3.7.5 ควบคุมการหกหลน ปลิวฟุงของขยะออกนอกยานพาหนะขนสงโดยจัดใหมีผาใบหรือ
ตาขายปกคลุมขยะในระหวางการขนสง 
 3.7.6 ขนสงขยะรีไซเคิลแยกตางหากจากขยะยอยสลาย ขยะทั่วไปและขยะอันตราย 
 3.7.7 ขยะอันตรายจะตองขนสงแยกตางหากจากขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย และขยะทั่วไป 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบขอกําหนดของการขนสงวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตรายหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
 3.7.8 จํากัดความเร็วของรถในชวงท่ีวิ่งผานชุมชนบริเวณทางรวมหรือทางแยกใหมีความเร็ว
ไมเกิน 40 กิโลเมตรตอช่ัวโมง เพื่อปองกันปญหาดานการฟุงกระจายของฝุนละอองและอุบัติเหตุ 
 3.7.9 พนักงานขับรถ จะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจร
อยางเครงครัด 
 3.7.10 หามมิใหระบายน้ําชะขยะ และน้ําเสียท่ีเกิดจากการลาง  หรือทําความสะอาดรถยนต
เก็บขนขยะลงสูแมน้ํา แหลงน้ํา ลําน้ํา คลองระบายน้ํา แหลงน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาติอื่นๆ 
โดยปราศจากการบําบัดจนไดคาตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ติดตั้งปาย
หรือเครื่องหมายแสดงทางเขาสถานที่กําจัดขยะใหชัดเจน  เพื่อปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
ประชาชนที่สัญจรผานไปมา 
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3.8   สถานที่กําจัดขยะ 
 3.8.1 เกณฑการคัดเลือกพ้ืนที่สถานีขนถายขยะมูลฝอย และสถานที่นําวัสดุกลับคืน 

(1) ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับ
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 

(2) ตั้งอยูหางจากแนวเขตโบราณสถาน ตาม พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ. 2504   ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร 

(3) ควรตั้งอยูหางจากชุมชนหลักไมนอยกวา 1 กิโลเมตร ตามขอกําหนดกรมควบคุม
มลพิษ 
 3.8.2 เกณฑการคัดเลือกพ้ืนที่ของสถานที่กําจัดโดยเตาเผา และสถานที่หมักทําปุย 

(1) ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับ
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 

(2) ตั้งอยูหางจากแนวเขตโบราณสถาน ตาม พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504  ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร 

(3) ควรต้ังอยูหางจากชุมชนหลัก  ไมนอยกวา 2 กิโลเมตร ตามขอกําหนดกรม
ควบคุมมลพิษ 

(4) ท่ีตั้งของสถานที่กําจัดโดยเตาเผาควรเปนที่โลง ไมอยูในที่อับลม 
 3.8.3 เกณฑการคัดเลือกพ้ืนที่ของสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย 

(1) ไมตั้งอยูในพื้นท่ีลุมน้ําช้ันที่ 1 และชั้นที่ 2   ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับ
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 

(2) ตั้งอยูหางจากแนวเขตโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ. 2504 ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร 

(3) ตั้งอยูหางจากแนวเขตสนามบินไมนอยกวา 5 กิโลเมตร 
(4) ควรตั้งอยูหางจากบอน้ําดื่ม หรือโรงผลิตน้ําประปาในปจจุบันไมนอยกวา 700 เมตร 
(5) ควรตั้งอยูหางจากแหลงน้ําธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้นมา รวมท้ังพื้นที่ชุมน้ํา 

(Wetland)  ไมนอยกวา 300 เมตร 
(6) เปนพื้นที่ซึ่งสภาพธรณีวิทยา หรือลักษณะใตพื้นดินมั่นคงแข็งแรงพอที่จะรองรับ

ขยะมูลฝอย 
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(7) ควรเปนพื้นที่ดอน ในกรณีเปนพื้นที่ลุมท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลันหรือน้ําปา
ไหลหลากจะตองมีมาตรการปองกันแกไข 

(8) ควรเปนพื้นที่ซึ่งระดับน้ําใตดินอยูลึก ในกรณีท่ีระดับน้ําใตดินอยูสูงจะตองมี
มาตรการปองกันแกไข 

(9) ควรเปนพื้นที่ตอเนื่องผืนเดียวและมีขนาดเพียงพอ สามารถใชงานฝงกลบไดไม
นอยกวา  20  ป 

3.9   การคัดแยกขยะในสถานที่กําจัดขยะ 
 การจัดใหมีการคัดแยกขยะในบริเวณสถานที่กําจัดขยะควรปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 3.9.1 จัดเตรียมบริเวณพื้นที่คัดแยกขยะไวเฉพาะแยกตางหากจากพื้นที่ท่ีตองใชสําหรับการ
กําจัดขยะหรือพ้ืนที่ท่ีติดตั้งอุปกรณสําหรับกําจัดขยะ 
 3.9.2 บริเวณพื้นที่ดําเนินการคัดแยกขยะจะตองมีลักษณะอยางนอย ดังตอไปนี้ 

(1) สามารถรองรับขยะที่จะนําเขามาคัดแยกหรือกําจัดไดไมนอยกวา 1 เทาของ
ปริมาณขยะที่สถานที่จัดการขยะนั้นสามารถรองรับไดสูงสุดตอวัน 

(2) มีระบบปองกันน้ําฝน และน้ําทา เพื่อปองกันน้ําฝนสัมผัสกับขยะ 
(3) มีระบบปองกันสัตวคุยเขี่ย และพาหะนําโรค 
(4) มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี 
(5) จัดใหมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
 3.9.3 บริเวณพื้นที่สําหรับเก็บรวบรวมวัสดุท่ีนํากลับคืนจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) มีขนาดความจุไมนอยกวา 1 เทาของปริมาณวัสดุท่ีคัดแยกไดสูงสุดตอวัน 
(2) แบงเปนสัดสวนที่ชัดเจนตามหมวดหมูหรือประเภทของขยะที่ไดคัดแยกไวและท่ี

จะนําไปเก็บกัก 
(3) บริเวณที่เก็บกักขยะอันตรายจะตองแยกตางหากจากพื้นที่สําหรับเก็บรวบรวม

วัสดุ ท่ีสามารถใชประโยชนประเภทอื่นๆ  
(4) มีระบบระบายอากาศและระบบปองกันอัคคีภัย ตามขอกําหนดของกฎหมายที่

เกี่ยวของ 
(5) มีระบบปองกันน้ําฝน  กลิ่น แมลง  พาหะนําโรคและเหตุรําคาญอื่นๆ ตาม

ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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 3.9.4 จัดใหมีการฝกอบรมผูท่ีจะคัดแยกขยะภายในบริเวณสถานที่จัดการขยะทั้งในดานความ
ปลอดภัยในการดําเนินงานและการคัดแยกขยะอยางถูกสุขลักษณะ 

3.10   ระบบการกําจัดขยะมูลฝอย 
 3.10.1 การหมักทําปุย 
  (1) ขอกําหนดทั่วไป 
   การดําเนินการสถานที่หมักทําปุย จะตองจัดเตรียมรายละเอียดขอมูลดังตอไปนี้ 

• แผนท่ีหรือภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้ง และอาณาเขตของสถานที่หมักทําปุย 
การใชท่ีดินโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม 

• แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานของสถานที่หมักทําปุย แหลงกําเนิด 
องคประกอบ ปริมาณขยะที่จะรับเขามาหมักทําปุย สารเติมแตงท่ีใช  
รวมท้ังการคาดการณปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต 

• กระบวนการหมักและกําลังการผลิตท่ีออกแบบไว เครื่องจักรและอุปกรณท่ี
ใชงาน ระยะเวลาที่ใชในการหมัก การคัดแยกวัสดุและการแปรสภาพกอน
การหมัก 

• จํานวนวันและชั่วโมงปฏิบัติงาน  จํานวนบุคลากรทั้งหมด  การจัดการวัสดุ
ท่ีคัดแยกออกหรือสิ่งตกคาง  เพื่อนําไปกําจัดตอไป  ปริมาณปุยหรือ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ท่ีผลิตได  ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงคุณภาพปุยหมัก
และการใชประโยชน 

  (2) ขอกําหนดที่ต้ัง 
• ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ

กับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 
• ตั้งอยูหางจากแนวเขตโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 2504 ไมนอยกวา          
1 กิโลเมตร 

• ควรตั้งอยูหางจากชุมชนหลักไมนอยกวา 2 กิโลเมตร และควรตั้งอยูในที่
โลงแจง และไมอยูในที่ท่ีมีน้ําทวมถึง 
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• ควรตั้งอยูหางจากบอน้ําดื่ม แหลงน้ําธรรมชาติหรือท่ีมนุษยสรางขึ้น พื้นที่
ชุมน้ํา (Wetland) และโรงผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 500 เมตร หรือตามที่
สวนราชการ  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนด 

  (3) ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน 
• กําหนดบุคลากรปฏิบัติงานในระหวางชั่วโมงทํางาน ติดประกาศชั่วโมง

ปฏิบัติงานที่ประตูทางเขาเพื่อใหสาธารณชนไดทราบโดยทั่วกัน 
• จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา มาตรการความปลอดภัย

ในระหวางการปฏิบัติงาน 
• จัดเตรียมการตรวจสอบ และจัดการมิใหมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย

หรือของเสียอันตรายปะปนกับขยะอินทรียท่ีจะนําไปหมักทําปุย 
• บันทึกปริมาณขยะรายวันจากแหลงกําเนิดตางๆ ท่ีรับเขามา ปริมาณและ

ประเภทวัสดุท่ีคัดแยกออกหรือสิ่งตกคาง 
• ตองจัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉินเพื่อแกไขปญหากรณี

เครื่องจักรอุปกรณเกิดขัดของ หรือเกิดความลาชาดวยสาเหตุอื่นใดใน
ระหวางปฏิบัติงาน 

• ตองควบคุมเศษขยะ กลิ่น แมลง ฝุนละออง และพาหะนําโรค เพื่อปองกัน
ปญหารบกวนดานสุขอนามัย และสภาพที่ไมนาดู 

• คัดแยกและเก็บรวบรวมเศษวัสดุท่ีไมยอยสลายจากการหมัก หรือสิ่งตกคาง
อื่นๆ จากกองปุยหมัก แลวนําไปจัดการดวยวิธีการท่ีเหมาะสมที่ไม
กอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม 

• สุมตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพของปุยหมักหรือผลิตภัณฑท่ีไดจากการ
หมักปุย เชน การวิเคราะหสารอาหารที่จําเปนสําหรับพืช ปริมาณโลหะ
หนักหรือสารปรุงแตงอื่นๆ พรอมท้ังจดบันทึกผลการวิเคราะหดังกลาว 

• ติดตามตรวจสอบน้ําผิวดิน แหลงน้ําผิวดินภายนอกอาณาเขตสถานที่หมัก
ทําปุย ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากสิ่งปนเปอนจากการดําเนินงานของ
สถานที่หมักทําปุย แหลงน้ํานิ่งจะตรวจสอบอยางนอย 1 จุด ในบริเวณใกล
ท่ีสุดกับสถานที่หมักทําปุย สําหรับลําน้ําไหล จะตองตรวจสอบอยาง
เพียงพอทั้งจุดเหนือน้ําและทายน้ํา สําหรับน้ําท้ิงจากการบําบัดน้ําเสียจะ



มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

34 บทที่ 3   เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ตรวจสอบที่จุดปลอยออกจากอาณาเขตของสถานที่หมักทําปุย โดยใหมี
มาตรฐานคุณภาพน้ําตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

• ขอกําหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ความถี่ของการสุมตัวอยางและ
การตรวจวิเคราะหมีดังนี้ 
-  คุณภาพน้ํากอนเริ่มโครงการ ทําการสุมตัวอยางน้ําและตรวจวิเคราะห

คุณภาพจากแหลงน้ําผิวดินภายนอกสถานที่หมักทําปุยกอนเริ่ม
ดําเนินการอยางนอย 1 ครั้ง 

-  ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินตรวจสอบตามปกติ ทําการสุมตัวอยางและ
วิเคราะห ปละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะในชวงตนฤดูฝน และฤดูแลง รายละเอียด
ดัชนีคุณภาพน้ําท้ิงจากการบําบัดน้ําเสีย หรือจากบอเก็บกักน้ําฝนให
สุมตัวอยางและตรวจวิเคราะหปละ 2 ครั้ง ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีตรวจสอบ
อยางนอยตองประกอบดวยความเปนกรด-ดาง สารแขวนลอยทั้งหมด 
สารละลายทั้งหมด บีโอดี แอมโมเนียไนเตรทและฟอสเฟตทั้งหมด 

 3.10.2 การกําจัดโดยเตาเผา 
  (1) ขอกําหนดทั่วไป การดําเนินการสถานที่กําจัดโดยเตาเผา จะตองจัดเตรียม
รายละเอียดขอมูลดังตอไปนี้ 

• แผนที่หรือภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของสถานที่กําจัด
โดยเตาเผา การใชท่ีดินโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยใชมาตราสวนที่
เหมาะสม 

• แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานของสถานที่กําจัดโดยเตาเผา
แหลงกําเนิดองคประกอบ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะรับเขามากําจัด รวมท้ัง
การคาดการณปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต 

• กระบวนการเผาและขนาดที่ใชออกแบบ เครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชงาน
ท้ังหมด จํานวนวันและชั่วโมงปฏิบัติงาน จํานวนบุคลากรท้ังหมด มาตรการ
ความปลอดภัยในระหวางการปฏิบัติงาน 

• รูปแบบการควบคุมการระบายอากาศเสียจากปลองเตาเผา การนําพลังงาน
ความรอนกลับไปใชประโยชน (ถามี) การเก็บรวบรวมและการจัดการกากขี้เถา 

  (2) ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน 
• จัดเตรียมเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในชั่วโมงทํางาน  ติดประกาศชั่วโมง

ปฏิบัติงานที่ประตูทางเขาเพื่อใหสาธารณชนไดทราบโดยทั่วกัน 
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• จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา มาตรการควบคุมความ
ปลอดภัยในระหวางการปฏิบัติงาน 

• จัดเตรียมมาตรการตรวจสอบ และการจัดการมิใหมูลฝอยติดเชื้อและของ
เสียอันตราย ปะปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไปในสถานที่กําจัดโดยเตาเผา 

• ตองควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลง และพาหะนําโรค เพื่อปองกัน
ปญหารบกวนดานสุขอนามัย และสภาพที่ไมนาดู 

• บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวันจากแหลงกําเนิดตางๆ ท่ีนําไปกําจัด 
ปริมาณและประเภทวัสดุท่ีคัดแยกออก หรือสิ่งตกคาง ปริมาณกากขี้เถาท่ี
เก็บรวบรวม 

• ตองจัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉินเพื่อแกไขปญหากรณี
เครื่องจักรอุปกรณเกิดขัดของ หรือเกิดความลาชาดวยสาเหตุอื่นใดใน
ระหวางปฏิบัติงาน 

• ติดตามตรวจสอบอากาศเสียจากปลองเตาเผา อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยทํา
การเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหหาคาปริมาณฝุนละออง ซัลเฟอรไดออกไซด 
ออกไซดของไนโตรเจน ไฮโดรเจนคลอไรด สารประกอบไดออกซิน และ
ความทึบแสง ซึ่งจะตองมีคาไมเกินมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศ
เสียจากเตาเผาขยะมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม 

• ตองบําบัดน้ําเสียจากการปนเปอนขยะมูลฝอย และน้ําเสียใดๆ ท้ังหมดที่
เกิดข้ึนภายในสถานที่กําจัดโดยเตาเผาใหมีคุณภาพน้ําท้ิงไมเกินมาตรฐาน
คุณภาพน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน เก็บ
ตัวอยางน้ําท้ิงเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางนอยปละ 2 ครั้ง ดัชนีคุณภาพ
น้ํา ท่ีตรวจสอบอยางนอยตองประกอบดวยความเปนกรด-ดาง  สาร
แขวนลอยทั้งหมด  สารละลายทั้งหมด และบีโอดี 

• ตองกําจัดกากขี้เถาโดยการฝงกลบหรือวิธีการท่ีเหมาะสมที่ไมกอใหเกิด
ผลเสียตอสภาพแวดลอม 

 3.10.3 การกําจัดโดยฝงกลบ 
  (1) ขอกําหนดทั่วไป การดําเนินการสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย จะตองจัดเตรียม
รายละเอียด ขอมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ   ดังตอไปนี้ 
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• แผนที่หรือภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบ 
การใชท่ีดินโดยรอบในรัศมี 1  กิโลเมตร โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม 

• แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานของสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย  
แหลงกําเนิด ประเภท องคประกอบและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะนําเขามา
กําจัด การคาดการณปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต 

• จํานวนวันและชั่วโมงปฏิบัติงาน จํานวนบุคลากรทั้งหมด เครื่องจักรกล
หนักที่ใชงาน อายุการใชงานของสถานที่ฝงกลบ แหลงและประเภทของ
วัสดุกลบทับ 

• ประเภทของสถานที่ฝงกลบ แบงออกเปน 
 -   ประเภทที่ 1  : รับขยะมูลฝอยท่ัวไป 
 -   ประเภทที่ 2  : รับขยะมูลฝอยท่ียอยสลายยากหรือไมเกิดการเนาเสียงาย 

หรือพลาสติก ยาง ทอนไม แกว เศษวัสดุกอสราง เปนตน 
• ขนาดเนื้อท่ีท่ีใชในการกอสรางสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยใหใชแนวทาง

พิจารณาตอไปนี้ (ใชการฝงกลบรวม 4 ช้ัน และมีอายุการใชงานประมาณ 20 ป) 
 10-50 ตัน/วัน ใชเนื้อท่ี 15-70 ไร 
 50-100  ตัน/วัน ใชเนื้อท่ี 70-130 ไร 
 100-300  ตัน/วัน ใชเนื้อท่ี 130-380 ไร 
 300-500 ตัน/วัน ใชเนื้อท่ี 380-620 ไร 
• เขตของการระบายน้ําท้ิง (Zone of discharge) จะตองไมเกิน 100 เมตรจาก

ขอบเขตของพื้นที่หลุมฝงกลบขยะมูลฝอยหรือขอบเขตของสถานที่ฝงกลบ  
แลวแตระยะใดใกลกวากัน 

• สภาพทางธรณีวิทยาควรเปนช้ันดินหรือช้ันหินตามธรรมชาติ ซึ่งอัตราการ
ซึมผานของน้ํานอยถึงนอยมาก (K ≤ 1 × 10-5 ซม./วินาที) ความหนาของ
ช้ันดินหรือช้ันหินนั้นไมนอยกวา 3 เมตร และมีการแพรกระจายกวางกวา
พื้นที่ฝงกลบขยะมูลฝอยไมนอยกวาดานละ 50 เมตร 

• สภาพทางอุทกธรณีวิทยา ใหสํารวจ อธิบายสภาพอุทกธานีวิทยาของสถานที่
ฝงกลบ ทิศทางและความเร็วของการไหลของน้ําบาดาล คุณภาพน้ําและระดับ
น้ําสูงสุดของน้ําใตดินและน้ําผิวดินกอนเริ่มโครงการ ลักษณะภูมิประเทศ 
ช้ันหินอุมน้ํา แหลงน้ําสาธารณะและของเอกชนภายในรัศมี 1 กิโลเมตร 
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• สภาพทางธรณีวิทยาเทคนิค ใหสํารวจและอธิบายสภาพชั้นดิน น้ําใตดิน 
อัตราการซึมผานของน้ําของชั้นดิน สภาพความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหว 
รอยเลื่อน แผนดินถลม และหลุมยุบ วิเคราะหฐานรากที่รองรับภาระและ
แรงกดลงจากการฝงกลบขยะมูลฝอย  สภาพการทรุดตัวภายหลังการฝงกลบ 

• ระดับกนบอฝงกลบ จะตองอยูสูงกวาระดับน้ําใตดินสูงสุดไมนอยกวา 1 เมตร 
ยกเวนในกรณีท่ีมีการออกแบบพิเศษ เพื่อควบคุมปองกันแรงดันขึ้น (uplift) 
ของน้ําใตดินตอช้ันขยะมูลฝอยในหลุมฝงกลบ 

3.11   การจัดการสิ่งปฏิกูล 
 3.11.1 ความสําคัญของการจัดการสิ่งปฏิกูล 
  จากคํานิยามขางตนจะเห็นไดวาสิ่งปฏิกูลเปนสิ่ง ท่ีใกลตัวมนุษยและเกิดจาก
ชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคนเนื่องจากมนุษยทุกคนตองรับประทานอาหาร  เพื่อนําไปเลี้ยงรางกายให
ดํารงชีวิตอยูได  โดยรางกายจะดูดซึมเอาเฉพาะสวนที่เปนของเหลว  ซึ่งประกอบดวยธาตุอาหาร เกลือแร 
และวิตามินตางๆ เขาไปตามกระแสเลือด  สวนที่เหลือคือ  กากอาหาร  และสวนที่รางกายไมตองการจะ
ถูกขับออกมาเปนอุจจาระและปสสาวะ   
  สิ่งปฏิกูลเปนแหลงกําเนิดของเชื้อโรคติดตอในระบบทางเดินอาหารและโรค
หนอนพยาธิท่ีสําคัญซึ่งมีอยูหลายชนิด เชน อุจจาระรวง ไทฟอยด อหิวาตกโรค โปลิโอ บิดมีตัว พยาธิ
ไสเดือน พยาธิใบไมตับ พยาธิปากขอ พยาธิใบไม พยาธิตัวตืด พยาธิแสมา เปนตน เชื้อโรคตางๆ เหลานี้
อาศัยอยูในทางเดินอาหารของคนและถูกขับถายออกมาพรอมอุจจาระ ปสสาวะ ซึ่งถาไมมีการจัดการ   
สิ่งปฏิกูลอยางถูกสุขลักษณะแลว  เชื้อโรคเหลานี้จะแพรกระจายไปยังบุคคลอื่นๆ สงผลใหเกิดการ     
แพรระบาดของโรคติดตอข้ึนได 
  การแพรกระจายของเชื้อโรคที่พบในสิ่งปฏิกูลอาจเกิดจากการแพรกระจายโดยตรง 
เนื่องจากสุขวิทยาสวนบุคคลไมดี  เชน  เขาหองสวมแลวไมลางมือใหสะอาดกอนที่จะไปจับตองอาหาร
ใหตัวเองหรือผูอื่นรับประทาน หรือใชมือสกปรกนั้นเขาปาก เชน กรณีของเด็กที่ อมมือ เปนตน  หรือ
การแพรกระจายโดยทางออมจากแหลงตางๆ เชน น้ํา อาหาร ดิน แมลงวัน และสัตวอื่นๆ เปนตน 
  ดังนั้นสามารถสรุปไดวาความสําคัญของการจัดการสิ่งปฏิกูล  ประการหลักคือ เพื่อ
ผลกระทบทางดานสุขภาพอนามัยของประชาชนในการปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคตางๆ ท่ีมา
จากสิ่งปฏิกูล  นอกจากนี้การจัดการสิ่งปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะจะชวยปองกันไมใหเกิดปญหาดานมลพิษ
สิ่งแวดลอมตางๆ เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางดิน เปนตน รวมท้ังยังชวยปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ
และสภาพความไมนาดูตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนดวย 
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 3.11.2 ปริมาณและองคประกอบของสิ่งปฏิกูล 
  ปริมาณและองคประกอบของสิ่งปฏิกูลท่ีขับถายออกมาในแตละวันของบุคคลจะมี
ความแตกตางกันไป  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับอาหารการกิน  การดื่ม  สภาพภูมิอากาศและการประกอบอาชีพ  ซึ่ง
จากการรายงานการศึกษาตางๆ พบวาคนในประเทศที่กําลังพัฒนาจะถายอุจจาระประมาณวันละ 200 ถึง 
600 กรัม (น้ําหนักเปยก)  และในผูใหญจะถายปสสาวะประมาณวันละ 0.6 ถึง 1.3 ลิตร  จากการศึกษา
ขององคการอนามัยโลก (WHO) พบวาคาเฉลี่ยของปริมาณสิ่งปฏิกูลมีดังนี้ 
  (1) บุคคลที่นิยมรับประทานอาหารซึ่งมีโปรตีนสูง และอาศัยอยูในเขตเมืองหนาว 
จะขับถายอุจจาระประมาณ 120 กรัมตอคนตอวัน และขับถายปสสาวะประมาณ 1.2 ลิตรตอคนตอวัน 
  (2) บุคคลที่นิยมรับประทานอาหารพวกพืชผักและอาศัยอยูในเขตเมืองรอนจะ
ขับถายอุจจาระประมาณ 400 กรัมตอคนตอวัน และขับถายปสสาวะประมาณ 1.0 ลิตรตอคนตอวัน 
  สําหรับองคประกอบของสิ่งปฏิกูลสวนใหญจะประกอบดวยน้ํา และสารอินทรียเปน
หลัก โดยจะมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียมและสารอนินทรียอื่นๆ ประกอบอยูเล็กนอย 
  นอกจากนี้ในกรณีท่ีการบําบัดและการกําจัดสิ่งปฏิกูล เปนระบบซึ่งใชน้ําในการ
ขับเคลื่อนปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมดังกลาว  จะมีปริมาณประมาณ 15-50 ลิตรตอคนตอวัน 
ข้ึนอยูกับชนิดของโถสวมท่ีใช และมีคุณลักษณะของน้ําเสียสอดคลองกับองคประกอบของสิ่งปฏิกูล  คือ
มีความเขมขนของสารอินทรียในรูปของบีโอดีคอนขางสูง  ดังแสดงในตาราง ท่ี 3-1 

ตารางที่ 3-1 ลักษณะของน้ําเสยีจากสวมจากบานพักอาศัย 
คุณลักษณะ คาพิสัย คาเฉลี่ย 

pH 
BOD  (มก./ลิตร) 
COD  (มก./ลิตร) 
SS      (มก./ลิตร) 
TKN  (มก./ลิตร) 
PO4

2-  (มก./ลิตร) 
FOG  (มก./ลิตร) 

7.00 - 8.09 
203 - 1,350 
374 - 3,025 
100 - 1,202 
189 - 406 
8.8 - 23.2 
430 - 860 

7.41 
702 

1,474 
559 
300 
15.9 
538 

 
หมายเหตุ ความหมายของคุณลักษณะที่กลาวถึงนี้ สามารถศึกษารายละเอียดไดจากหนังสือมาตรฐาน

การจัดการน้ําเสียของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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 3.11.3 การบําบัดสิ่งปฏิกูล (excreta treatment) เปนการเปลี่ยนสภาพของเสียในสิ่งปฏิกูลโดย
มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 
  (1) เพื่อทําลาย ลด หรือควบคุมปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคที่ปนมากับสิ่งปฏิกูล 
  (2) เพื่อทําการยอยสลายสารอินทรียในสิ่งปฏิกูลเพื่อปองกันการเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอมตางๆ เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางดิน เปนตน 
  สําหรับการกําจัดสิ่งปฏิกูลในบางระบบจะตอเนื่องเปนระบบเดียวกัน ทําใหอาจเรียก
การบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลนี้โดยรวมวา การกําจัดสิ่งปฏิกูล 
  ในที่นี้จะไดกลาวถึงหลักการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล  เกณฑท่ีสําคัญในการบําบัด
และกําจัดสิ่งปฏิกูล  ระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล รวมทั้งขอมูลท่ีควรนํามาพิจารณาในการเลือกใช
ระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล ดังตอไปนี้ 
  (1) หลักการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   องคประกอบของสิ่งปฏิกูลสวนใหญจะเปนสารอินทรีย  ดังนั้นหลักการในการ
บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลจึงมีหลักการเหมือนกับการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ  ซึ่งอาศัยจุลินทรียในการ
ยอยสลายสารอินทรีย  สามารถแบงออกเปน 2 กระบวนการที่สําคัญตามชนิดของจุลินทรีย ไดแก 

(1.1) กระบวนการยอยสลายสารอินทรียแบบใชออกซิเจน  ซึ่งอาศัยจุลินทรียท่ี
ตองการออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย 

(1.2) กระบวนการยอยสลายสารอินทรียแบบไมใชออกซิเจน ซึ่งอาศัยจุลินทรีย
ท่ีไมตองการออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย 

  (2) เกณฑท่ีสําคัญในการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   องคการอนามัยโลก (WHO) ไดกําหนดขอควรคํานึงหรือเกณฑในการบําบัดและ
กําจัดสิ่งปฏิกูลสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาไว เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาเลือกใชระบบบําบัดและ
กําจัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้ 

(2.1) สิ่งปฏิกูลตองไมเกิดการปนเปอนกับผิวดิน 
(2.2) สิ่งปฏิกูลตองไมเกิดการปนเปอนกับน้ําใตดิน 
(2.3) สิ่งปฏิกูลตองไมเกิดการปนเปอนกับน้ําผิวดิน 
(2.4) ตองไมเปนที่อยูอาศัยของแมลงและสัตวตางๆ 
(2.5) ตองไมมีการขนถายอุจจาระสด หรือหากจําเปนตองขนถายใหทําการขน

ถายนอยท่ีสุด 
 



มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

40 บทที่ 3   เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(2.6) ตองปราศจากกลิ่นเหม็นรบกวนหรือสภาพที่นารังเกียจ 
(2.7) การใชงานประจําวันจะตองงาย สะดวกและปลอดภัย 
(2.8) ราคาคากอสรางจะตองไมสูงเกินกวารอยละ 10 ของราคากอสรางบาน 
(2.9) วัสดุท่ีใชในการกอสรางตองเปนวัสดุท่ีหาไดหรือผลิตไดในทองถิ่น  และ

ตองการการบํารุงรักษานอย 
(2.10) ถาเปนไปไดควรหลีกเลี่ยงการใชน้ําในการทําใหเจือจางหรือเคลื่อนยาย 

สิ่งปฏิกูล 
(2.11) สามารถใชงานไดในพื้นที่ซึ่งมีชุมชนอยูกันอยางหนาแนน จะเห็นไดวา

เกณฑท่ีกําหนดไวขางตนในขอ (2.1) ถึงขอ (2.6) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันปญหาดานสุขภาพอนามัยและปญหาดานสิ่งแวดลอม สําหรับ
เกณฑขอ (2.7) ถึงขอ (2.11) เปนเกณฑท่ีกําหนดขึ้นในดานราคา คาใชจาย  
การใชงานและการบํารุงรักษาตามความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 

  (3) ระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   เมื่อกลาวถึงระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล  หลายคนจะนึกถึง “สวม” (privy, 
latrine, toilet) เนื่องจากสวมเปนที่สําหรับถายอุจจาระและปสสาวะ อยางไรก็ตาม สวมมีอยูมากมายหลาย
ชนิดดวยกัน สวมบางชนิดเปนเพียงท่ีเก็บกักสิ่งปฏิกูลเทานั้น ไมมีการบําบัดหรือการกําจัดสิ่งปฏิกูลอยู
บริเวณที่ตั้งสวมหรือท่ีแหลงกําเนิด แตบางชนิดก็มีระบบบําบัดอยูบริเวณที่ตั้งสวม และบางชนิดก็มีท้ัง
ระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลอยูบริเวณที่ตั้งสวม โดยระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ีนิยมใชอยาง
แพรหลาย ไดแก 
   (3.1) บอเกรอะ บอซึม 
   (3.2) ถังบําบัดสําเร็จรูป 

3.12   การเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินจะทําโดยการติดตั้งบอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินใน
บริเวณใกลเคียงกับสถานที่กําจัดมูลฝอย การติดตั้งบอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในบริเวณโดยรอบ
สถานที่กําจัดมูลฝอยมีจุดมุงหมายเพื่อใชในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน ซึ่งอาจไดรับการ
ปนเปอนจากน้ําชะมูลฝอยและแพรกระจายออกไปยังแหลงน้ําใตดินที่ไกลออกไป การติดตั้งบอ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําควรติดตั้งอยางนอย 3 บอ ตามทิศทางการไหลของน้ําใตดิน โดยติดตั้งในบริเวณ 
ตนน้ําใตดิน (Upgradient) จํานวน 1 บอ (อยูนอกสถานที่กําจัดไมนอยกวา 20 เมตร) และทายน้ําใตดิน 
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(Downgradient) จํานวน 2 บอ (ในพื้นท่ี 1 บอ และนอกพื้นที่ 1 บอ) โดยใหเจาะลึกถึงระดับน้ําใตดินช้ัน
แรกจากพื้นลางสุดของสถานที่กําจัดมูลฝอย ในกรณีของสถานที่กําจัดมูลฝอยท่ีใชวิธีฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล ตําแหนงบอตรวจทั้ง 3 บอ ควรตั้งอยูภายในอาณาเขตของสถานที่กําจัด 
 การเก็บตัวอยางน้ําจากบอตรวจสอบคุณภาพน้ําจะมีลักษณะแตกตางจากวิธีการและขั้นตอน
การเก็บตัวอยางน้ําประเภทอื่น  รวมท้ังเครื่องมืออุปกรณท่ีใชในการเก็บตัวอยางน้ํา และตองระมัดระวัง 
ในเรื่องการปนเปอนระหวางการเก็บตัวอยางน้ํา  โดยดัชนีคุณภาพน้ําท่ีตองทําการวิเคราะหจะคํานึงถึง 
สารที่มีการใชมากในประเทศไทยและมีการทิ้งรวมในขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งดัชนีท่ีจําเปนและควร
วิเคราะห แบงออกเปน 5  กลุม คือ  
 3.12.1 กลุมสารอินทรียระเหย  ไดแก   เบนซีน    คารบอนเตตระคลอไรด   โทลูอีน            
1,2-ไดคลอโรอีเทน    1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน   ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทิลีน  ทรานส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน 
ไดคลอโรมีเทน  เอทธิลเบนซีน   สไตรีน   เตตระคลอโรเอทธิลีน  ไตรคลอโรเอทธิลีน  1,1,1-ไดคลอโรอีเทน   
1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน  ไซลีนรวม 
 3.12.2 กลุมโลหะหนัก ไดแก สารหนู   แคดเมียม  โครเมียม  ปรอท   ตะกั่ว  โครเมียม  
ทองแดง  แมงกานีส  นิกเกิล  เซเลเนียม   สังกะสี  
 3.12.3 กลุมสารปองกันและกําจัดศัตรูพืช ไดแก อะทราซีน   คลอรเดน  ดีดีที  2,4-ดี เฮปตาคลอร   
เฮปตาคลอรอีพ็อกไซด    ลินเดน   เพนตะคลอโรพีนอล   ดิลดริน  
 3.12.4 กลุมสารอันตรายอื่นๆ ไดแก พีซีบี  ไวนิลคลอไรด  ไซยาไนด  เบนโซ (เอ) ไพรีน  
 3.12.5 ดัชนีคุณภาพอื่นๆ  เชน สี   พีเอช  ความขุน  การนําไฟฟา  ความเปนกรดเปนดาง  
ความกระดาง  คลอไรด   ซัลไฟด   ซัลเฟต บีโอดี   ซีโอดี   ของแข็งท้ังหมด  ของแข็งละลาย NH3-N No3-N   
เหล็ก   แมงกานีส  
 
 


