๑
หลักเกณฑในการประเมินสมรรถนะการฝงกลบมูลฝอยชุมชน
______________________
โดยที่เ ปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑในการประเมินสมรรถนะการฝงกลบมูลฝอยชุมชน
สําหรับใหหนวยงานของรัฐ และภาคเอกชนรวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของนําไปใชแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตองให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความเหมาะสมตอไป จึงออกประกาศไว ดังรายละเอียดนี้
๑. ในประกาศนี้
“มูลฝอย” หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ยกเวนมูลฝอยติดเชื้อ
มูลฝอยอันตรายและเปนพิษจากชุมชน
“การเทกอง” หมายความวา การกําจัดมูลฝอยโดยเทกองบนพื้นที่ที่ไมมีการควบคุมหรือมีการ
ควบคุมบาง มีการคุยมูลฝอย และไมมีมาตรการใด ๆ ที่ใชในการควบคุมการระบายหรือการปลดปลอยสาร
มลพิษและสารปนเปอนออกจากสถานที่กําจัดมูลฝอยออกสูสิ่งแวดลอม รวมทั้งไมมีมาตรการอยางเปนระบบที่
จะรองรับการดําเนินงานฝงกลบมูลฝอย
“การเทกองแบบควบคุม” หมายความวา การกําจัดมูลฝอยโดยเทกองบนพื้นที่ที่มีการควบคุม
ปริมาณมูลฝอยที่เขาสูพื้นที่ รวมถึงมีการบดอัดและกลบทับมูลฝอยบางครั้ง อยางไรก็ตามรูปแบบการกําจัด
ประเภทนี้จะไมจําเปนตองมีโครงสรางพื้นฐานวิศวกรรมที่จําเปน แตจะใชมาตรการดําเนินงานดานวิศวกรรม
ที่จําเปนที่ใชในการควบคุมการระบายหรือปลดปลอยสารปนเปอนจากสถานที่กําจัดมูลฝอยออกสูสิ่งแวดลอม
ที่เหมาะสม
“การฝงกลบมูลฝอยเชิงวิศวกรรม” หมายความวา การกํ าจัดมูลฝอยในพื้นที่ที่มี โครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน มีการติดตั้งระบบกันซึมในบริเวณบอฝงกลบมูลฝอย มีการดําเนินงานตาง ๆ ในการจัดการมูลฝอย
เพื่อใหการฝงกลบเปนไปตามหลักวิศวกรรมและไมสงผลกระทบสิ่งแวดลอม อาทิ การจดบันทึกปริมาณมูลฝอย
ที่เขาสูพื้นที่ การควบคุมการจัดวางเซลล การควบคุมขนาดหนางานฝงกลบใหเหมาะสม การบดอัดและกลบทับมูล
ฝอยเปนระยะ ระบบบําบัดและปองกันการปนเปอนมลพิษที่เกิดขึ้นออกสูสิ่งแวดลอม และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
“การฝงกลบอยางถูกหลัก สุขาภิบาล” หมายความวา การกํ าจัดมูลฝอยในพื้นที่ที่ ไดรั บการ
คัดเลือก ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบมิใหมีการปนเปอนของมลพิษจากมูลฝอยออกสูสภาพแวดลอม และมี
การดําเนินงานตามหลักการทางวิศวกรรม โดยการใชเครื่องจักรกลบดอัดมูลฝอยใหแนน ใชดนิ กลบทับเปนชัน้ ๆ
มีมาตรการปองกันกลิ่น แมลงรบกวน และการแพรกระจายของเชื้อโรคสูสภาพแวดลอมโดยรอบ
“โบราณสถาน” หมายความวา โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
“เขตอนุรักษ” หมายความวา เขตอนุรักษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เขตปาสงวนแหงชาติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ ที่กําหนดใหเปนพื้นที่ปาอนุรักษ
ปาชุมชน และพื้นที่เขตอนุรักษปาชายเลน รวมถึงพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนเขตอนุรักษปาชายเลน
หรือเขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปา

๒
“พื้นที่ลุมน้ํา” หมายความวา พื้นที่ตามธรรมชาติซึ่งเปนแหลงที่รวมของน้ํากอนที่จะไหลลงสู
แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง ทางน้ํา แหลงน้ําใตดิน ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขตหรือแหลงรองรับน้ําตาม
ธรรมชาติอื่น ๆ
“พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑” หมายความวา พื้นที่ภายในเขตลุมน้ําซึ่งคณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดให
เปนเขตสงวนรักษาไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารโดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะ และคุณสมบัติที่อาจมีผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงาย และรุนแรง
“พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๒” หมายความวา พื้นที่ภายในเขตลุมน้ําซึ่งคณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดให
เปนพื้นที่ลุมน้ําลําดับรองลงมา โดยสามารถใชประโยชนในที่ดินเพื่อกิจการที่สําคัญได เชน การทําเหมืองแร
เปนตน โดยใหหลีกเลี่ยงการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมทางดานเกษตรกรรมอยางเด็ดขาด
“พื้นที่ชุมน้ํา” หมายความวา พื้นที่ลุม พื้นที่ราบลุม พื้นที่ลุมชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ําน้ํามีน้ําทวมขัง
พื้นที่พรุ พื้นที่แหลงน้ําทั้งที่เ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มี น้ําขังหรือทวมอยูถาวร
และชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงน้ํานิ่ง และน้ําไหล ทั้งที่เปนน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝงทะเล
และพื้นที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดมีความลึกของระดับน้ําไมเกิน ๖ เมตร
“แหลงน้ําสาธารณะ” หมายความวา
(๑) แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง ทางน้ํา แหลงน้ําใตดิน ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขต และแหลงน้ํา
ธรรมชาติอื่น ๆ
(๒) แหลงน้ําของรัฐที่ใหประชาชนใชหรือสงวนไวใหประชาชนใชหรือโดยสภาพประชาชนอาจ
ใชประโยชนรวมกัน
(๓) แหลงน้ําที่รัฐจัดสรางขึ้นเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน
“แหลงน้ําที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ” หมายความวา แหลงน้ําที่รัฐจัดสรางหรือ
พัฒนาขึ้น และการใชสอยเปนไปเพื่อประโยชนของหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรืออยูใน
การปกครองดูแล และควบคุมโดยตรงของหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. การประเมินสมรรถนะการฝงกลบมูลฝอย
การดําเนินงานกําจัดมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิจารณาถึงรูปแบบที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ คาใชจาย ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และวิศวกรรมเบื้องตน โดยมุงเนนการพิจารณา
ใน ๕ ประเด็นหลัก ไดแก
(๑) ความเหมาะสมของพื้นที่
(๒) การวางแผนในการดําเนินงานในสถานที่กําจัดมูลฝอย
(๓) ความครบถวนของโครงสรางพื้นฐานในสถานที่กําจัดมูลฝอย
(๔) ความครบถวนของระบบสาธารณูปโภค และ
(๕) การบริหารจัดการสถานที่
ซึ่งการดําเนินงานในทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการฝงกลบมูลฝอยนั้น มีดังนี้
(๑) มีการจัดการน้ําชะมูลฝอย และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น

๓
(๒) มีการจัดการกาซจากการฝงกลบ และจากการกําจัดมูลฝอย รวมไปถึงการลดความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น
(๓) มีการควบคุมการเขาออกสถานที่ และการจดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่เขาสูสถานที่ฝงกลบ
(๔) มีการบดอัดมูลฝอย รวมไปถึงการกลบทับดวยดินหรือวัสดุกลบทับรายวันอื่นที่เหมาะสม
(๕) มีรายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานและการรายงานปญหาในแตละวัน
มีก ารฝ กอบรมเจาหนาที่ และพนักงานระดับปฏิบั ติการในส วนของเทคนิค แนวทางปฏิบั ติ การแกไขป ญหา
ความปลอดภัย และการจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
(๖) มีการดําเนินงานประชาสัมพันธ และการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอน
อยางโปรงใส และการเปดเผยขอมูลสาธารณะ
(๗) มีแผนการปดสถานที่ และการดูแลหลังจากปดสถานที่ฝงกลบมูลฝอยอยางชัดเจน
๓. เกณฑการประเมินสมรรถนะการฝงกลบมูลฝอยชุมชนแตละประเภท
๓.๑ การเทกองแบบควบคุม (Controlled Dump)
เปนรูปแบบการกําจัดมูลฝอยที่ มีการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องต น โดยอาจ
ไดรับการออกแบบระบบฝงกลบมูลฝอยที่ถูกตอง หรืออาจจะพัฒนาปรับปรุงจากระบบเทกอง (Open Dump)
ในส วนของการดําเนินงาน และการบริ หารจัดการระบบ โดยไมจํ าเป นตองอาศัยงบประมาณในการลงทุ น
หรือเครื่องจักรกล มากนัก ซึ่งสวนใหญแลว การปรับปรุงสถานที่กําจัดแบบเทกองใหเปนระบบเทกองที่มีการ
ควบคุมจะอาศัยเงื่อนไขในการควบคุมการดําเนินงานในพื้นที่เปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม รูปแบบการเทกองที่มี
การควบคุมยังคงตองมีการปรับปรุงและกอสรางใหเปนการฝงกลบเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill) หรือ
พัฒนาตอไปเปนระบบการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เพื่อมิใหมลพิษที่เกิดจากการ
กําจัดมูลฝอยสง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดําเนินการและการบริหารจัดการเพื่อยกระดับใหเปนระบบการเทกองที่มีการควบคุม (Controlled Dump)
นั้น จะตองมีการพิจารณาตามประเด็นขั้นต่ําตาง ๆ ดังนี้
๑) การวางแผนในการดําเนินงานในสถานที่กําจัดมูลฝอย จะตองมีการ
(๑) ควบคุมขนาดและการวางตําแหนงของหนางานกําจั ดมูลฝอยในแตละระยะ
โดยจะตองมีการกําหนดใหมีความสัมพันธ ตอเนื่อง และเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่เขาสูส ถานที่ รวมทัง้ ประเภท
และจํานวนของเครื่องจักรกลที่มีอยู ทั้งนี้ พื้นที่หนางานในการกําจัดมูลฝอยที่ชัดเจนและพื้นที่ยอย ๆ เหลานั้น
ไมควรมีมากกวา ๒ หนางานตอพื้นที่กําจัดทั้งหมด (หนางานแรกคือหนางานปกติ อีกหนางานมีไวในกรณีฉุกเฉินที่
ไมสามารถใชหนางานปกติได เชน ชวงฝนตกหนักจนรถเก็บขนมูลฝอยไมสามารถเทมูลฝอย ณ จุดหนางานปกติได)
(๒) กําหนดใหมีทางเขาไปยังพื้นที่หนางานกําจัดมูลฝอยในแตละระยะ
(๓) กําหนดเวลาเขา – ออก สถานที่กําจัดมูลฝอยที่ชัดเจน และใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๒) ความครบถวนของโครงสรางพื้นฐานในสถานที่กําจัดมูลฝอย โดยในเบื้องตน จะตอง
ประกอบดวย

๔
(๑) รั้วลอมรอบอาณาบริเวณพื้นที่กําจัดมูลฝอย แนวปองกัน หรือมาตรการปองกัน
การลักลอบทิ้งมูลฝอย หรือผูที่เขามาคุย เขี่ย เผา คัดแยกมูลฝอยในพื้นที่โดยมิไดรับอนุญาต
(๒) แนวพื้ นที่ กั นชนรอบพื้ นที่ กํ าจั ดมูลฝอยจากแนวเขตที่ ดิน ตามขอกํ าหนดของ
กรมควบคุมมลพิษ อยางนอยเปนระยะ ๒๕ เมตร เพื่อใชประโยชนพื้นที่สําหรับถนน คูร ะบายน้ํา และปลู ก
ตนไม ส ลั บ แถว เชน ยูคาลิ ป ตัส กระถินณรงค หรื อ พั นธุไม ที่ เ หมาะสมในท อ งถิ่น เพื่ อ ให เ กิ ดทั ศนียภาพ
ที่เหมาะสมและลดปญหากลิ่นสูภายนอก
(๓) เครื่องจักรกลดําเนินการจัดการกําจัดมูลฝอย ซึ่งผูดําเนินการกําจัดอาจจัดซื้อ
หรือจัดหาเพื่อดําเนินการกําจัดมูลฝอยในพื้นที่
๓) ความครบถวนของระบบสาธารณูปโภค อย างนอยควรมีสั ญญาณโทรศัพท มือ ถือ
เพื่อใหสามารถติดตอกับหนวยงานภายนอกไดหากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในพื้นที่
๔) การบริหารจัดการ
(๑) มีเจาหนาที่ประจําสถานที่และผูควบคุมดูแลงานกําจัดมูลฝอยที่มีประสบการณ
และควบคุม กํากับดูแลงานกําจัดมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ
(๒) มีการบดอัด และกลบทับมูลฝอยเปนระยะโดยจะตองมีความเหมาะสม และไม
กอใหเกิดปญหามูลฝอยปลิว แมลงวันและกลิ่นเหม็นรบกวน รวมทั้งจะตองปลูกพืชเพื่อคลุมหนาดินเพื่อปองกัน
การกัดเซาะหนาดินหลังจากปดพื้นที่
(๓) มีการควบคุมผูคุยและคัดแยกมูลฝอยในสถานที่กําจัด จะตองมีการควบคุมและ
มีขอกําหนดอยางชัดเจนในเรื่องเวลาการเก็บ รวมไปถึงเงื่อนไขตาง ๆ ในการคุยและคัดแยกมูลฝอย นอกจากนี้
จะตองไมมีการรื้อคุยมูลฝอยหลังจากที่มีการกลบทับดวยดินแลว และหามใหมีการเผามูลฝอยหรือจุดไฟในพื้นที่
(๔) มีการกําหนดและควบคุมเวลาเขา-ออกสถานที่ กําจัดมูลฝอยของรถบรรทุ ก
เก็บขนมูลฝอยและผูที่เกี่ยวของกับคัดแยกมูลฝอยในพื้นที่อยางชัดเจน และมีมาตรการควบคุมมูลฝอยที่เขาสู
พื้นที่กําจัด เชน กําหนดทางเขา-ออกไดทางเดียว การกําหนดใหชุมชน/ผูคัดแยกมีการตรวจตราพื้นที่ มีเวลา
เขา-ออกที่ชัดเจน และมีขอกําหนดหามรับกากอุตสาหกรรม ของเสียอันตราย มากําจัดในสถานที่ เปนตน
(๕) กรณีที่ตั้งอยูบนพื้นที่เนินเขา หรือบริเวณที่มีลมแรง จะตองมีมาตรการปองกัน
การปลิวของมูลฝอยเพิ่มเติมกอนการกลบทับมูลฝอย เชน การติดตั้งตาขายดักบริเวณทิศทางทายลมในดานที่
อาจเกิดการปลิวของมูลฝอยในแตละเดือน การใชแผนพลาสติกโพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแนนต่ํา (LDPE) ปูทับ
ชั้นมูลฝอยชั่วคราว
(๖) มี ม าตรการและการดํ า เนิ น การป อ งกั น เหตุ รํ า คาญด านกลิ่ น ทั ศ นอุ จ าด
แมลงวัน เชน การพนน้ําสกัดชีวภาพ การกลบทับดวยดินเปนระยะ การพนยาฆาแมลงวัน การปลูกแนวตนไม
กันชน และการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะในสถานที่กําจัดมูลฝอย เปนตน
๓.๒ การฝงกลบมูลฝอยเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill)
เปนรูปแบบการดําเนินงานสถานที่กําจัดมูลฝอยโดยการฝงและกลบทับดวยวัสดุกลบ
ทับที่มีการวางแผนงานและออกแบบกอนที่จะดําเนินการกอสราง หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงาน
ของสถานที่กําจัดมูลฝอยแตเดิม โดยจะตองมีการกอสรางหรือการดําเนินงานปรับปรุงระบบและโครงสรางใน

๕
เชิงวิศวกรรมเพื่อควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และในการดําเนินงานจะตองเปนไปตามขอกําหนดขั้นต่ํา
ดังตอไปนี้
๑) ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ที่ตั้งสถานที่กําจัดมูลฝอย ควรดําเนินการใหเปนไป
ตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ โดยไมควรตั้งอยูในบริเวณ
(๑) พื้นที่ชุม น้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติตามที่หนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดกําหนด
(๒) พื้นที่ลมุ น้ําชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี
(๓) พื้นที่หามกอสรางโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๔) พื้นที่หามกอสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๕) พื้นที่ห ามก อสรางสถานที่ กํ าจั ดมู ลฝอยชุม ชนโดยการฝ งกลบกากของเสี ย
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
(๖) พื้นที่ซึ่งมีลักษณะกีดขวางการไหลของทางน้ํา และพื้นที่ที่มีโอกาสถูกน้ํากัดเซาะ
(๗) พื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม และน้ําปาไหลหลากตามที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกาศกําหนด
(๘) พื้นที่ราบน้ําทวมถึง โดยพิจารณาจากการเกิดซ้ําในชวงระยะเวลา ๓๐ ปที่ผาน
มา เวนแตการจัดทําระบบฝงกลบในพื้นที่ดังกลาวจะมีระบบหรือมาตรการปองกันไมใหเกิดการพัดพามูลฝอย
ออกจากพื้นที่ฝงกลบ
๒) การวางแผนในการดําเนินงานในสถานที่กําจัดมูลฝอย จะตองมีการ
(๑) ควบคุมขนาดและการวางตําแหนงของหนางานกําจั ดมูลฝอยในแตละระยะ
โดยจะตองมีการกําหนดใหมีความสัมพันธ ตอเนื่อง และเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่เขาสูสถานที่ รวมทั้ง
ประเภทและจํานวนของเครื่องจักรกลที่มีอยู ทั้งนี้ พื้นที่หนางานในการกําจัดมูลฝอยที่ชัดเจนและพื้นที่ยอย ๆ
เหลานั้น ไมควรมีมากกวา ๒ หนางานตอพื้นที่กําจัดทั้งหมด (หนางานแรกคือหนางานปกติ อีกหนางานมีไวในกรณี
ฉุกเฉินที่ไมสามารถใชหนางานปกติได เชน ชวงฝนตกหนักจนรถเก็บขนมูลฝอยไมสามารถเทมูลฝอย ณ จุดหนางาน
ปกติได)
(๒) กําหนดใหมีทางเขาไปยังพื้นที่หนางานกําจัดมูลฝอยในแตละระยะ
(๓) กําหนดเวลาเขา – ออก สถานที่กํ าจัดมูลฝอยที่ชัดเจน และใหเหมาะสมกั บ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๓) ความครบถวนของโครงสรางพื้นฐานในสถานที่กําจัดมูลฝอย โดยในเบื้องตน จะตอง
ประกอบดวย
(๑) อาคารสํานักงาน สําหรับใชเปนสํานักงานของเจาหนาที่ และผูควบคุมสถานที่
กําจัดมูลฝอย
(๒) อาคารและเครื่องชั่งน้ําหนัก เพื่อใชในงานบันทึกสถิติจํานวนรถเก็บขนมูลฝอย
และปริมาณมูลฝอยที่เขาสูสถานที่กําจัดมูลฝอยในแตละวัน โดยอาคารเครื่องชั่งน้ําหนักสามารถกอสรางใหเปน
สวนหนึ่งของอาคารสํานักงานได
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(๓) โรงจอดเครื่องจักรกลและหนวยซอมบํารุง สําหรับเปนที่จอดพักและซอมบํารุง
เครื่ อ งจั ก รกลเบื้ อ งตนในยามที่ มิ ไดใช ง าน และเพื่ อ ป อ งกั นแสงแดด ฝน และป จ จั ยอื่ น ๆ ที่ จ ะส ง ผลให
เครื่องจักรกลในสถานที่ฝงกลบมูลฝอยเสื่อมสภาพเร็วกวาปกติ
(๔) ถนนทางเขา - ออก สถานที่ฝงกลบมูลฝอย จะตองสามารถใหรถเก็บขนมูลฝอย
เขา - ออกพื้นที่ และสามารถวิ่งสวนทางกันไดทุกฤดูกาล
(๕) ลานลางรถเก็บขนมูลฝอย จะตองมีอุปกรณในการฉีด ลางรถเก็บขนมูลฝอย
และน้ําเสียที่เกิดจากการลางจะตองนําไปบําบัดตอไป
(๖) ระบบกันซึมในบอฝงกลบมูลฝอย จะตองพิจารณาจากแบบกอสรางหรือขอมูล
การกอสรางในอดีต โดยจะตองมีระบบกันซึมทั้งบริเวณพื้นและผนังบอ ซึ่งระบบกันซึมในบอฝงกลบมูลฝอย
ตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ แบงออกไดเปน ๔ ประเภท ไดแก
(๖.๑) การใชดินที่มีอัตราการไหลซึมต่ํา (Low Permeable Soil Liner)
(๖.๒) การใชแผนวัสดุสังเคราะหชั้นเดียว (Single Liner) กับดินที่มีอัตราการ
ไหลซึมต่ํา
(๖.๓) การใชวัสดุกันซึมผสม (Composite Liner)
(๖.๔) การใชวัสดุกันซึมสองชั้น (Double Liner)
(๗) รั้วลอมรอบอาณาบริเวณพื้นที่กําจัดมูลฝอย แนวปองกัน หรือมาตรการปองกัน
การลักลอบทิ้งมูลฝอย หรือผูที่เขามาคุย เขี่ย เผา คัดแยกมูลฝอยในพื้นที่โดยมิไดรับอนุญาต
(๘) แนวพื้นที่กันชนรอบพื้นที่กําจัดมูลฝอยจากแนวเขตที่ดิน ตามขอกําหนดของ
กรมควบคุมมลพิษ อยางนอยเปนระยะ ๒๕ เมตร เพื่อใชประโยชนพื้นที่สําหรับถนน คูระบายน้ํา และปลูก
ตนไม ส ลับ แถว เชน ยูคาลิ ป ตัส กระถินณรงค หรือ พั นธุไมที่ เ หมาะสมในทอ งถิ่น เพื่ อ ให เ กิดทั ศนียภาพที่
เหมาะสมและลดปญหากลิ่นสูภายนอก
(๙) บอบําบัดน้ําเสียเพื่อบําบัดมูลฝอยที่ไดรับการออกแบบใหสามารถบําบัดไดตาม
หลักวิชาการ มิเชนนั้นจะตองทําการเก็บกักน้ําเสียมิใหปลอยระบายออกสูนอกพื้นที่
(๑๐) บ อ ติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพน้ํ าใต ดิ นในบริ เ วณสถานที่ ฝ ง กลบมู ล ฝอย
โดยจะตอง มี จํ านวนอยางนอ ย ๓ บ อ โดยตั้ง อยูในทิ ศทางเหนือ น้ําอยางนอย ๑ บ อ และทิ ศทางท ายน้ํา
อยางนอย ๒ บอ
(๑๑) เครื่องจักรกลดําเนินการจัดการกําจัดมูลฝอย ซึ่งผูดําเนินการกําจัดอาจจัดซื้อ
หรือจัดหาเพื่อดําเนินการกําจัดมูลฝอยในพื้นที่
(๑๒) ระบบระบายน้ําฝนรอบสถานที่ โดยจะตอ งรวบรวมและระบายน้ําฝนที่
เกิดขึ้นในสวนที่ไมปนเปอนกับมูลฝอยออกสูนอกพื้นที่
๔) ความครบถวนของระบบสาธารณูปโภค จะตองประกอบดวย
(๑) ระบบไฟฟาที่เขาถึงพื้นที่ และสามารถรองรับการดําเนินการในสถานที่กําจัดมูลฝอย
ไดอยางเพียงพอ
(๒) ระบบประปา หรือการใหบริการน้ําสําหรับใชอุปโภคในพื้นที่ที่เพียงพอ
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(๓) สัญญาณโทรศัพทมือถือ เพื่อใหสามารถติดตอกับหนวยงานภายนอกไดหากมี
กรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในพื้นที่
๕) การบริหารจัดการ
(๑) มีเจาหนาที่ประจําสถานที่และผูควบคุมดูแลงานกําจัดมูลฝอยที่มีประสบการณ
และควบคุม กํากับดูแลงานกําจัดมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ
(๒) มีการบดอัด และกลบทับมูลฝอยเปนระยะโดยจะตองมีความเหมาะสม และไม
กอใหเกิดปญหามูลฝอยปลิว แมลงวันและกลิ่นเหม็นรบกวน (รวมทั้งจะตองปลูกพืชเพื่อคลุมหนาดินเพื่อปองกัน
การกัดเซาะหนาดินหลังจากปดพื้นที่)
(๓) มีการควบคุมผูคุยและคัดแยกมูลฝอยในสถานที่กําจัด จะตองมีการควบคุมและ
มีขอกําหนดอยางชัดเจนในเรื่องเวลาการเก็บ รวมไปถึงเงื่อนไขตาง ๆ ในการคุยและคัดแยกมูลฝอย นอกจากนี้
จะตองไมมีการรื้อคุยมูลฝอยหลังจากที่มีการกลบทับดวยดินแลว และหามใหมีการเผามูลฝอยหรือจุดไฟในพื้นที่
(๔) มีการกําหนดและควบคุมเวลาเขา-ออกสถานที่ กําจัดมูลฝอยของรถบรรทุ ก
เก็บขนมูลฝอยและผูที่เกี่ยวของกับคัดแยกมูลฝอยในพื้นที่อยางชัดเจน และมีมาตรการควบคุมมูลฝอยที่เขาสู
พื้นที่กําจัด เชน กําหนดทางเขา-ออกไดทางเดียว การกําหนดใหชุมชน/ผูคัดแยกมีการตรวจตราพื้นที่ มีเวลา
เขา-ออกที่ชัดเจน และมีนโยบายหามรับกากอุตสาหกรรม ของเสียอันตราย มากําจัดในสถานที่ เปนตน
(๕) กรณีที่ตั้งอยูบนพื้นที่เนินเขา หรือบริเวณที่มีลมแรง จะตองมีมาตรการปองกัน
การปลิวของมูลฝอยเพิ่มเติมกอนการกลบทับมูลฝอย เชน การติดตั้งตาขายดักบริเวณทิศทางทายลมในดานที่
อาจเกิดการปลิวของมูลฝอยในแตละเดือน การใชแผนพลาสติกโพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแนนต่ํา (LDPE) ปูทับ
ชั้นมูลฝอยชั่วคราว
(๖) มี ม าตรการและการดํ า เนิ น การป อ งกั น เหตุ รํ า คาญด านกลิ่ น ทั ศ นอุ จ าด
แมลงวัน เชน การพนน้ําสกัดชีวภาพ การกลบทับดวยดินเปนระยะ การพนยาฆาแมลงวัน การปลูกแนวตนไมกัน
ชน และการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะในสถานที่กําจัดมูลฝอย เปนตน
(๗) การจดบันทึกขอมูลมูลฝอย อาทิ ปริมาณมูลฝอย รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยที่
เขาสูสถานที่ ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน (เชน เครื่องจักรกลเสีย ฝนตกและไมไดกลบทับดวยดิน ฯลฯ)
ทุกวัน
๓.๓ การฝงกลบมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
การพั ฒ นารู ปแบบการฝ ง กลบมู ล ฝอยอยางถู ก หลั ก สุ ขาภิ บ าล จะมี วั ตถุ ป ระสงค
เพื่อมุงเนนในเรื่องของความเขมงวดในการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม มาตรฐานการออกแบบ
และกอสรางทางวิศวกรรม มาตรฐานการดําเนิ นงานฝงกลบ รวมไปถึง มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและมาตรฐานดานสุ ขาภิบาล โดยทั่ วไปแลวสถานที่ ฝ งกลบมูลฝอยอยางถูกหลั ก
สุขาภิบาลจะตองประกอบดวยลักษณะที่สําคัญที่นอกเหนือจากรูปแบบการฝงกลบมูลฝอยตามหลักทางวิศวกรรม
ตาง ๆ ดังนี้
๑) ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ที่ตั้งสถานที่กําจัดมูลฝอย ควรดําเนินการใหเปนไป
ตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ โดยไมควรตั้งอยูในบริเวณ

๘
(๑) พื้นที่ชุม น้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติตามที่หนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดกําหนด
(๒) พื้นที่ลมุ น้ําชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี
(๓) พื้นที่หามกอสรางโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๔) พื้นที่หามกอสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๕) พื้นที่ห ามก อสรางสถานที่ กํ าจั ดมู ลฝอยชุม ชนโดยการฝ งกลบกากของเสี ย
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
(๖) พื้นที่ซึ่งมีลักษณะกีดขวางการไหลของทางน้ํา และพื้นที่ที่มีโอกาสถูกน้ํากัดเซาะ
(๗) พื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม และน้ําปาไหลหลากตามที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกาศกําหนด
(๘) พื้นที่ราบน้ําทวมถึง โดยพิจารณาจากการเกิดซ้ําในชวงระยะเวลา ๓๐ ปที่ผานมา
เวนแตการจัดทําระบบฝงกลบในพื้นที่ดังกลาวจะมีระบบหรือมาตรการปองกันไมใหเกิดการพัดพามูลฝอยออก
จากพื้นที่ฝงกลบ
๒) การวางแผนในการดําเนินงานในสถานที่กําจัดมูลฝอย จะตองมีการ
(๑) ควบคุมขนาดและการวางตําแหนง ของหนางานกํ าจั ดมู ลฝอยในแตละระยะ
โดยจะตองมีการกําหนดให มีความสัมพันธตอเนื่อง และเหมาะสมกับปริมาณมูล ฝอยที่เขาสูสถานที่ รวมทั้ ง
ประเภทและจํานวนของเครื่องจักรกลที่มีอยู ทั้งนี้ พื้นที่หนางานในการกําจัดมูลฝอยที่ชัดเจนและพื้นที่ยอย ๆ
เหลานั้น ไมควรมีมากกวา ๒ หนางานตอพื้นที่กําจัดทั้งหมด (หนางานแรกคือหนางานปกติ อีกหนางานมีไวในกรณี
ฉุกเฉินที่ไมสามารถใชหนางานปกติได เชน ชวงฝนตกหนักจนรถเก็บขนมูลฝอยไมสามารถเทมูลฝอย ณ จุดหนางาน
ปกติได)
(๒) กําหนดใหมีทางเขาไปยังพื้นที่หนางานกําจัดมูลฝอยในแตละระยะ
(๓) กําหนดเวลาเขา – ออก สถานที่กําจัดมูลฝอยที่ชัดเจน และใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๓) ความครบถวนของโครงสรางพื้นฐานในสถานที่กําจัดมูลฝอย โดยจะตองประกอบไปดวย
(๑) อาคารสํานักงาน สําหรับใชเปนสํานักงานของเจาหนาที่ และผูควบคุมสถานที่
กําจัดมูลฝอย
(๒) อาคารและเครื่องชั่งน้ําหนัก เพื่อใชในงานบันทึกสถิติจํานวนรถเก็บขนมูลฝอย
และปริมาณมูลฝอยที่เขาสูสถานที่กําจัดมูลฝอยในแตละวัน โดยอาคารเครื่องชั่งน้ําหนักสามารถกอสรางใหเปน
สวนหนึ่งของอาคารสํานักงานได
(๓) โรงจอดเครื่องจักรกลและหนวยซอมบํารุง สําหรับเปนที่จอดพักและซอมบํารุง
เครื่ อ งจั ก รกลเบื้ อ งตนในยามที่ มิ ไดใช ง าน และเพื่ อ ป อ งกั นแสงแดด ฝน และป จ จั ยอื่ น ๆ ที่ จ ะส ง ผลให
เครื่องจักรกลในสถานที่ฝงกลบมูลฝอยเสื่อมสภาพเร็วกวาปกติ
(๔) ถนนทางเขา-ออก สถานที่ฝงกลบมูลฝอย จะตองสามารถใหรถเก็บขนมูลฝอย
เขา-ออกพื้นที่ และสามารถวิ่งสวนทางกันไดทุกฤดูกาล

๙
(๕) ลานลางรถเก็บขนมูลฝอย จะตองมีอุปกรณในการฉีด ลางรถเก็บขนมูลฝอย
และน้ําเสียที่เกิดจากการลางจะตองนําไปบําบัดตอไป
(๖) ระบบกันซึมในบอฝงกลบมูลฝอย จะตองพิจารณาจากแบบกอสรางหรือขอมูล
การกอสรางในอดีต โดยจะตองมีระบบกันซึมทั้งบริเวณพื้นและผนังบอ ซึ่งระบบกันซึมในบอฝงกลบมูลฝอย
ตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ สามารถแบงออกไดเปน ๔ ประเภท ไดแก
(๖.๑) การใชดินที่มีอัตราการไหลซึมต่ํา (Low Permeable Soil Liner)
(๖.๒) การใชแผนวัสดุสังเคราะหชั้นเดียว (Single Liner) กับดินที่มีอัตราการ
ไหลซึมต่ํา
(๖.๓) การใชวัสดุกันซึมผสม (Composite Liner)
(๖.๔) การใชวัสดุกันซึมสองชั้น (Double Liner)
(๗) รั้วลอมรอบอาณาบริเวณพื้นที่กําจัดมูลฝอย แนวปองกัน หรือมาตรการปองกัน
การลักลอบทิ้งมูลฝอย หรือผูที่เขามาคุย เขี่ย เผา คัดแยกมูลฝอยในพื้นที่โดยมิไดรับอนุญาต
(๘) แนวพื้นที่กันชนรอบพื้นที่กําจัดมูลฝอยจากแนวเขตที่ดิน ตามขอกําหนดของกรม
ควบคุมมลพิษ อยางนอยเปนระยะ ๒๕ เมตร เพื่อใชประโยชนพื้นที่สําหรับถนน คูระบายน้ํา และปลูกตนไม
สลับแถว เชน ยูคาลิปตัส กระถินณรงค หรือพันธุไมที่เหมาะสมในทองถิ่น เพื่อใหเกิดทัศนียภาพที่เหมาะสม
และลดปญหากลิ่นสูภายนอก
(๙) บอบําบัดน้ําเสียเพื่อบําบัดมูลฝอยที่ไดรับการออกแบบใหสามารถบําบัดไดตาม
หลักวิชาการ มิเชนนั้นจะตองทําการเก็บกักน้ําเสียมิใหปลอยระบายออกสูนอกพื้นที่
(๑๐) บ อ ติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพน้ํ าใต ดิ นในบริ เ วณสถานที่ ฝ ง กลบมู ล ฝอย
โดยจะตองมี จํ านวนอยางนอ ย ๓ บ อ โดยตั้ง อยูในทิ ศทางเหนื อ น้ําอยางนอ ย ๑ บ อ และทิ ศทางท ายน้ํ า
อยางนอย ๒ บอ และมีระยะหางระหวางบอติดตามฯ เปนไปตามกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ
(๑๑) เครื่องจักรกลดําเนินการจัดการกําจัดมูลฝอย ซึ่งผูดําเนินการกําจัดอาจจัดซื้อ
หรือจัดหาเพื่อดําเนินการกําจัดมูลฝอยในพื้นที่
(๑๒) ระบบระบายน้ําฝนรอบสถานที่ โดยจะตอ งรวบรวมและระบายน้ําฝนที่
เกิดขึ้นในสวนที่ไมปนเปอนกับมูลฝอยออกสูนอกพื้นที่
(๑๓) ระบบรวบรวม/ระบายกาซจากบอฝงกลบ ที่ไดรับการออกแบบและติดตั้ง
อยางถูกตองในบอฝงกลบมูลฝอย
(๑๔) บานพักเวรยามชั่วคราว หรือหองพักเวรยามสําหรับเจาหนาที่เพื่อใชตรวจ
ตราความปลอดภัย และดูแลครุภัณฑตาง ๆ ในสถานที่ยามวิกาล โดยอาจเปนบานพัก หรือหองพักเวรยาม
เฉพาะที่แยกออกตางหากในสวนของอาคารสํานักงานได
(๑๕) ความถู ก ต อ งของบ อ ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า ใต ดิ น โดยที่ จํ า นวน
รูปแบบ และขอกําหนดตาง ๆ ในการติดตั้งบอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินจะตองเปนไปตามขอกําหนด
ของกรมควบคุมมลพิษ

๑๐
๔) ความครบถวนของระบบสาธารณูปโภค จะตองประกอบดวย
(๑) ระบบไฟฟาที่เขาถึงพื้นที่ และสามารถรองรับการดําเนินการในสถานที่กําจัดมูล
ฝอยไดอยางเพียงพอ
(๒) ระบบประปา หรือการใหบริการน้ําสําหรับใชอุปโภคในพื้นที่ที่เพียงพอ
(๓) สัญญาณโทรศัพทมือถือ เพื่อใหสามารถติดตอกับหนวยงานภายนอกไดหากมี
กรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในพื้นที่
(๔) ระบบโทรศัพท/อินเตอรเน็ต เพื่อสงขอมูลแบบ Real-time ไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ
๕) การบริหารจัดการ
(๑) มีเจาหนาที่ประจําสถานที่และผูควบคุมดูแลงานระดับหัวหนางานกําจัดมูลฝอย
ที่มีประสบการณ และควบคุม กํากับดูแลงานกําจัดมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ
(๒) มีการบดอัด และกลบทับมูลฝอยเปนระยะโดยจะตองมีความเหมาะสม และไมกอ
ใหเกิดปญหามูลฝอยปลิว แมลงวันและกลิ่นเหม็นรบกวน (รวมทั้งจะตองปลูกพืชเพื่อคลุมหนาดินเพื่อปองกัน
การกัดเซาะหนาดินหลังจากปดพื้นที่)
(๓) มีการควบคุมผูคุยและคัดแยกมูลฝอยในสถานที่กําจัด จะตองมีการควบคุมและ
มีขอกําหนดอยางชัดเจนในเรื่องเวลาการเก็บ รวมไปถึงเงื่อนไขตาง ๆ ในการคุยและคัดแยกมูลฝอย นอกจากนี้
จะตองไมมีการรื้อคุยมูลฝอยหลังจากที่มีการกลบทับดวยดินแลว และหามใหมีการเผามูลฝอยหรือจุดไฟใน
พื้นที่
(๔) มีการกําหนดและควบคุมเวลาเขา-ออกสถานที่ กําจัดมูลฝอยของรถบรรทุ ก
เก็บขนมูลฝอยและผูที่เกี่ยวของกับคัดแยกมูลฝอยในพื้นที่อยางชัดเจน และมีมาตรการควบคุมมูลฝอยที่เขาสู
พื้นที่กําจัด เชน กําหนดทางเขา-ออกไดทางเดียว การกําหนดใหชุมชน/ผูคัดแยกมีการตรวจตราพื้นที่ มีเวลา
เขา-ออกที่ชัดเจน และมีนโยบายหามรับกากอุตสาหกรรม ของเสียอันตราย มากําจัดในสถานที่ เปนตน
(๕) กรณีที่ตั้งอยูบนพื้นที่เนินเขา หรือบริเวณที่มีลมแรง จะตองมี.มาตรการปองกัน
การปลิวของมูลฝอยเพิ่มเติมกอนการกลบทับมูลฝอย เชน การติดตั้งตาขายดักบริเวณทิศทางทายลมในดานที่
อาจเกิดการปลิวของมูลฝอยในแตละเดือน การใชแผนพลาสติกโพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแนนต่ํา (LDPE) ปูทับ
ชั้นมูลฝอยชั่วคราว
(๖) มี ม าตรการและการดํ า เนิ น การป อ งกั น เหตุ รํ า คาญด านกลิ่ น ทั ศ นอุ จ าด
แมลงวัน เชน การพนน้ําสกัดชีวภาพ การกลบทับดวยดินเปนระยะ การพนยาฆาแมลงวัน การปลูกแนวตนไมกนั ชน
และการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะในสถานที่กําจัดมูลฝอย เปนตน
(๗) การจดบันทึกขอมูลมูลฝอย อาทิ ปริมาณมูลฝอย รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอย
ที่เขาสูสถานที่ ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน (เชน เครื่องจักรกลเสีย ฝนตกและไมไดกลบทับดวยดิน ฯลฯ)
ทุกวัน
(๘) การรักษาความปลอดภัย เพื่อดูและมิใหเกิดการขโมยทรัพยสินทางราชการ
เชน การจัดทําตารางเวรยาม ระบบกลองวงจรปด ฯลฯ เพื่อดูแลมิใหเกิดการขโมยทรัพยสินทางราชการ

๑๑
(๙) การกลบทับ มูลฝอยจะตองดําเนินการโดยมี ระยะเวลา และใชวัสดุกลบทั บ
ที่ เ หมาะสม ซึ่ ง ปกติ แ ล ว ควรมี ก ารดํ า เนิ น การกลบทั บ มู ล ฝอยรายวั น ยกเว น ในบางกรณี ที่ มี ฝ นตก
เครื่องจักรกลไมสามารถดําเนินการได หรือเหตุปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลใหไมสามารถดําเนินการกลบทับมูลฝอย
รายวันได ทั้งนี้จะตองมีการบันทึกผลและเรงดําเนินการกลบทับดวยวัสดุกลบทับหลังจากที่ฝนหยุดตกและ
พื้นที่ฝงกลบอยูในสภาพที่สามารถเริ่มทํางานได
(๑๐) ความพรอมในการใชงานของเครื่องจักรกล โดยที่สถานที่ฝงกลบมูลฝอยมี
จํานวนและประเภทของเครื่องจักรกลที่สามารถนํามาประยุกตใชกับงานฝงกลบมูลฝอยไดอยางเหมาะสม
(๑๑) การจั ดการก า ซจากบ อ ฝ ง กลบมู ล ฝอย/บ อ บํ า บั ด น้ํ าเสี ย จะต อ งมี ก าร
ดําเนินงานอยางเหมาะสม โดยสามารถที่จะรวบรวมกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปจัดการที่ถูกตอง
(๑๒) มาตรการปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน โดยมีมาตรการปองกันและระงับเหตุ
ฉุกเฉินในสถานที่ อาทิ ปายแจงเตือน การหามสูบบุหรี่ในบริเวณบอฝงกลบ การซอมเผชิญเหตุการณที่ไมปกติ
หรืออุปกรณดับเพลิงอื่น ๆ ที่สามารถใชงานได ฯลฯ
(๑๓) ห ามให มี การจั ดการของเสี ยอั นตราย มู ลฝอยติ ดเชื้ อ หรื อของเสี ยพิ เศษ
(Special Waste) (อาทิ มูลฝอยที่เกิดจากการรื้อถอนและสิ่งกอสราง สลัดจจากระบบบําบัดน้ําเสีย) ในบริเวณพื้นที่
ฝงกลบมูลฝอย โดยการจัดการของเสียเหลานี้ จะตองมีอาคาร/พื้นที่เฉพาะสําหรับใชในการกักเก็บในบริเวณ
สถานที่ ซึ่ ง จะตอ งมี ความเหมาะสม สามารถป องกั นแสงแดด ฝนตก และมีร ะบบป อ งกั นน้ําท วมบริ เ วณ
ดังกลาว และมีการตรวจสอบมิใหมีการกําจัดของเสียเหลานี้ในบอฝงกลบมูลฝอยที่ชัดเจน
(๑๔) การใชประโยชนจากการจัดการมูลฝอย เชน การนํากาซชีวภาพจากบอฝง
กลบมูลฝอยมูลฝอยเพื่อนําไปใชประโยชน (หรือเผาทิ้ง หากมีปริมาณและลักษณะสมบัติทางเคมีที่ไมเพียงพอ
ตอการนําไปผลิตเปนพลังงาน) การผลิตมูลฝอยใหเปนพลังงาน เปนตน
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๑. ความเหมาะสมของพื้นที่
๑.๑ ตามเกณฑของกรมควบคุมมลพิษ

ตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ โดยไมควรตั้งอยูในบริเวณ
(๑) พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติตามที่หนวยงาน ที่
เกี่ยวของไดกําหนด
(๒) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี
(๓) พื้นที่หามกอสรางโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๔) พื้นที่หามกอสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๕) พื้นที่หามกอสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบกากของเสีย
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
(๖) พื้นที่ซึ่งมีลักษณะกีดขวางการไหลของทางน้ํา และพื้นที่ที่มีโอกาสถูกน้ํา
กัดเซาะ
(๗) พื้นที่เสี่ ยงภั ยดิ นถล ม และน้ําปาไหลหลากตามที่กรมทรั พยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกาศกําหนด
(๘) พื้นที่ราบน้ําทวมถึง โดยพิจารณาจากการเกิดซ้ําในชวงระยะเวลา ๓๐ ปที่
ผานมา เวนแตการจัดทําระบบฝงกลบในพื้นที่ดังกลาวจะมีระบบหรือมาตรการปองกัน
ไมใหเกิดการพัดพามูลฝอยออกจากพื้นที่ฝงกลบ
๒. การวางแผนในการดําเนินงานในสถานที่กําจัดมูลฝอย
๒.๑ การแบงพื้นทีย่ อย (Phase) การดําเนินงาน การควบคุมขนาดและการวางตําแหนงของหนางานกําจัด มูลฝอยในแต ละระยะ
กําจัด
โดยจะตองมีการกําหนดใหมีความสัมพันธ ตอเนื่อง และเหมาะสมกับปริมาณมูล
ฝอยที่เขาสูสถานที่ รวมทั้งประเภทและจํานวนของเครื่องจักรกลที่มีอยู ทั้งนี้ พื้นที่
หนางานในการกําจัดมูลฝอยที่ชัดเจนและพื้นที่ยอย ๆ เหลานั้น ไมควรมีมากกวา ๒
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หนางานตอพื้นที่กําจัดทั้งหมด (หนางานแรกคือหนางานปกติ อีกหนางานมีไวในกรณี
ฉุกเฉินที่ไมสามารถใชหน างานปกติได เช น ช วงฝนตกหนักจนรถเก็ บขนมูลฝอยไม
สามารถเทมูลฝอย ณ จุดหนางานปกติได)
๒.๒ ทางเขาพื้นที่กําจัดแตละระยะ
มีถนนที่รถสามารถวิ่งเขาสูพื้นที่หนางานกําจัดมูลฝอยไดในแตละระยะ
๒.๓ การกําหนดเวลาเขา-ออกพื้นที่กําจัด
มีการกําหนดเวลาเขา-ออกของรถเก็บขนมูลฝอยในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอย และ
ควรเปนเวลาเขา-ออกที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๓. ความครบถวนของโครงสรางพื้นฐานในสถานที่กําจัดมูลฝอย
๓.๑ อาคารสํานักงาน
อาคารสํ านักงาน สํ าหรั บ ใช เ ปนสํ านักงานของเจาหนาที่ และผู ค วบคุ ม สถานที่
กําจัดมูลฝอย
๓.๒ อาคารและเครื่องชั่งน้ําหนัก
อาคารและเครื่องชั่ง น้ําหนัก เพื่ อใช ใ นงานบั นทึ กสถิ ติจํานวนรถเก็บ ขนมู ลฝอย
และปริมาณมูลฝอยที่เขาสูสถานที่กําจัดมูลฝอยในแตละวัน โดยอาคารเครื่องชั่ง
น้ําหนักสามารถกอสรางใหเปนสวนหนึ่งของอาคารสํานักงานได
๓.๓ โรงจอดเครื่องจักรกลและซอมบํารุง
โรงจอดเครื่องจักรกลและหนวยซอมบํารุง สํ าหรับ เป นที่ จอดพั กและซอมบํ ารุ ง
เครื่องจักรกลเบื้องตนในยามที่มิไดใชงาน และเพื่อปองกันแสงแดด ฝน และปจจัย
อื่น ๆ ที่จะสงผลใหเครื่องจักรกลในสถานที่ฝงกลบมูลฝอยเสื่อมสภาพเร็วกวาปกติ
๓.๔ ถนนทางเขาสามารถใชงานไดทุกฤดูกาล
ถนนทางเขา-ออก สถานที่ฝงกลบมูลฝอย จะตองสามารถใหรถเก็บขนมูลฝอยเขาออกพื้นที่ และสามารถวิ่งสวนทางกันไดทุกฤดูกาล
๓.๕ ลานลางรถ
ลานลางรถเก็บขนมูลฝอย จะตองมีอุปกรณในการฉีด ลางรถเก็บขนมูลฝอย และ
น้ําเสียที่เกิดจากการลางจะตองนําไปบําบัดตอไป
๓.๖ ระบบกันซึมในบอฝงกลบ
ระบบกันซึมในบอฝงกลบมูลฝอย จะตองพิจารณาจากแบบกอสรางหรือขอมูลการ
กอสรางในอดีต โดยจะตองมีระบบกันซึมทั้งบริเวณพื้นและผนังบอ ซึ่งระบบกันซึม
ในบอฝงกลบมูลฝอยสามารถแบงออกไดเปน ๔ ประเภท ไดแก
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(๖.๑) การใชดินที่มีอัตราการไหลซึมต่ํา (Low Permeable Soil Liner)
(๖.๒) การใชแผนวัสดุสังเคราะหชั้นเดียว (Single Liner) กับดินที่มีอัตราการ
ไหลซึมต่ํา
(๖.๓) การใชวัสดุกันซึมผสม (Composite Liner)
(๖.๔) การใชวัสดุกันซึมสองชั้น (Double Liner)
๓.๗ รั้วรอบพื้นที่/การปองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย รั้วลอมรอบอาณาบริเวณพื้นที่กําจัดมูลฝอย แนวปองกัน หรือมาตรการปองกันการ
ลักลอบทิ้ง มู ลฝอย หรื อผูที่ เข ามาคุ ย เขี่ย เผา คั ดแยกมู ลฝอยในพื้ นที่ที่ มิ ได รั บ
อนุญาต
๓.๘ พื้นที่กันชน (Buffer Zone)
มีแนวพื้นที่กันชนรอบพื้นที่กําจัดมูลฝอยจากแนวเขตที่ดิน ตามขอกําหนดของกรม
ควบคุมมลพิษ อยางนอยเปนระยะ ๒๕ เมตร เพื่อใชประโยชนพื้นที่สําหรับถนน
คูระบายน้ํา และปลูกตนไมสลับแถว เชน ยูคาลิปตัส กระถินณรงค หรือพันธุไมที่
เหมาะสมในท อ งถิ่ น เพื่ อ ให เ กิ ด ทั ศ นี ย ภาพที่ เ หมาะสมและลดป ญ หากลิ่ น สู
ภายนอก
๓.๙ บอบําบัดน้ําเสีย
บอบํ าบั ดน้ําเสี ยเพื่อบําบั ดมู ลฝอยที่ ได รับ การออกแบบใหส ามารถบําบัด ได ตาม
หลักวิช าการ มิ เช นนั้นจะต องทําการเก็บกักน้ําเสีย มิใ หป ลอยระบายออกสู นอก
พื้นที่
๓.๑๐ มีบอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน
มี บ อติ ด ตามตรวจสอบคุ ณภาพน้ําใต ดิ น ในบริ เ วณสถานที่ ฝ ง กลบมู ล ฝอย โดย
จะตองมี จํานวนอยางนอย ๓ บ อ โดยตั้ งอยูใ นทิ ศทางเหนือน้ําอย างนอย 1 บ อ
และทิศทางทายน้ําอยางนอย ๒ บอ
๓.๑๑ เครื่องจักรกล/อุปกรณ
มีเครื่องจักรกลดําเนินการจัด การกําจัดมูล ฝอย ซึ่งผูดําเนินการกําจัดอาจจัดซื้อ
หรือจัดหาเพื่อดําเนินการกําจัดมูลฝอยในพื้นที่

เงื่อนไขของการประเมินตามเกณฑ
ระบบเทกองที่ ระบบฝงกลบ ระบบฝงกลบอยาง
มีการควบคุม เชิงวิศวกรรม ถูกหลักสุขาภิบาล

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ไมจําเปน

ผาน

ผาน

ไมจําเปน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

๑๕
เงื่อนไขของการประเมินตามเกณฑ
ระบบเทกองที่ ระบบฝงกลบ ระบบฝงกลบอยาง
มีการควบคุม เชิงวิศวกรรม ถูกหลักสุขาภิบาล

รายการประเมิน

คําอธิบายรายการประเมิน

๓.๑๒ ระบบรวบรวม/ระบายกาซจากบอฝงกลบ

ระบบระบายน้ําฝนรอบสถานที่ โดยจะตองรวบรวมและระบายน้ําฝนที่เกิดขึ้นใน
สวนที่ไมปนเปอนกับมูลฝอยออกสูนอกพื้นที่
ระบบรวบรวม/ระบายกาซจากบ อฝง กลบ ที่ไ ดรับ การออกแบบและติ ดตั้ง อยาง
ถูกตองในบอฝงกลบมูลฝอย
บานพั กเวรยามชั่วคราว หรื อหองพักเวรยามสํ าหรั บเจาหนาที่เพื่ อใช ตรวจตรา
ความปลอดภัย และดูแลครุภัณฑตาง ๆ ในสถานที่ยามวิกาล โดยอาจเปนบานพัก
หรือหองพักเวรยามเฉพาะที่แยกออกตางหากในสวนของอาคารสํานักงานได
ความถูกตองของบอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน โดยที่จํานวน รูปแบบ และ
ขอกําหนดตาง ๆ ในการติดตั้งบอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินจะตองเปนไป
ตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ

ไมจําเปน

ไมจําเปน

ผาน

ไมจําเปน

ผาน

ผาน

ไมจําเปน

ไมจําเปน

ผาน

ไมจําเปน

ไมจําเปน

ผาน

ระบบไฟฟาที่เ ขาถึงพื้ นที่ และสามารถรองรับการดําเนินการในสถานที่ กําจัดมู ล
ฝอยไดอยางเพียงพอ
ระบบประปา หรือการใหบริการน้ําสําหรับใชอุปโภคในพื้นที่ที่เพียงพอ
สัญญาณโทรศัพทมื อถือ เนื่องจากสามารถติ ดตอกับหนวยงานภายนอกไดหากมี
กรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในพื้นที่ สวนใหญหากเปนสถานที่ที่ลักลอบทิ้งมูลฝอยกลางปา
อาจจะไมมีสัญญาณ
ระบบโทรศัพ ท/ อินเตอรเ น็ต เพื่ อสง ขอมู ลแบบ Real-time ไปยั งหนวยงานที่
เกี่ยวของ

ไมจําเปน

ผาน

ผาน

ไมจําเปน
ผาน

ผาน
ผาน

ผาน
ผาน

ไมจําเปน

ไมจําเปน

ผาน

มีเจาหนาที่ประจําสถานที่กําจัดมูลฝอยที่มีประสบการณ และควบคุม กํากับดูแล
งานกําจัดมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ

ผาน

ผาน

ผาน

๓.๑๓ ระบบระบายน้ําฝนในพื้นที่
๓.๑๔ บานพักเวรยามชั่วคราว

๓.๑๕ ความถูกตองของบอตรวจสอบน้ําใตดิน

๔. ความครบถวนของระบบสาธารณูปโภค
๔.๑ ระบบไฟฟา
๔.๒ ระบบประปา
๔.๓ สัญญาณโทรศัพท

๔.๔ ระบบโทรศัพท/อินเตอรเน็ต
๕. การบริหารจัดการ
๕.๑ เจาหนาที่ประจําสถานที่

๑๖
รายการประเมิน
๕.๒ ผูควบคุมงาน
๕.๓ การเกลี่ยและบดอัดมูลฝอย

๕.๔ มีการกลบทับมูลฝอยดวยวัสดุกลบทับ

๕.๕ การควบคุมผูคุยเขี่ยมูลฝอย

๕.๖ การควบคุมมูลฝอยที่เขาสูพื้นที่

๕.๗ มาตรการปองกันการปลิวของมูลฝอย

เงื่อนไขของการประเมินตามเกณฑ
คําอธิบายรายการประเมิน
ระบบเทกองที่ ระบบฝงกลบ ระบบฝงกลบอยาง
มีการควบคุม เชิงวิศวกรรม ถูกหลักสุขาภิบาล
ผูควบคุ มดู แลงานระดับ หัวหนางานกําจัด มูล ฝอยที่ มีประสบการณ และควบคุ ม
ผาน
ผาน
ผาน
กํากับดูแลงานกําจัดมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ
ตองมีการบดอัด และกลบทับมูลฝอยเปนระยะโดยจะตองมีความเหมาะสม และไม
ผาน
ผาน
ผาน
กอใหเกิดปญหามูลฝอยปลิว แมลงวันและกลิ่นเหม็นรบกวน (รวมทั้งจะตองปลูกพืช
เพื่อคลุมหนาดินเพื่อปองกันการกัดเซาะหนาดินหลังจากปดพื้นที่)
มี ก ารกลบทั บ มู ล ฝอยด วยวัส ดุ กลบทั บ อาทิ ดิ น มู ล ฝอยเดิ ม ที่ ขุ ด ขึ้ นมาผ า น
ผาน
ผาน
ผาน
กระบวนการรอน แผนพลาสติก LDPE หรือวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถปองกันมิใหมูล
ฝอยสัมผัสกับน้ําฝนโดยตรง
มีการควบคุมผูคุยและคัดแยกมูลฝอยในสถานที่กําจัด จะตองมีการควบคุมและมี
ผาน
ผาน
ผาน
ขอกําหนดอยางชัดเจนในเรื่องเวลาการเก็บ รวมไปถึงเงื่อนไขตาง ๆ ในการคุยและ
คัดแยกมูล ฝอย นอกจากนี้จะตองไม มีการรื้อคุ ยมูล ฝอยหลัง จากที่มีการกลบทั บ
ดวยดินแลว และหามใหมีการเผามูลฝอยหรือจุดไฟในพื้นที่
มีการกําหนดและควบคุมเวลาเขา-ออกสถานที่กําจัดมูลฝอยของรถบรรทุกเก็บขนมูล
ผาน
ผาน
ผาน
ฝอยและผู ที่ เกี่ย วของกับคั ด แยกมู ล ฝอยในพื้ นที่ อย างชัด เจน และมี ม าตรการ
ควบคุ ม มู ล ฝอยที่ เ ข าสู พื้ นที่ กําจัด เช น กําหนดทางเข า -ออกได ท างเดี ย ว การ
กําหนดใหชุม ชน/ผูคัด แยกมีการตรวจตราพื้นที่ มีเ วลาเข า-ออกที่ชั ดเจน และมี
นโยบายหามรับกากอุตสาหกรรม ของเสียอันตราย มากําจัดในสถานที่ เปนตน
กรณีที่ตั้งอยูบนพื้นที่เนินเขา หรือบริเวณที่มีลมแรง จะตองมี.มาตรการปองกันการ
ผาน
ผาน
ผาน
ปลิวของมูลฝอยเพิ่มเติมกอนการกลบทับมูลฝอย เชน การติดตั้งตาขายดักบริเวณ
ทิศทางทายลม การใชแ ผนพลาสติ กโพลิเอทธิลีนชนิด ความหนาแนนต่ํา (LDPE)
ปูทับชั้นมูลฝอยชั่วคราว

๑๗
เงื่อนไขของการประเมินตามเกณฑ
รายการประเมิน
คําอธิบายรายการประเมิน
ระบบเทกองที่ ระบบฝงกลบ ระบบฝงกลบอยาง
มีการควบคุม เชิงวิศวกรรม ถูกหลักสุขาภิบาล
๕.๘ การปองกันเหตุรําคาญ (กลิ่น แมลงวัน
มีมาตรการและการดําเนินการปองกันเหตุรําคาญดานกลิ่น ทัศนอุจาด แมลงวัน
ผาน
ผาน
ผาน
ฯลฯ)
เชน การพนน้ําสกัดชีวภาพ การกลบทับดวยดินเปนระยะ การพนยาฆาแมลงวัน
การปลูกแนวตนไมกันชน และการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะในสถานที่กําจัดมูลฝอย
เปนตน
๕.๙ การจดบันทึกมูลฝอยทุกวัน
การจดบันทึกขอมูลมูลฝอย อาทิ ปริมาณมูลฝอย รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยที่ ไมจําเปน
ผาน
ผาน
เขาสูสถานที่ ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน (เชน เครื่องจักรกลเสีย ฝนตก
และไมไดกลบทับดวยดิน ฯลฯ) ทุกวัน
๕.๑๐ มีการกลบทับดวยวัสดุกลบทับที่เหมาะสม การกลบทั บ มู ล ฝอยจะต องดํ าเนินการโดยมี ร ะยะเวลา และใช วัส ดุ กลบทั บ ที่ ไมจําเปน
ผาน
ผาน
เหมาะสม ซึ่งปกติแลว ควรมีการดําเนินการกลบทับมูลฝอยรายวัน ยกเวนในบาง
กรณีที่มีฝนตก เครื่องจักรกลไมสามารถดําเนินการได หรือเหตุปจจัยอื่น ๆ ที่สงผล
ใหไม สามารถดํ าเนินการกลบทั บมูลฝอยรายวันได ทั้งนี้คุณสมบัติข องวัส ดุกลบ
ทับทางกายภาพที่เหมาะสม
๕.๑๑ ความพรอมในการใชงานของเครื่องจักรกล ความพรอมในการใชงานของเครื่องจักรกล โดยที่สถานที่ฝงกลบมูลฝอยมีจํานวน ไมจําเปน
ผาน
ผาน
และประเภทของเครื่องจักรกลที่สามารถนํามาประยุกตใชกับงานฝงกลบมูลฝอยได
อยางเหมาะสม
๕.๑๒ ระบบรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัย เพื่อดูและมิใหเกิดการขโมยทรัพยสินทางราชการ เชน ไมจําเปน
ไมจําเปน
ผาน
การจัดทํ าตารางเวรยาม ระบบกล องวงจรป ด ฯลฯ เพื่ อดู แ ลมิ ให เกิดการขโมย
ทรัพยสินทางราชการ
๕.๑๓ การจัดการกาซจากบอฝงกลบ/บอบําบัด การจัด การกาซจากบอฝ งกลบมู ลฝอย/บอบํ าบัดน้ําเสีย จะตองมีการดําเนินงาน ไมจําเปน
ไมจําเปน
ผาน
อยางเหมาะสม โดยสามารถที่ จะรวบรวมกาซชี วภาพที่ เกิดขึ้นเพื่ อนําไปจัด การ
ที่ถูกตอง

๑๘
เงื่อนไขของการประเมินตามเกณฑ
รายการประเมิน
คําอธิบายรายการประเมิน
ระบบเทกองที่ ระบบฝงกลบ ระบบฝงกลบอยาง
มีการควบคุม เชิงวิศวกรรม ถูกหลักสุขาภิบาล
๕.๑๔ มาตรการปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
มาตรการปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน โดยมีมาตรการปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ไมจําเปน
ไมจําเปน
ผาน
ในสถานที่ อาทิ ป ายแจง เตื อน การห ามสู บบุ ห รี่ใ นบริเ วณบ อฝง กลบ การซอม
เผชิญเหตุการณที่ไมปกติ หรืออุปกรณดับเพลิงอื่น ๆ ที่สามารถใชงานได ฯลฯ
๕.๑๕ การจัดการของเสียพิเศษ/ของเสียอันตราย หามใหมีการจัดการของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ หรือของเสียพิเศษ (Special ไมจําเปน
ไมจําเปน
ผาน
Waste) (อาทิ มูลฝอยที่เกิดจากการรื้อถอนและสิ่งกอสราง สลัดจจากระบบบําบัด
น้ําเสีย) ในบริ เวณพื้นที่ฝ งกลบมู ลฝอย โดยการจัด การของเสี ยเหลานี้ จะต องมี
อาคาร/พื้นที่เ ฉพาะสํ าหรับใชใ นการกักเก็บในบริเ วณสถานที่ ซึ่ง จะตองมีค วาม
เหมาะสม สามารถป องกันแสงแดด ฝนตก และมีร ะบบป องกันน้ําท วมบริ เ วณ
ดังกลาว และมีการตรวจสอบมิใหมีการกําจัดของเสียเหลานี้ในบอฝงกลบมูลฝอย
ที่ชัดเจน
๕.๑๖ การใชประโยชนจากการจัดการมูลฝอย
การใชประโยชนจากการจัดการมูลฝอย เชน การนํากาซชีวภาพจากบอฝงกลบมูล
ไมจําเปน
ไมจําเปน
ผาน
ฝอยเพื่อนําไปใชประโยชน (หรือเผาทิ้ง หากมีปริมาณและลักษณะสมบัติทางเคมีที่
ไมเพียงพอตอการนําไปผลิตเปนพลังงาน) การผลิตมูลฝอยใหเปนพลังงาน เปนตน

หมายเหตุ
ไมจําเปน รายการประเมินไมจําเปนตองผานเกณฑ

ผาน

รายการประเมินผานเกณฑ

