๑
หลักเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบกอสรางและการจัดการ
สถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุย
______________________
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบกอสราง และการ
จัดการสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุย สําหรับใหหนวยงานของรัฐ และภาคเอกชนรวมทั้งผูมีสวน
เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบ การกอสราง และการจัดการสถานที่กําจั ด
มูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมตอไป จึงออกประกาศไว ดัง
รายละเอียดนี้
๑. ในประกาศนี้
“มูลฝอย” หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ยกเวนมูลฝอยติดเชื้อ
มูลฝอยอันตรายและเปนพิษจากชุมชน
“การหมักปุ ย” หมายความวา กระบวนการยอยสลายมู ลฝอยอิ นทรี ยท างชีวเคมี เพื่ อใหได
สารอินทรียที่มีคุณสมบัติในการบํารุงดิน ที่มีความสามารถในการรองรับมูลฝอยรวมตั้งแต ๓ ตันตอวันขึ้นไป
“โบราณสถาน” หมายความวา โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
“เขตอนุรักษ” หมายความวา เขตอนุรักษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เขตปาสงวนแหงชาติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ ที่กําหนดใหเปนพื้นที่ปาอนุรักษ
ปาชุมชน และพื้นที่เขตอนุรักษปาชายเลน รวมถึงพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนเขตอนุรักษปาชายเลน
หรือเขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปา
“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 พื้นที่แหลงน้ําทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีน้ําขังหรือทวมอยูถาวร และ
ชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงน้ํานิ่ง และน้ําไหล ทั้งที่เปนน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝงทะเล
และพื้นที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดมีความลึกของระดับน้ําไมเกิน ๖ เมตร

๒
“แหลงน้ําสาธารณะ” หมายความวา
(๑) แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง ทางน้ํา แหลงน้ําใตดิน ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขต และ
แหลงน้ําธรรมชาติอื่น ๆ
(๒) แหลงน้ําของรัฐที่ใหประชาชนใชหรือสงวนไวใหประชาชนใชหรือโดยสภาพประชาชนอาจ
ใชประโยชนรวมกัน
(๓) แหลงน้ําที่รัฐจัดสรางขึ้นเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน
๒. การคัดเลือกพื้นที่สําหรับใชเปนสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุย ใหใชหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
๒.๑ พื้นที่ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ ไมควรใชเปนสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุย
(๑) พื้ นที่ ชุม น้ําที่มี ความสํ าคัญ ระดับ นานาชาติ และระดับชาติตามที่ห นวยงานที่
เกี่ยวของไดกําหนด
(๒) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี
(๓) พื้นที่หามกอสรางโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๔) พื้นที่หามกอสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๕) พื้นที่ซึ่งมีลักษณะกีดขวางการไหลของทางน้ํา และพื้นที่ที่มีโอกาสถูกน้ํากัดเซาะ
(๖) พื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม และน้ําปาไหลหลากตามที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกาศกําหนด
๒.๒ สถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุยควรตั้งอยูในพื้นที่โลง ไมอับลม และอยูหาง
จากสถานที่หรือพื้นที่ตาง ๆ ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ เมตร จาก
(๑) แนวเขตที่ดินของโบราณสถาน
(๒) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี
(๓) เขตอนุรักษ
๓. การออกแบบและการกอสรางสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุย ใหใชหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
๓.๑ ก อ นการก อ สร า งสถานที่ กํ า จั ด มู ล ฝอยชุ ม ชนโดยการหมั ก ปุ ย ควรเตรี ย มข อ มู ล
ดังตอไปนี้
(๑) แผนที่หรือภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้ง อาณาเขต และการใชที่ดินโดยรอบในรัศมี
๑,๐๐๐ เมตร ของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุย
(๒) แผนผังแสดงกระบวนการปฏิบัติงานของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุย
(๓) ขอมู ลเกี่ยวกับ แหลง กําเนิด ชนิดหรื อประเภทมูล ฝอย สัดสวนมูล ฝอยอิ นทรียที่
สามารถนําไปหมักปุย และปริมาณมูลฝอยที่จะกําจัด รวมทั้งการคาดการณปริมาณมูลฝอยในอนาคต

๓
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการหมักปุย กําลังการผลิต สารเติมแตง เครื่องจักร และ
อุปกรณที่ตองใชในการกําจัดมูลฝอย รวมทั้งระยะเวลาที่ใชในการหมักปุย การคัดแยกมูลฝอย และการแปร
สภาพมูลฝอยกอนการหมักปุย
(๕) ขอมู ลเกี่ ยวกับ บุคลากร เชน จํ านวนบุคลากร จํ านวนวันและชั่วโมงปฏิบัติงาน
มาตรการความปลอดภัยในระหวางการปฏิบัติงาน
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยที่คัดแยกออก การจัดการสิ่งตกคาง และปริมาณ
ปุยที่ผลิตได
๓.๒ การออกแบบอาคาร และระบบตาง ๆ ในสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุย ควร
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) การออกแบบสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และมาตรฐานที่ใชในประเทศ เวนแตไมมีหลักเกณฑหรือมาตรฐานใดในประเทศก็ใหปฏิบัติตามหรือประยุกตใช
หลักเกณฑหรือมาตรฐานที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทยและสภาพ
ทองถิ่น
(๒) มาตรฐานการกอสราง ใหเป นไปตามหลั กเกณฑ มาตรฐาน หรื อขอกําหนดของ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได ดังตอไปนี้
(ก) งานโครงสร าง ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดขององคก รปกครองส วนท อ งถิ่ น
มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(ข) งานถนน ใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(ค) งานไฟฟา ใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง
หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(ง) งานประปา ใหเปนไปตามมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค การประปานคร
หลวง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(จ) งานเครื่ อ งกล ให เ ป น ไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุ ตสาหกรรมหรื อ
มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(ฉ) ความปลอดภัยในการปฏิบั ติง าน ให เ ป นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ช) การปองกันอัคคีภัย ใหเปนไปตามขอกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือมาตรฐานอื่นที่
ยอมรับได
(๓) จัดวางผังบริเวณแสดงรายละเอียดการใชพื้นที่ขององคประกอบตาง ๆ ในสถานที่
กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุยโดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม

๔
(๔) ออกแบบอาคารและพื้นที่ที่ใชในการรับมูลฝอยอินทรีย การคัดแยก การแปรสภาพ
การหมัก การบม หรือการเก็บรวบรวมปุยที่ผลิตได ใหมีระบบระบายอากาศที่ดี
(๕) ถนนภายในสถานที่ กํ าจั ดมู ล ฝอยชุ ม ชนโดยการหมั ก ปุ ยควรเป น พื้ นแอสฟ ล ต
หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีชองทางการจราจรทิศทางเดียว ควรมีความกวางของชองทางการจราจรไมนอยกวา
๓.๕ เมตร และกรณีชองทางการจราจรสองทิศทาง ควรมีความกวางไมนอยกวา ๖ เมตร
(๖) ออกแบบควบคุมปญหากลิ่นรบกวน ระบบระบายอากาศที่ดี และการควบคุมเศษ
มูลฝอยปลิว
(๗) จัดเตรียมการชั่งน้ําหนักมูลฝอยที่นําไปหมัก และปริมาณสารเติมแตงที่ใชในการหมัก
(๘) ถนนทางลาดขึ้นอาคาร (ถามี) ควรมีความลาดเอียงไมมากกวา ๑๐%
(๙) บริเวณพื้นที่ที่ใชในการหมักและการบม ควรเปนพื้นแอสฟลต หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก
(๑๐) ออกแบบและจัดเตรียมประเภท จํานวน และขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณทใี่ ช
ในการคัดแยก การแปรสภาพ การหมัก และการบม
(๑๑) ออกแบบระบบจัดการน้ําฝนภายในสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุยให
มีประสิทธิภาพ โดยน้ําฝนระบายออกตองปราศจากองคประกอบซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม
(๑๒) ออกแบบระบบควบคุมน้ําเสีย เพื่อปองกันการรั่วไหลของน้ําชะมูลฝอยไปผสมกับ
น้ําฝน และควบคุมคุณภาพน้ํากอนระบายทิ้งสูภายนอก โดยจะตองไมเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมาย
(๑๓) องคประกอบตาง ๆ ของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุยใหออกแบบ
ตามความจําเปนของการใชงานและความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู เชน ระบบถนนภายในและระบบ
การจราจร อาคารสํานักงาน อาคารเก็บปุยที่ผลิตได พื้นที่ซอมบํารุง พื้นที่จอดรถ พื้นที่ลางรถบรรทุก ประตู
เขา – ออก รั้ว ภูมิสถาปตยของสถานที่ ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร เปนตน
๔. การจัดการสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุย ใหดําเนินการดังตอไปนี้
๔.๑ จัดเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานในชั่วโมงทํางาน ติดประกาศชั่วโมงปฏิบัติงานที่ประตู
ทางเขา เพื่อใหสาธารณชนไดทราบโดยทั่วไป
๔.๒ จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา มาตรการควบคุมความปลอดภัยในระหวาง
การปฏิบัติงาน
๔.๓ จัดเตรียมมาตรการตรวจสอบ และการจัดการมิใหมูลฝอยติดเชื้อและของเสียอันตราย
ปะปนกับมูลฝอยทั่วไปในสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุย
๔.๔ ตองควบคุมเศษมูลฝอย กลิ่น แมลง และพาหะนําโรค เพื่อปองกันปญหารบกวนดาน
สุขอนามัย และสภาพที่ไมนาดู
๔.๕ บันทึกปริมาณมูลฝอยรายวันจากแหลงกําเนิดตาง ๆ ที่นําเขาไปกําจัด ปริมาณและประเภท
วัสดุที่คัดแยกออกหรือสิ่งตกคาง

๕
๔.๖ ตองจัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉินเพื่อแกไขปญหากรณีเครื่องจัก ร
หรืออุปกรณเกิดขัดของ หรือเกิดความลาชาดวยสาเหตุอื่นใดในระหวางปฏิบัติงาน
๔.๗ ตองเคลื่อนยายมูลฝอยที่ถูกคัดแยกและสิ่งตกคาง และนําไปกําจัดดวยวิธีการที่เหมาะสม
ที่ไมกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม
๔.๘ การติดตามตรวจสอบน้ําผิวดิน แหลงน้ําผิวดินภายนอกอาณาเขตสถานที่กําจัดมูลฝอย
ชุมชนโดยการหมักปุย ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากสิ่งปนเปอนจากการดําเนินงานของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชน
โดยการหมักปุย ทั้งนี้ วิธีการเก็บตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
๔.๙ ขอกําหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ความถี่ของการสุมตัวอยางและการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้
(๑) คุณภาพน้ํากอนเริ่มโครงการ ใหสุมตัวอยางน้ําและตรวจวิเคราะหคุณภาพจากแหลง
น้ําผิวดินภายนอกสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุยกอนเริ่มดําเนินการอยางนอย ๑ ครั้ง
(๒) ตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน ปละ ๒ ครั้ง โดยเฉพาะในชวงตนฤดูฝนและฤดูแลง
ใหทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินที่อาจไดรับผลกระทบจากการระบายสิ่งปนเปอนในลําน้ํานิ่ง กําหนดจุด
ตรวจไมนอยกวา ๑ จุดในบริเวณที่ใกลสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุย สําหรับในลําน้ําที่ไหลให
ตรวจวัดคุณภาพในทิศทางเหนือน้ําและทายน้ําของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุย ทั้งนี้ วิธีการเก็บ
ตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบั บที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบั ญ ญัติส งเสริม และรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล อ มแห งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
(๓) การสุมตัวอยางน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการหมักปุยและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
จุดการสุม ตัวอยางน้ําชะมู ลฝอยตองอยูในตําแหนงที่ สูบน้ําชะมูลฝอยออกนอยที่ สุ ดเพื่อใหไดลักษณะที่เป น
ตัวแทนของน้ําชะมูลฝอยกอนที่ลักษณะสมบัติของน้ําชะมูลฝอยเปลี่ยนแปลงไป สําหรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัด
น้ําเสีย ใหสุมตัวอยางจากจุดที่จะระบายทิ้งสูภายนอกของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการหมักปุย
(๔) คุณ ภาพน้ํา ทิ้ ง จากการบํ า บั ด น้ํา เสี ย หรื อ จากบ อ เก็ บ กั ก น้ํ าฝนให สุ ม ตัว อย า ง
และตรวจวิเคราะหปละ ๒ ครั้ง ดัชนีคุณภาพน้ําที่ตรวจสอบอยางนอยตองประกอบดวย
(๑.๑) ดัชนีคุณภาพในสนาม ไดแก
๑) ความนําไฟฟาจําเพาะ
๒) ความเปนกรดและดาง (pH)
๓) อุณหภูมิ
๔) สี
(๑.๒) ดัชนีคุณภาพในหองปฏิบัติการ ไดแก
๑) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)

๖
๒) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
๓) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
๔) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)
๕) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
๖) แคดเมียม (Cd)
๗) ตะกั่ว (Pb)
๘) ปรอททั้งหมด (Total Mercury)

