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                   การด าเนินงานในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อขบัเคล่ือนการก าจดัขยะมูลฝอย
ตกคา้งสะสม จงัหวดัขอนแก่น ตามนโยบาย Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรายของรัฐบาล ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557  ซ่ึงเป็น 1 ใน  4 ยทุธศาสตร์หลกัในการขบัเคล่ือน Roadmap 
การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  จากขอ้มูลของกรมควบคุมมลพิษในปี 2557 
พบว่าจังหวดัขอนแก่นมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจ านวน 767,967 ตัน โดย 
600,000 ตันเป็นขยะท่ีตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
ขอนแก่น บริเวณบา้นค าบอน ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น ท่ีเหลือตกคา้งสะสม
ในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอท่ีกระจายอยูท่ัว่
พื้นท่ีจงัหวดั โดยการขบัเคล่ือนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมี
ปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมเร่งด่วนจ านวน 6 แห่งไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณ
ตามกลไกแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงสถานท่ีเทกองขยะมูลฝอย
ตกคา้งสะสมจากการเทกอง (Open Dump) ใหเ้ป็นสถานท่ีเทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม 
(Controlled Dump) โดยการประยกุตใ์ชแ้บบมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  

ในการด าเนินการคร้ังน้ีสามารถก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม ไดจ้  านวน 17,950  
ตนั โดยใชง้บประมาณในการด าเนินการ 3,621,400 บาท ยงัผลใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทั้ง 6 แห่งมีพื้นท่ีรองรับปริมาณขยะมูลฝอยใหม่ท่ีจะน ามาก าจดัไดอี้กในอนาคต
อย่างไรกต็ามการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมโดยการเทกองแบบควบคุม จดัเป็นการ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ซ่ึงควรมีการยกระดบัใหเ้ป็นการก าจดัขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ
ทางวิศวกรรม (Engineered  Landfill) หรือการฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลกัสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) ต่อไป รวมทั้งควรมีการติดตามผล กระทบในระยะยาวท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมโดยการเทกองแบบควบคุม ต่อไป  
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ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557  ซ่ึงเป็น 1 ใน  4 ยทุธศาสตร์หลกั
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ขบัเคล่ือนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมเร่งด่วนจ านวน 6 แห่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามกลไก
แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงสถานท่ีเทกองขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม
จากการเทกอง ให้เป็นสถานท่ีเทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม โดยการประยุกตใ์ชแ้บบ
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 
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วงศว์ิวรรธ  ธนูศิลป์ ผูอ้  านวยการส่วนส่ิงแวดลอ้ม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 คณะกรรมการจดัท าและ
ติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
จงัหวดัขอนแก่น ทุกท่าน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 6 แห่ง ท่ีใหก้ารสนบัสนุน
การด าเนินการเป็นอยา่งดี จนสามารถลุล่วงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการและยงั
ประโยชน์ในการขบัเคล่ือนการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมของจงัหวดัขอนแก่น ตาม
นโยบายของรัฐบาลเป็นอยา่งดี  
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         รับการก าจดัโดยการขบัเคล่ือนตามนโยบาย Roadmap การจดัการขยะ 
         มูลฝอยและของเสียอนัตราย 
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ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2560 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
             ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยนับเป็นปัญหาส าคญัท่ีเป็นวาระของประเทศไทย   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกบักระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ได้บูรณาการร่วมกนัในการผลักดันและขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาการ
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายภายใต ้Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตราย ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เม่ือวนัท่ี 
26 สิงหาคม 2557 โดยด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้ งในกรุงเทพมหานคร 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และทอ้งถ่ิน ในทุกมิติ ตามแนวทางปฏิบติั 4 ยทุธศาสตร์ คือ 
            1) แกไ้ขปัญหาการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยใน
พื้นท่ีวกิฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า)  
           2) สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม (ขยะ  
มูลฝอยใหม่) เน้นการลดและคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง การจดัการขยะมูลฝอย
แบบศูนยร์วม  การก าจดัโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลงังาน 
หรือท าใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  
           3) วางระเบียบ และมาตรการ การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
          4) สร้างวนิยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนื 
           ทั้งน้ี ไดว้างกรอบการด าเนินงานจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ตาม 
Roadmap ดงักล่าว ดงัน้ี  
           1) ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูบ้ริหารจดัการในภาพรวมของจงัหวดั 
            2) หา้มเทกองแบบกลางแจง้ 
 3) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู ปิด สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลกัวชิาการ 
           4) คดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง (ขยะทัว่ไป ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิลและขยะ
อนัตราย) 
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           5) จดัการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย ์เนน้การแปรรูปเป็นพลงังาน หรือท าใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุด 
           6) สร้างระบบการจดัการของเสียอนัตรายชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือ 
           7) ส่งเสริมภาคเอกชนมาลงทุน หรือด าเนินงานระบบการจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตราย 
           8) การสร้างวนิยัคนในชาติ มุ่งสู่การจดัการอยา่งย ัง่ยนื 
           9) การจดัการท่ีตน้ทาง เนน้การผลิตและการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 
          10) มีแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของประเทศ 

จากแนวนโยบาย Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ของรัฐบาล
ดงักล่าว ซ่ึงเน้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางจนถึงการก าจดัท่ีปลายทาง 
จงัหวดัขอนแก่นซ่ึงนบัว่าเป็นจงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางของตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การแพทย ์และการคมนาคมขนส่ง  มีการเจริญเติบโตของ
เมืองอยา่งรวดเร็ว  ส่งผลใหมี้ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนในจงัหวดัขอนแก่นกว่า 1,223.96 
ตนัต่อวนั (ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 ปี 2557) และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดจ้ดัล าดบัจงัหวดัวกิฤตท่ีมีปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้ง
สะสมในปี 2556-2557  ดงัปรากฏในตาราง 1  

 

ตำรำง 1  
การจัดล าดับจังหวดัวิกฤตท่ีมีปัญหาขยะมลูฝอยตกค้างสะสม โดยกรมควบคุมมลพิษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2556 ปี 2557 

    จังหวดั ปริมำณขยะ
ตกค้ำงสะสม 

(ตัน) 

จังหวดั        ปริมำณขยะ 
       ตกค้ำงสะสม 

      (ตัน) 
1.สงขลา 2,471,840 1.สมุทรปราการ 2,001,960 
2.สมุทรปราการ 2,063,448 2.นครศรีธรรมราช 1,047,357 
3.กาญจนบุรี 1,658,387 3.กาญจนบุรี 934,598 
4.นครศรีธรรมราช 1,265,358 4.พระนครศรีอยธุยา 780,031 
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ตำรำง 1  (ต่อ) 
การจัดล าดับจังหวดัวิกฤตท่ีมีปัญหาขยะมลูฝอยตกค้างสะสม โดยกรมควบคุมมลพิษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตาราง  1  พบว่าจงัหวดัขอนแก่นมีปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมอยูใ่นล าดบัท่ี  8 
ของประเทศในปี  2556 โดยมีปริมาณขยะสะสม 723,692  ตนั อยูใ่นล าดบัท่ี 5 ในปี 2557 
มีปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมเพิ่มเป็น 767,967 ตนั และจากการท าส ามะโนขยะโดย
ส านกังานส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 10 ในปี 2558 พบว่าจงัหวดัขอนแก่นมีปริมาณ
ขยะตกคา้ง 754,904 ตนั ในพื้นท่ีก าจดัขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 88 แห่ง และ
พื้นท่ี ก  าจดัขยะของเอกชน 6 แห่ง โดยปริมาณขยะสะสมตกคา้งส่วนใหญ่อยูใ่นสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยูท่ี่บา้นค าบอน ต าบลโนนท่อน อ าเภอ
เมืองขอนแก่น พื้นท่ี 98 ไร่  อยูห่่างเทศบาลนครขอนแก่น 17 กิโลเมตร ใชง้านมาตั้งแต่ปี 
2511 มีปริมาณขยะตกคา้งสะสมกว่า 700,000 ตนั ซ่ึงฝังกลบเต็มพื้นท่ีแลว้และพื้นท่ี
ก าจดัขยะของเอกชนรอบพื้นท่ีก าจัดมูลขยะฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น ท าให้มี
ปริมาณขยะตกคา้งสะสมอยู่เป็นจ านวนมาก  ขยะตกคา้งสะสมท่ีเหลือกว่า 54,904 ตนั 
กระจายอยู่ในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ทั้งจงัหวดั 
รายละเอียดตามภาคผนวก ก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการก าจดัในท่ีสาธารณะหรือท่ีดินท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัซ้ือเอง โดยวิธีเทกองกลางแจง้ (Open Dump)  มีการเผาและน า

ปี 2556  ปี 2557 

    จังหวดั ปริมำณขยะ
ตกค้ำงสะสม 

(ตัน) 

จังหวดั        ปริมำณขยะ 
       ตกค้ำงสะสม 

      (ตัน) 
5.เพชรบุรี 1,173,416 5.ขอนแก่น 767,967 
6.สุราษฎร์ธานี 1,003,333 6.นครราชสีมา 760,825 
7.ราชบุรี 1,000,123 7.เพชรบุรี 682,937 
8.ขอนแก่น 723,692 8.ฉะเชิงเทรา 655,033 
9.พระนครศรีอยธุยา 587,718 9.ชลบุรี 591,386 
10.ปราจีนบุรี 556,680 10.ปราจีนบุรี 552,678 
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ดินมาฝังกลบบา้งเป็นคร้ังคราว ซ่ึงยงัเป็นการก าจดัท่ีไม่ถูกหลกัวิชาการ มกัจะก่อใหเ้กิด
ผลกระทบและเร่ืองร้องเรียน ต่อชุมชนใกลเ้คียง  

ทั้งน้ีจงัหวดัขอนแก่นมีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย ์(Clustering) ท่ี
ไดรั้บการออกแบบและก่อสร้างตามหลกัวิชาการให้เป็นการก าจดัขยะมูลฝอยแบบถูก
หลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) โดยไดรั้บสนับสนุนงบประมาณภายใตก้ลไกแผน 
ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั ตามท่ีก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึงเป็นระบบท่ี
มีโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ระบบป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
การบริหารจดัการอยูใ่นสภาพดี  มีการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยอยา่งต่อเน่ือง ส่งผล
ให้มีปัญหามลพิษจากระบบท่ีด าเนินการอยู่ในระดบัต ่า จ  านวน 6 แห่ง ประกอบดว้ย 
เทศบาลนครขอนแก่น(ปัจจุบนัฝังกลบเต็มพื้นท่ีแลว้) เทศบาลเมืองกระนวน (เดิมคือ
เทศบาลต าบลหนองโกในขณะท่ีไดรั้บงบประมาณ) เทศบาลต าบลน ้าพอง  เทศบาลเมือง
ชุมแพ เทศบาลเมืองบา้นไผ่ และเทศบาลเมืองเมืองพล สามารถรองรับปริมาณขยะจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมดในจงัหวดัขอนแก่นจ านวน 225 แห่ง (เทศบาลนคร 
1 เทศบาลเมือง 6 แห่ง เทศบาลต าบล 77 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 140 แห่ง  
(ไม่รวมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั)) ไดเ้พียงบางส่วน ขยะมูลฝอยส่วนท่ีเหลือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่น าไปก าจดัเองในพื้นท่ีสาธารณะหรือท่ีดินท่ีทอ้งถ่ิน
จดัซ้ือไว ้บางส่วนทอ้งถ่ินจา้งเอกชนน าไปก าจดั ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวยงัเป็นการ
ก าจดัขยะมูลฝอยท่ียงัไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ อนัเน่ืองมาจากองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัขาดงบประมาณ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ บุคลากรและความรู้ในการ
ด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่เป็นการเทกองกลางแจง้ ร่วมกบัการเผาและการ
กลบฝังบา้งเป็นคร้ังคราว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขอนามยัของ
ประชาชนท่ีอยู่ใกลเ้คียงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ทั้งปัญหาแมลงวนั กล่ินเหม็น ขยะ 
มูลฝอยปลิวฟุ้งกระจาย การปนเป้ือนน ้ าชะขยะลงสู่น ้ าผิวดินและน ้ าใตดิ้นของพื้นท่ี
ข้างเคียง  การขาดการยอมรับของชุมชน การร้องเรียนของราษฎร จากข้อมูลจาก
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 10 ในปี 2558 พบว่ายงัมีบ่อก าจัดขยะมูลฝอยท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดขอนแก่นน าขยะมูลฝอยชุมชนไปก าจัดท่ียงัไม่ถูก 
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หลกัวิชาการ จ านวน 94 บ่อ  ซ่ึงเกือบทั้งหมดเป็นบ่อก าจดัขยะมูลฝอยขนาดเลก็แบบเท
กอง ส่งผลใหมี้ปริมาณขยะตกคา้งสะสมในบริเวณสถานท่ีก าจดัขยะขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าวจ านวนมาก โดยมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียง 32 แห่ง จาก
จ านวน 224 แห่ง (ไม่รวมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) หรือเพียงร้อยละ 14 ท่ีมีการก าจดั
ขยะมูลฝอยถูกหลกัสุขาภิบาลและมีปริมาณขยะท่ีไดรั้บการจดัการแบบถูกหลกัวิชาการ
เพียง 206 ตันต่อวนั จากปริมาณขยะมูลฝอยทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนในจังหวดัขอนแก่น 
1,223.96 ตนัต่อวนั 

 
ตำรำง 2 
ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้ในจังหวดัขอนแก่น จ าแนกตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

           
 ทั้ งน้ีจังหวดัขอนแก่นได้จัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตรายของจงัหวดั (2558-2562) ตามกรอบการด าเนินการตามแนวนโยบาย Roadmap
โดยแบ่งกลุ่มพื้นท่ีเพื่อรองรับการจดัตั้ งศูนยก์ารจัดการขยะมูลฝอยรวม (Clustering) 
ออกเป็น 8 กลุ่มพื้นท่ี ดงัปรากฏในภาพ 1   
 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 
 (แห่ง) 

ปริมำณขยะ 
 (ตัน/วนั) 

ร้อยละของปริมำณขยะ 
ทั้งจังหวดั 

เทศบาลนคร 1 206.60 16.88 
เทศบาลเมือง 6 103.69 8.47 
เทศบาลต าบล 77 397.76 32.50 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 140 515.91 42.15 

รวม 224 1,223.96 100.00 
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ภาพ 1  การแบ่งกลุ่มพื้นท่ีรองรับการจดัตั้งศูนยจ์ดัการขยะมูลฝอยรวม(Clustering) จงัหวดัขอนแก่น 

 โดยมีศูนยท่ี์ได้รับงบประมาณก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ
แบบถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) แลว้ จ  านวน 6 แห่ง คือ เทศบาลนครขอนแก่น 
เทศบาลเมืองบา้นไผ่  เทศบาลเมืองเมืองพล  เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองกระนวน 
และเทศบาลต าบลน ้าพอง  โดยเทศบาลต าบลภูเวยีงมีการเตรียมความพร้อมแลว้บางส่วน  
ส่วนเทศบาลต าบลมญัจาคีรี ยงัมิได้มีการเตรียมความพร้อม  เน่ืองจากขอ้จ ากดัของ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบ โดยสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยทั้ง 6 แห่ง ดงักล่าว มีสถานภาพการ
ด าเนินการดงัในตาราง 3 
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ตำรำง 3   
สถานภาพศนูย์การจัดการขยะมลูฝอยรวม  จังหวดัขอนแก่น 

หมายเหตุ :   =  งบประมาณแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั   

                          = งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                  =  งบมิยาซาวา 

  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเหลือท่ียงัมิไดน้ าขยะมูลฝอยมาก าจดัร่วมกบัศูนย์
การจดัการมูลฝอยรวมทั้ง 6 แห่ง ดงักล่าว ส่วนใหญ่น าขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนไปก าจดัโดย
การเทกองท่ีไม่ถูกหลกัวิชาการ ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คียง ทั้งปัญหาขยะมูลฝอย
ปลิว กล่ินเหม็น  แมลงวนัและสัตวพ์าหะรบกวน  น ้ าชะขยะและการปนเป้ือนต่อน ้ าผิว
ดินและน ้าใตดิ้น  
 
 
 
 
 
 
ภาพ  2  สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบเทกอง (Open Dump) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัขอนแก่น  
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดหำ
ทีด่ิน 

ศึกษำควำม
เหมำะสม 

ออกแบบ
รำยละเอยีด 

ก่อสร้ำง
ระบบ 

ขยำย/ฟ้ืนฟู/
เพิม่

ประสิทธิภำพ 
1.เทศบาลนครขอนแก่น  39 44 42 57 
2.เทศบาลเมืองเมืองพล 40 37 40 43-45  

3.เทศบาลเมืองบา้นไผ ่  37 40 43-45 60 
4.เทศบาลเมืองชุมแพ  39 40 43-45  
5.เทศบาลเมืองกระนวน   42 43 52 
6.เทศบาลต าบลน ้าพอง  40    42  45  
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              ดงันั้น จงัหวดัขอนแก่นจึงไดด้ าเนินการเพื่อขบัเคล่ือนการก าจดัขยะมูลฝอยตก 
คา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของจงัหวดัขอนแก่นกว่า 700,00 ตนั เพื่อมิให้มี
การก าจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองกลางแจง้ (No More Open Dump) ตามแนวนโยบาย 
Roadmap การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของรัฐบาล และเป็นไปตาม
แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของประเทศ รวมทั้งยงัเป็นการบูรณา
การการด าเนินการตามนโยบายประเทศไทย ไร้ขยะ (Thailand Zero Waste) ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยดว้ย โดยมุ่งเนน้การปรับปรุง ฟ้ืนฟู สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยขนาด
เล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ถูกหลกัวิชาการและส่งเสริมภาคเอกชนให้มา
ลงทุนหรือด าเนินงานระบบการจดัการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปขยะเป็นพลงังานของ
เทศบาลนครขอนแก่น ตามกรอบการด าเนินงานจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  
Roadmap ของรัฐบาล 

วตัถุประสงค์ 
            1. เพื่อขบัเคล่ือนการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
พื้นท่ีวิกฤตและเร่งด่วนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัขอนแก่น จ านวน  
6 แห่ง ปริมาณ 17,950 ตนั  
            2. เพื่อเป็นต้นแบบและทางเลือกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก 
สามารถปรับปรุงและยกระดบัสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมท่ีใชง้านอยูซ่ึ่งเป็น
การก าจัดโดยการกองกลางแจ้ง (Open Dump) ไปเป็นการก าจัดโดยการเทกองแบบ
ควบคุม (Controlled Dump) 
            3. เพื่อลดปัญหาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั ขอ้ร้องเรียน และการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอยแบบเทกอง  
       4. เพื่อขยายระยะเวลาการใชง้านพื้นท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ให้
สามารถรองรับการก าจดัขยะมูลฝอยในอนาคตได ้  
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 ระยะเวลำด ำเนินงำน 

 การขบัเคล่ือนการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม จงัหวดัขอนแก่น ตามนโยบาย 
Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คร้ังน้ีเป็นการด าเนินการตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ท่ีด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559  

พืน้ทีด่ ำเนินกำร 

            ด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีความเร่งด่วนและวิกฤต
ปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 
6  แห่ง ประกอบดว้ย 1) เทศบาลต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา  2) เทศบาลต าบลชนบท 
อ าเภอชนบท 3) เทศบาลต าบลบา้นฝาง อ าเภอบา้นฝาง  4) เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอ
แวงใหญ่ 5) เทศบาลต าบลสีชมพู อ  าเภอสีชมพู  และ6) เทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอ 
ภูผาม่าน โดยการปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมจากการเทกอง (Open 
Dump) ให้ เ ป็นการ เทกองแบบควบคุม  (Controlled Dump)  ด้วยการสนับสนุน
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 6 แห่ง ภายใตก้ลไกแผนปฏิบติัการ
เพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  

สัดส่วนของผลงำน 

            ผูเ้ขา้รับการประเมินในฐานะหัวหน้าฝ่ายควบคุมมลพิษ ส านักงานทรัพยากร-
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นและเป็นผู ้รับผิดชอบการด าเนินงาน
แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ซ่ึงเป็นกลไกหลกัใน
การสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 6 แห่ง ภายใตก้ลไก
แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดับจงัหวดั จงัหวดัขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) โดยด าเนินการร่วมกบันายวงศว์ิวรรธ  ธนูศิลป์ 
ผูอ้  านวยการส่วนส่ิงแวดลอ้ม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
ขอนแก่น ซ่ึงมีสัดส่วนของผลงานร้อยละ 15.00 และผูข้อรับการประเมินมีสัดส่วนของ
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ผลงานร้อยละ 85.00 ในการปฏิบติังานทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน ดงัมีรายละเอียด
สัดส่วนของผลงาน ดงัน้ี 

ตำรำง 4  
 ขัน้ตอนการด าเนินการและสัดส่วนของผลงานท่ีผู้ขอรับการประเมินด าเนินการ 
ล ำดับ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สัดส่วนผลงำนของ 

ผู้ขอรับกำรประเมิน 
1. วเิคราะห์  ประเมินขอ้มูลสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอย

ตกคา้งสะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
ขอนแก่น 

80 

2. จดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
จงัหวดัขอนแก่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) 

50 

3. จดัประชุมคณะกรรมการจดัท าและติดตามประเมินผล
แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั
จงัหวดั จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
(เพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา กลัน่กรองโครงการการก าจดัขยะ 
มูลฝอยตกคา้งสะสมท่ีเร่งด่วนของจงัหวดั 

                 85 

4. จดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบัจงัหวดั จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (เพิ่มเติม) และเอกสารเพิ่มเติมประกอบแผนปฏิบติัการ
ฯ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่นลงนามเห็นชอบ และส่งให ้
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พิจารณา 

                 90 

5. แจง้ผลการพิจารณาจดัสรรงบประมาณใหอ้งคก์รปกครอง- 
ส่วนทอ้งถ่ิน(อปท.) ทั้ง 8 แห่งทราบ และพิจารณาด าเนินการ 
เร่งรัดการใชจ่้ายงบประมาณ  และด าเนินการตามระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งและรายงานความคืบหนา้ให ้สผ.ทราบ ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

               100 
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ตำรำง 4 (ต่อ) 
 ขัน้ตอนการด าเนินการและสัดส่วนของผลงานท่ีผู้ รับการประเมินด าเนินการ  
ล ำดับ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน สัดส่วนผลงำนของ 

ผู้ขอรับกำรประเมิน 
6. ประสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการปรับแกไ้ขแบบ

รายละเอียด ประมาณการราคา ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการ
จดัการขยะมูลฝอยแบบเทกองควบคุมท่ี สผ.และ คพ.ก าหนด 

                90 

7. ประสาน ใหค้  าแนะน า ติดตาม และประเมินผลการด าเนิน
โครงการฯท่ีไดรั้บงบประมาณในการปรับปรุงสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมแบบเทกองใหเ้ป็นสถานท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอยโดยวธีิการเทกองแบบควบคุม 

90 

8. สรุป ประเมินผล โครงการท่ีไดรั้บงบประมาณปรับปรุง
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมตามแผนปฏิบติัการฯ
ใหค้ณะกรรมการจดัท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบติั
การเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัทราบ 

95 

 สัดส่วนของผลงานท่ีผูรั้บการประเมินด าเนินการ 85.00 

 
ข้อจ ำกดัของกำรศึกษำ 
 1.การด าเนินการขบัเคล่ือนการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม จงัหวดัขอนแก่น 

ตามนโยบาย Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายคร้ังน้ี เป็นผลการ
ขบัเคล่ือนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเร่งด่วน ท่ีมีปัญหาวิกฤตขยะตกคา้ง
สะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยมีการปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยจากวิธีเทกอง 
เป็นวิธีเทกองแบบควบคุม โดยไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนภายใตก้ลไกแผนปฏิบติัการ
เพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดับจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
(เพิ่มเติม) โดยการประยุกตใ์ชแ้บบมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อตอบสนองต่อ
นโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของรัฐบาล ซ่ึงเป็น
นโยบายเร่งด่วน และมิใช่กลไกในระบบงบประมาณปกติ ท่ีตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัการฯ
ล่วงหน้า 2 ปี  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัท าขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรับการ
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สนบัสนุนงบประมาณในคร้ังน้ีจึงมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมและการด าเนิน
โครงการจ ากดั ส่งผลให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งยงัไม่สามารถด าเนินการ
ไดแ้ลว้เสร็จ บางแห่งไม่สามารถด าเนินการไดแ้ละตอ้งส่งคืนงบประมาณ 

2. ระบบก าจดัขยะมูลฝอยโดยการเทกองแบบควบคุมจดัเป็นระบบก าจดัขยะ 
มูลฝอยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มีการจดัการขยะมูลฝอยท่ีสามารถใช้งานไดช้ัว่คราว เพื่อ
รอการยกระดบัหรือปรับปรุงใหเ้ป็นระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกหลกัวชิาการยิง่ข้ึนต่อไป 
ไดแ้ก่ ระบบฝังกลบแบบเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill) และระบบการฝังกลบแบบ
ถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  หรือการน าขยะมูลฝอยไปก าจดัร่วมกบัศูนยก์  าจดั
ขยะมูลฝอยรวม และปิดการใช้งานและด าเนินการฟ้ืนฟูระบบก าจดัขยะมูลฝอยเทกอง
แบบควบคุมในท่ีสุด อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บงบประมาณใน
การปรับปรุงระบบก าจดัขยะมูลฝอยใหเ้ป็นการเทกองแบบควบคุมในจงัหวดัขอนแก่นทุก
แห่งเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็ก มีงบประมาณจ ากดั และอยู่ห่างจากศูนย์
ก  าจดัขยะมูลฝอยรวม ยงัคงมีความจ าเป็นตอ้งใชส้ถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยโดยการเทกอง
แบบควบคุมท่ีได้รับงบประมาณในการปรับปรุงคร้ังน้ี ต่อไป ทั้งน้ีการด าเนินการตาม
นโยบายจงัหวดัสะอาดท่ีมุ่งเนน้ให้ทุกชุมชนมีการคดัแยกขยะจากตน้ทาง ส่งผลให้มีการ
คดัแยกขยะท่ีสามารถย่อยสลายได ้ขยะรีไซเคิล และของเสียอนัตรายชุมชนจากตน้ทาง 
ซ่ึงสามารถช่วยขยายอายกุารใชง้านระบบก าจดัขยะมูลฝอยโดยการเทกองแบบควบคุมท่ี
ไดรั้บงบประมาณไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. เน่ืองจากการปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย    จากการเทกองไปเป็นการเท 
กองแบบควบคุมเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล   มีการด าเนินการในระยะ เวลา
อนัสั้น   และเป็นระบบท่ีมีการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มบา้งเพียงบางส่วน   ดงันั้น
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในระยะยาว หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บงบประ-
มาณมีการด าเนินการบริหารจดัการท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในการด าเนินงานฝังกลบ
มูลฝอยโดยวธีิเทกองแบบควบคุมของกรมควบคุมมลพิษ       ดงันั้นจึงตอ้งมีการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในการด าเนินการฝังกลบขยะ
มูลฝอยแบบเทกองควบคุมในระยะยาว  ซ่ึงตอ้งใชเ้คร่ืองมือและหอ้งปฏิบติัการท่ีมีศกัย-
ภาพในการเฝ้าระวงั  ติดตาม  และตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
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ด าเนินการดงักล่าวในระยะยาว ต่อไป        ซ่ึงส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดั ยงัมีขอ้จ ากดัในการด าเนินการดงักล่าว   

 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

            มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะ
ใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด  
ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน (พระราชบญัญติัการสาธารณสุข, 2535) 
            ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง  เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษ
วตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตวห์รือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ 
หรืออนัตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวน้วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ของโรงงานซ่ึงมีลกัษณะและ
คุณสมบติัท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 
          ขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste) หมายถึง  ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรม
ต่างๆในชุมชน เช่น บา้นพกัอาศยั ธุรกิจร้านคา้ สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาดสด 
สถาบนัต่างๆรวมทั้งเศษวสัดุก่อสร้าง ทั้งน้ีไม่รวมของเสียอนัตรายและมูลฝอยติดเช้ือ 
          สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย (Solid  Waste Disposal Site) หมายถึง สถานท่ีท าลาย
ขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากชุมชน ประกอบดว้ยบริเวณท่ีก าจดัขยะมูลฝอย  กลุ่ม
อาคารต่างๆ รวมทั้ งระบบส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคภายใน
สถานท่ีดว้ย (กรมควบคุมมลพิษ, 2555, คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานท่ี
ก าจัดขยะมลูฝอย กรุงเทพมหานคร, หนา้ 1, กลุชา ธนะขวา้งและคณะ) 
          การเทกอง (Uncontrolled หรือ Open Dump) หมายถึง รูปแบบการเทกองมูลฝอย 
บนพื้นท่ีโดยไม่มีการควบคุมหรือมีการควบคุมบา้ง มีการคุย้มูลฝอย และไม่มีมาตรการใด ๆ 
ท่ีใช้ในการควบคุมการระบายหรือการปลดปล่อยสารมลพิษและสารปนเป้ือนออกจาก
สถานท่ีก าจดัมูลฝอยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งไม่มีมาตรการอย่างเป็นระบบท่ีจะรองรับ
การด าเนินงานฝังกลบมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2555, คู่มือแนวทางการระงับเหตุ 
ไฟไหม้ในสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอย กรุงเทพมหานคร, หนา้ 2, กลุชา ธนะขวา้งและคณะ) 
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          การเทกองท่ีมีการควบคุม (Controlled Dump) หมายถึง รูปแบบการเทกองท่ีมี
การควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีเขา้สู่พื้นท่ี รวมถึงมีการบดอดัและกลบทบัมูลฝอยบางคร้ัง 
อยา่งไรกต็ามรูปแบบการก าจดัประเภทน้ีจะไม่จ าเป็นตอ้งมีโครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรม
ท่ีจ าเป็น แต่จะใช้มาตรการด าเนินงานด้านวิศวกรรมท่ีจ าเป็นท่ีใช้ในการควบคุมการ
ระบายหรือปลดปล่อยสารปนเป้ือนจากสถานท่ีก าจัดมูลฝอยออกสู่ส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสม (กรมควบคุมมลพิษ. (2558). การประเมินสมรรถนะการด าเนินงานฝังกลบ 
มลูฝอย. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2560, จาก แหล่งขอ้มูลhttp://infofile.pcd.go.th/waste) 
         การฝังกลบขยะมลูฝอยเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill) หมายถึง รูปแบบการ
ก าจดัมูลฝอยท่ีมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น มีการติดตั้งระบบกนัซึมในบริเวณบ่อฝัง
กลบมูลฝอย มีการด าเนินงานต่าง ๆ ในการจดัการมูลฝอยเพื่อใหก้ารฝังกลบเป็นไปตาม
หลกัวิศวกรรมและไม่ส่งผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม อาทิ การจดบนัทึกปริมาณมูลฝอยท่ีเขา้
สู่พื้นท่ี การควบคุมการจดัวางเซลล์ การควบคุมขนาดหนา้งานฝังกลบใหเ้หมาะสม การ
บดอัดและกลบทับมูลฝอยเป็นระยะ ระบบบ าบดัและป้องกันการปนเป้ือนมลพิษท่ี
เกิดข้ึนออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (กรมควบคุม
มลพิษ. (2558). การประเมินสมรรถนะการด าเนินงานฝังกลบมูลฝอย. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 
มกราคม 2560, จาก แหล่งขอ้มูล http://infofile.pcd.go.th/waste) 
        การฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  หมายถึง รูปแบบ
การฝังกลบมูลฝอยท่ีมีการค านึงถึงการด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ทางวิศวกรรมและ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั ตั้งแต่การคดัเลือกพื้นท่ี
ท่ีเหมาะสม การออกแบบและมีระบบโครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ี มีการติดตั้งระบบกนั
ซึมท่ีถูกตอ้งและได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  มีการด าเนินงานต่าง ๆ ในการ
จัดการมูลฝอยเพื่อให้การฝังกลบเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและไม่ส่งผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม อาทิ การจดบนัทึกปริมาณมูลฝอยท่ีเขา้สู่พื้นท่ี การควบคุมการจดัวางเซลล์ 
การป้องกนัมิให้ของเสียอนัตรายชุมชนเขา้มาก าจดัในบริเวณ  การจดัการก๊าซจากบ่อ 
ฝังกลบอย่างถูกสุขลกัษณะ การควบคุมขนาดหน้างานฝังกลบให้เหมาะสม  การบดอดั 
และกลบทบัมูลฝอยเป็นรายวนั การป้องกนัและจดัการกบัเหตุฉุกเฉิน ระบบบ าบดัและ
ป้องกันการปนเป้ือนมลพิษท่ีเกิดข้ึนออกสู่ส่ิงแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบ

http://infofile.pcd.go.th/waste
http://infofile.pcd.go.th/waste
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คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (กรมควบคุมมลพิษ, 2555, คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ใน
สถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอย กรุงเทพมหานคร, หนา้ 1, กลุชา ธนะขวา้งและคณะ) 
            น า้ชะขยะ (leachate) หมายถึง ของเหลวใดๆท่ีไหลซึมผ่านหรือออกมาจากกอง
ฝังกลบ ของเหลวน้ีรวมถึงของแขง็แขวนลอยต่างๆดว้ย (สมาคมวิศวกรส่ิงแวดลอ้มแห่ง
ประเทศไทย, 2540,  ศพัท์บญัญติัและนิยามขยะ, หนา้ 52) 
            การบ าบดัน า้ชะขยะ (leachate treatment)  หมายถึง การบ าบดัของเหลวชะละลาย
โดยกระบวนการต่างๆ เช่น การป้อนกลบัน ้ าชะละลาย(ขยะ) การฉีดพ่นกระจายบริเวณ
พื้นท่ีหญา้ขา้งเคียง การบ าบดัทางเคมี  ฟิสิกส์ เป็นตน้ (สมาคมวิศวกรส่ิงแวดลอ้มแห่ง
ประเทศไทย, 2540,  ศพัท์บญัญติัและนิยามขยะ, หนา้ 52) 
             ก๊าซจากบ่อฝังกลบ (landfill gas)  หมายถึง ก๊าซท่ีมาจากพื้นท่ีฝังกลบขยะท่ีเกิดจาก
การย่อยสลายขยะเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ มีเทน แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นต้น  
(สมาคมวศิวกรส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย, 2540,  ศพัท์บญัญติัและนิยามขยะ, หนา้ 51) 
            บ่อเฝ้าตรวจ (monitoring well) หมายถึง บ่อท่ีขุดในพื้นดินทัว่ไปโดยรอบหรือใน
พื้นท่ีฝังกลบขยะ เพื่อเกบ็ตวัอยา่งน ้ า รวมทั้งตวัอยา่งขยะ และเพื่อเฝ้าตรวจสอบการไหล
ของก๊าซและน ้ าชะละลายบริเวณพื้นท่ีฝังกลบ (สมาคมวิศวกรส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศ
ไทย, 2540,  ศพัท์บญัญติัและนิยามขยะ, หนา้ 60)  
             เซล (cell) หมายถึง แต่ละส่วนของท่ีฝังกลบ ประกอบดว้ยพื้นแน่นทึบ ผนงัคนั
ดิน และวสัดุกลบ  (สมาคมวิศวกรส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย, 2540,  ศพัท์บญัญติัและ
นิยามขยะ, หนา้ 14)  
            การรวมกลุ่ มพื้นท่ีเพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวม (Clustering) 
หมายถึง นโยบายท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีพื้นท่ีอยู่ใกล้เคียงกันมีการ
รวมกลุ่มของทอ้งถ่ิน (Cluster) เพื่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมและเนน้การน าขยะ
มูลฝอยมาก าจดัร่วมกนั และน ากลบัมาใชป้ระโยชนใ์นรูปแบบต่างๆ เช่น การน ามาท าปุ๋ย 
การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น  (http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_cluster.html) 
           แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด หมายถึง แผน
ท่ีจงัหวดัในทอ้งท่ีเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม หรือเขตควบคุมมลพิษ หรือจงัหวดัอ่ืนท่ี
มีความประสงคจ์ะด าเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัของตน 
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จดัท าข้ึนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
มาตรา 37 - 41 เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าขอ้เสนอโครงการในการขอรับ
การสนบัสนุนงบประมาณส าหรับก่อสร้าง ปรับปรุงและด าเนินการระบบบ าบดัน ้ าเสีย
รวม หรือระบบก าจดัของเสียรวมของส่วนราชการทอ้งถ่ิน เสนอต่อส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ และน า 
เสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เพื่อขอตั้งงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล
ให้แก่หน่วยงานด าเนินการได้ (พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535) 

 ควำมยุ่งยำกซับซ้อนของผลงำน 

           1. การก าจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองควบคุมยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายในวงวิชาการ  
ผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจระบบดงักล่าวมีจ านวนจ ากดั ยงัตอ้งประยกุตใ์ชแ้บบมาตรฐาน
ของกรมควบคุมมลพิษร่วมกบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท าให้มีวิศวกรท่ีมีความรู้ ความ
เขา้ใจ ท่ีสามารถออกแบบ และลงนามรับรองในแบบรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขการขอรับงบการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีจ  านวนจ ากดั 
          2. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในคร้ังน้ี ด าเนินการผ่านกลไกแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในระดับจงัหวดั ซ่ึงต้องเป็นตามแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ท่ี
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก าหนด และตอ้งมี
ความรู้เก่ียวกบั พ.ร.บ.งบประมาณ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกบัการเบิกจ่าย
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อก ากบั ติดตามใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บงบประมาณ สามารถด าเนินการไดต้ามระเบียบและหว้งเวลาท่ีก าหนด 
         3.การติดตามประเมินสมรรถนะการด าเนินงานสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบเท
กองควบคุม ตามแนวทางการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ ตอ้งมีความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ระบบ   และการติดตามประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการด าเนินการระบบ        ทั้งผล 
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ผลกระทบดา้นกล่ิน การปลดปล่อยกาซมีเทน ผลกระทบต่อน ้าใตดิ้น ซ่ึงตอ้งใชเ้คร่ืองมือ
วทิยาศาสตร์ในการเกบ็ตวัอยา่งและวเิคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเฉพาะดา้น               

ประโยชน์ของผลงำน 

             1. สามารถก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) ในสถานท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอยในพื้นท่ีวิกฤติและมีปัญหาเร่งด่วนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
ขอนแก่น จ านวน 6 แห่ง ปริมาณ 17,950 ตนั ซ่ึงเป็นไปตามแนวนโยบาย Roadmap การ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของรัฐบาลท่ี คสช.เห็นชอบเม่ือวนัท่ี 26 
ธนัวาคม 2557  
            2. มีต้นแบบและทางเลือกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กท่ีมี
งบประมาณและบุคลากรจ ากัด และยงัไม่สามารถน าขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนไปก าจัด
ร่วมกบัศูนยก์  าจัดขยะมูลฝอยรวม ในการด าเนินการปรับปรุงการก าจดัขยะมูลฝอย
ตกคา้งสะสมจากการเทกองซ่ึงเป็นวิธีท่ีไม่มีการควบคุมผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ให้เป็นการ
ก าจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองควบคุม ซ่ึงเป็นวิธีท่ีมีการด าเนินการป้องกนัผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ีดีกวา่และเป็นท่ียอมรับไดท้างวชิาการ  
             3.ลดผลกระทบต่อชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงจากการด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอยแบบ
เทกองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ลดขอ้ร้องเรียนและสร้างการยอมรับของชุมชน 
ต่อการด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองควบคุมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
             4. สามารถขยายอายกุารใชง้านของบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บงบประมาณให้
สามารถรองรับการก าจดัขยะมูลฝอยไดใ้นอนาคต  
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
               กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดด้ าเนินการ
ติดตามตรวจสอบสถานท่ีก าจดัมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และได้จดัท า
หลกัเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะสถานท่ีก าจดัมูลฝอย โดยพิจารณาจากเกณฑ์การ
ด าเนินงานและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมจากน้อยไปหามากออกเป็น  4 ประเภท
ไดแ้ก่ ระบบเทกอง (Open Dump) ระบบแบบเทกองท่ีมีการควบคุม (Controlled Dump) 
ระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรม  (Engineered Landfill) และระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ซ่ึงไดป้ระยกุตจ์ากขอ้ก าหนดการจดัประเภทสถานท่ีก าจดั
มูลฝอยตามสมรรถนะการด าเนินงานในกลุ่มประเทศก าลังพฒันาซ่ึงธนาคารโลก  
(The World Bank) ไดท้ าการศึกษาไว ้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นเจา้ของสถานท่ีก าจดัมูลฝอยนั้นทราบ และสามารถท่ีจะยกระดบัสถานท่ี
ก าจดัมูลฝอยแบบเทกอง ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
มากท่ีสุด และเป็นระบบท่ีมักถูกต่อต้านจากประชาชนในพื้นท่ี ให้อยู่ในเกณฑ์ของ
สถานท่ีก าจัดมูลฝอยแบบเทกองท่ีมีการควบคุม  ซ่ึงจะมีการควบคุมผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและเหตุร าคาญในเบ้ืองตน้ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน
และการบริหารจดัการสถานท่ีก าจดัมูลฝอย นอกจากน้ีกรมควบคุมมลพิษยงัไดก้  าหนด
เป้าหมายในการควบคุมระดบัสถานท่ีฝังกลบมูลฝอยท่ีไดรั้บงบประมาณในการก่อสร้าง
ให้เป็นระบบฝังกลบเชิงวิศวกรรมเป็นอย่างน้อย  และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับปรุงใหเ้ป็นระบบฝังกลบอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลในอนาคตต่อไป ทั้งน้ีเพื่อ
ป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอนามยัของประชาชนท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
พร้อมทั้งสามารถน าไปประเมินรูปแบบในการปรับปรุงการด าเนินการก าจดัมูลฝอยของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเบ้ืองตน้ 
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กำรเทกอง (Uncontrolled หรือ Open Dump) 
 เป็นรูปแบบการเทกองมูลฝอยบนพื้นท่ีโดยไม่มีการควบคุมหรือมีการควบคุมบา้ง 
มีการคุย้มูลฝอย และไม่มีมาตรการใดๆท่ีใชใ้นการควบคุมการระบายหรือการปลดปล่อย
สารมลพิษ และสารปนเป้ือนออกจากสถานท่ีก าจดัมูลฝอยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งไม่มี
มาตรการอยา่งเป็นระบบท่ีจะรองรับการด าเนินงานฝังกลบมูลฝอย 

กำรเทกองทีม่กีำรควบคุม (Controlled Dump) 
             เป็นรูปแบบการเทกองท่ีมีการควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีเขา้สู่พื้นท่ี รวมถึงมีการ
บดอัดและกลบทับมูลฝอยบางคร้ัง อย่างไรก็ตามรูปแบบการก าจัดประเภทน้ีไม่
จ าเป็นตอ้งมีโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมท่ีจ าเป็น แต่จะใชม้าตรการด าเนินงานดา้น
วิศวกรรมท่ีจ าเป็นท่ีใช้ในการควบคุมการระบายหรือปลดปล่อยสารปนเป้ือนจาก
สถานท่ีก าจดัมูลฝอยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม    

กำรฝังกลบมูลฝอยเชิงวศิวกรรม (Engineered Landfill) 
            เป็นรูปแบบก าจดัมูลฝอยท่ีมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น มีการติดตั้งระบบกนัซึม
ในบริเวณบ่อฝังกลบมูลฝอย มีการด าเนินงานต่างๆในการจดัการมูลฝอยเพื่อให้การฝัง
กลบเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและไม่ส่งผลกระทบส่ิงแวดล้อม อาทิ การจดบันทึก
ปริมาณมูลฝอยท่ีเขา้สู่พื้นท่ี การควบคุมการจดัวางเซลล์ การควบคุมขนาดหน้างานฝัง
กลบให้เหมาะสม การบดอดั และกลบทบัมูลฝอยเป็นระยะ ระบบบ าบดัและป้องกนัการ
ปนเป้ือนมลพิษท่ีเกิดข้ึนออกสู่ส่ิงแวดลอ้มและการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

กำรฝังกลบมูลฝอยอย่ำงถูกหลกัสุขำภิบำล (Sanitary Landfill) 
 เป็นรูปแบบการฝังกลบมูลฝอยท่ีมีการค านึงถึงการด าเนินงานตามหลกัเกณฑท์าง
วศิวกรรมและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั ตั้งแต่การ
คดัเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสม การออกแบบและมีระบบโครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ี  มีการ
ติดตั้งระบบกนัซึมท่ีถูกตอ้งและไดรั้บมาตรฐานตามหลกัวิศวกรรม  มีการด าเนินงาน
ต่างๆในการจดัการมูลฝอยเพื่อให้การฝังกลบเป็นไปตามหลกัวิศวกรรมและไม่ส่งผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม อาทิ การจดบนัทึกปริมาณมูลฝอยท่ีเขา้สู่พื้นท่ี การควบคุมการจดั
วางเซลล ์การป้องกนัมิใหข้องเสียอนัตรายชุมชนเขา้มาก าจดัในบริเวณ การจดัการก๊าซ
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จากบ่อฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ การควบคุมขนาดหน้างานฝังกลบให้เหมาะสม  
การบดอดัและกลบทบัมูลฝอยเป็นรายวนั การป้องกนัและจดัการกบัเหตุฉุกเฉิน ระบบ
บ าบัดและป้องกันการปนเป้ือนมลพิษท่ีเกิดข้ึนออกสู่ส่ิงแวดล้อมและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ีในการด าเนินงานก าจดัมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพิจารณา
ถึงรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ค่าใชจ่้าย ปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจและวิศวกรรม
เบ้ืองตน้โดยมุ่งเนน้การพิจารณาจาก  5 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่      (1) ความเหมาะสมของพื้นท่ี  
(2) การวางแผนในการด าเนินงานในสถานท่ีก าจดัมูลฝอย         (3) ความครบถว้นของโครง 
สร้างพื้นฐานในสถานท่ีก าจดัมูลฝอย    (4) ความครบถว้นของระบบสาธารณูปโภค     และ  
(5) การบริหารจดัการสถานท่ี  ซ่ึงรูปแบบปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการฝังกลบมูลฝอยนั้น ตอ้ง
มีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1) มีการจดัการน ้ าชะมูลฝอย (leachate) และมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึน 

2) มีการจดัการก๊าซจากการฝังกลบ (landfill gas) จากการก าจดัมูลฝอย รวมไปถึง
การลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

3) มีการควบคุมการเขา้ ออกสถานท่ี และการจดบนัทึกปริมาณมูลฝอยท่ีเขา้สู่สถานท่ี
ฝังกลบ 

4) มีการบดอดัมูลฝอย รวมไปถึงการกลบทบัดว้ยดินหรือวสัดุกลบทบัรายวนัอ่ืน
ท่ีเหมาะสม 

5) มีรายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานและการรายงานปัญหาในแต่
ละวนั มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนของเทคนิค 
แนวทางปฏิบติั การแกไ้ขปัญหา ความปลอดภยัและการจดัการกบัเหตุฉุกเฉิน 

6) มีการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทุกขั้นตอนอยา่งโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 
            7) มีแผนการปิดสถานท่ีและการดูแลหลงัจากปิดสถานท่ีฝังกลบมูลฝอยอย่าง
ชดัเจน (กรมควบคุมมลพิษ. (2558). การประเมินสมรรถนะการด าเนินงานฝังกลบมลูฝอย. 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2560, จาก แหล่งขอ้มูลhttp://infofile.pcd.go.th/waste) 
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นอ้ยมาก ลดปัญหาการปล่อย 
ก๊าซมีเทน (CH4) 

โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกนั 
และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระบบติดตามผลกระทบ 
ส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการอยูใ่นสภาพดีมาก 
และด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ต้องปรับปรุงการบริหารจัดการให้ เข้มมาก ข้ึนและ
ด าเนินการดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง โดยจะตอ้งมิใหน้ าของเสีย
อันตรายเข้ามาจัดการในการฝังกลบ มีการจัดการแก๊ส
ชีวภาพท่ีถูกตอ้ง มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าใตดิ้น 
ผิวดิน มาตรการควบคุมป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน 
แผนการอบรมบุคลากร และเคร่ืองจกัรกลตอ้งอยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้านและมีจ านวนเพียงพอกบัการจดัการ 

น ้าใตดิ้น  
การปลดปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) 
กล่ิน (VOCs) 
 

แมลงวนั น ้าเสีย 
น ้าใตดิ้น กล่ิน (VOCs) 
การปลดปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) 
 
 แมลงวนั น ้ าเสีย 
มลพิษน ้ าใตดิ้น ควนัไฟ 
ดินปนเป้ือน  กล่ิน (VOCs) 
การปลดปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) 
 

Controlled Dump 

 

Sanitary Landfill 

Open Dump 

 

โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
ป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และการ
บริหารจดัการอยูใ่นสภาพดีและด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง 

  Engineered Landfill 

การบริหารจดัการมูลฝอยอยูใ่นสภาพปานกลาง  
มีการด าเนินการเพ่ือป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งต่อเน่ือง เป็นกรณีท่ีไม่มีการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การบริหารจดัการมูลฝอยอยูใ่นสภาพไม่ดี  ไม่มีการ 
ด าเนินการเพ่ือผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  
มกัมีเร่ืองร้องเรียน 

ตอ้งมีการปรับปรุง/ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน การจดัเตรียม 
ระบบสาธารณูปโภค  การบริหารจดัการท่ีเหมาะสม มี
เคร่ืองจกัรกล/อุปกรณ์และการด าเนินงานก าจดัมูลฝอยให้
เป็นไปตามท่ีไดมี้การศึกษาออกแบบไว ้

ปรับปรุงรูปแบบการด าเนินการ(Operation) และการบริหาร 
จดัการท่ีเหมาะสม ยงัไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ครบถว้น ตอ้งมีการจดัหาดินกลบทบั เคร่ืองจกัรกล การป้องกนั
มูลฝอยปลิว  มาตรการลดเหตุร าคาญ และบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ภาพ 3  รายละเอียดระบบการก าจดัขยะมูลฝอยและวธีิการเพื่อยกระดบัการก าจดัขยะมูลฝอยแต่ละประเภท  
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  กำรเทกองทีม่กีำรควบคุม (Controlled Dump) 

            เป็นรูปแบบการก าจดัมูลฝอยท่ีมีการป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ โดย
อาจไดรั้บการออกแบบเป็นระบบฝังกลบมูลฝอยท่ีถูกตอ้ง หรืออาจจะพฒันาปรับปรุง
จากระบบเทกอง ในส่วนของการด าเนินงานและการบริหารจดัการระบบ โดยไม่จ าเป็น 
ตอ้งอาศยังบประมาณในการลงทุนหรือเคร่ืองจกัรกลมากนกั ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้การปรับ 
ปรุงสถานท่ีก าจดัมูลฝอยแบบเทกองใหเ้ป็นการเทกองท่ีมีการควบคุมจะอาศยัเง่ือนไขใน
การควบคุมการด าเนินงานในพื้นท่ีเป็นส่วนใหญ่  อย่างไรก็ตามรูปแบบการเทกองท่ีมี
การควบคุมยงัคงต้องมีการปรับปรุงและก่อสร้างให้เป็นการฝังกลบเชิงวิศวกรรม 
(Engineered Landfill) หรือพฒันาต่อไปเป็นระบบการฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) เพื่อมิให้มลพิษท่ีเกิดจากการก าจดัมูลฝอยส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และสุขภาพอนามยัของประชาชน ซ่ึงในการปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินการและการ
บริหารจดัการเพื่อยกระดับให้เป็นระบบการเทกองท่ีมีการควบคุมนั้น จะตอ้งมีการ
พิจารณาตามประเดน็ขั้นต ่าต่างๆดงัน้ี 

1) การวางแผนในการด าเนินงานในสถานท่ีก าจัดมูลฝอย   จะตอ้งมีการควบคุม
ขนาดและการวางต าแหน่งของหน้างานก าจดัมูลฝอยในแต่ละระยะ โดยจะตอ้งมีการ
ก าหนดให้มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองและเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ีเข้าสู่สถานท่ี 
รวมทั้งประเภทและจ านวนของเคร่ืองจกัรกลท่ีมีอยู่ ทั้ งน้ีพื้นท่ีหน้างานในการก าจัด 
มูลฝอยท่ีชัดเจนและพื้นท่ีย่อยๆเหล่านั้นไม่ควรมีมากกว่า 2 หน้างานต่อพื้นท่ีก าจัด
ทั้งหมด (หนา้งานแรกคือหนา้งานปกติ  อีกหนา้งานมีไวใ้นกรณีฉุกเฉินท่ีไม่สามารถใช้
หนา้งานปกติได ้เช่น ช่วงฝนตกหนักจนรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเทมูลฝอย ณ จุด
หนา้งานปกติได ้ รวมทั้งก าหนดให้มีทางเขา้ไปยงัพื้นท่ีหนา้งานก าจดัมูลฝอยในแต่ละ
ระยะ และก าหนดเวลาเขา้ - ออก สถานท่ีก าจดัมูลฝอยท่ีชดัเจนและใหเ้หมาะสมกบัการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
         2) ความครบถ้วนของโครงสร้างพืน้ฐานในสถานท่ีก าจัดมลูฝอย โดยในเบ้ืองตน้
จะตอ้งประกอบดว้ย 
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             (1) ร้ัวลอ้มรอบอาณาบริเวณพื้นท่ีก าจดัมูลฝอย แนวป้องกนัหรือมาตรการป้องกนั
การลกัลอบท้ิงมูลฝอยหรือผูท่ี้เขา้มาคุย้เข่ีย เผา คดัแยกมูลฝอยในพื้นท่ีโดยมิไดรั้บอนุญาต 
             (2) แนวพื้นท่ีกนัชนรอบพื้นท่ีก าจดัมูลฝอยจากแนวเขตท่ีดินตามขอ้ก าหนด
ของกรมควบคุมมลพิษอยา่งนอ้ยเป็นระยะ 25 เมตร เพื่อใชป้ระโยชน์พื้นท่ีส าหรับถนน  
คูระบายน ้ าและปลูกต้นไม้สลับแถว  เช่น ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ หรือพนัธ์ุไม้ท่ี
เหมาะสมในทอ้งถ่ินเพื่อใหเ้กิดทศันียภาพท่ีเหมาะสมและลดปัญหากล่ินสู่ภายนอก 
            (3) เคร่ืองจกัรกลด าเนินการจดัการก าจดัมูลฝอย ซ่ึงผูด้  าเนินการก าจดัอาจจดัซ้ือ
หรือจดัหาเพื่อด าเนินการก าจดัมูลฝอยในพื้นท่ี 
        3)  ความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค  จะต้องประกอบด้วยสัญญาณ
โทรศพัทมื์อถือเพื่อใหส้ามารถติดต่อกบัหน่วยงานภายนอกไดห้ากมีกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึน
ในพื้นท่ี 
       4) การบริหารจัดการ 
           (1) มีเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานท่ีและผูค้วบคุมดูแลงานก าจดัมูลฝอยท่ีมีประสบการณ์
และควบคุม ก ากบัดูแลงานก าจดัมูลฝอยอยา่งสม ่าเสมอ 
          (2) มีการบดอดัและกลบทบัมูลฝอยเป็นระยะ โดยจะตอ้งมีความเหมาะสมและ
ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหามูลฝอยปลิว แมลงวนัและกล่ินเหมน็รบกวน (รวมทั้งจะตอ้งปลูกพืช
เพื่อคลุมหนา้ดินเพื่อป้องกนัการกดัเซาะหนา้ดินหลงัจากปิดพื้นท่ี) 
          (3) มีการควบคุมผูคุ้ย้เข่ียและคดัแยกมูลฝอยในสถานท่ีก าจดั จะตอ้งมีการควบ 
คุมและมีขอ้ก าหนดอย่างชดัเจนในเร่ืองเวลาการเก็บ รวมไปถึงเง่ือนไขต่างๆในการคุย้
และคดัแยกมูลฝอย นอกจากน้ีจะตอ้งไม่มีการร้ือคุย้มูลฝอยหลงัจากท่ีมีการกลบทบัดว้ย
ดินแลว้ และหา้มมิใหมี้การเผามูลฝอยหรือจุดไฟในพื้นท่ี 
         (4) มีการก าหนดและควบคุมเวลาเขา้-ออกสถานท่ีก าจดัมูลฝอยของรถบรรทุก
เกบ็ขนมูลฝอยและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการคดัแยกมูลฝอยในพื้นท่ีอยา่งชดัเจน และมีมาตรการ
ควบคุมมูลฝอยท่ีเขา้สู่พื้นท่ีก าจดั  เช่น  ก าหนดทางเขา้-ออกไดท้างเดียว การก าหนดให้
ชุมชน/ผูค้ดัแยกมีการตรวจตราพื้นท่ี มีเวลาเขา้-ออกท่ีชัดเจน และมีนโยบายห้ามรับกาก
อุตสาหกรรม ของเสียอนัตรายมาก าจดัในสถานท่ี เป็นตน้ 
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        (5) กรณีท่ีตั้ งอยู่บนพื้นท่ีเนินเขาหรือบริเวณท่ีมีลมแรงจะต้องมีมาตรการ
ป้องกนัการปลิวของมูลฝอยเพิ่มเติมก่อนการกลบทบัมูลฝอย เช่น การติดตั้งตาข่ายดกั
บริเวณทิศทางทา้ยลมในดา้นท่ีอาจเกิดการปลิวของมูลฝอยในแต่ละเดือน การใชแ้ผ่น
พลาสติกโพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ปูทบัชั้นมูลฝอยชัว่คราว 
       (6) มีมาตรการและการด าเนินการป้องกันเหตุร าคาญด้านกล่ิน  ทัศนอุจาด 
แมลงวนั เช่น การพ่นน ้ าสกดัชีวภาพ การกลบทบัดว้ยดินเป็นระยะ การพ่นยาฆ่าแมลงวนั 
การปลูกแนวตน้ไมก้นัชนและการเพิ่มพื้นท่ีสวนสาธารณะในสถานท่ีก าจดัมูลฝอยเป็นตน้ 
            กรมควบคุมมลพิษไดก้  าหนดแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยโดยวิธีเทกองแบบ
ควบคุม ไวด้งัน้ี 
          1. ข้อพิจารณาทั่วไป การจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีเทกองแบบควบคุม ควร
ค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี เป็นอยา่งนอ้ย 
              1.1 จัดเตรียมข้อมลูอ้างอิงทางวิชาการก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ อาทิ 
                     1) สภาพทางกายภาพโดยรอบของพื้นท่ี 
                     2) การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมก่อนการปรับพื้นท่ี 
                     3) ขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพของแหล่งน ้ าผิวดินและแหล่งน ้ าใตดิ้น
โดยรอบโครงการ 
                    4) การจดัการปริมาณขยะมูลฝอยใหม่ท่ีเขา้มาในพื้นท่ีในระหวา่ง
ด าเนินการ และภายหลงัจดัการขยะมูลฝอยโดยการเทกองแบบควบคุมแลว้เสร็จ (กรณีมี
พื้นท่ีเพียงพอในการรองรับขยะมูลฝอยใหม่) 
              1.2 ระบุต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายโดยรอบของพื้นท่ีเทกอง
ขยะมูลฝอยก่อนการปรับพื้นท่ีจากเทกองในท่ีโล่งเป็นเทกองแบบควบคุม และภายหลงั
การปรับพื้นท่ีแลว้เสร็จ และแสดงผงัการใช้พื้นท่ีทั้ งก่อนและหลงัด าเนินการ โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
                      1)  ก่อนการด าเนินการปรับพืน้ท่ี 
                           ก าหนดผงัการใช้พื้นท่ีท่ีเหมาะสมโดยจะตอ้งมีองค์ประกอบตาม
ขอ้ก าหนดในการปรับปรุงฟ้ืนฟูการเทกองขยะมูลฝอยให้เป็นการเทกองแบบควบคุม 
ของกรมควบคุมมลพิษ โดยอาจจดัท าเป็น Layout  Plan รวมทั้งจะตอ้งมีแบบรูปรายการ
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และประมาณการราคาท่ีครบถว้น   สมบูรณ์ และสอดคลอ้งกบัแบบรายละเอียด ทั้งน้ี
จะตอ้งมีองคป์ระกอบของระบบดงัต่อไปน้ี เป็นอยา่งนอ้ย 
                         1.1) บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยหรือคนัดิน (ในกรณีท่ีมีการเสริมคนัดิน
จากบ่อฝังกลบมูลฝอยเดิม) ท่ีมีความลาดชนัและความแขง็แรงตามมาตรฐานการก่อสร้าง 
                         1.2) ท่อรวบรวมน ้าชะขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 
                        1.3) บ่อบ าบดัหรือเกบ็กกัน ้าชะขยะมูลฝอย 
                         1.4) พื้นท่ีฉนวน (พื้นท่ีกนัชน) เป็นตน้ 
                    2)  ภายหลงัการด าเนินการปรับพืน้ท่ี 
                        องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งใช้พื้นท่ีให้เป็นไปตามรูปแบบ
รายการท่ีจดัท าไว ้และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
              1.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องออกข้อก าหนดแนบท้ายสัญญาจ้าง  
เพื่อก ากบัผูรั้บจา้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี เป็นอยา่งนอ้ย 
                    1) ล าดบัขั้นตอนการด าเนินงานท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล และเหมาะสมตาม
หลกัวชิาการในการจดัการพื้นท่ีเทกองในท่ีโล่ง และพื้นท่ีเทกองแบบควบคุม 
                   2) มาตรการดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยั 
                   3) ผู ้รับจ้างจะต้องมีความพร้อมของบุคลากรและสามารถจัดหา
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจดัการขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม ตามมาตรฐาน
ดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม และสามารถเขา้ด าเนินงานในพื้นท่ีได้
แลว้เสร็จ ภายในกรอบระยะเวลาท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณ 
                  4) มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาชน ทั้ง
ระยะก่อนด าเนินการ  ระหวา่งด าเนินการ และภายหลงัด าเนินการแลว้เสร็จ 
             1.4 กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงรายการท่ีแตกต่างจากพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องจัดท า
รายละเอียดขอ้มูลและเหตุผลช้ีแจงทั้งทางดา้นเทคนิควิชาการและการบริหารจดัการ 
เสนอพร้อมค าขอเปล่ียนแปลงรายการ ผ่านผูว้่าราชการจงัหวดัมายงัส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
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             1.5 รายการท่ีปรากฏในเอกสารงบประมาณถือเป็น 1 สัญญา  ท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งน าไปจดัหาผูรั้บจา้งด าเนินการ ไม่สามารแบ่งซ้ือแบ่งจา้งได ้
เวน้แต่มีความจ าเป็นและไม่ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  
          2. ข้อพจิารณาด้านเทคนิควิชาการและการบริหารจัดการ 
              องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องก ากับ  ควบคุมผูรั้บจ้างด าเนินการให้
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โดยจะตอ้งค านึงถึงประเดน็ดงัต่อไปน้ี เป็นอยา่งนอ้ย 
               2.1 ความหนาของขยะมูลฝอยในการฝังกลบ ไม่ควรหนามากกว่าชั้นละ 50 
เซนติเมตร และจะตอ้งมีการบดอดัดว้ย 
              2.2 มีการกลบทบัดิน ประมาณ 15 เซนติเมตร ยกเวน้ชั้นสุดทา้ยใหก้ลบทบัดว้ย
ดินหนาอยา่งนอ้ย 60 เซนติเมตร 
               2.3 มีระบบรวบรวมน ้าฝนและแยกน ้าชะขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากการเทกองไป
จดัการไดเ้หมาะสม 
              2.4 มีการบนัทึกขอ้มูลขยะมูลฝอยท่ีเขา้สู่พื้นท่ีเทกองแบบควบคุม (กรณีมีพื้นท่ี
เพียงพอในการรองรับขยะมูลฝอยใหม่) 
             2.5 มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานการจดัการพื้นท่ี
ฝังกลบขยะมูลฝอย 
             2.6 มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบและผูก้  ากบั  ควบคุมงานท่ีมีความรู้  ความเช่ียว 
ชาญในงานท่ีชดัเจน สามารถตดัสินใจแกไ้ขปัญหาไดท้นัเหตุการณ์ 
             2.7 ควบคุมปัจจัยบางประการท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินการ อาทิ ยาน 
พาหนะเขา้-ออก ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้มาก าจดั การเผาไหมข้องขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 
การขนยา้ยขยะมูลฝอยออกนอกพื้นท่ี การคุย้และคดัแยกขยะมูลฝอยระหวา่งด าเนินการ 
             2.8 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ รวมถึงการสร้างความ
เขา้ใจกบัประชาชนเป็นระยะๆ 
                   การว่าจ้างผู ้รับจ้างเพื่อด าเนินการปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย ซ่ึง
ด าเนินงานในลกัษณะการเทกองให้เป็นการเทกองแบบควบคุม ตามขอ้ก าหนดของกรม
ควบคุมมลพิษ  โดยมีแผนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
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                1. ประเมินปริมาณกองขยะท่ีกระจายตวัอยูต่ลอดทั้งพื้นท่ี 
                2. เกล่ีย และไถดนัขยะท่ีกระจดักระจายโดยรอบ ไปยงับริเวณใดบริเวณหน่ึงท่ี
จะก่อสร้างคนัดินและปรับปรุงพื้นท่ีก าจดัก่อน 
                3. ก่อสร้างคนัดินรอบพื้นท่ี โดยให้คนัดินด้านบนมีความกวา้งประมาณ 3 
เมตร และให้มีความลาดชันของคันดินแนวด่ิงต่อแนวราบ ไม่ลาดชันมากกว่า 1: 2  
                4. ติดตั้ งท่อระบายก๊าซ โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 4 น้ิว เจาะรูขนาด 0.2 น้ิว 
โดยรอบ หุม้ท่อ PVC ดว้ยเหลก็ตาข่ายใหไ้ดเ้ส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณลอ้ยางรถยนต ์ 
ใส่กรวดหยาบคละขนาดใหเ้หลือความสูงของท่อ PVC ดา้นบนประมาณ 1 เมตร 
                5. วางท่อระบายน ้ าชะขยะมูลฝอยบริเวณกลางบ่อ เป็นแนวยาวให้สามารถ
ระบายน ้าชะขยะมูลฝอยในบ่อตามแรงโนม้ถ่วงไปยงับ่อบ าบดัน ้าเสีย 
     6. สร้างรางระบายดินเหนียวรูปตวัยูดา้นนอกคนัดิน เพื่อระบายน ้ าฝนรอบ
พื้นท่ี ใหไ้หลระบายออกนอกพื้นท่ี 
               7. เกล่ียขยะท่ีกองอยู่ไปชิดกบัคันดิน ฉีดพ่นสารดับกล่ิน และกลบทบัขยะ
ดงักล่าวดว้ยดินกลบทบัใหมี้ขนาดความหนาของชั้นดินกลบทบัรายวนัประมาณ 15 – 20 
เซนติเมตร 
                8. สร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสีย โดยขนาดของบ่อบ าบดัน ้ าเสียควรมีขนาดประมาณ 
0.5 – 1 ไร่ (ส าหรับพื้นท่ีก าจดัขยะขนาด 10 ไร่) มีความลึก 2 เมตร ดาดพื้นบ่อดา้นล่าง
และดา้นขา้งดว้ยดินเหนียวหนา 30 เซนติเมตร 
               9. เม่ือฝังกลบจนถึงความสูงของระดบัคนัดิน ใหท้ าการปิดพื้นท่ีเทกองโดยการ
กลบทบัดว้ยดินหนา 45 – 60 เซนติเมตร ปรับความลาดชนับนดินใหน้ ้าฝนสามารถไหล
เทออกจากพื้นท่ีไดส้ะดวก ไม่มีการขงัของน ้าฝน และปลูกหญา้คลุมดิน 

แนวทำงในกำรปรับปรุงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง (Open Dump) ให้เป็น 
กำรเทกองแบบควบคุม  (Controlled Dump)  
           1. หลกัการในการปรับปรุงการก าจัดขยะมลูฝอยแบบเทกอง 

   1) แนวทางในการปรับปรุงการก าจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองให้เป็นการเทกอง
แบบควบคุม จะใชห้ลกัการการปรับปรุงพื้นท่ี (Site Rehabilitation) เพื่อปรับปรุงในส่วน
ของการป้องกนัผลกระทบต่อแหล่งน ้ าผิวดินเท่านั้น จะไม่รวมถึงการปฏิบติัการเพื่อฟ้ืนฟู 
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(Remedial Action) ของการก าจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองเพื่อบ าบดัการปนเป้ือนของสาร 
เคมีท่ีเกิดจากการร่ัวไหลของของเสียอนัตรายหรือโลหะหนักท่ีมีอยู่ในกองขยะมูลฝอย
ดงักล่าว 

  2) หากพื้นท่ีเทกองใดๆท่ีมีระยะเวลาการใชง้านเหลืออีกไม่ถึง 1 ปีให้ท าการ
ปิดพื้นท่ี และจะไม่ใชแ้นวทางในการปรับปรุงให้เป็นสถานท่ีเทกองแบบควบคุม  โดย
จะตอ้งก าหนดใหมี้การหาพื้นท่ีเพื่อก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกตอ้งแห่งใหม่โดยเร็วท่ีสุด 

 3) หากพื้นท่ีเทกองใดๆท่ีอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนท่ีมีแนวโน้มท่ีจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยควรด าเนินการปิดพื้นท่ี เวน้แต่จะได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนเพื่อด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ี 

 4) หากพื้นท่ีเทกองใดๆท่ีจะน าแนวทางการปรับปรุงและประเมินราคาน้ีไปใช้
จะตอ้งมีการประเมินอายกุารใชง้านพื้นท่ี  โดยจะตอ้งมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

 2. มาตรการเบือ้งต้นในการปรับปรุงการก าจัดขยะมลูฝอยแบบเทกอง 
     การปรับปรุงฟ้ืนฟูการเทกองขยะมูลฝอย เป็นการเทกองแบบควบคุม จะตอ้งมี

มาตรการในเบ้ืองตน้ดงัน้ี 
  1) มีการก าหนดผูรั้บผดิชอบและผูค้วบคุมงาน (Authorized Persons) ในพื้นท่ี 

              2) มีการตรวจสอบ ควบคุมยานพาหนะ และรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีเขา้ออก
พื้นท่ี 

   3) ขอ้บงัคบัในการจ ากดัขยะมูลฝอยเขา้พื้นท่ี โดยจะตอ้งอนุญาตให้น าขยะ 
มูลฝอยชุมชนเขา้มาก าจดัเท่านั้น 

 4) ขอ้บงัคบัในการก าหนดการใชง้านการควบคุมเคร่ืองจกัรกลอุปกรณ์ ยาน 
พาหนะต่างๆในการก าจดัขยะมูลฝอย 
                5) หา้มการจุดไฟเผาขยะในพื้นท่ีโดยเดด็ขาด 
           6) มีการควบคุมผูคุ้ย้คดัแยกขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 
            7) มีการควบคุมมิใหมี้การน าสัตวม์าเล้ียงในพื้นท่ี 
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บทที่ 3 
วธีิกำรศึกษำ 

 
  การขบัเคล่ือนการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม จงัหวดัขอนแก่น ตามแนว 
นโยบาย Roadmap การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน คร้ังน้ีเป็น
การด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการ(Action Research) โดยมีเป้าหมายท่ีจะมุ่งเนน้การแกไ้ข
ปัญหาการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีปัญหาวกิฤตและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในจงัหวดัขอนแก่น โดยไดศึ้กษา
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัเทศบาลในจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 6 แห่ง ท่ียงัมี
ปริมาณขยะตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยและมีความเร่งด่วน โดยการปรับ 
ปรุงการก าจัดขยะมูลฝอยจากวิธีการเทกอง(Open Dump) ให้เป็นแบบเทกองควบคุม 
(Controlled Dump) โดยการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมปริมาณมากและมีความจ าเป็นเร่งด่วน และมีการเตรียม
ความพร้อมตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาโครงการผ่านกลไกแผนปฏิบติัการเพื่อการจดั 
การคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ตามท่ี
ก าหนดใน พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยการออก 
แบบการด าเนินงานว่าเม่ือเทศบาลทั้ง 6 แห่งไดรั้บงบประมาณในการปรับปรุงการก าจดั
ขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมแลว้ เทศบาลสามารถก าจดัขยะมูลฝอยท่ีตกคา้งสะสมอยู่ใน
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยไดท้ั้งหมดและเทศบาลบางแห่งท่ีมีพื้นท่ีในสถานท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอยเพียงพอยงัสามารถรองรับการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ไดด้ว้ย  
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1. กลุ่มเป้ำหมำยพืน้ทีท่ ำกำรศึกษำและกำรเลือกตัวอย่ำง 
  1.1) ผู้ศึกษำเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบำลต ำบลในจังหวดั
ขอนแก่นมำท ำกำรศึกษำแบบเจำะจง  
    โดยจงัหวดัขอนแก่น มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด จ านวน 224 แห่ง 
ประกอบดว้ย เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ  านวน 6 แห่ง เทศบาลต าบล 
จ านวน 68 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 149 แห่ง โดยเลือกเทศบาลต าบลของ
จงัหวดัขอนแก่นท่ีน าขยะมูลฝอยของเทศบาลไปก าจดัในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ี
เทศบาลบริหารจดัการเอง โดยมิไดน้ าไปก าจดัร่วมกบักลุ่มพื้นท่ีท่ีมีสถานท่ีก าจดัขยะ 
มูลฝอยรวมศูนยแ์บบถูกหลกัสุขาภิบาล 
  1.2) กำรคดัเลือกกลุ่มตัวอย่ำงทีท่ ำกำรศึกษำแบบเจำะจง  
   เลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับเทศบาลต าบลของจังหวดั
ขอนแก่นท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยมากกว่า 1,500 
ตนั สถานท่ีก าจดัฯดงักล่าวเป็นพื้นท่ีกรรมสิทธ์ิของเทศบาล และมีการเตรียมความพร้อม
ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณโครงการถ่ายโอนการสนบัสนุนงบ 
ประมาณตามกลไกแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
จ  านวน 6 แห่ง จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมดท่ียงัมีปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้ง
สะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยทั้งจงัหวดั ดงัแสดงในตาราง 5 

ตำรำง 5  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัขอนแก่นท่ียงัมขียะมลูฝอยตกค้างสะสม 
ในสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอย 
ท่ี อ าเภอ สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ียงัมี 

ขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม (แห่ง) 
ทน. ทม. ทต. อบต. เอกชน 

1 เขาสวนกวาง - - - 1 - 
2 เปือยนอ้ย - - - - - 
3 เมืองขอนแก่น 1 1 1 2 6 
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ตำรำง 5 (ต่อ) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัขอนแก่นท่ียงัมขียะมลูฝอยตกค้างสะสม 
ในสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอย   

ท่ี อ าเภอ สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ียงัมี 
ขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม (แห่ง) 

ทน. ทม. ทต. อบต. เอกชน 
4 แวงใหญ่ - - 1 3 - 
5 โคกโพธ์ิชยั - - 2 - - 
6 โนนศิลา - - 1 - - 
7 กระนวน - - - - - 
8 ชนบท - - 1 5 - 
9 ชุมแพ - - 3 3 - 
10 ซ าสูง - - 1 3 - 
11 น ้าพอง - - 3 2 - 
12 หนองนาค า - - 1 2 - 
13 เวยีงเก่า - - - 3 - 
14 บา้นแฮด - - 2 1 - 
15 บา้นไผ ่ - - - - - 
16 บา้นฝาง - - 4 2 - 
17 พระยนื - - 3 2 - 
18 พล - - - 1 - 
19 ภูเวยีง - - 1 7 - 
20 ภูผาม่าน - - 1 - - 
21 มญัจาคีรี - - 1 6 - 
22 สีชมพู - - 2 3 - 
23 หนองเรือ - - 3 1 - 
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ตำรำง 5 (ต่อ) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัขอนแก่นท่ียงัมขียะมลูฝอยตกค้างสะสม 
ในสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอย   

หมายเหตุ : ทน.  =  เทศบาลนคร   ทม. =  เทศบาลเมือง  ทต. =  เทศบาลต าบล 
                      อบต. = องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

2. ระยะเวลำทีท่ ำกำรศึกษำ 
  ท าการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม
2558 - กนัยายน 2559 

3. ตัวแปรทีท่ ำกำรศึกษำ 
  3.1) ตัวแปรต้นทีท่ ำกำรศึกษำ 
   ตวัแปรตน้ท่ีท าการศึกษา คือ ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการก าจดัโดยวธีิเทกองแบบควบคุม 
  3.2) ตัวแปรตำมทีท่ ำกำรศึกษำ 
   ตวัแปรตามท่ีท าการศึกษา คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีสามารถ
น าไปก าจดัในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองควบคุม และสมรรถนะของสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมเป็นวิธีเทกองแบบควบคุม ตามแนวทางของกรมควบคุม
มลพิษ  
 

ท่ี อ าเภอ สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ียงัมี 
ขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม (แห่ง) 

ทน. ทม. ทต. อบต. เอกชน 
24 หนองสองหอ้ง - - - 2 - 
25 อุบลรัตน ์ - - 1 1 - 
26 แวงนอ้ย - - 1 3 - 
 รวม  94  แห่ง 1 1 33 53 6 
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4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
  4.1) Roadmap กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย ซ่ึงได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เม่ือวนัที ่26 สิงหำคม 2557 
   ซ่ึงไดก้  าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยไว ้4 ยุทธศาสตร์ โดย
การแกไ้ขปัญหาการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ี
วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) เป็นหน่ึงในส่ียทุธศาสตร์หลกัท่ีรัฐบาลใหค้วามเห็นชอบในการ
ขบัเคล่ือน Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย   
  4.2) แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ตำมที่
ก ำหนดใน พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535 
   เป็นกลไกในการสนบัสนุนงบประมาณใหเ้ทศบาลทั้ง 6 แห่งในการด าเนิน
โครงการปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยวิธีเทกองใหเ้ป็นการเทกองแบบควบคุม 
ซ่ึงตอ้งมีขั้นตอน กระบวนการและเอกสารประกอบแผนปฏิบติัการฯ เป็นไปตามแนว 
ทางในการจดัท าและพิจารณาแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั
จงัหวดั ท่ีส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ก าหนด
       4.3) แบบประเมินสมรรถนะของสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมเป็นวิธี
เทกองแบบควบคุมตำมแนวทำงของกรมควบคุมมลพษิ 
   เป็นแบบประเมินสมรรถนะในการบริหารจดัการสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 
มูลฝอยตกคา้งสะสมเป็นวิธีเทกองแบบควบคุม     โดยรายการประเมินประกอบดว้ยการ
ประเมินสมรรถนะ   5 ดา้นหลกั ประกอบดว้ย ความเหมาะสมของพื้นท่ี  การวางแผนใน
การด าเนินงานในสถานท่ีก าจดัมูลฝอย ความครบถว้นของโครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ี
ก าจดัมูลฝอย   ความครบถว้นของระบบสาธารณูปโภค    และการบริหารจดัการสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม ตามแนวทางการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ 

5. วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 
             5.1) วิเครำะห์ ข้อมูล สถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมของจังหวัด                  
โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ขอ้มูลการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั
ขอนแก่น และจดัล าดบัความส าคญัเร่งด่วนของพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
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ปัญหาเร่งด่วนขยะตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 
              5.2) จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย จังหวดัขอนแก่น 
(2558-2562)    
                      โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่นใน
ฐานะกรรมการและเลขานุการ ตามค าสั่งจงัหวดัขอนแก่น ท่ี 4219/2559 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัขอนแก่น รายละเอียดตามภาคผนวก 
ข  จดัท าแผนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัขอนแก่น เสนอ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อบูรณาการให้เป็นแผนแม่บทการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ  
              5.3)  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 เพิม่เติม     
                        เน่ืองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดใหก้ารจดั 
ท าขอ้เสนอโครงการดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงรวมถึงโครงการดา้นการปรับ 
ปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมท่ีบรรจุในแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายจงัหวดั เพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณตอ้งด าเนินการผ่านกลไก
แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั โดยพิจารณากลัน่ 
กรอง ความพร้อมของโครงการ จดัประชุมคณะกรรมการจดัท าและติดตามประเมินผล
แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั เพื่อพิจารณาขอ้เสนอ
โครงการฯ และจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
เสนอใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัเห็นชอบ  และเสนอแผนปฏิบติัการฯต่อส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม( สผ.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 
                   5.4) แจ้งผลกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติกำรฯให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทรำบ และปรับแก้ไขรำยละเอียด ให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)และกรมควบคุมมลพษิ(คพ.) ก ำหนด 
                         โดยการประสานแจง้ อปท.ท่ีผ่านการพิจารณากลัน่กรองโครงการทราบ
ผลการพิจารณา  ประสาน อปท.เพื่อปรับแกแ้บบรายละเอียด และส่งให ้สผ.พิจารณา 
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                5.5)  ให้ค ำแนะน ำ ก ำกบั ติดตำม  และประเมนิสมรรถนะโครงกำร 
                        โดยการประสานแจง้ อปท. ลงพื้นท่ี ติดตาม ประเมินผลโครงการให้
เป็นไปตามแบบและงบประมาณ ท่ีไดรั้บการจดัสรร และประเมินสมรรถนะสถานท่ี
ก าจดัมูลฝอยเทกองแบบควบคุมท่ีไดรั้บงบประมาณ ตามแนวทางการประเมินสมรรถนะ
ของกรมควบคุมมลพิษ  
                5.6) สรุป ประเมนิผล โครงกำร  
                       สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลโครงการฯและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
จดัท าและติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบั
จงัหวดั รายละเอียดตามภาคผนวก ค  

6. วธิกีำรวเิครำะห์ข้อมูล    
         1) วเิคราะห์ขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ี
ไดรั้บการก าจดัโดยวธีิเทกองแบบควบคุม 
             2) วเิคราะห์ขอ้มูลสมรรถนะของสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมเป็นวธีิ
เทกองแบบควบคุมตามแนวทางการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ 
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บทที่ 4  
     ผลการศึกษา 

 
             ผลการด าเนินการขบัเคล่ือนการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม จงัหวดัขอนแก่น 
ตามแนวนโยบาย Roadmap การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน 
ในคร้ังน้ี เป็นการด าเนินการตามแนวนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมุ่งเนน้ใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็กท่ียงัไม่สามารถน าขยะมูลฝอยมาก าจดัร่วมกบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บงบประมาณใหด้ าเนินการจดัการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย ์
(Clustering) ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีการเตรียมความพร้อม ทั้งการออกแบบ การด าเนินงาน  
การยอมรับจากประชาชน มีการด าเนินงานแบบการฝังกลบแบบถูกหลกัสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) และเป็นระบบท่ีไดรั้บการยอมรับตามหลกัวิชาการว่าเป็นระบบท่ีมี
ผลกระทบในระดบัท่ีค่อนขา้งต ่า ให้สามารถด าเนินปรับปรุงการด าเนินการก าจดัขยะ 
มูลฝอยในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของตนเอง จากระบบเทกองซ่ึงเป็นระบบท่ีมีการ
ด าเนินการยงัไม่ถูกหลกัวิชาการ ให้เป็นการเทกองแบบควบคุมซ่ึงเป็นระบบท่ีมีการ
ด าเนินการท่ีอยู่ในระดบัท่ีสามารถควบคุมผลกระทบไดดี้กว่า ใช้งบประมาณนอ้ยเม่ือ
เทียบกบัการก าจดัแบบถูกหลกัสุขาภิบาล  ไม่ตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้สูง และยงัช่วย
ลดผลกระทบจากด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอยไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัขอนแก่นท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณใหด้ าเนินการปรับปรุงสถาน 
ท่ีก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ตามกลไกแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม 
จ านวน 6 แห่ง สามารถก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมไดก้วา่ 17,950 ตนั รายละเอียดตาม
ตารางท่ี   6  โดยมีรายละเอียดสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแต่ละแห่งตามตารางท่ี  7 
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ตำรำง 6   
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัขอนแก่น ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนิน 
โครงการปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอยตกค้างสะสมเป็นวิธีเทกองแบบควบคุม 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมทีไ่ด้รับ
การก าจัด (ตัน) 

งบประมาณ 
 (บาท) 

1.เทศบาลต าบลโนนศิลา อ.โนนศิลา 2,250        451,300 
2. เทศบาลต าบลสีชมพู อ.สีชมพ ู 4,500 900,600 
3.เทศบาลต าบลบา้นฝาง อ.บา้นฝาง 3,600 726,500 
4.เทศบาลต าบลชนบท อ.ชนบท 3,000 620,300 
5.เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ 1,800 360,200 
6.เทศบาลต าบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน 2,800 562,500 

รวม 17,950 3,621,400 
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ตาราง  7  
รายละเอียดสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอยท่ีมกีารด าเนินการขบัเคล่ือนการก าจัดขยะมลูฝอยตกค้างสะสม จังหวดัขอนแก่น 

ช่ือ อปท.ทีดู่แลระบบ ทีต่ั้งสถานทีก่ าจดัขยะมูลฝอย รายช่ือ อปท.และปริมาณขยะทีน่ าขยะมาก าจดัร่วม 
(ตนัต่อวนั) 

ปริมาณขยะรวม
ทีก่ าจดั (ตนั/วนั) 

ขนาด
พื้นที ่(ไร่) 

ปีทีเ่ร่ิม
ด าเนินการ  

ปริมาณขยะมูล
ฝอยสะสม (ตนั) 

1.เทศบาลนครขอนแก่น  
อ.เมืองขอนแก่น 

บา้นค าบอน หมู่ท่ี 7 ต.โนนท่อน 
อ.เมืองขอนแก่น 

ทต.พระลบั (5.6) อบต.ท่าพระ (4.2) ทต.ท่าพระ  
(7.8 )  ทต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง (0.3 ) อ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ อบจ.ขอนแก่น(0.3) บริษทัน ้ าตาล (0.8) บริษทั 
ซีเคชูส์(4.9) บริษทั ฟินิค พลัพฯ์เ(0.6) 

231.5 98 2511 700,000 

2.เทศบาลต าบลโนนศิลา บา้นหนองปลาหมอ  หมู่ 7  
ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา 

- 3 7 2542 2,250 

3.เทศบาลต าบลบา้นฝาง บา้นฝาง หมู่ท่ี 9 ต.บา้นฝาง  
อ.บา้นฝาง 

- 5 9-3-71 2549 3,600 

4.เทศบาลต าบลแวงใหญ่ บา้นแวงใหญ่  หมู่ 1 ต.แวงใหญ่ - 5 5 2542 1,800 
5.เทศบาลต าบลสีชมพ ู บา้นหาดสวรรค ์หมู่ท่ี 13 ต.วงัเพ่ิม  

อ.สีชมพู 
ทต.วงัเพ่ิม อ.สีชมพ ู(4) 9 23 2542 4,500 

6.เทศบาลต าบลชนบท บา้นหว้ยคอ้  หมู่ 3 ต.โนนพะยอม  
อ.ชนบท 

ทต.ชนบท อ.ชนบท (12) ทต.ชนบทวบูิลย ์อ.ชนบท 
(5) อบต.โนนพะยอม (3) 

20 30 2540 3,000 

7.เทศบาลต าบลภูผาม่าน บา้นเซินใต ้หมู่ท่ี 3  (ท่ีสาธารณะ
โนนดู่) ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน 

ทต.ภูผาม่าน (5) อบต.หว้ยม่วง (5ตนั) อบต.ภูผาม่าน 
(1 ) 

13 10 2549 2,800 

รวม 286.5 182-3-71  717,950 
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 จากการด าเนินการขบัเคล่ือนการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม โดยการปรับ 
ปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยจากการเทกอง ให้เป็นการเทกองแบบควบคุม โดยผ่าน
กลไกแผน ปฏิบติัการฯในระดบัจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการประสาน ก ากบั ติดตาม 
ในทุกระดบั ทั้งส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัและส านักงาน
ส่ิงแวดลอ้มภาค ในฐานะฝ่ายเลขานุการและคณะท างาน คณะกรรมการจดัท าและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในฐานะหน่วยงานก ากบัการจดัท า
แผนปฏิบติัการฯและขบัเคล่ือนการตั้งงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของราคา 
ตรวจสอบแบบรายละเอียดการปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยใหเ้ป็นการเทกองแบบ
ควบคุม  ส่งผลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัขอนแก่นจ านวน สามารถก าจดั
ขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมไดจ้  านวน 17,950 ตนั โดยใชง้บประมาณ 3,621,400 บาท และ
ยงัส่งผลให้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกลเ้คียงกบัสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 6 แห่ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไดรั้บผลกระทบจากการ
ก าจดัขยะมูลฝอยน้อยลง ดงัมีรายละเอียดผลการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง ดงัน้ี 
 

 

 

 
 ภาพ 4 สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโนนศิลาแบบเทกอง ก่อนการปรับปรุง 
 
 

 

ภาพ 5 สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลโนนศิลาแบบเทกองควบคุม หลงัการปรับปรุง 
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ภาพ 6 สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลสีชมพแูบบเทกอง ก่อนการปรับปรุง 
 

 

 
ภาพ 7  สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลสีชมพูแบบเทกองควบคุม หลงัการปรับปรุง 
 

 

 
 

ภาพ 8  สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลแวงใหญ่แบบเทกอง ก่อนการปรับปรุง  
 

 

 

 

 

 
ภาพ 10  สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลชนบทแบบเทกอง ก่อนการปรับปรุง  
 

ภาพ 9  สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลแวงใหญ่แบบเทกองควบคุม หลงัการปรับปรุง 
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ภาพ  14 สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลภูผาม่านแบบเทกอง ก่อนการปรับปรุง  
 
 
 

ภาพ  15  สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลภูผาม่านแบบเทกองควบคุม หลงัการปรับปรุง 

ภาพ 11  สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลชนบทแบบเทกองควบคุม ภายหลงัการปรับปรุง 
 

ภาพ 12  สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลบา้นฝางแบบเทกอง ก่อนการปรับปรุง  
 

ภาพ 13  สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลบา้นฝางแบบเทกองควบคุม หลงัการปรับปรุง 
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             จากการติดตามการด าเนินการปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมจาก
การเทกองใหเ้ป็นการเทกองแบบควบคุม พบว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณทั้ง 6 แห่ง สามารถด าเนินการก่อสร้างไดต้ามแบบรายละเอียดและ
รายการประมาณการราคา ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก สผ.  และมีโครงสร้างพื้นฐาน
เบ้ืองตน้ในการด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมใหเ้ป็นการเทกองแบบควบคุม 
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยวิธีเทกองแบบควบคุมโดย
กรมควบคุมมลพิษ ประกอบดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างไรก็ตาม ยงัพบว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บงบประมาณในการ
ด าเนินการปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมบางแห่งยงัมีขอ้จ ากดัในการ
ด าเนินการบริหารจดัการสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองควบคุม ดงัน้ี 
              1. ยงัไม่สามารถด าเนินการการบดอดัและกลบทบัมูลฝอยท่ีเขา้สู่สถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอยแบบเทกองควบคุมไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากยงัขาดเคร่ืองจกัรกลหนกัใน
การด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยของทอ้งถ่ินเอง ตอ้งจา้งเหมาเอกชนในการด าเนินการ

         บ่อตรวจ (Manhole) ขยะตกคา้งสะสมท่ีฝังกลบแลว้ 

ร้ัวลอ้มรอบและถนนทางเขา้ บ่อบ าบดัหรือเก็บกกัน ้ าชะขยะ พ้ืนท่ีเทกองและท่อระบายก๊าซ 

คนัดินรอบพ้ืนท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย 

ภาพ 16  องคป์ระกอบของสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยโดยการเทกองแบบควบคุม 
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หรือองค์กรส่วนทอ้งถ่ินท่ีน าขยะมาก าจดัร่วมสลบักนัด าเนินการบริหารจดัการบ่อฝัง
กลบขยะ ซ่ึงทุกแห่งลว้นเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัเทศบาลต าบล ยงัมีขอ้ 
จ  ากดัดา้นงบประมาณ เคร่ืองจกัรกล และบุคลากร  ส่งผลใหย้งัมีขยะมูลฝอยบางส่วนท่ี
ตกคา้งยงัไม่ไดรั้บการฝังกลบ ในบริเวณโดยรอบบ่อฝังกลบและพื้นท่ีทางเขา้ 
             2.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งยงัมีการลกัลอบเผาขยะท่ีน ามาก าจดัใน
สถานท่ีก าจดัมูลขยะฝอยแบบเทกองควบคุม ซ่ึงยงัไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในการ
บริหารจดัการระบบก าจดัขยะแบบเทกองควบคุมท่ีกรมควบคุมมลพิษก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ 17  การเผาขยะในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองควบคุม   

            3.ไม่สามารถน าขยะมูลฝอยเขา้ไปก าจดัในบริเวณพื้นท่ีเทกองแบบควบคุมได ้
โดยเฉพาะในฤดูฝน เน่ืองจากถนนทางเขา้ยงัเป็นดินเหนียว ท าให้รถเก็บขนมูลฝอยไม่
สามารถเขา้ได ้
            4. สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยส่วนใหญ่ ตั้งอยู่
ห่างไกลจากเทศบาล และไม่มีการมอบหมายบุคลากรให้ปฏิบติังานประจ าท่ีสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอย อาจมีการมอบหมายบุคลากรให้ไปด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยบา้ง
เป็นคร้ังคราว และยงัขาดแผนการบริหารจดัการสถานท่ีก าจดัมูลฝอยแบบเทกองควบคุม
ท่ีชดัเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว        
             ทั้งน้ีผูข้อรับการประเมินไดด้ าเนินการสุ่มประเมินสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ี
ไดรั้บงบประมาณเพื่อปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยจากการเทกองเป็นเป็นการเท
กองแบบควบคุม จ านวน 2 แห่ง ตามรายการประเมินตรวจสอบสมรรถนะการด าเนิน 
งานก าจดัมูลฝอยขั้นต ่าส าหรับระบบเทกองท่ีมีการควบคุม (Controlled Dump) ของกรม
ควบคุมมลพิษ ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 8 
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ตำรำง  8  
การประเมินสมรรถนะของสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอยตกค้างสะสมเป็นวิธีเทกองแบบควบคุมตาม
แนวทางของกรมควบคุมมลพิษ  

 
 

รายการประเมิน 

 
 

ค าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

ระบบ
เทกอง
แบบ
ควบคุม 

เทศบาล
ต าบล 
บา้น
ฝาง 

เทศบาล
ต าบล 
ชนบท 

1. ความเหมาะสมของพื้นท่ี  
1.1 ตามเกณฑข์อง
กรมควบคุมมลพิษ 

สถานท่ีดงักล่าว เป็นไปตามเกณฑข์อง
กรมควบคุมมลพิษ  

ไม่
จ  าเป็น 

  

2. การวางแผนในการด าเนินงานในสถานท่ีก าจดัมูลฝอย  
2.1 การแบ่งพื้นท่ียอ่ย 
(Phase) การเนินงาน
ก าจดั 

มีการก าหนดพื้นท่ียอ่ย ๆ ในการก าจดั
ขยะมูลฝอยท่ีชดัเจนและพื้นท่ียอ่ย ๆ 
เหล่านั้น ไม่ควรมีมากกวา่ 2 หนา้งานต่อ
พื้นท่ีก าจดัทั้งหมด (หนา้งานแรกคือหนา้
งานปกติ อีกหนา้งานมีไวใ้นกรณีฉุกเฉิน
ท่ีไม่สามารถใชห้นา้งานปกติได ้เช่น ช่วง
ฝนตกหนกัจนรถเก็บขนขยะมูลฝอยไม่
สามารถเทขยะมูลฝอย ณ จุดหนา้งาน
ปกติได)้ 

ตอ้ง
ผา่น 

ผา่น ไม่ผา่น 

2.2 ทางเขา้พื้นท่ีก าจดั
แต่ละระยะ 

มีถนนท่ีรถสามารถวิง่เขา้สู่พื้นท่ีหนา้
งานก าจดัขยะมูลฝอยไดใ้นแต่ละระยะ 

ตอ้ง
ผา่น 

ผา่น ผา่น 

2.3 การก าหนดเวลา
เขา้-ออกพื้นท่ีก าจดั 

มีการก าหนดเวลาเขา้-ออกของรถเก็บขน
ขยะมูลฝอยในบริเวณสถานท่ีก าจดัขยะ 
มูลฝอย และควรเป็นเวลาเขา้-ออกท่ี
เหมาะสมกบัการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ี 

ตอ้ง
ผา่น 

ไม่ผา่น ผา่น 
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ตำรำง  8 (ต่อ) 
การประเมินสมรรถนะของสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอยตกค้างสะสมเป็นวิธีเทกองแบบควบคุมตาม
แนวทางของกรมควบคุมมลพิษ   

 
 

รายการประเมิน 

 
 

ค าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมินตาม
เกณฑ ์

ระบบ 
เทกอง
แบบ
ควบคุม 

เทศบาล
ต าบล 
บา้น
ฝาง 

เทศบาล
ต าบล 
ชนบท 

3. ความครบถว้นของโครงสร้างพื้นฐานในสถานท่ีก าจดัมูลฝอย  

3.1 อาคารส านกังาน มีอาคารส านกังาน ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 

3.2 อาคารและเคร่ือง
ชัง่น ้าหนกั 

มีอาคารและเคร่ืองชัง่น ้าหนกั ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 

3.3 โรงจอดเคร่ือง 
จกัรกลและซ่อมบ ารุง 

มีโรงจอดเคร่ืองจกัรกลและซ่อมบ ารุง ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 

3.4 ถนนทางเขา้
สามารถใชง้านไดทุ้ก
ฤดูกาล 

ถนนทางเขา้สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
สามารถเขา้-ออกไดทุ้กฤดูกาล 

ไม่
จ  าเป็น 

ไม่ผา่น ผา่น 

3.5 ลานลา้งรถ มีลานส าหรับลา้งรถเก็บขนขยะ 
มูลฝอย 

ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 

3.6 ระบบกนัซึมในบ่อ
ฝังกลบ 

มีระบบกนัซึม/แผน่พลาสติก HDPE ใน
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อป้องกนัน ้ า
ชะมูลฝอยปนเป้ือนดินและชั้นน ้าใตดิ้น 

ไม่
จ  าเป็น 

ดินบด
อดั 

ดินบด
อดั 

3.7 ร้ัวรอบพื้นท่ี/การ
ป้องกนัการลกัลอบทิ้ง
ขยะ 

มีร้ัวรอบพื้นท่ีหรือมาตรการป้องกนัการ
ลกัลอบการทิ้งขยะ/การจดัการขยะจากผู ้
ท่ีมิไดรั้บอนุญาต หรือผูท่ี้เขา้มาคุย้เข่ีย 
เผา คดัแยกขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 

ตอ้งผา่น มีร้ัว
ลอ้ม 
รอบ 

ไม่มี 
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ตำรำง  8 (ต่อ) 
การประเมินสมรรถนะของสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอยตกค้างสะสมเป็นวิธีเทกองแบบควบคุมตาม
แนวทางของกรมควบคุมมลพิษ   

 
 

รายการประเมิน 

 
 

          ค  าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมินตาม
เกณฑ ์

ระบบ 
เทกอง
แบบ
ควบคุม 

เทศบาล
ต าบล 
บา้น
ฝาง 

เทศบาล
ต าบล 
ชนบท 

3.8 พื้นท่ีกนัชน 
(Buffer Zone) 

มีแนวพื้นท่ีกนัชนรอบพื้นท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอยตามเกณฑก์รมควบคุมมลพิษ 
อยา่งนอ้ย ระยะ 25 เมตร 

ตอ้งผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

3.9 บ่อบ าบดัน ้าเสีย มีบ่อบ าบดัน ้าเสียเพื่อบ าบดัน ้ าชะ 
มูลฝอย 

ไม่
จ  าเป็น 

มี มี 

3.10 มีบ่อติดตามตรวจ 
สอบคุณภาพน ้าใตดิ้น 

มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้น
ในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 

ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 

3.11 เคร่ืองจกัรกล/
อุปกรณ์ 

มีเคร่ืองจกัรกล/อุปกรณ์ท่ีใชด้ าเนิน 
การก าจดัขยะมูลฝอยในสถานท่ี หรือ
อาจ จะเช่า/ขอยมืจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 
มาเพื่อใชก้ าจดัขยะมูลฝอยได ้

ตอ้งผา่น มีรถเจซี
บี  

1 คนั 

มี(จา้ง
เหมา) 

3.12 ระบบรวบรวม/
ระบายแก็สจากบ่อฝัง
กลบ 

มีการติดตั้งระบบรวบรวม/ระบายแก็ส
จากบ่อฝังกลบ 

ไม่
จ  าเป็น 

มี มี 

3.13 ระบบระบาย
น ้าฝนในพื้นท่ี 

มีการก่อสร้างระบบรวบรวมและ
ระบายน ้าฝนท่ีอยูร่อบบริเวณสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอย 

ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 

3.14 บา้นพกัเวรยาม
ชัว่คราว 

บา้นพกัหรือหอ้งพกัเวรยามส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีเพื่อใชต้รวจตราความปลอด 
ภยัในสถานท่ียามกลางคืน 

ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 
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ตำรำง  8 (ต่อ) 

การประเมินสมรรถนะของสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอยตกค้างสะสมเป็นวิธีเทกองแบบควบคุมตาม
แนวทางของกรมควบคุมมลพิษ   

รายการประเมิน ค าอธิบายรายการประเมิน เง่ือนไขของการประเมินตาม
เกณฑ ์

ระบบ
เทกอง
แบบ
ควบคุม 

เทศบาล
ต าบล 
บา้นฝาง 

เทศบาล
ต าบล 
ชนบท 

3.14 บา้นพกัเวรยาม
ชัว่คราว (ต่อ) 

โดยหอ้งพกัเวรยามอาจจดัเป็นหอ้งพกั
ต่างหากท่ีอยูใ่นอาคารส านกังานได ้

ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 

3.15 ระบบรักษา
ความปลอดภยั 

ระบบรักษาความปลอดภยั เช่น การ
ก าหนดใหมี้เวรยาม กลอ้งวงจรปิด ฯลฯ 
เพื่อดูแลมิให้เกิดการขโมยทรัพยสิ์นทาง
ราชการ 

ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 

3.16 ความถูกตอ้ง
ของบ่อตรวจสอบ
น ้าใตดิ้น 

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้นท่ี
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกรมควบคุม
มลพิษ 

ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 

4. ความครบถว้นของระบบสาธารณูปโภค 

4.1 ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าท่ีเขา้ถึงพื้นท่ี ไม่
จ  าเป็น 

มี มี 

4.2 ระบบประปา ระบบประปา หรือ การใหบ้ริการน ้า
สะอาดในบริเวณพื้นท่ี 

ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 

4.3 สัญญาณ
โทรศพัท ์

สัญญาณโทรศพัทมื์อถือในสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่หากเป็น
สถานท่ีท่ีลกัลอบทิ้งขยะกลางป่า อาจจะ
ไม่มีสัญญาณ 

ตอ้ง
ผา่น 

มี มี 
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ตำรำง  8 (ต่อ) 

การประเมินสมรรถนะของสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอยตกค้างสะสมเป็นวิธีเทกองแบบควบคุมตาม
แนวทางของกรมควบคุมมลพิษ  

 
 

รายการประเมิน 

 
 

ค าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมินตาม
เกณฑ ์

ระบบ
เทกอง
แบบ

ควบคุม 

เทศบาล
ต าบล 
บา้นฝาง 

เทศบาล
ต าบล 
ชนบท 

4.4 ระบบโทรศพัท/์
อินเตอร์เน็ต 

มีระบบโทรศพัท/์อินเตอร์เน็ตใน
ส านกังาน เพื่อส่งขอ้มูลดิจิตอลไป
ยงัหน่วยงานอ่ืน 

ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 

5. การบริหารจดัการ 
5.1 เจา้หนา้ท่ีประจ า
สถานท่ี 

เจา้หนา้ท่ีท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการ
ด าเนินงานในสถานท่ีก าจดัขยะมูล
ฝอย 

ตอ้ง
ผา่น 

ไม่มี ไม่มี 

5.2 ผูค้วบคุมงาน ผูค้วบคุมงานระดบัหวัหนา้งานท่ีท า
หนา้ท่ีดูแลสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารด าเนินงาน 

ตอ้ง
ผา่น 

มี มี 

5.3 การเกล่ียและบด
อดัขยะมูลฝอย 

มีการเกล่ียและใชเ้คร่ืองจกัรกลบด
อดัขยะมูลฝอย 

ตอ้ง
ผา่น 

จา้งเหมา 
ด าเนินการ 
4 คร้ัง/ปี 

จา้งเหมา 
ด าเนินการ 
3 คร้ัง/ปี 

5.4 มีการกลบทบั
ขยะมูลฝอยดว้ยวสัดุ
กลบทบั 

มีการกลบทบัขยะมูลฝอยดว้ยวสัดุ
กลบทบั อาทิ ดิน ขยะมูลฝอยเดิมท่ีขุด
ข้ึนมาผา่นกระบวนการร่อน แผน่
พลาสติก LDPE หรือวสัดุอ่ืน ๆ ท่ี
สามารถป้องกนัมิใหข้ยะมูลฝอยสัมผสั
กบัน ้าฝนโดยตรง 

ตอ้ง
ผา่น 

มี 
(ดิน) 

มี 
(ดิน) 
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ตำรำง  8 (ต่อ) 

การประเมินสมรรถนะของสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอยตกค้างสะสมเป็นวิธีเทกองแบบควบคุมตาม
แนวทางของกรมควบคุมมลพิษ  

 
 

รายการประเมิน 

 
 

ค าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมินตาม
เกณฑ ์

ระบบ
เทกอง
แบบ
ควบคุม 

เทศบาล
ต าบล 
บา้นฝาง 

เทศบาล
ต าบล 
ชนบท 

  5.5 การควบคุม
ขยะมูลฝอยท่ีเขา้สู่
พื้นท่ี 

มีมาตรการควบคุมขยะมูลฝอยท่ีเขา้
สู่พื้นท่ีก าจดั การป้องกนัการลกัลอบ
น าขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งอ่ืนท่ี
มิไดรั้บอนุญาตจากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (อาทิ   กากอุตสาห-
กรรม ขยะมูลฝอยจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน) เขา้มา
ก าจดัในสถานท่ี รวมถึงมาตรการ
ควบคุมการทิ้งของเสียอนัตราย
ชุมชนในพื้นท่ีก าจดั 

ตอ้ง
ผา่น 

มี มี 

5.6 มาตรการ
ป้องกนัการปลิวของ
ขยะมูลฝอย 

มีมาตรการป้องกนัการปลิวของขยะ
มูลฝอยบริเวณหนา้งาน เช่น การใช้
ดินกลบทบั การติดตั้งร้ัวกนัขยะ
ปลิว การน าแผน่พลาสติก LDPE มา
คลุม เป็นตน้ 

ตอ้ง
ผา่น 

ไม่มี 
(อยูท่ี่ราบ) 

ไม่มี 
(อยูท่ี่ราบ) 

5.7 การป้องกนัเหตุ
ร าคาญ (กล่ิน 
แมลงวนั ฯลฯ) 

มีมาตรการป้องกนัเหตุร าคาญดา้น
กล่ิน ทศันอุจาด แมลงวนั เช่น การ
พน่สาร EM การเอาดินกลบทบัขยะ
มูลฝอย 

ตอ้ง
ผา่น 

ใช ้EM มี 
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ตำรำง  8 (ต่อ) 
การประเมินสมรรถนะของสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอยตกค้างสะสมเป็นวิธีเทกองแบบควบคุมตาม
แนวทางของกรมควบคุมมลพิษ  

 
 

รายการประเมิน 

 
 

ค าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมินตาม
เกณฑ ์

ระบบ
เทกอง
แบบ
ควบคุม 

เทศบาล
ต าบล 
บา้นฝาง 

เทศบาล
ต าบล 
ชนบท 

5.8 การจดบนัทึก
ขยะมูลฝอยทุกวนั 

มีการจดบนัทึกปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เขา้สู่สถานท่ีทุกวนั การบนัทึกปัญหา
ท่ีเกิด ข้ึนระหวา่งการด าเนินงาน 
(เช่นเคร่ือง จกัรกลเสีย ฝนตกไม่ได้
กลบทบัดว้ยดิน ฯลฯ) 

ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี มี 

5.9 มีการกลบทบั
ดว้ยวสัดุกลบทบัท่ี
เหมาะสม 

มีการใชว้สัดุกลบทบัขยะมูลฝอยท่ี
เหมาะ สมเป็นประจ า ดินท่ีมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะ สมในการเป็น
วสัดุกลบทบัขยะมูลฝอย 

ไม่
จ  าเป็น 

จา้งเหมา
ด าเนินการ  
4 คร้ัง/ปี 

มี 

5.10 ความพร้อมใน
การใชง้านของ
เคร่ืองจกัรกล 

เคร่ืองจกัรกลในสถานท่ีก าจดัมูลฝอย
มีความพร้อมในการใชง้าน (ตลอด 24 
ชัว่โมง) โดยจะตอ้งมีเคร่ืองจกัรกลท่ี
ไม่ช ารุดเสียหายตลอดการด าเนินงาน
ก าจดัขยะมูลฝอย 

ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 

5.11 การจดัการก๊าซ 
จากบ่อฝังกลบ/บ่อ
บ าบดั 

มีการติดตั้งท่อระบายก๊าซจากบ่อฝัง
กลบหรือบ่อบ าบดัน ้ าเสีย 

ไม่
จ  าเป็น 

มี มี 

5.12 มาตรการป้อง 
กนัและระงบัเหตุ
ฉุกเฉิน 

มีมาตรการป้องกันและระงับเหตุ
ฉุกเฉินในสถานท่ี อาทิ ป้ายแจง้เตือน 
การหา้มสูบบุหร่ี การซอ้มเผชิญ 

ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 
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ตำรำง  8 (ต่อ) 

การประเมินสมรรถนะของสถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอยตกค้างสะสมเป็นวิธีเทกองแบบควบคุมตาม
แนวทางของกรมควบคุมมลพิษ   

 
 
 

รายการประเมิน 

 
 
 

ค าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมินตาม
เกณฑ ์

ระบบ
เทกอง
แบบ
ควบคุม 

เทศบาล
ต าบล 
บา้นฝาง 

เทศบาล
ต าบล 
ชนบท 

5.12 มาตรการป้อง 
กนัและระงบัเหตุ
ฉุกเฉิน (ต่อ) 

เหตุการณ์ไม่ปกติ มีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ดบัเพลิง เป็นตน้ 

ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 

5.13 การจดัการของ
เสียพิเศษ/ของเสีย
อนัตราย 

มีมาตรการ/พื้นท่ีท่ีใชจ้ดัการของเสีย
พิเศษ (เช่น ขยะท่ีเกิดจากการก่อสร้าง
และการร้ือถอน)/ของเสียอนัตราย
ชุมชนโดยเฉพาะ ซ่ึงจะตอ้งมีความ
เหมาะสม สามรถป้องกนัแสงแดด ฝนตก 
และน ้ าท่วมในพื้นท่ีดงักล่าวได ้

ไม่
จ  าเป็น 

ไม่มี ไม่มี 

5.14 การใช้
ประโยชน์จากการ
จดัการขยะมูลฝอย 

มีการขุดร้ือเพื่อปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอย หรือการปรับปรุงพื้นท่ีบ่อฝัง
กลบให้สามารถใช้งานต่อไปได้ หรือ
การน าแก๊สจากบ่อฝังกลบ/บ่อบ าบดัน ้ า
เสียไปใชป้ระโยชน์ หรือมีกระบวนการ
ผลิตเป็นพลงังานในพื้นท่ีก าจดัมูลฝอย  

ไม่
จ  าเป็น 

มี 
(ใชง้าน
ต่อ) 

 

มี 
(ใชง้าน
ต่อ) 

 

หมำยเหตุ   

 

 

ไม่จ  าเป็น รายการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์    ตอ้งผา่น รายการประเมินผา่นเกณฑ์ 



52 
 

          การขับเคล่ือนการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมของจังหวดัขอนแก่นตาม
นโยบาย Roadmap การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัขอนแก่น 
นอกจากจะด าเนินการโดยการสนบัสนุนงบประมาณใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จังหวดัขอนแก่นท่ีมีปัญหาวิกฤตด้านขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเร่งด่วน เพื่อด าเนิน
โครงการปรับปรุงการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมจากการเทกองเป็นการเทกองแบบ
ควบคุมภายใตก้ลไกแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีผูข้อ 
รับการประเมินด าเนินการโดยตรงแลว้ ยงัมีการขบัเคล่ือนการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้ง
สะสมของจงัหวดัขอนแก่นภายใต ้Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  
โดยการด าเนินการตามแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ระยะ 5  ปี 
(พ.ศ. 2558 – 2562) จงัหวดัขอนแก่น โดยเทศบาลนครขอนแก่นซ่ึงเป็นองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ มีปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
ตกคา้งในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ตั้งอยูบ่ริเวณบา้นค าบอน ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมือง
ขอนแก่น ห่างจากเทศบาลนครขอนแก่น 17 กิโลเมตร บนพื้นท่ีท่ีเทศบาลนครขอนแก่น
จดัซ้ือไว ้98 ไร่ ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 จ านวน 700,000  ตนั โดยเทศบาลนคร
ขอนแก่น ไดล้งนามในสัญญาใหบ้ริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ในเครือไทย ชยัโย มาลงทุนในการด าเนินโครงการบริหารจดัการและก าจดัขยะมูลฝอย
ชุมชนดว้ยวิธีแปรรูปมูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได ้6 เมกกะ
วตัต ์รองรับการก าจดัขยะมูลฝอยไดว้นัละ 700  ตนั แบ่งเป็นขยะมูลฝอยท่ีตกคา้งสะสม
ในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 200 ตนัต่อวนั  ขยะมูล
ฝอยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่นน ามาก าจัดร่วมกับ
เทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 300  ตนัต่อวนั และขยะมูลฝอยใหม่ท่ีเกิดข้ึนในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นเองอีก 200 ตนัต่อวนั  ซ่ึงเปิดใชง้านเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2559 
คาดว่าจะสามารถก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะของเทศบาลนคร
ขอนแก่นไดห้มดภายใน 7 ปี  ซ่ึงนับว่าเป็นปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมท่ีคิดเป็น
สัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณขยะตกคา้งสะสมทั้งหมดในจงัหวดัขอนแก่น โดยมี
เอกชนเป็นผูล้งทุนและด าเนินการเองทั้งหมด 
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ภาพ 18  โรงงานแปรรูปมูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จ ากดั 
 
คนัดินรอบพื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq-v2ixPPRAhWLto8KHYAJCSoQjRwIBw&url=http://122.155.92.12/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5909260010126&psig=AFQjCNEM8oOn104yYm4OpiAx9oFWtKMADg&ust=1486197739392672
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

            
  การขบัเคล่ือนการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมจงัหวดัขอนแก่น ตามนโยบาย 
Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ในคร้ังน้ีเป็นการขบัเคล่ือนและ
สนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีความวิกฤตและมีความ
เร่งด่วนของปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมอยู่ในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ไดรั้บการ
สนับสนุนงบประมาณผ่านกลไกแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน
ระดับจังหวดั จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม โดยจังหวดั
ขอนแก่นไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดับจงัหวดั 
เพิ่มเติมจากปีงบประมาณปกติ ซ่ึงเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ.2535    เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาขยะ 
มูลฝอยเร่งด่วนของประเทศ ตามแนวนโยบาย Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรายของประเทศ โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัขอนแก่นจ านวน  
6 แห่ง ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ จ านวน 3,621,400 บาท เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุง
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยจากการเทกอง (Open 
Dump) ให้เป็นการเทกองแบบควบคุม (Controlled Dump) จ านวน 17,950 ตนั โดยการ
ประยกุตใ์ชแ้บบมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ และไดรั้บการพิจารณากลัน่กรองตาม
ขั้นตอนการพิจารณาแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ส่งผลให้จงัหวดั
ขอนแก่นสามารถลดผลกระทบจากการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบเทกองซ่ึงเป็น
ระบบท่ีไม่ถูกหลกัวิชาการลงไดเ้ป็นอย่างดี โดยใช้งบประมาณน้อย เม่ือเทียบกบัการ
ด าเนินการฝังกลบขยะแบบถูกหลกัสุขาภิบาล(Sanitary  Landfill) ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีการ
ด าเนินการและการควบคุมผลกระทบตามหลกัวิชาการไดดี้กว่า แต่ตอ้งใชง้บประมาณสูง 
จากขอ้มูลในปี พ.ศ. 2558 จงัหวดัขอนแก่นมีปริมาณขยะตกคา้งสะสม 754,904 ตนั 
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กระจายอยู่ในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 88 แห่ง และ
พื้นท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของเอกชน 6 แห่ง โดยเป็นขยะมูลฝอยตกคา้งในสถานท่ีก าจดัขยะ
ของเทศบาลนครขอนแก่น 700,000 ตนั ท่ีเหลือ 54,904 ตนั เป็นขยะมูลฝอยตกคา้งใน
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดกลางและขนาดเล็กทัว่
จงัหวดัขอนแก่น โดยการด าเนินการขบัเคล่ือนการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม จงัหวดั
ขอนแก่น ตามนโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายคร้ังน้ี 
สามารถด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมโดยการปรับปรุงการก าจดัขยะมูลฝอย
จากวิธีเทกองเป็นวิธีเทกองแบบควบคุม ได ้ 17,950 ตนั คิดเป็นร้อยละ 32.7 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ
จงัหวดัขอนแก่น ยงัคงเหลือขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมอีก 36,954 ตนั (ร้อยละ 67.3)  ซ่ึง
จงัหวดัขอนแก่นไดด้ าเนินการการเพื่อก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมดงักล่าว ดงัน้ี 
             1. เร่งรัด ติดตามองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ียงัมีขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมใน
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยใหป้รับปรุงการการด าเนินการ โดยการฝังกลบมูลฝอยท่ีตกคา้ง
ในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย เพื่อลดผลกระทบจากการก าจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองต่อ
พื้นท่ีขา้งเคียง 
             2. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น 
และอ าเภอใกลเ้คียงท่ียงัมีการน าขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนไปก าจดัโดยไม่ถูกหลกัวิชาการทั้ง
การก าจดัเองและการวา่จา้งเอกชนก าจดั ใหน้ าขยะมูลฝอยไปก าจดัร่วมกบัโรงงานแปรรูป 
มูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีเอกชนมาลงทุน ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
เทศบาลนครขอนแก่น ซ่ึงสามารถรองรับปริมาณขยะจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ใกลเ้คียงได ้300 ตนัต่อวนั และด าเนินการปิดสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ
ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชง้านอยู ่โดยจงัหวดัขอนแก่นเป็นหน่วยงานกลางในการ
ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการก าจดัขยะมูลฝอยท่ียอมรับไดข้องทุกฝ่ายร่วมกบัเอกชนผู ้
ลงทุน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีน าขยะมาก าจดั 
            3. เตรียมความพร้อมให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีการรวมกลุ่มในการ
ก าจดัมูลฝอยในรูปแบบรวมศูนย(์Clustering) โดยขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการภายใตก้ลไกท่ีก าหนดตามพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็น 
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ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2560 โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลกัใน
การขบัเคล่ือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ส่วนขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
ขอนแก่น จ านวน 700,000 ตนั บริเวณบา้นค าบอน ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น 
เทศบาลนครขอนแก่นไดท้ าสัญญากบับริษทัเอกชน(บริษทั อลัไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ 
จ  ากดั) เพื่อน าขยะมูลฝอยตกคา้งในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยดงักล่าว มาก าจดัโดยการ
แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า ปริมาณ 200 ตนัต่อวนั และขยะมูลฝอยใหม่ท่ีเกิด 
ข้ึนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นปริมาณ 200 ตนัต่อวนั จะถูกน าไปก าจดัในโรงงานแปร
รูปมูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรง ไม่มีการน าไปเทกอง คาดว่าจะสามารถก าจดัขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่นได้หมด
ภายใน 7 ปี 
            การด าเนินการดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
ด าเนินการสามารถขยายอายุการใชง้านสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย เพื่อให้สามารถรองรับ
การก าจดัขยะมูลฝอยไดช้ัว่คราว ก่อนปิดใชง้านหรือยกระดบัให้เป็นการก าจดัท่ีถูกหลกั
วิชาการยิ่งข้ึนต่อไปแล้ว  ในการด าเนินการดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่
จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการด าเนินงาน อย่างไรก็ตามการ
ด าเนินฝังกลบขยะแบบเทกองควบคุม จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ในการด าเนินการ 

ภาพ 19  สัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมจงัหวดัขอนแก่นท่ีไดรั้บการก าจดัโดยการ 
ขบัเคล่ือนตามนโยบาย Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
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ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยส่วนใหญ่ยงัขาด
เคร่ืองจักรกลดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยได้อย่าง
สม ่าเสมอ     เตม็ประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางวชิาการในการด าเนินการฝัง 
กลบมูลฝอยเทกองแบบควบคุม  ประกอบกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณทุกแห่ง ยงัไม่สามารถด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบเทกอง
ควบคุมให้เป็นการใชง้านชัว่คราว ก่อนปิดการใชง้านหรือยกระดบัให้เป็นการก าจดัขยะ
มูลฝอยท่ีถูกหลกัวิชาการยิ่งข้ึนต่อไป   ยงัมีความจ าเป็นตอ้งใชส้ถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
แบบเทกองแบบควบคุมดงักล่าว ต่อไป  เน่ืองจากมีพื้นท่ีก าจดัขยะมูลฝอยจ ากดั ยงัไม่
สามารถจดัหาสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแห่งใหม่เพื่อรองรับได ้รวมทั้งมีงบประมาณใน
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยจ ากดั  ส่งผลให้การใช้งานบ่อฝังกลบมูลฝอยแบบเทกอง
ควบคุมอาจใชไ้ดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ       อยา่งไรกต็ามการปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูล 
ฝอยใหเ้ป็นแบบเทกองควบคุม     นบัเป็นการด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอยทางเลือกหน่ึงท่ี 
สามารถควบคุมผลกระทบจากการด าเนินการใหอ้ยูใ่นระดบัต ่าและยอมรับไดท้างวิชาการ 
โดยมีหน่วยงานใหก้ารรองรับ  และควรส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเลก็
ท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณและบุคลากร   มีทางเลือกในการด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอย
ตกคา้งสะสมดว้ยวธีิน้ี และเน่ืองจากการก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยวิธีน้ีเป็นวธีิชัว่คราว จึงควร
มีการติดตามผลกระทบในระยะยาวท่ีอาจจะเกิดข้ึนด้วย ผู ้ขอรับการประเมินจึงมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
                1.1 เน่ืองจากมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2560 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2560 ซ่ึงก าหนดให้
การเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ิน เป็น
หนา้ท่ีและอ านาจของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น และในการเกบ็ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลและ
มูลฝอย ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ซ่ึงในขณะท่ี
ขอรับการประเมินผลงานคร้ังน้ี กระทรวงมหาดไทยยงัมิไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วธีิการในการเกบ็ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกบัใน พ.ร.บ.ดงักล่าว ยงัได้
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ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ีจะเสนอแนะ แนะน า ช่วยเหลือ 
ราชการส่วนทอ้งถ่ินในการจดัท าแผนงาน โครงการดา้นการจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอุดหนุน
งบประมาณแผน่ดิน ใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เสนอขอความเห็นในการจดัตั้ง
งบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดว้ย ดงันั้นการเสนอขอรับการ
อุดหนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในอนาคต  
จึงตอ้งอาศยักลไกตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง พ.ศ. 2560  เป็นหลกัซ่ึงควรครอบคลุมถึงการสนับสนุนงบประมาณใน
การปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ียงั
ไม่ถูกหลกัวิชาการดว้ย รวมทั้งควรมีการพิจารณาน าหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาสนบัสนุน
งบประมาณในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบก าจดัขยะมูลฝอยตามกลไกแผนปฏิบติั
การเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณดว้ย 
                 1.2 แนวทางการบริหารจดัการและแบบมาตรฐานในการปรับปรุงสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมจากการเทกองให้เป็นการเทกองแบบควบคุมท่ีเสนอในผลงาน
คร้ังน้ี ไดรั้บการรับรองจากส านกังานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
และกรมควบคุมมลพิษแลว้ ดงันั้น ผูแ้ทนกรมควบคุมมลพิษท่ีเป็นคณะกรรมการกลางตาม 
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ จึงควรผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก
ประยุกต์ใช้แบบมาตรฐานฯดงักล่าว ในการปรับปรุงและยกระดบัการก าจดัขยะมูลฝอย
ตกคา้งใหเ้ป็นการเทกองแบบควบคุมในอนาคต เพื่อเป็นทางเลือกในการก าจดัขยะมูลฝอย
ตกคา้งสะสม โดยใหเ้ป็นนโยบายของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
                  1.3 พ.ร.บ.รักษาความสะอาด ฯ ดังกล่าว ยงัก าหนดให้ผูว้่าราชการจงัหวดัตั้ ง
คณะกรรมการในระดบัจงัหวดั เพื่อใหค้  าแนะน าและก ากบัการด าเนินการของราชการส่วน
ทอ้งถ่ินในการด าเนินโครงการดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ดงันั้นจึงควรก าหนดเป็น
นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการมอบหมายใหส้ านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัและส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค น านโยบายการ
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ก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมโดยวิธีการเทกองแบบควบคุม ไปเป็นทางเลือกในการ
ขบัเคล่ือนการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมใหเ้กิดผลในพื้นท่ี 

                 2.ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัติ 
                     เน่ืองจากการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมโดยวธีิเทกองแบบควบคุม นบัเป็น
การก าจัดขยะมูลฝอยแบบใหม่ท่ีกรมควบคุมมลพิษร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พฒันาข้ึนใหเ้หมาะสมกบัการยกระดบัการก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอยจากการเทกองเป็นการเทกองแบบควบคุม  โดยใชง้บประมาณและบุคลาการไม่
มาก นบัเป็นทางเลือกในการก าจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็ก 
ดงันั้นจึงควรมีการด าเนินการดงัน้ี 
                      2.1 ฝึกอบรม ให้ความรู้ แก่บุคลากรท่ีรับผิดชอบการจดัการขยะมูลฝอยของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยโดยวิธีเทกองแบบ
ควบคุม ให้เป็นไปตามแนวทางแบบมาตรฐานสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมโดย
วิธีเทกองแบบควบคุมของกรมควบคุมมลพิษโดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ร่วมกบัส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาค เป็นหน่วยงานร่วมกนัด าเนินการ 
และสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาใหก้ารสนบัสนุนวชิาการ  
                       2.2 มีกลไกในการก ากบั ติดตาม ประเมินผล การก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้ง
สะสมโดยวิธีเทกองแบบควบคุม ให้เป็นไปตามแนวทางในการบริหารจดัการตามหลกั
วิชาการ ทั้งน้ีจากการสุ่มติดตามองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บงบประมาณในการ
ปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมให้เป็นการเทกองแบบควบคุมตามแนว
ทางการประเมินสมรรถนะของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่
สามารถด าเนินการบริหารจดัการระบบก าจดัมูลฝอยโดยวิธีเทกองแบบควบคุมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
                       2.3 สร้างกระบวนการการยอมรับของชุมชนใกลเ้คียงสถานท่ีก าจดัขยะมูล 
ฝอยแบบเทกองควบคุม และควรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งศึกษา เกบ็รวบรวม
ข้อมูลปริมาณ และองค์ประกอบของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ี เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของจดัการขยะมูลฝอยจากตน้ทาง โดยการลดปริมาณ
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ขยะ คดัแยกประเภทขยะท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้อนัจะส่งผลให้ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีจะน าไปก าจดัปลายทางมีปริมาณลดลง อนัเป็นการขยายระยะเวลาการใชง้านสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอยและประหยดังบประมาณภาครัฐในการด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอย  
                        2.4 ส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่นและ
อ าเภอใกลเ้คียง ท่ียงัมีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมท่ีไม่ถูกหลกัวิชาการ น าขยะ
มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมาก าจดัร่วมกบัโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังานของเอกชนท่ีมา
ลงทุนซ่ึงตั้งอยู่บริเวณสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น กิโลเมตรท่ี 17 
บา้นค าบอน ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมืองขอนแก่น และทยอยปิดสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
ท่ีไม่ถูกหลกัวิชาการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย 
Roadmap ของรัฐบาล 
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                                       ท่ีดิน และบริการชุมชน จงัหวดัขอนแก่น และติดตามการ 
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     ลงช่ือ............................................. 
                                                                      (..............................................) 
                                                             ต  าแหน่ง........................................ 
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          แบบรายละเอียดก่อสร้างหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยขนาดเลก็แบบ 

                  Controll Dump Landfill  โดย รศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิต 
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ค าสั่งจงัหวดัขอนแก่น เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการ 
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แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
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แบบประเมินสมรรถนะของสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม 

 ป็นวธีิเทกองแบบควบคุม ตามแนวทางของกรมควบคุมมลพิษ 
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                                                             ต  าแหน่ง........................................ 
                                                                         ................/.............../..............  

 

 

 

 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 





































แบบประเมนิสมรรถนะของสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
เป็นวธีิเทกองแบบควบคุม ตามแนวทางของกรมควบคุมมลพษิ 

รายการประเมิน ค าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

ระบบ
เทกอง
แบบ
ควบคุม 

ช่ือ อปท. 
............................ 

1. ความเหมาะสมของพืน้ที ่
1.1 ตามเกณฑข์อง
กรมควบคุมมลพิษ 

สถานท่ีดงักล่าว เป็นไปตามเกณฑข์องกรม
ควบคุมมลพิษ  

ไม่
จ  าเป็น 

 

2. การวางแผนในการด าเนินงานในสถานทีก่ าจดัมูลฝอย 
2.1 การแบ่งพื้นท่ียอ่ย 
(Phase) การ
ด าเนินงานก าจดั 

มีการก าหนดพื้นท่ียอ่ย ๆ ในการก าจดัขยะ
มูลฝอยท่ีชดัเจนและพื้นท่ียอ่ย ๆ เหล่านั้น 
ไม่ควรมีมากกวา่ 2 หนา้งานต่อพื้นท่ีก าจดั
ทั้งหมด (หนา้งานแรกคือหนา้งานปกติ อีก
หนา้งานมีไวใ้นกรณีฉุกเฉินท่ีไม่สามารถ
ใชห้นา้งานปกติได ้เช่น ช่วงฝนตกหนกัจน
รถเก็บขนขยะมูลฝอยไม่สามารถเทขยะมูล
ฝอย ณ จุดหนา้งานปกติได)้ 

ตอ้ง
ผา่น 

 

2.2 ทางเขา้พื้นท่ีก าจดั
แต่ละระยะ 

มีถนนท่ีรถสามารถวิง่เขา้สู่พื้นท่ีหนา้งาน
ก าจดัขยะมูลฝอยไดใ้นแต่ละระยะ 

ตอ้ง
ผา่น 

 

2.3 การก าหนดเวลา
เขา้-ออกพื้นท่ีก าจดั 

มีการก าหนดเวลาเขา้-ออกของรถเก็บขน
ขยะมูลฝอยในบริเวณสถานท่ีก าจดัขยะ 
มูลฝอย และควรเป็นเวลาเขา้-ออกท่ี
เหมาะสมกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

ตอ้ง
ผา่น 

 

 



แบบประเมนิสมรรถนะของสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
เป็นวธีิเทกองแบบควบคุม ตามแนวทางของกรมควบคุมมลพษิ (ต่อ) 

รายการประเมิน ค าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

ระบบ 
เทกอง
แบบ

ควบคุม 

ช่ือ อปท. 
............................ 

3. ความครบถ้วนของโครงสร้างพืน้ฐานในสถานทีก่ าจดัมูลฝอย  

3.1 อาคารส านกังาน มีอาคารส านกังาน ไม่
จ  าเป็น 

  

3.2 อาคารและเคร่ือง
ชัง่น ้าหนกั 

มีอาคารและเคร่ืองชัง่น ้าหนกั ไม่
จ  าเป็น 

  

3.3 โรงจอดเคร่ือง 
จกัรกลและซ่อมบ ารุง 

มีโรงจอดเคร่ืองจกัรกลและซ่อมบ ารุง ไม่
จ  าเป็น 

  

3.4 ถนนทางเขา้
สามารถใชง้านไดทุ้ก
ฤดูกาล 

ถนนทางเขา้สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
สามารถเขา้-ออกไดทุ้กฤดูกาล 

ไม่
จ  าเป็น 

  

3.5 ลานลา้งรถ มีลานส าหรับลา้งรถเก็บขนขยะมูลฝอย ไม่
จ  าเป็น 

  

3.6 ระบบกนัซึมในบ่อ
ฝังกลบ 

มีระบบกนัซึม/แผน่พลาสติก HDPE ใน
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อป้องกนัน ้ าชะ
มูลฝอยปนเป้ือนดินและชั้นน ้าใตดิ้น 

ไม่
จ  าเป็น 

  

3.7 ร้ัวรอบพื้นท่ี/การ
ป้องกนัการลกัลอบทิ้ง
ขยะ 

มีร้ัวรอบพื้นท่ีหรือมาตรการป้องกนัการ
ลกัลอบการทิ้งขยะ/การจดัการขยะจากผู ้
ท่ีมิไดรั้บอนุญาต หรือผูท่ี้เขา้มาคุย้เข่ีย 
เผา คดัแยกขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 

ตอ้งผา่น   



แบบประเมนิสมรรถนะของสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
เป็นวธีิเทกองแบบควบคุม ตามแนวทางของกรมควบคุมมลพษิ (ต่อ) 

รายการประเมิน ค าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

ระบบ 
เทกอง
แบบ

ควบคุม 

ช่ือ อปท. 
............................ 

3.8 พื้นท่ีกนัชน 
(Buffer Zone) 

มีแนวพื้นท่ีกนัชนรอบพื้นท่ีก าจดัขยะมูล
ฝอยตามเกณฑก์รมควบคุมมลพิษ อยา่ง
นอ้ย ระยะ 25 เมตร 

ตอ้งผา่น   

3.9 บ่อบ าบดัน ้าเสีย มีบ่อบ าบดัน ้าเสียเพื่อบ าบดัน ้ าชะมูลฝอย ไม่
จ  าเป็น 

  

3.10 มีบ่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้า
ใตดิ้น 

มีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้นใน
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 

ไม่
จ  าเป็น 

  

3.11 เคร่ืองจกัรกล/
อุปกรณ์ 

มีเคร่ืองจกัรกล/อุปกรณ์ท่ีใชด้ าเนินการ
ก าจดัขยะมูลฝอยในสถานท่ี หรืออาจจะ
เช่า/ขอยมืจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มาเพื่อใช้
ก าจดัขยะมูลฝอยได ้

ตอ้งผา่น   

3.12 ระบบรวบรวม/
ระบายแก็สจากบ่อฝัง
กลบ 

มีการติดตั้งระบบรวบรวม/ระบายแก็ส
จากบ่อฝังกลบ 

ไม่
จ  าเป็น 

  

3.13 ระบบระบาย
น ้าฝนในพื้นท่ี 

มีการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบาย
น ้าฝนท่ีอยูร่อบบริเวณสถานท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอย 

ไม่
จ  าเป็น 

  

 



แบบประเมนิสมรรถนะของสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
เป็นวธีิเทกองแบบควบคุม ตามแนวทางของกรมควบคุมมลพษิ (ต่อ)  

รายการประเมิน ค าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

ระบบ
เทกอง
แบบ
ควบคุม 

ช่ือ อปท. 
............................ 

3.14 บา้นพกัเวรยาม
ชัว่คราว 

บา้นพกัหรือหอ้งพกัเวรยามส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีเพื่อใชต้รวจตราความปลอดภยั
ในสถานท่ียามกลางคืน โดยหอ้งพกัเวร
ยามอาจจดัเป็นห้องพกัต่างหากท่ีอยูใ่น
อาคารส านกังานได ้

ไม่
จ  าเป็น 

  

 3.15 ระบบรักษา
ความปลอดภยั 

ระบบรักษาความปลอดภยั เช่น การ
ก าหนดใหมี้เวรยาม กลอ้งวงจรปิด ฯลฯ 
เพื่อดูแลมิให้เกิดการขโมยทรัพยสิ์นทาง
ราชการ 

ไม่
จ  าเป็น 

  

 3.16 ความถูกตอ้ง
ของบ่อตรวจสอบน ้า
ใตดิ้น 

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้นท่ี
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกรมควบคุม
มลพิษ 

ไม่
จ  าเป็น 

  

4. ความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค 

4.1 ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าท่ีเขา้ถึงพื้นท่ี ไม่
จ  าเป็น 

  

4.2 ระบบประปา ระบบประปา หรือ การใหบ้ริการน ้า
สะอาดในบริเวณพื้นท่ี 

ไม่
จ  าเป็น 

  

 



แบบประเมนิสมรรถนะของสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
เป็นวธีิเทกองแบบควบคุม ตามแนวทางของกรมควบคุมมลพษิ (ต่อ) 

รายการประเมิน ค าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

ระบบ
เทกอง
แบบ
ควบคุม 

ช่ือ อปท. 
............................ 

4.3 สัญญาณ
โทรศพัท ์

สัญญาณโทรศพัทมื์อถือในสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่หากเป็น
สถานท่ีท่ีลกัลอบทิ้งขยะกลางป่า 
อาจจะไม่มีสัญญาณ 

ตอ้ง
ผา่น 

  

4.4 ระบบ
โทรศพัท/์
อินเตอร์เน็ต 

มีระบบโทรศพัท/์อินเตอร์เน็ตใน
ส านกังาน เพื่อส่งขอ้มูลดิจิตอลไปยงั
หน่วยงานอ่ืน 

ไม่
จ  าเป็น 

  

5. การบริหารจดัการ 

 5.1 เจา้หนา้ท่ี
ประจ าสถานท่ี 

เจา้หนา้ท่ีท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการ
ด าเนินงานในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 

ตอ้ง
ผา่น 

  

5.2 ผูค้วบคุมงาน ผูค้วบคุมงานระดบัหวัหนา้งานท่ีท า
หนา้ท่ีดูแลสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยให้
เป็นไปตามเกณฑก์ารด าเนินงาน 

ตอ้ง
ผา่น 

  

5.3 การเกล่ียและ
บดอดัขยะมูล
ฝอย 

มีการเกล่ียและใชเ้คร่ืองจกัรกลบดอดั
ขยะมูลฝอย 

ตอ้ง
ผา่น 

  

 

 



แบบประเมนิสมรรถนะของสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
เป็นวธีิเทกองแบบควบคุม ตามแนวทางของกรมควบคุมมลพษิ (ต่อ)  

รายการประเมิน ค าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

ระบบ
เทกอง
แบบ
ควบคุม 

ช่ือ อปท. 
............................ 

5.4 มีการกลบทบั
ขยะมูลฝอยดว้ย
วสัดุกลบทบั 

มีการกลบทบัขยะมูลฝอยดว้ยวสัดุกลบ
ทบั อาทิ ดิน ขยะมูลฝอยเดิมท่ีขดุข้ึนมา
ผา่นกระบวนการร่อน แผน่พลาสติก 
LDPE หรือวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีสามารถป้องกนัมิ
ใหข้ยะมูลฝอยสัมผสักบัน ้าฝนโดยตรง 

ตอ้ง
ผา่น 

  

 5.5 การควบคุม
ขยะมูลฝอยท่ีเขา้สู่
พื้นท่ี 

มีมาตรการควบคุมขยะมูลฝอยท่ีเขา้สู่
พื้นท่ีก าจดั การป้องกนัการลกัลอบน า
ขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งอ่ืนท่ีมิได้
รับอนุญาตจากองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (อาทิ กากอุตสาหกรรม ขยะ
มูลฝอยจากองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน) เขา้มาก าจดัในสถานท่ี 
รวมถึงมาตรการควบคุมการทิ้งของเสีย
อนัตรายชุมชนในพื้นท่ีก าจดั 

ตอ้ง
ผา่น 

  

5.6 มาตรการ
ป้องกนัการปลิว
ของขยะมูลฝอย 

มีมาตรการป้องกนัการปลิวของขยะมูล
ฝอยบริเวณหนา้งาน เช่น การใชดิ้น
กลบทบั การติดตั้งร้ัวกนัขยะปลิว การ
น าแผน่พลาสติก LDPE มาคลุม เป็น
ตน้ 

ตอ้ง
ผา่น 

  



แบบประเมนิสมรรถนะของสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
เป็นวธีิเทกองแบบควบคุม ตามแนวทางของกรมควบคุมมลพษิ (ต่อ)  

รายการประเมิน ค าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

ระบบ
เทกอง
แบบ
ควบคุม 

ช่ือ อปท. 
............................ 

5.7 การป้องกนั
เหตุร าคาญ (กล่ิน 
แมลงวนั ฯลฯ) 

มีมาตรการป้องกนัเหตุร าคาญดา้นกล่ิน 
ทศันอุจาด แมลงวนั เช่น การพน่สาร 
EM การเอาดินกลบทบัขยะมูลฝอย 

ตอ้ง
ผา่น 

  

5.8 การจดบนัทึก
ขยะมูลฝอยทุกวนั 

มีการจดบนัทึกปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้
สู่สถานท่ีทุกวนั การบนัทึกปัญหาท่ีเกิด 
ข้ึนระหวา่งการด าเนินงาน (เช่นเคร่ือง 
จกัรกลเสีย ฝนตกไม่ไดก้ลบทบัดว้ยดิน 
ฯลฯ) 

ไม่
จ  าเป็น 

  

5.9 มีการกลบทบั
ดว้ยวสัดุกลบทบัท่ี
เหมาะสม 

มีการใชว้สัดุกลบทบัขยะมูลฝอยท่ีเหมาะ 
สมเป็นประจ า ดินท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะ 
สมในการเป็นวสัดุกลบทบัขยะมูลฝอย 

ไม่
จ  าเป็น 

  

5.10 ความพร้อม
ในการใชง้านของ
เคร่ืองจกัรกล 

เคร่ืองจกัรกลในสถานท่ีก าจดัมูลฝอยมี
ความพร้อมในการใชง้าน (ตลอด 24 
ชัว่โมง) โดยจะตอ้งมีเคร่ืองจกัรกลท่ีไม่
ช ารุดเสียหายตลอดการด าเนินงานก าจดั
ขยะมูลฝอย 

ไม่
จ  าเป็น 

  

 



 
แบบประเมนิสมรรถนะของสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
เป็นวธีิเทกองแบบควบคุม ตามแนวทางของกรมควบคุมมลพษิ (ต่อ) 

รายการประเมิน ค าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

ระบบ
เทกอง
แบบ
ควบคุม 

ช่ือ อปท. 
............................ 

5.11 การจดัการก๊าซ 
จากบ่อฝังกลบ/บ่อ
บ าบดั 

มีการติดตั้งท่อระบายก๊าซจากบ่อฝังกลบ
หรือบ่อบ าบดัน ้ าเสีย 

ไม่
จ  าเป็น 

  

5.12 มาตรการป้อง 
กนัและระงบัเหตุ
ฉุกเฉิน 

มีมาตรการป้องกันและระงบัเหตุฉุกเฉิน
ในสถานท่ี อาทิ ป้ายแจง้เตือน การหา้มสูบ
บุหร่ี การซ้อมเผชิญเหตุการณ์ไม่ปกติ มี
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดบัเพลิง เป็นตน้ 

ไม่
จ  าเป็น 

  

5.13 การจดัการของ
เสียพิเศษ/ของเสีย
อนัตราย 

มีมาตรการ/พื้น ท่ี ท่ีใช้จัดการของเสีย
พิเศษ (เช่น ขยะท่ีเกิดจากการก่อสร้าง
และการร้ือถอน)/ของเสียอนัตรายชุมชน
โดยเฉพาะ ซ่ึงจะต้องมีความเหมาะสม 
สามรถป้องกันแสงแดด ฝนตก และน ้ า
ท่วมในพื้นท่ีดงักล่าวได ้

ไม่
จ  าเป็น 

  

 

 

 

 



แบบประเมนิสมรรถนะของสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
เป็นวธีิเทกองแบบควบคุม ตามแนวทางของกรมควบคุมมลพษิ (ต่อ) 

รายการประเมิน ค าอธิบายรายการประเมิน 

เง่ือนไขของการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

ระบบ
เทกอง
แบบ
ควบคุม 

ช่ือ อปท. 
............................ 

5.14 การใช้
ประโยชน์จากการ
จดัการขยะมูลฝอย 

มีการขุดร้ือเพื่อปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอย หรือการปรับปรุงพื้นท่ีบ่อฝัง
กลบให้สามารถใช้งานต่อไปได้ หรือ
การน าแก๊สจากบ่อฝังกลบ/บ่อบ าบดัน ้ า
เสียไปใชป้ระโยชน์ หรือมีกระบวนการ
ผลิตเป็นพลงังานในพื้นท่ีก าจดัมูลฝอย  

ไม่
จ  าเป็น 

  

 
หมายเหตุ   
 

 

           
 

ไม่จ  าเป็น รายการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์    ตอ้งผา่น รายการประเมินผา่นเกณฑ์ 
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