คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

ในการติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ที่มีระบบหมักทำปุ๋ย

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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คานา
คู่มือปฏิบั ติงานฉบั บ นี้ จั ดทาขึ้น เพื่อให้ เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษใช้เป็นแนวทางในการส ารวจ
ติดตาม ตรวจสอบและให้คาแนะนากับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินงานในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยที่มีระบบหมักทาปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักวิชาการ นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาคู่มือไปใช้ประกอบการติดตามตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพและให้คาแนะนาในการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้วยระบบหมักทาปุ๋ย โดยเนื้อหาในคู่มือ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1. การจัดการขยะมูลฝอย
ด้วยระบบหมักทาปุ๋ย 2. คานิยาม 3. ขั้นตอนการดาเนินงานลงพื้นที่เพื่อทาการตรวจสอบระบบหมักทาปุ๋ย
4. ขั้นตอนการตรวจสอบระบบหมักทาปุ๋ย 5. แบบสารวจประเมินระบบหมักทาปุ๋ยจากขยะมูลฝอย
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ในการ
ติดตามตรวจสอบสถานที่กาจั ดขยะมูลฝอยที่มีระบบหมักทาปุ๋ย จะเป็นประโยชน์สาหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน
ในการติดตามตรวจสอบและให้ คาแนะน า เพื่อให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นหรือหน่ ว ยงานที่เกี่ ยวข้อ ง
ดาเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีระบบหมักทาปุ๋ย เพื่อช่วยลดปริมาณ
ขยะอินทรีย์ที่จะถูก กาจัดโดยการฝังกลบ โดยการแปรรูปกลับมาใช้เป็นทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ

ข้อจำกัดกำรใช้คู่มือ: คู่มือปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีระบบหมักทาปุ๋ย
จัดทาขึ้นจากหลักเกณฑ์วิชาการและแนวปฏิบัติที่เป็น การยอมรับกันโดยทั่วไป มีวัตถุประสงค์สาหรับเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่
กรมควบคุมมลพิษ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเท่านั้น การใช้ในวัตถุประสงค์อื่นโปรดอ้างอิงจากกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
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หลักการและเหตุผล
ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ให้ความสาคัญและร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยหากขยะมูลฝอยได้รับการจัดการหรือกาจัดอย่างไม่ถูกต้องอาจ
ก่อให้เกิดมลพิษ เหตุเดือดร้อนราคาญ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศของโลก ทั้งนี้ การกาจัด
ขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายระบบ อาทิ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระบบฝังกลบแบบ
กึ่ ง ใช้ อ ากาศ ระบบเผาก าจั ด ด้ ว ยความร้ อ น ระบบเผาก าจั ด เพื่ อ ผลิ ต พลั ง งาน และระบบหมั ก ท าปุ๋ ย
ซึ่งจาเป็นต้องมีการติดตามตรวจสอบ แนะนาการเดินระบบกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องหรือดาเนินการอย่าง
เหมาะสม เพื่อลดปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญให้กับประชาชนที่อยู่รอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยนั้น ๆ
กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปัญหามลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มลพิษจากขยะมูลฝอย ได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ที่มีระบบหมักทาปุ๋ย ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่สาคัญ ที่จะช่วยลดปัญหามลพิษจากขยะอินทรีย์
ทั้งกลิ่นเหม็น น้าชะขยะมูลฝอย และการเกิดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปปรับใช้
และให้คาแนะนาในการดาเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบจากขยะมูลฝอยที่
อาจเกิดกับพื้นที่และประชาชนที่อยู่รอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยนั้น ๆ และลดปัญหาการร้องเรียนจากมลพิษ
ที่เกิดจากขยะมูลฝอย
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คานิยาม
ปุ๋ย หมายถึง สารอินทรีย์ อินทรีย์สังเคราะห์ อนินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
หรื อท าขึ้น ก็ตาม ส าหรั บ ใช้เ ป็ น ธาตุอ าหารพืช ได้ไ ม่ว่าโดยวิ ธีใด หรื อทาให้ เ กิดการเปลี่ ยนแปลงทาง เคมี
กายภาพ หรือชีวภาพในดิน เพื่อบารุงความเติบโตแก่พืช (“ปุ๋ย” ในที่นี้หมายความถึง สารบารุงดิน แต่อาจ
ไม่ได้มคี ุณสมบัติตรงตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)
การหมั ก ปุ๋ย หมายถึ ง กระบวนการย่ อ ยสลายขยะอิ น ทรี ย์ ทางชีว เคมี เพื่ อ ให้ ไ ด้ส ารอิ น ทรี ย์ ที่ มี
คุณสมบัติในการบารุงดิน ที่มีความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอยรวม ตั้งแต่ 10 ตันต่อวันขึ้นไป
สารบารุงดิน หมายถึง อินทรียวัตถุที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุง เนื้อดิน
ความหนาแน่น ความสามารถในการอุ้มน้า และลักษณะด้านกายภาพอื่น ๆ และเพิ่มความสามารถในการดูดซับ
สารอาหารในพืช

3

การจัดการขยะมูลฝอยด้วยระบบหมักทาปุ๋ย
เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการหมักทาปุ๋ย เป็นการจัดการขยะอินทรีย์ ที่มีสัดส่วนมากที่สุด
โดยอาศัยกระบวนการทางชีวภาพเพื่อย่อยสลายอินทรียวัตถุที่อยู่ในขยะมูลฝอย ซึ่งจะช่วยลดภาระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องนาไปกาจัดได้เป็นอย่างมากและเป็นการลดกลิ่นเน่าเหม็นในสถานที่กาจัด รวมทั้ง
เป็ นการช่ว ยลดการปลดปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกได้ ทั้งนี้ ผลผลิ ตที่เกิดจากการหมักทาปุ๋ยจะอยู่ในรูปของ
สารปรั บ ปรุ ง ดิ น (Soil Conditioner) หรื อ เป็ น ปุ๋ ย หมั ก ได้ หากมี ธ าตุ อ าหารหรื อ มี คุ ณ ภาพเป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กลไกการเกิดหมักทาปุ๋ยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่

(1) การย่อยสลายอย่างเข้มข้น (Intensive Rotting
เกิดขึ้นในช่วง 24 ชั่วโมงแรกของการหมัก อุณหภูมิของกองหมักจะสูงขึ้นถึง 45 องศาเซลเซียส และหลังจาก 24 ชั่วโมง ผ่านไป
อุณหภูมิของกองหมักจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 75 องศาเซลเซียส โดยระยะเวลาของการเกิดกลไกนี้จะประมาณ 3 – 4 สัปดาห์
(2) การย่อยสลายขั้นสุดท้าย (Final Rotting Phase)
หลั ง การย่ อ ยสลายเข้ ม ข้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว อุ ณ หภู มิ จ ะลดลงเหลื อ ประมาณ 30 องศาเซลเซี ย ส แต่ อิ น ทรี ย วั ต ถุ
ที่ย่อยสลายยากบางส่วนจะค่อย ๆ ถูกย่อยสลายไป ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี
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ขั้นตอนการหมักทาปุ๋ย
1. การคัดแยกขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยที่นามาใช้ในการหมักทาปุ๋ยควรเป็นขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้เท่านั้น ดังนั้น
จึงควรทาการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกมาให้ได้มากที่สุดก่อนนาไปหมัก ทั้งนี้ การแยกขยะอินทรีย์จากครัวเรือน
จึงเป็น สิ่ งที่ควรดาเนิ น การมากที่สุ ด เนื่ องจากขยะอินทรีย์ ที่ยังไม่ถูกทิ้ งรวมกับขยะมูล ฝอยประเภทอื่น ๆ
จะสามารถนามาหมักทาปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถดาเนินการได้
อีกทาง ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ผ่านกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอยที่จุดรับขยะมูลฝอย และสายพาน
คัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งต้องทาการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนต่าง ๆ ขยะพลาสติก แก้ว ก้อนกรวด หิน
และขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายยากออกให้มากที่สุด เพื่อให้กระบวนการหมักเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

การคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และการคัดแยก ณ สายพานคัดแยก
ที่มา : www.mgronline.com
2. การลดขนาดของขยะมูลฝอย
ขยะอิน ทรี ย์ ที่ถูกคัดแยกออกมาได้แ ล้ ว จาเป็น ต้องทาการลดขนาดของขยะมูล ฝอยให้ มีขนาด
ประมาณ 0.5 – 1.5 นิ้ว โดยการหั่น สับ หรือฉีกให้ขาด เพื่อให้การหมักทาปุ๋ยใช้ระยะเวลาที่เร็วขึ้น โดยใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยซึ่งมีขยะอินทรีย์เป็นปริมาณมากควรใช้ เครื่องสับ หรือเครื่องบดแทนการใช้แรงงาน
ทั้งนี้ การเลือกใช้ประเภทและขนาดของอุปกรณ์ในการลดขนาดของขยะมูลฝอยจะขึ้นอยู่กับประเภทของ
ขยะมูลฝอย เทคโนโลยีที่ใช้ในการหมักทาปุ๋ย และรูปแบบในการหมัก

เครื่องลดขนาดขยะมูลฝอย
ที่มา : รายงานโครงการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง (พื้นที่กลุ่มที่ 2)
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3. รูปแบบการหมักทาปุ๋ย
การเลือกเทคโนโลยีการหมักทาปุ๋ยจะขึ้นอยู่กับขนาดหรือปริมาณของขยะอินทรีย์ องค์ประกอบ
ของขยะมู ล ฝอย ขนาดและความเหมาะสมของพื้ น ที่ สภาพแวดล้ อ ม บุ ค ลากร และงบประมาณ
โดยกระบวนการหมักอย่างง่ายจะมีการเติมอากาศโดยวิธีตามธรรมชาติ และเทคโนโลยีการหมักปุ๋ยขนาดใหญ่
จะมี วิธี การที่ ซับ ซ้อ นและใช้เ ครื่ องจั ก รกลในการเติ มอากาศ เช่ น เครื่อ งอั ดอากาศ การใช้เ ครื่ องจัก รกล
พลิกกลับ กองขยะมูลฝอย การใช้เครื่องจั กรกลในการกวน เพื่อให้อากาศสัมผัสกับขยะอินทรีย์อย่างทั่วถึง
เป็นต้น ทั้งนี้ รูปแบบการหมักทาปุ๋ยอาจแบ่งออกตามพื้นที่ในการนาเทคโนโลยีไปใช้งาน ได้แก่ การหมักทาปุ๋ย
ในชุมชนหรือครัวเรือน และการหมักทาปุ๋ยในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
3.1 การหมักทาปุ๋ยในชุมชนหรือครัวเรือน
1) การกองปุ๋ยแบบกองบนลาน
คื อ การน าขยะมู ล ฝอยกองบนพื้ น ราบให้ มี ค วามสู ง
ประมาณ 1 – 1.5 เมตร โดยมีความกว้างและยาว
ที่เหมาะสม ทาการพลิกกลับกองด้วยพลั่วหรือจอบทุก
2 – 3 วัน เป็นวิธีการที่ง่าย ต้นทุนต่า แต่อาจมีกลิ่นเหม็น
จากการหมัก เหมาะกับชุมชนที่มีขยะมูลฝอยไม่มากและ

มีพื้นที่เพียงพอ
การหมักทาปุ๋ยแบบกองบนลาน
ที่มา : คู่มือการทาปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ
2) การกองปุ๋ยแบบอุโมงค์อากาศ
โดยจัดทาฐานจากท่อไม้ไผ่ ไม้ระแนง หรือวัสดุที่หาได้ง่าย
วางกั้นเป็นชั้นเพื่อเป็นอุโมงค์อากาศ และนาขยะมูลฝอย
มากองบนฐาน ท าให้ อ ากาศในกองปุ๋ ย หมั ก มี ก าร
ระบายได้อย่างทั่วถึงผ่านอุโมงค์อากาศ วิธีนี้เหมาะกับ
การหมักปุ๋ยที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าวิธีแรก ไม่
จาเป็นต้องพลิกกลับกอง ลดกลิ่นรบกวน แต่อาจต้อง
ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง

การกองปุ๋ยแบบอุโมงค์อากาศ
ที่มา : คู่มือการทาปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ
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3) การหมักทาปุ๋ยแบบอื่น ๆ ใช้หลักการและวิธีเดียวกันแต่ปรับลดขนาดพื้นที่ลง เพื่อให้
เหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอยของครัวเรือนที่น้อยกว่าขยะมูลฝอยชุมชน เช่น แบบคอกสัตว์ แบบอิฐบล๊อก
แบบถังพลาสติก แบบตาข่าย แบบตะกร้าฝังดิน และแบบปุ๋ยหมักบ่อซีเมนต์ เป็นต้น

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

รูปแบบการหมักทาปุ๋ยแบบต่าง ๆ (1) แบบคอกสัตว์ (2) แบบอิฐบล็อก (3) แบบถังพลาสติก
(4) แบบตาข่าย (5) แบบตะกร้า (6) แบบบ่อซีเมนต์
ที่มา : คู่มือการทาปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ
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3.2 ระบบหมักทาปุ๋ยในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย โดยระบบหมักทาปุ๋ยที่นิยมเลือกใช้ คือ ระบบ
หมั ก ท าปุ๋ ย แบบเติ ม อากาศ โดยสถานที่ กาจั ด ขยะมู ล ฝอยจะมีก ารก่ อ สร้ า งช่ อ งรวบรวมและหมั ก ท าปุ๋ ย
ที่เหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอย โดยไม่ควรมีความสูงของกองขยะมูลฝอยเกิน 1.5 - 2 เมตร ทั้งนี้ ควรให้
การเติมอากาศทั่วถึงทั้งกองขยะมูลฝอยในแต่ละครั้ง และระยะเวลาในการหมักต่อ 1 ช่องไม่ควรเกิน 30 วัน

ระบบหมักทาปุ๋ยในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ที่มา : รายงานโครงการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง (พื้นที่กลุ่มที่ 2)
4. กระบวนการหมัก
การดูแลกองปุ๋ยหมักให้มีสภาวะเหมาะสมตลอดเวลา โดยตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นภายในกองปุ๋ยหมัก สาหรับอุณหภูมิของกองขยะมูลฝอยควรทาการสุ่มตรวจบริเวณกลางกองหลาย ๆ จุด
และไม่ค วรให้ อุ ณ หภูมิ สู ง กว่า 65 องศาเซลเซี ย ส โดยใช้ เทอร์ โ มมิ เ ตอร์ เ สี ยบลงไปในกองปุ๋ ย ให้ ลึ ก ที่ สุ ด
หากพบว่าอุณหภูมิสูงเกินควรทาการพลิกกลับกองหรือเพิ่มความชื้นให้กับกองขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันการตาย
ของเชื้อ จุ ลิ น ทรี ย์ แ ละป้ องกั น การเกิดไฟไหม้ข องกองขยะมูล ฝอย ส าหรั บการควบคุ มความชื้ น ท าได้ โ ดย
การพรมน้าให้กับกองขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มความชื้นและลดอุณหภูมิในกองขยะมูลฝอย

- 10 - คู่มือปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าทีใ่ นการติดตามตรวจสอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีระบบหมักทาปุ๋ย
5. การร่อนและการนาไปใช้ประโยชน์
เมื่อขยะมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการหมักทาปุ๋ยจนครบระยะเวลาที่กาหนด ควรมีการดาเนินการ ดังนี้
5.1 ตรวจสอบความชื้น ของปุ๋ ย หมัก โดยการนาตัวอย่างปุ๋ยหมักจากกองมาบีบด้ว ยมือ หากมี
ความชื้นที่เหมาะสมจะมีน้าไหลซึมออกมาตามร่องนิ้วเล็กน้อย
5.2 ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในเนื้อปุ๋ย ซึ่งไม่ควรมีสิ่งปลอมปนประเภท เศษแก้ว ฝาขวด หลอดพลาสติก
กรวด หิน โดยต้องทาการร่อนแยกให้เหลือเพียงเนื้อปุ๋ยเท่านั้น และเศษสิ่งปลอมปนที่ได้ต้องรวบรวมนาไป
กาจัดอย่างถูกต้อง
ปุ๋ยหมักที่ดีจะมีสีดาเป็นเนื้อเดียวกัน ร่วนซุย และมีกลิ่นเหมือนดินธรรมชาติ สามารถนาไปใช้เป็น
สารบารุงดิน เพื่อเพิ่มความร่วนซุยของดินได้ดี

4

ขั้นตอนการดาเนินงานลงพื้นที่เพื่อทาการ
ตรวจสอบระบบหมักทาปุ๋ย
กาหนดพื้นที่เป้าหมาย

ประสานพื้นที่เป้าหมาย

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

ลงพื้นที่เพื่อทาการตรวจสอบ

สรุปและแจ้งผลการตรวจสอบ

พร้อมข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ผู้ทาการสารวจทาการกาหนดพื้นที่เป้าหมาย
โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลของหน่วยงานหรือจากระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(thaimsw.pcd.go.th) ที่ใช้ระบบหมักทาปุ๋ย
ทาการประสานเบื้องต้นไปยังพื้นที่เป้าหมาย เพื่อ
1. ขอรายชื่อ/เบอร์โทรผู้รับผิดชอบสถานที่กาจัด
2. กาหนดวันและเวลาในการลงพื้นที่
3. ขอข้อมูลพื้นฐานด้านการบริหารจัดการสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยเป้าหมาย
จัดทาหนังสือเพื่อ แจ้งกาหนดการลงพื้น ที่ ให้ กับพื้น ที่
เป้าหมาย และหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อง เช่น ทสจ. สถจ.
สสจ. เป็นต้น
ลงพื้นที่ เพื่อทาการตรวจสอบระบบหมักทาปุ๋ ย ร่วมกั บ
เจ้ า ของผู้ ก ากั บ ดู แ ลพื้ น ที่ เ ป้ า หมายและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
*ขั้นตอนการตรวจสอบอยู่ในหัวข้อถัดไป*
ทาการสรุ ปผลการลงพื้น ที่พร้ อมข้อเสนอแนะในการ
ด าเนิ น งานในสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยโดยวิ ธี ห มั ก
ท าปุ๋ ย พร้ อ มจั ด ส่ ง ให้ กั บ พื้ น ที่ ที่ ล งตรวจสอบและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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5

ขั้นตอนการตรวจสอบระบบหมักทาปุ๋ย
ตรวจสอบมาตรการและการจัดการ

ตรวจสอบอาคารและ
สถานที่หมักทาปุ๋ย

ตรวจสอบกระบวนการ
หมักทาปุ๋ย

1. มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ป ฏิบัติงานในชั่วโมงทางาน ติดประกาศ
ชั่วโมงทางานที่ประตูทางเข้า เพื่อให้ผู้ตรวจสอบและประชาชนทั่วไป
ทราบ
2. มี คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านและการบ ารุ ง รั ก ษา มาตรการควบคุ ม ความ
ปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน
3. มี ม าตรการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย แผนฉุ ก เฉิ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หากรณี
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เกิดขัดข้องหรือเกิดความล่าช้า ด้วยสาเหตุอื่นใด
ในระหว่างปฏิบัติงาน
4. มีการควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลง และพาหะนาโรค เพื่อ
ป้องกันปัญหารบกวนด้านสุขอนามัยและสภาพที่ไม่น่าดู
1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวอาคาร เช่น ทางเข้าและทางออกต้อง
มีขนาดที่เหมาะสม หลังคาไม่มีการรั่วซึม กาแพง ประตู และโครงสร้าง
อื่น ๆ ไม่ชารุด
2. ตรวจสอบพื้นที่สัญจรภายในอาคารฯ เช่น ขนาดของพื้นที่สัญจร
ควรมีระยะที่ เหมาะสมกับรถหรือเครื่องจักรกลที่ใช้ภ ายในอาคารฯ
ไม่มีสิ่งกีดขวางการทางานของเครื่องจักร พื้นที่ภายในอาคารไม่ขรุขระ
3. ตรวจสอบความสมบูร ณ์ ข องช่ องหมัก ทาปุ๋ย และเครื่ อ งจั กรกล
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่องหมักทาปุ๋ยไม่ชารุด มีระบบระบายน้า ระบบการ
ปั๊ม อากาศ สายเติม อากาศหรื อ อุป กรณ์ เ ติม อากาศท างานสมบู ร ณ์
มีสัญลักษณ์บอกความสูงของกองขยะ และพื้นภายในคอกหมักทาปุ๋ย
มีความลาดเอียงที่เหมาะสม
4. ตรวจสอบอาคารหมัก ปุ๋ ย ที่ ต้อ งมี ก ารระบายอากาศที่ เ หมาะสม
มีระบบการระบายน้าที่ดีและจะต้องไม่มีน้าขังภายในอาคารฯ และ
มีแสงสว่างเพียงพอเหมาะสมต่อการทางาน
1. มีการบันทึกปริมาณขยะอินทรีย์รายวันจากแหล่งต่าง ๆ ที่ นาไป
กาจัด เช่น จากระบบสายพานคัดแยก หรือขยะอินทรีย์จากร้านอาหาร
ไม่ผ่านระบบคัดแยก
2. มีมาตรการตรวจสอบ และควบคุมไม่ให้มูลฝอยติดเชื้อและของเสีย
อันตรายชุมชนปะปนกับขยะอินทรีย์
3. ตรวจสอบกองปุ๋ยหมัก (ตารางที่ 1)
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ตรวจสอบสภาพปุ๋ย

ตรวจสอบการปนเปื้อน
ออกสู่สิ่งแวดล้อม

1. ตรวจสอบสภาพปุ๋ยหมัก ซึ่งควรมีสี ดาคล้า เนื้อละเอียด ร่ว นซุย
และมีกลิ่นคล้ายดิน
2. ตรวจสอบการร่อนแยกปุ๋ยหมักออกจากสิ่งปลอมปน
3. การกาจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากปุ๋ย
1. ตรวจสอบระบบรวบรวม บาบัด หรือใช้ประโยชน์น้าเสีย จากการ
ปนเปื้อนขยะมูลฝอยรวมถึงน้าเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่
หมักปุ๋ย
2. ติดตามตรวจสอบน้าใต้ดิน แหล่ งน้าผิ วดินภายนอกสถานที่ห มัก
ทาปุ๋ ย ซึ่ งอาจได้ รับ ผลกระทบจากสิ่ งปนเปื้ อ นจากการดาเนิน งาน
สถานที่หมักทาปุ๋ย
*การระบายน้าทิ้งต้องมีค่าไม่เกินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วิธีการสุ่มเก็บ
ตั ว อย่ า ง วิ ธี ก าร มาตรฐาน และความถี่ ใ นการเก็ บ ตั ว อย่ า งให้ เ ป็ น ไปตามที่
กฎหมายกาหนด

ตารางที่ 1 การตรวจสอบกองปุ๋ยหมักและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นบริเวณหมักทาปุ๋ย
ปัญหา
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
มีกลิ่นเหม็นคล้ายไข่เน่า
ความชื้นมากไป/การถ่ายเทอากาศ - ผสมขยะจาพวกใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง
ได้น้อย
เพื่อดูดซับความชื้น และทาให้อากาศ
ถ่ายเทสะดวกยิ่งขึ้น
- ลดขยะที่มีซัลเฟอร์ เช่น ไข่ ปลา
ผั ก ตระกู ล กะหล่ า ผั ก ใบเขี ย ว
ถั่วฝัก หัวหอม มาผสมในกองปุ๋ย
มีกลิ่นเหม็นคล้ายแอมโมเนีย
มีมูลฝอยที่มีปริมาณไนโตรเจนมาก เติมขยะที่มีคาร์บอน เช่น ใบไม้แห้ง
เกินไป
กิ่งไม้แห้ง
อุณหภูมิต่าเกินไป
ปริมาณขยะน้อยเกินไปทาให้ขาดไนโตรเจน เติมขยะอินทรีย์ให้มากขึ้น หรือ
และความชื้น จึงไม่เกิดกระบวนการหมัก ปรับให้เป็นกองสูงขึ้น
สุนัข หนู แมลงคุ้ยเขี่ยขยะ
มีขยะพวกเศษอาหารสดมาก
ใช้ ใ บไม้ แ ห้ ง คลุ ม หรื อ ใช้ ดิ น คลุ ม
ขยะสดทันที หรือทารั้วกั้นบริเวณ
พื้นที่หมักทาปุ๋ย
การหมักใช้ระยะเวลายาวนานกว่า ขยะมีขนาดใหญ่เกินไป อุณหภูมิใน ตัดหรือสับให้ขยะอินทรีย์ให้มี
ปกติ
ธรรมชาติลดลง
ขนาดเล็กลง
บ่อหมักเปียกเกินไป
มีความชื้นมากและระบายอากาศ ปรั บ ปรุ ง การระบายอากาศและ
ไม่ดี
เติมขยะแห้ง เพื่อลดความชื้น
ปุ๋ยไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
ไม่ มี ก ารร่ อ น/มี เ ศษสิ่ ง ปลอมปน แยกขยะที่คาดว่าเป็นสิ่งปลอมปนออก
ประเภท เศษแก้ว ฝาขวด หลอด ตั้งแต่ต้นทางและในระบบคัดแยก
พลาสติก กรวด หิน ภายในเนื้อปุ๋ย และทาการร่อ นแยกสิ่ งปลอมปน
จากเนื้อปุ๋ยหลังจากการหมักเสร็จสิ้น
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6

แบบสารวจประเมินระบบหมักทาปุ๋ย
จากขยะมูลฝอย

แบบสารวจประเมินระบบหมักทาปุ๋ยจากขยะมูลฝอย จัดทาเป็นแบบ Checklists เพื่อให้ผู้เข้าตรวจประเมิน
สามารถน าไปใช้ ในพื้ นที่ ได้ อย่ างสะดวก มี ประเด็ นครอบคลุ มมาตรการและการจั ดการสถานที่ หมั กท าปุ๋ ย
การตรวจสอบอาคารและกระบวนการหมักทาปุ๋ย ซึ่งสามารถนาแบบสารวจประเมินดังกล่าวไปใช้ประกอบ
การจัดทารายงานการติดตามตรวจสอบต่อไป
วันที่ …….....… เดือน ………………………… พ.ศ. ………………… (ที่สารวจ)
ส่วนที่ 1 มาตรการและการจัดการ
1.1 มีเจ้ าหน้าที่ป ฎิบั ติงานในชั่วโมงทางาน และติดประกาศชั่ว โมงทางานที่ประตู  มี
ทางเข้าเพื่อให้ผู้ตรวจสอบและประชาชนทั่วไปทราบ

 ไม่มี

ที่มา : www.tasgd.com , www.catcproject.com

1.2 มีคู่มือปฏิบัติงานและการบารุงรักษา มาตรการควบคุมความปลอดภัยในระหว่าง  มี
การปฏิบัติงาน

 ไม่มี

ที่มา : www.safetyinthai.com , www.phitsanulok.labour.go.th

1.3 มี มาตรการป้ องกัน อัคคี ภัย แผนฉุ กเฉิ นเพื่ อแก้ไขปัญ หากรณี เครื่ องจักรหรื อ  มี
อุปกรณ์เกิดขัดข้อง หรือเกิดความล่าช้าด้วยสาเหตุอื่นใดในระหว่างปฏิบัติงาน

ที่มา : www.istockphoto.com , www. maewnoynoy.wordpress.com

 ไม่มี
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1.4 มีการควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลง และพาหะนาโรค เพื่อป้องกันปัญหา  มี
รบกวนด้านสุขอนามัยและสภาพที่ไม่น่าดู

 ไม่มี

ที่มา : www.hellokhunmor.com

1.5 มีการตรวจสอบ และควบคุมไม่ให้มูลฝอยติดเชื้อและของเสียอันตรายปะปนกับ  มี
ขยะอินทรีย์

 ไม่มี

ที่มา : www.posttoday.com , www.mgronline.com

ส่วนที่ 2 การตรวจสอบอาคารและสถานที่หมักทาปุ๋ย
2.1 อาคารและสถานที่หมักทาปุ๋ย
รายการ
รายละเอียด (กรอก)
1. หลังคารั่วซึม
ความสมบูรณ์ของ
 มี  ไม่มี
ตัวอาคาร
2. กาแพงทรุด แตกร้าว
 มี  ไม่มี
3. ประตูพัง ใช้งานไม่ได้
 มี  ไม่มี
4. ความเหมาะสมของขนาดทางเข้า ทางออก
 มี  ไม่มี
4. อื่น ๆ ............................
1. รถหรือเครื่องจักรกลสามารถ
พื้นที่สัญจรภายใน
เคลื่อนที่ได้สะดวก
อาคาร
 มี  ไม่มี
2.ไม่ มี สิ่ ง กี ด ขวางการท างานของ
เครื่องจักร
 มี  ไม่มี
3. พื้นที่อาคารไม่ชารุดเป็นหลุมบ่อ
 มี  ไม่มี

หมายเหตุ
อาคารและสถานที่หมักทาปุ๋ยควรมีความพร้อม
และความสมบูรณ์ของตัวอาคาร ทั้งนี้ หาก
ตรวจพบความเสียหายควรทาการซ่อมแซม
โดยเร็ ว เพื่ อ ให้ ตั ว อาคารกลั บ มามี ส ภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

เส้นทางสัญจรหรือทางเดินภายในตัวอาคาร
ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับเครื่องจักรหรือรถ
ที่ใช้ ภ ายในตั ว อาคาร เพื่ อความสะดวกใน
การด าเนิ น งานพื้ น ที่ ไม่ มี สิ่ ง กี ด ขวางใน
ระหว่า งการทางาน และพื้ นอาคารไม่ ควร
เป็นหลุมบ่อ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการทางาน
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รายการ
แสงสว่าง

รายละเอียด (กรอก)
มีแสงสว่างเพียงพอ
 มี  ไม่มี

การระบายอากาศ

มีการระบายอากาศภายในอาคาร
 มี  ไม่มี

การระบายน้า

มีการระบายน้าภายในอาคาร
 มี  ไม่มี

2.2 ช่องหมักทาปุ๋ยและเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้อง
 ช่องหมักปุ๋ย จานวน ...............................ช่อง
 ท่อเติมอากาศ
 เครื่องเติมอากาศ
 ระบบน้า (เพิ่มความชื้น)
 ระบบรองรับน้าชะมูลฝอย
 เครื่องร่อนปุ๋ยหมัก
 เครื่องจักรกลับกอง
 สัญลักษณ์บอกความสูงของกองขยะ

หมายเหตุ
ควรมีแสงสว่างส่องถึงทุกพื้นที่ในการทางาน
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยต้องตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานของอุปกรณ์
ให้แสงสว่าง
ภายในอาคารควรมีการระบายอากาศ หรือ
การระบายลมที่ดี โดยไม่รู้สึกอึดอัดหรืออับชื้น
จนเกินไป
ภายในอาคารควรมีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ขัง

 ใช้งานได้ ....... ช่อง  ใช้งานไม่ได้ ....... ช่อง
 ใช้งานได้ ....... ช่อง  ใช้งานไม่ได้ ....... ช่อง
 ใช้งานได้  ใช้งานไม่ได้
 ใช้งานได้  ใช้งานไม่ได้
 ใช้งานได้  ใช้งานไม่ได้
 ใช้งานได้  ใช้งานไม่ได้
 ใช้งานได้  ใช้งานไม่ได้
 มี
 ไม่มี

ส่วนที่ 3 การตรวจสอบกระบวนการหมักทาปุ๋ย
ปริมาณขยะอินทรีย์ที่เข้าสู่ระบบ (ตัน/วัน) ......................................................................................................
กระบวนการหมัก
รายการ
รายละเอียด (กรอก)
ลักษณะของขยะอินทรีย์ 1. ขนาดของขยะอินทรีย์
เฉลี่ย ......................นิ้ว

หมายเหตุ
1. ขยะอินทรีย์ไม่ควรเล็กละเอียดจนอาจทาให้
ท่อเติมอากาศอุดตัน หรือใหญ่จนเกินไปจน
ย่อยสลายได้ยาก ขนาดขยะควรอยู่ระหว่าง
0.5 - 1.5 นิ้ว
2. ขยะอันตรายหรือมูลฝอยติดเชื้อ 2. ไม่ควรมีขยะอันตรายหรือมูลฝอยติดเชื้อ
ปะปนกับขยะอินทรีย์
 มี  ไม่มี
3.เศษแก้ว/โลหะ/อื่นๆ ที่หมักไม่ได้ 3. ไม่ควรมี เศษแก้ว /โลหะ/อื่นๆ ปะปนกับ
ขยะอินทรีย์
 มี  ไม่มี
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รายการ
การเติมอากาศ

รายละเอียด (กรอก)
1. การเติมอากาศ
 มี  ไม่มี
2. กลิ่นขยะ
 มี  ไม่มี

หมายเหตุ
1. ควรเติมอากาศประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง/ครั้ง
ครั้งละ 15 – 20 นาที
2. หากการเติมอากาศไม่มีประสิทธิภาพกองปุ๋ย
จะมีกลิ่นเหม็นจากก๊าซแอมโมเนีย และก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
3. การกลับกองทุก 3 วัน (ในกรณีที่ 3. การกลับกองควรทาทุก 3 วัน โดยในระหว่าง
การกลับกองควรมีการพรมน้า เพื่อเพิ่มความชื้น
ระบบเติมอากาศใช้งานไม่ได้)
และลดอุณหภูมิกองปุ๋ย
 มี  ไม่มี .... วัน
อุณหภูมิ
อายุของกองปุ๋ย........ วัน
1. กองปุ๋ยจะมีอุณหภูมิประมาณ 65 – 70
อุณหภูมิ................... องศา
องศาเซลเซียส ในช่วง 1 – 2 สัปดาห์ และจะลดลงมา
(ใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการตรวจสอบ) เหลือ 40 – 50 องศาในช่วงสัปดาห์หลัง
2. อุ ณ หภู มิ ช่ ว งหลั ง จากท าการกลั บ กอง
อาจจะสูงขึ้นกว่าปกติ
3. ควรควบคุ มอุณหภู มิไม่ให้ สู งเกินกว่า 70
องศาเซลเซียส เนื่องจากอาจทาให้จุลินทรีย์ที่
ย่อยสลายตายได้และอาจเกิดการลุกไหม้ของกองปุ๋ย
ความชื้น
พบหยดน้าตามร่องนิ้ว
กองปุ๋ ย ไม่ ค วรชื้ น หรื อ แห้ ง จนเกิ น ไป โดย
ทดสอบจากการกาปุ๋ยแล้ว พบว่าปุ๋ยมีความชื้น
 มี  ไม่มี
(สวมถุงมือลาเท็กซ์ก่อนตรวจสอบ) เหมือนฟองน้าที่บีบน้าออกแล้ว ไม่มีน้าไหล
ออกมาตามร่องนิ้ว
อัตราส่วนคาร์บอนต่อ กลิ่นแอมโมเนีย
อั ต ราส่ ว นคาร์ บ อนต่ อ ไนโตรเจน (30:1)
ไนโตรเจน
หากมีคาร์บอนเป็นจานวนมากมักจะย่อยสลาย
 มี  ไม่มี
ได้ ย าก สภาพปุ๋ ย จะไม่ ค่ อ ยเปลี่ ย นแปลง
ลักษณะของเนื้อปุ๋ย ..............
แต่หากมีไนโตรเจนเป็นจานวนมาก อาจจะ
เกิดกลิ่นแอมโมเนีย
ส่วนที่ 4 การตรวจสอบสภาพปุ๋ยหมัก
รายการ
รายละเอียด (กรอก)
หมายเหตุ
ลักษณะของเนื้อปุ๋ยหมัก 1. สีของปุ๋ยหมัก ................
ตรวจสอบสภาพปุ๋ยหมัก ซึ่งควรมีสี ดาคล้ า
2. ลักษณะความร่วนซุยของ
เนื้อละเอียด ร่วนซุย และมีกลิ่นคล้ายดิน
เนื้อปุ๋ย ..................
3. กลิ่นของปุ๋ย .....................
การกาจัดสิ่งปนเปื้อน  มี  ไม่มี
สิ่ ง ป น เ ปื้ อ น เ ช่ น เ ศ ษ แ ก้ ว ฝ า ข ว ด
ที่ออกจากปุ๋ยหมัก
หลอดพลาสติก กรวด และหิน ภายในเนื้อปุ๋ย
กาจัด ณ .................................
ควรร่อนแยกสิ่งปนเปื้อนและรวบรวมนาไป
กาจัดอย่างถูกต้อง

- 17 - คู่มือปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าทีใ่ นการติดตามตรวจสอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีระบบหมักทาปุ๋ย
ส่วนที่ 5 การตรวจสอบการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม
การตรวจสอบระบบรวบรวม บาบัด หรือใช้ประโยชน์น้าเสีย
 มี  ไม่มี

(แนบหลักฐานรูปถ่าย)

การตรวจสอบน้าใต้ดิน
 มี  ไม่มี

(แนบหลักฐานผลการตรวจสอบน้าใต้ดิน)

การตรวจสอบน้าผิวดิน
 มี  ไม่มี

7

(แนบหลักฐานผลการตรวจสอบน้าผิวดิน)

กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีระบบหมักทาปุ๋ย
7.1 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
7.2 กฎกระทรวงสาธารณสุข การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
7.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
7.4 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบ
ก่อสร้าง และการจัดการสถานที่หมักปุ๋ยจากมูลฝอย
7.5 คู่มือการทาปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย (Composting)
กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีระบบหมักทาปุ๋ย

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

ในการติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีระบบหมักทำปุ๋ย
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02 298 2402 หรือ 2406
Website: www.pcd.go.th

