ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพรหมบุรี
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สํานักงานเทศบาลตําบลพรหมบุรี ตั้งอยู่ที่ ตําบลพรหมบุรี อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีมีเขตพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด ๑๑.๒ ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับตําบลบ้านแป้ง อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลหัวป่า อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพรหมบุรี มีทั้งหมด ๖ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านปากบาง ชุมชนบ้านบางสําโรง
ชุมชนบ้านเตาอิฐ ชุมชนบ้านอัมพวันเหนือ ชุมชนบ้านอัมพวันใต้ และชุมชนบ้านบางประทุน มีประชากรตามสถิติ
ทะเบียนราษฎรทั้งสิ้น ๓,๒๒๑ คนจํานวน ๑,๒๙๖หลังคาเรือน และมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ย ๖ ตันต่อวัน
โดยนําไปกําจัดที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพรหมบุรี (รูปที่ ๑) (พิกัดทางภูมิศาสตร์ X:47P
0656290.72,Y :164121.31) ซึ่งมีระยะห่างจากเทศบาลฯ ประมาณ ๕ กิโลเมตร

สํานักงานเทศบาลตําบลพรหมบุรี

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลพระหมบุรี

รูปที่ ๑ ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตําแหน่งที่ตั้งสํานักงานเทศบาลตําบลพรหมบุรี
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ

๒
สภาพทั่วไปของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพรหมบุรี
จากการลงพื้นที่สํารวจในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ของกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า สถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลตําบลพรหมบุรี อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ที่ บ้านบางชัน หมู่ที่ ๕ ตําบลพรหมบุรี
อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่จํานวน ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา อยู่ห่างจากเทศบาลฯ ประมาณ ๓
กิโลเมตร เริ่มดําเนินการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน ๓ แห่ง ได้แก่
เทศบาลตําบลพรหมบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลบางมัญ และองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําตาลซึ่งมีขยะเข้าระบบ
ทั้งหมด ๖๐ ตันต่อวัน
ปั จจุ บัน พบว่ า มีป ริม าณขยะมู ล ฝอยเข้ าสู่ ระบบเพี ยง ๖ ตั น ต่ อ วั น ซึ่ งเป็ น ขยะมู ล ฝอยของ
เทศบาลตํ า บลพรหมบุ รี แ ห่ ง เดี ย ว (งดรั บ กํ า จั ด ขยะฯ จาก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม เมื่ อ วั น ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) และบ่อฝังกลบขยะถูกใช้ไปร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่ นอกจากนี้ เทศบาลฯ มีการกําจัดขยะด้วย
รูปแบบวิธีการเทกอง (Open dump) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงทําให้มีขยะ
สะสมตกค้างประมาณ ๑๐,๐๙๐ ตัน และจากการสังเกตถนนทางเข้า-ออก เป็นดินลูกรัง (รูปที่ ๒) และพื้นที่ภายใน
บ่อฝังกลบไม่ได้มีการกําหนดจุดทิ้งอย่างเป็นระบบ (รูปที่ ๓) ไม่มีดินกลบทับ บ่อบําบัดน้ําเสียถูกขยะกลบทับเต็มพื้นที่
ไม่มีตาข่ายสําหรับป้องกันขยะปลิวนอกพื้นที่ มีการลักลอบเผาขยะในพื้นที่ (รูปที่ ๔) และพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่
การเกษตรและมีแหล่งน้ําจืดด้านหลังบ่อฝังกลบ (รูปที่ ๕) หากได้รับการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้มี
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน

รูปที่ ๒ สภาพทางเข้า – ออก สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

รูปที่ ๓ บริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย

๓

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลพรหมบุรี

รูปที่ ๔ พื้นที่ลักลอบเผาขยะ

รูปที่ ๕ บริเวณโดยรอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตําบลพรหมบุรี

ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยฯ
เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้างในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพรหมบุรี
มากกว่า ๑๐,๐๙๐ ตัน และมีการดําเนินการกําจัดขยะอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการอาจทําให้เกิดผลกระทบต่อ
บริเวณพื้นที่สิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยกรมควบคุมมลพิษสามารถสรุปปัญหาสําคัญ ได้ดังนี้
๑. บ่อฝังกลบขยะ มีปริมาณขยะเข้าสู่ระบบเพียง ๖ ตันต่อวันซึ่งมีปริมาณน้อยมาก และไม่มีการ
ใช้ดินกลบทับ เมื่อน้ําฝนสัมผัสกับผิวขยะจะส่งผลให้เกิดน้ําชะขยะไหลซึมลงพื้นดินทําให้เกิดการปนเปื้อนในน้ําใต้
ดิน และการปลิวของขยะลอยไปยังพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน และอาจส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญได้
๒. การลักลอบการเผาขยะ มีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้กองขยะ เนื่องจากเป็นพื้นที่โล่ง ลมแรง
ในกรณี ที่ เกิด ไฟลุ กติ ดและไม่ ได้ทํา การดั บไฟ อาจทํ าให้ความร้อ นของไฟไปสั มผั สกับกองขยะซึ่งมี คุ ณ สมบัติ
ส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิง และอาจก่อให้เกิดเหตุไฟไหม้ นอกจากนี้ เทศบาลฯ ควรกําชับเจ้าหน้าที่คอยเข้ามาสังเกตที่
บ่อฝังกลบเป็นระยะว่ามีร่องรอยการเผาขยะ หรือการเผาเพื่อคัดแยกขยะหรือไม่ร่วมด้วย
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพรหมบุรี
สําหรับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ควรเร่งดําเนินการแก้ไขโดยมีหัวข้อสําคัญ สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินการของเทศบาลตําบลพรหมบุรี ดังนี้
เทศบาลตําบลพรหมบุรี
๑.บ่อฝังกลบขยะ
๑.๑ ให้เทศบาลฯ นํารถไถตีนตะขาบ ไถเพื่อเกลี่ยกองขยะให้มีระนาบเดียวกันและให้มีความ
หนาแน่นของชั้นขยะพอสมควร จากนั้นใช้ดินที่จัดเตรียมไว้นํามากลบทับให้มีความหนาของชั้นดินประมาณ ๑๐ –
๑๕ เซนติเมตรให้สม่ําเสมอทั่วทั้งบริเวณ ทั้งนี้ หากเทศบาลฯ มีจํานวนเครื่องจักรกลไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน
อาจจะต้องจัดทําแผนขอยืมเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ หรือเช่าเครื่องจักรกลจาก
เอกชน และควรวางแผนกําหนดจุดพื้นที่หน้างานในการเทขยะให้เหมาะสมด้วย

๔
๑.๒ ให้เทศบาลฯ ดําเนินการแบ่งพื้นที่ภายในบ่อฝังกลบขยะฯ ดังนี้
๑.๒.๑ ให้ไถดันขยะที่กองอยู่ไปไว้ด้านขวามือของบ่อฝังกลบขยะฯ และนําดินที่เตรียมไว้
นํามากลบทับให้เต็มพื้นที่ (รูปที่ ๖ (ก และ ข))
๑.๒.๒ เมื่อดําเนินการไถดันเสร็จและนําดินกลบทับแล้ว จะได้พื้นที่ทางด้านซ้ายของ
บ่อฝังกลบขยะฯ เพื่อให้เทศบาลฯ มีพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ต่อไป
รูปแบบการไถกลับขยะไปยัง
ทางขวาของบ่อฝังกลบฯ

เทศบาลฯ จะเหลือพื้นที่จาก
บ่อฝังกลบเพื่อใช้ประโยชน์อื่น

พื้นที่ใช้ประโยชน์อื่น

(ก)

พื้นที่ดินกลบทับ

(ข)
รูปที่ ๖ ภาพการการดําเนินการการแบ่งพื้นที่ในบ่อฝังกลบขยะฯ
เพื่อใช้ประโยชน์อื่น

ทั้งนี้ เทศบาลฯ อาจจะต้องเตรียมน้ําหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ นํามาฉีดพ่นบนกองขยะเพื่อ
ระงับกลิ่นเหม็นในขณะที่ดําเนินการไถกลบกองขยะ เพื่อเป็นการป้องกันแมลงวัน หนู ที่เป็นพาหะนําโรคได้
๑.๓ หลังจากดําเนินการกลบทับกองขยะด้วยดินแล้ว ให้ติดตั้งท่อพีวีซีเพื่อระบายก๊าซมีเธนและ
ความร้อนจากบ่อฝังกลบขยะฯ และเจาะรูให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ เซนติเมตร (รูปที่ ๗) และควรวาง
ท่อพีวีซีมีระยะห่างทุก ๆ ๑๕ – ๒๐ เมตร หรือระยะห่างตามความเหมาะสมของพื้นที่
๑.๔ เทศบาลฯ ควรออกมาตรการการป้องกันสําหรับลักลอบเข้ามาในสถานที่กําจัดขยะฯ เพื่อมิให้
บุคคลภายนอกเข้ามาลักลอบเผาขยะที่มีมูลค่า เช่น ลวดทองแดง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
ของบ่อฝังกลบขยะฯ

๕

รูปที่ ๗ ภาพตัวอย่างการติดตั้งท่อพีวซี ีระบายก๊าซมีเธน

๖
๒. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดสิงห์บุรี ควรพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของ
จังหวัด เพื่อประกอบกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพรหมบุรี เนื่องจากขนาดของจังหวัด
สิ งห์บุ รี มีข นาดไม่ ใ หญ่ มากนั ก และมี ปริ มาณขยะรวมทั้ งจั งหวั ด ไม่ ม าก ดังนั้ น ควรกํ า หนดให้จั งหวั ด สิ งห์บุ รี
มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยรวม ไม่ควรเกิน ๑ - ๒ แห่ง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงนําขยะเข้ามา
กําจัด โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่จะใช้ โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะเข้ามากําจัด จะต้องมีการดําเนินการส่งเสริม รณรงค์ ลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และการเก็บขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ปลายทางสามารถที่จะดําเนินการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งในช่วงระหว่างการดําเนินงาน
กําหนดให้มีศูนย์กําจัดขยะรวม ภายในระยะเวลา ๒ - ๓ ปี อาจควบคุมให้มีพื้นที่เทกองขยะให้น้อยที่สุด ปรับปรุง
บ่อเทกองขยะให้ถูกต้อง หรือปิดพื้นที่บางส่วน ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งหลังจากที่จังหวัดสิงห์บุรี มีศูนย์กําจัดขยะอย่างถาวรแล้ว เห็นควร
ให้มีการปิดบ่อเทกองทุกบ่อในจังหวัด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งขนส่งขยะมูลฝอยเข้ามากําจัด ณ
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดต่อไป

๗
ภาพการประชุมหารือกับผูบ้ ริหารและการลงพืน้ ทีเ่ พื่อติดตามตรวจสอบ

