ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลําตาเสา

ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลเมืองลําตาเสา อยู่ในเขตอําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่รับผิดชอบ
ประมาณ ๓๖ ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒๐,๖๔๔ คน และมี
ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นวันละประมาณ ๓๕ ตัน กําจัดขยะโดยการเทกองบริเวณที่ดินของเทศบาลขนาดพื้นที่ ๑๐
ไร่ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๕ ตําบลลําตาเสา อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากสํานักงาน
เทศบาลเมืองลําตาเสา ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ ปัจจุบัน เทศบาลเมืองลําตา
เสาขนส่ ง ขยะมู ล ฝอยไปกํ า จั ด ณ สถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยของเอกชน ณ อํ า เภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และหยุดการใช้งานสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

สนง.ทม.ลําตาเสา
สถานที่กําจัดขยะ

รูปที่ ๑ ที่ตั้งของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลําตาเสา
สภาพสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบนั
ในวันที่สํารวจสถานที่ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๑) พบว่า สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
ลําตาเสาตั้งอยู่ที่พิกัดภูมิศาสตร์ 47P X684721 Y1576509 เป็นบ่อเทกองขนาดใหญ่ (รูปที่ ๒ ถึงรูปที่ ๗) โดย
ได้ปิดรับขยะมูลฝอยและปิดประตูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันขยะมูลฝอยเข้าไปกําจัดในพื้นที่แล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ (รูปที่ ๘) อย่างไรก็ตาม ยังคงพบว่ามีขยะตกค้างในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอยู่
อีก ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ตัน ซึ่ งรอการจั ด การ สถานที่ กําจัด ขยะมู ล ฝอยมีลั ก ษณะเป็นแนวยาวโดยมีส าย
ไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านกลางสถานที่กําจัด ขยะมูลฝอยมีความสูงประมาณ ๑๕ เมตร ลึกประมาณ ๔-๘ เมตร
และสภาพโดยรอบพื้นที่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และเทศบาลฯ ขึงแผ่นตาข่าย (ตาข่ายสแลนท์) สูง ๒ เมตร

๒
เพื่อป้องกันมิให้ขยะปลิวออกไปยังบริเวณนอกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม พื้นที่โดยรอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบ หากมีน้ําชะขยะมูลฝอยไหลลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ ทั้งนี้
รับทราบจากเทศบาลฯ ว่ากรมทรัพยากรน้ําบาดาล ได้มีการก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินใน
บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยร่วมด้วย (รูปที่ ๙) โดยพบว่า บ่อดังกล่าว ไม่มีฝาปิด และอยู่ในสภาพที่ชํารุด

รูปที่ ๒ กองขยะภายในสถานที่กําจัด

รูปที่ ๓ กองขยะภายในสถานที่กําจัดเมื่อมองจาก
ภายนอกพื้นที่

รูปที่ ๔ กองขยะภายในสถานที่กําจัด

รูปที่ ๕ กองขยะภายในสถานที่กําจัด

รูปที่ ๖ กองขยะภายในสถานที่กําจัด

รูปที่ ๗ กองขยะภายในสถานที่กําจัด

๓

รูปที่ ๘ ประตูทางเข้าสถานที่ซึ่งได้ทําการล๊อคกุญแจ

รูปที่ ๙ บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน ซึ่งยังไม่
ถูกต้องตามรูปแบบบ่อตรวจสอบคุณภาพ

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศบริเวณโดยรอบพื้นที่ (รูปที่ ๑๐) พบว่ามีชุมชน
และบ้านเรือนตั้งอยู่ในบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่อง
ของกลิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว หรือในช่วงที่มีการไถดันหรือไถตักกองขยะมูลฝอยในพื้นที่

รูปที่ ๑๐

บริเวณโดยรอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลําตาเสา

ปัญหาที่เกิดขึน้
เนื่องจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยฯ มีกองขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสม ซึ่งคาดประมาณว่ามี
จํ า นวน ๓๐,๐๐๐ ตั น ความสู ง ของกองประมาณ ๑๐ – ๑๕ เมตร โดยพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วตั้ ง อยู่ ใ ต้ บ ริ เ วณ
เสาไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และสามารถสรุปปัญหาเบื้องต้นของกองขยะที่ตกค้าง
สะสม ได้ดังต่อไปนี้

๔
๑) ความเสี่ยงต่อเหตุเพลิงไหม้ ทั้งในส่วนของการลุกติดไฟเอง จากการสะสมของก๊าซมีเธนและ
ความร้อนหรือประกายไฟในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตามสถานที่กําจัดขยะฯ นี้อาจมีโอกาสน้อยที่จะเกิดการลุก
ติดไฟได้เอง อย่างไรก็ตาม เทศบาลฯ พึงควรเพิ่มความระมัดระวังโดยการหมั่นสังเกตไอความร้อนที่อาจเกิดขึ้น
ในบริเวณกองขยะด้วย นอกจากนี้ อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการที่มีคนคัดแยกลักลอบเผาขยะในพื้นที่เพื่อคัด
แยกขยะมีค่าบางประเภทออกมา หรือการเผาพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบและลุกลามมาติดในสถานที่ฯ
เนื่องจากขยะมูลฝอยบางประเภท เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่จะเกิดเพลิงไหม้
๒) มลพิษทางน้ํา เมื่อฝนตกและสัมผัสกับกองขยะมูลฝอย อาจทําให้เกิดการไหลนองออกไปยัง
บริเวณนอกพื้นที่ และไหลลงปนเปื้อนไปยังน้ําใต้ดิน
๓) มลพิษทางอากาศ หรือกลิ่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยในบริเวณท้ายลม
๔) สัตว์พาหะและแมลงวัน
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
เทศบาลเมืองลําตาเสา
๑) เทศบาลฯ ควรดําเนินการเร่งปิดสถานที่กําจัดขยะฯ โดยการใช้รถแทรกเตอร์ไถดัน หรือรถ
แบ็คโฮ ปรับพื้นที่ให้มีความลาดชันของกองขยะที่เหมาะสม (กรณีที่เทศบาลฯ ไม่มีเครื่องจักรกล หรือมีไม่พอ
อาจดําเนินการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดําเนินการปรับสถานที่ฯ) ถ้ากองขยะมีความสูงมาก จะต้องปรับกองขยะ
มูลฝอยให้มีลานตะพักหน้ากว้างประมาณ ๑.๕ – ๒.๐ เมตร ทุก ๆ ความสูง ๓ – ๕ เมตร โดยจะต้องมีการ
คํานวณและหารือในเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินงานปรับสถานที่กําจัดขยะฯ ก่อนดําเนินการ
๒) ให้ดําเนินการติดตั้งท่อระบายก๊าซ โดยใช้ท่อพีวีซี ขนาดความยาวเท่ากับความสูงของชั้น
ขยะทั้งหมด เจาะลงไปในชั้นขยะ โดยมีรายละเอียดของท่อระบายก๊าซ ดังรูปที่ ๑๑ และให้มีระยะห่างทุก ๆ
ระยะ ๒๐ เมตร
๓) กลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินให้มีความหนาประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ตลอดทั้งพื้นที่
๔) ขุดรางระบายน้ําฝนรอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู โดยความกว้าง
ของก้นรางประมาณ ๓๐ เซนติเมตร เพื่อรวบรวมและระบายน้ําฝน ที่ไม่ได้สัมผัสกับน้ําชะขยะมูลฝอยให้ไหล
ออกไปยังนอกพื้นที่
๕) กําชับเจ้าหน้าที่ให้คอยหมั่นตรวจตราไม่ให้มีการนําขยะมากําจัดในสถานที่ดังกล่าว และ
สังเกตว่ามีไอความร้อนออกจากบ่อกําจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวมากเกินไปหรือไม่
ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานซึ่งหากเทศบาลฯ มีความประสงค์จะขนขยะไปกําจัดร่วมกับเอกชน ซึ่ง
นําขยะไปแปรรูปหรือใช้ประโยชน์อื่น ให้เทศบาลฯ ดําเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จั ด การมู ล ฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๓ และหมวดที่ ๔ โดยรายละเอี ย ดในส่ ว นนี้ เทศบาลฯ สามารถ
ประสานงานไปยังสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อขอรับทราบข้อมูล

๕

รูปที่ ๑๑

รายละเอียดท่อระบายก๊าซ

๖
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑) ติดตามผลการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลําตาเสาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกลไกของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการสอดส่องหรือกํากับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการฯ ในส่วนของอนุบัญญัติต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดไว้
๒) ดําเนินการกํากับ เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บูรณาการการแก้ไขปัญหา เพื่อ
รายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยฯ ของเทศบาลเมืองลําตาเสา ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าไม่
มีการใช้งานดังกล่าว เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ หรือมลพิษอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖
ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองลําตาเสาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากเทศบาลเมืองลําตาเสา ยังมิได้ทําการปิดสถานที่กําจัดขยะฯ โดยปัจจุบัน
ดําเนินการในลักษณะเพียงแค่การหยุดใช้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเท่านั้น

