ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางระจัน
ข้อมูลพืน้ ฐานทั่วไป
สํานักงานเทศบาลเมืองบางระจัน ตั้งอยู่ที่ตําบลสิงห์ อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีชุมชนในเขต
เทศบาล ทั้งหมด ๓๘ ชุมชน และมีจํานวนประชาการตามสถิติทะเบียนราษฏร พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๔,๒๐๐ คน
(๕,๓๙๗ ครัวเรือน) โดยสํานักงานเทศบาลเมืองบางระจัน มีระยะทางห่างจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลฯ ประมาณ ๓ กิโลเมตรมีปริมาณขยะเกิดขึ้นในเขตเทศบาลเฉลี่ย ๒๕ ตันต่อวัน และรถเก็บขยะทั้งหมด
๕ คั น ช่ ว งเวลาในการเก็ บ ขนมู ล ฝอยตั้ ง แต่ เ วลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลฯ ได้ ดํ า เนิ น การเก็ บ อั ต รา
ค่าธรรมเนียมค่าเก็บและขนมูลฝอย จํานวน ๒๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน ปัจจุบันเทศบาลเมืองบางระจันได้หยุด
การดํ าเนิ นงานภายในสถานที่กํา จั ด ขยะฯ และนํ าไปกํ าจั ดยังศู น ย์ กําจั ด ขยะของเทศบาลเมื องอ่า งทอง ซึ่ งมี
ระยะทางห่างจากเทศบาลเมืองบางระจัน ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร โดยเทศบาลเมืองบางระจัน ได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs อย่างต่อเนื่องให้กับชุมชน วัด โรงเรียน และห้างร้านในเขตเทศบาลฯ
เพื่อสร้างความตระหนักและสามารถลด คัดแยกปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบางระจัน

รูปที่ (๑) ภาพถ่ายทางอากาศแสดงสํานักงานเทศบาลเมืองบางระจัน
และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ

๒
ข้อมูลทัว่ ไปของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่สํารวจสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางระจัน เมื่อวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๑ พบว่า สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยฯ มีระยะห่างจากชุมชนประมาณ ๓ กิโลเมตร และได้ดําเนินการ
จัดการขยะด้วยวิธีการเทกอง (Open dump) โดยไม่มีดินกลบทับ (รูปที่ ๒) ซึ่งเป็นวิธีการกําจัดอย่างไม่ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล จึงทําให้มีขยะสะสมตกค้างกว่า ๑๗,๕๐๐ ตัน
ปัจจุบัน พบว่า มีปริมาณขะยมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ ประมาณ ๒๕ ตันต่อวัน ได้นําไปกําจัดที่
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง และเทศบาลฯ ได้ดําเนินการปิดสถานที่กําจัดขยะฯ แล้ว ทั้งนี้
ยังพบปัญหาในเรื่อง การจัดการบ่อฝังกลบขยะฯ และความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหมบ่อขยะ

รูปที่ ๒ สภาพกองขยะภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางระจัน
ปัญหาที่เกิดขึน้ ของสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางระจัน
เนื่องจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางระจัน มีขยะสะสมตกค้างมากกว่า ๑๗,๐๐๐ ตัน
ทําให้เกิดปัญหาการดําเนินการกําจัดขยะอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรอบได้ โดยกรมควบคุมมลพิษสามารถสรุปปัญหาสําคัญ ดังนี้
๑ บ่อฝังกลบขยะ
จากการสํารวจ พบว่า บ่อฝังกลบขยะอยู่กลางทุ่งนา อาจก่อให้เกิดน้ําชะขยะไหลปนเปื้อน
สู่สิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ โดยพื้นที่ภายในมีกองขยะขนาดใหญ่จํานวน ๒ กอง ไม่มีการกลบทับด้วยดิน มีความสูง
ของกองขยะประมาณ ๒ – ๓ เมตร และไม่ทราบความลึกอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะการ
ดําเนินการเป็นแบบเทกอง (รูปที่ ๓) เทศบาลฯ ได้ดําเนินการปรับระดับความชันของกองขยะจากเดิมให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการดําเนินการเป็นแบบเทกองทําให้เกิดปัญหาขยะปลิวออกนอกบริเวณซึ่งเป็น
วิธีการกําจัดอย่างไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

๓

รูปที่ ๓ ลักษณะพื้นที่ของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางระจัน
๒. ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ
กองขยะในพื้นที่เป็นแบบเทกอง ไม่ได้มีการกลบทับด้วยดิน และยังพบอีกว่าองค์ประกอบ
ขยะเป็นพลาสติกส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิง (รูปที่ ๔) อาจมีความเสี่ยงต่อเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะจากการ
สะสมของก๊าซมีเธน นอกจากนี้บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่โล่งและมีทุ่งนาล้อมรอบ อาจเกิดปัญหาการเผาพื้นที่
การเกษตรและอาจจะลุกลามมายังกองขยะได้ด้วย

รูปที่ ๔ ลักษณะองค์ประกอบขยะที่เป็นพลาสติก
๓. การปนเปื้อนจากน้ําชะขยะ
บริเวณโดยรอบบ่อฝังกลบขยะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และบ่อน้ําด้านข้าง (รูปที่ ๕) ซึ่งจากการ
สังเกตด้วยตาเปล่า บ่อน้ําบริเวณทางทิศตะวันออกของบ่อฝังกลบมีลักษณะเป็นสีดํา อาจเกิดจากน้ําชะขยะไหลซึม
มายังบ่อน้ํา และมูลฝอยปลิวลงบ่อน้ําทําให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่าดู ซึ่งแหล่งน้ําหากถูกนําไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรหรืออุปโภคบริโภค อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

๔

รูปที่ ๕ พื้นที่เกษตรกรรม และบ่อน้ําด้านข้างบ่อฝังกลบ
๔. กลิ่นเหม็นจากกองขยะ
เทศบาลฯ ได้ดําเนินการขุดขยะเก่าที่จากบริเวณหลังกองขยะมากองไว้ด้านบน (รูปที่ ๖) ซึ่งมี
ลักษณะสีดําสนิททําให้เกิดทัศนอุจาดและส่งผลให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นและแมลงวัน

รูปที่ ๖ สภาพขยะเก่าที่ขดุ ได้
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาของเทศบาลเมืองบางระจัน
กรมควบคุ ม มลพิ ษ โดยสํ า นั ก จั ด การกากของเสี ย และสารอั น ตราย สรุ ป ข้ อ เสนอแนะและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางระจัน ดังนี้
๑. บ่อฝังกลบขยะ
๑.๑ โดยในระยะแรก ให้เทศบาลฯ ดําเนินการปิดสถานที่กําจัดขยะฯ โดยใช้รถแทร๊กเตอร์ตีนตะขาบ
ไถเกลี่ ย กองขยะให้ มี ความสู งชั้น ขยะประมาณ ๑ เมตร และนํ า ดิ น ที่ เ ตรี ย มไว้ม ากลบทั บให้ มี ค วามหนา ๖๐
เซนติเมตร ทั่วทุกพื้นที่ และอาจจะต้องเตรียมน้ําหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) น้ํามาฉีดพ่นกองขยะเพื่อระงับกลิ่น
เหม็นขณะที่ดําเนินการไถกลบขยะ เพื่อเป็นการป้องกันแมลงวัน หนู ที่เป็นพาหะนําโรค

๕
๑.๒ หลังจากดําเนินการกลบทับกองขยะด้วยดินแล้ว ให้เทศบาลฯ ติดตั้งท่อพีวีซีระบายก๊าซและ
ความร้อนจากบ่อฝังกลบ และให้มีระยะห่างของท่อระบายก๊าซทุก ๆ ระยะ ๒๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของ
พื้นที่
๑.๓ ให้ เทศบาลฯ ดํ าเนิ นการสร้ างคัน ดิ นล้อ มรอบบ่ อ ฝังกลบขยะให้ มี ความสูงจากระดั บพื้ น ดิ น
ประมาณ ๑ เมตร เพื่อป้องกันการไหลซึมของน้ําฝนที่ชะหน้าดินของบ่อฝังกลบ
๑.๔ การดําเนินการระยะยาว ให้เทศบาลเมืองบางระจันดําเนินการตามนโยบายของการจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัดสิงห์บุรี ในการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ต่อไป

รูปที่ ๘ รายละเอียดท่อระบายน้ํา

๖
๒. การป้องกันเหตุไฟไหม้กองขยะ
เทศบาลฯ ควรออกมาตรการการป้ อ งกั น สํ า หรั บ ลั ก ลอบเข้ า มาในสถานที่ กํ า จั ด ขยะฯ เพื่ อ มิ ใ ห้
บุคคลภายนอกเข้ามาลักลอบเผาขยะที่มีมูลค่า เช่น ลวดทองแดง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
ของบ่อฝังกลบขยะฯ
๓. การปนเปื้อนจากน้ําชะขยะ
หลังจากดําเนินการปิดบ่อฝังกลบแล้ว ให้เทศบาลฯ ดําเนินการขุดรางระบายน้ําฝนรอบบ่อฝังกลบ เพื่อ
เป็นการรวบรวมน้ําชะขยะและน้ําฝนไหลออกไปยังนอกพื้นที่
๔. การป้องกันกลิ่นเหม็น
การใช้ ดิ น กลบทั บ ขยะตลอดทั้ งพื้น ที่ เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่ ช่ วยในการระงั บกลิ่น เหม็ น ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยป้องกันน้ําฝนไหลสัมผัสกับกองขยะที่ก่อให้เกิดน้ําชะ ซึ่งอาจทําให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้
ทั้งนี้ หากเทศบาลฯ มีความประสงค์จัดหาพื้นที่เพื่อการก่อสร้างสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่
ให้ดําเนินการศึกษาผลกระทบของโครงการฯ ตามแนวทางพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง
และการบริหารการจัดการสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ของกรมควบคุมมลพิษ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี
๑) ติดตามผลการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางระจันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้เป็น
ไปตามกลไกของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการสอดส่องหรือกํากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการที่มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการฯ ในส่วนของอนุบัญญัติต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดไว้
๒) ดําเนินการกํากับ เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บูรณาการการแก้ไขปัญหา เพื่อรายงาน
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยฯ ของเทศบาลเมืองบางระจัน ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าไม่มีการใช้งาน
ดังกล่าว เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ หรือมลพิษอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖
ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบางระจันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ดังกล่าว

๗

ภาพลงพื้นที่และการประชุมหารือกับผู้บริหารเทศบาลเมืองบางระจัน

