ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
สํานักงานเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ตั้งอยู่ที่ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ทาง
ทิศใต้ของจังหวัดสระแก้ว ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๓๗ กิโลเมตร อยู่บริเวณสองฝั่งถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๗ จันทบุรี-สระแก้ว มีพื้นที่อยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ มีพื้นที่ ๖๑.๕ ตารางกิโลเมตร และมีหมู่บ้านที่
อยู่ในเขตเทศบาลฯ จํานวน ๑๙ หมู่บ้าน ๑๐ ชุมชน ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ประมาณวันละ ๘-๑๐ ตัน และปริมาณขยะที่รับจากท้องถิ่นอื่น รวมกันประมาณ ๑๙-๒๐ ตันต่อวัน ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ ประมาณวันละ ๑.๐๙ ตัน มีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยร้อยละโดย
น้ําหนัก ดังนี้ ขยะอินทรีย์ ร้อยละ ๓๕ แก้ว ร้อยละ ๑๐.๗ พลาสติก ร้อยละ ๔.๗ โลหะ ร้อยละ ๑.๖ ขยะรีไซเคิล
อื่น ๆ ร้อยละ ๓ และขยะทั่วไป ร้อยละ ๔๕
ข้อมูลทั่วไปของสถานที่กําจัดขยะ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ตั้งอยู่บริเวณตําบลวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแก้ว มีขนาดพื้นที่ ๔๕ ไร่ ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง ๓ กิโลเมตร เป็นระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ วงเงิน ๑๔๗.๘๘๑
ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
ผู้ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยครบวงจรในปีงบประมาณ
๒๕๔๗ จํานวน ๓.๖ ล้านบาท โดยการก่อสร้างระบบฯ ได้ดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓
สามารถรองรั บ ขยะได้ วั น ละ ๑๐๐ ตั น ประกอบด้ ว ย ระบบฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล (Sanitary
Landfill) ระบบคัดแยก ระบบหมักทําปุ๋ย และระบบหมักสิ่งปฏิกูล ได้ทดลองเดินระบบโดยกําจัดขยะที่วันละ
๑๐ ตัน ตั้ง แต่ เดือนธัน วาคม ๒๕๕๓ จนถึงเดื อนพฤษภาคม ๒๕๕๔ และเปิดเดิ นระบบจริง เมื่อวันที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นดําเนินการเดินระบบเอง โดยมีการนําขยะเข้าสู่ระบบกําจัด
ประมาณวันละ ๑๒ ตัน ซึ่งประกอบด้วยขยะในเขตเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ประมาณวันละ ๘-๑๐ ตัน และขยะ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ อีกประมาณวันละ ๑ – ๒
ตัน และได้กําหนดอัตราค่ากําจัดขยะมูลฝอยในราคาตันละ ๔๐๐ บาท
จากการสํ า รวจสภาพพื้ นที่ ส ถานที่กํ า จัด ขยะมู ล ฝอยของเทศบาลเมื อ งวัง น้ํ า เย็ น เมื่อ วั นที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก ได้แก่
๑. ส่วนโรงงานคัดแยกและหมักปุ๋ยจากขยะมูลฝอย
๒. ส่วนระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
โดยพบว่าส่วนโรงงานคัดแยกและหมักปุ๋ยจากขยะมูลฝอย มีการซ่อมแซมระบบและมีการดําเนินงาน
บ้างเป็นครั้งคราว ส่วนสภาพทั่วไปของระบบฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า มีลักษณะเป็นการเป็นการเทกองใน

๒

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น

รูปที่ ๑ ที่ตั้งสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น

๓

บ่อหมักปฏิกูล
อาคารอบและหมักปุ๋ย
บ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอย
อาคารเครื่องชั่งและ
อาคารสํานักงาน

บ่อบําบัดน้ําชะ
ขยะมูลฝอย

อาคารโรงคัดแยกขยะ

รูปที่ ๒ รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น

๔

รูปที่ ๓

แบบแปลนสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น

๕
บางส่วน มีการกลบทับด้วยดินบางส่วน แต่หน้างานฝังกลบขยะยังมีขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่
เข้าสู่ระบบในแต่ละวัน
ส่วนโรงงานคัดแยกและหมักปุ๋ยจากขยะมูลฝอย
เนื่องจากเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ได้มีการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสายพานคัดแยกของระบบ
เนื่องจากระบบดังกล่าวชํารุดเสียหายอย่างมาก เนื่องจากสายพานที่ใช้เป็นวัสดุโลหะผสม ซึ่งถูกกัดกร่อนจาก
น้ําชะขยะที่มีสภาพเป็นกรดอันเกิดจากขยะอินทรีย์ ทําให้สายพานเกิดสภาพเป็นสนิมและชํารุดบริเวณข้อต่อ
ของสายพาน จึ ง ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ ต่ อ มาเทศบาลฯ ดํ า เนิ น การซ่ อ มแซมเปลี่ ย นชุ ด สายพานใหม่ โ ดย
เปลี่ยนเป็นสายพานสแตนเลส ซึ่งปรากฎค่าใช้จ่ายประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท และพบปัญหาเช่นเดิม ปัจจุบัน
ได้เปลี่ยนชุดสายพานโดยนําสายพานยางจากระบบผลิตปุ๋ยมาใช้งานแทนสามารถดําเนินงานได้ (รูปที่ ๔)

(ก) คนงานกําลังลําเลียงขยะขึ้นสายพาน

(ค) สายพานชุดใหม่ ที่เป็นยาง

(ข) สายพานเดิม ซึ่งเป็นโลหะผสม ซึ่งมักเกิดปัญหา
บริเวณเหล็กยึดข้อต่อแต่ละชิ้นที่อาจเกิดการกัดกร่อน
จากกรดที่เกิดจากการหมักขยะ

(ง) ตะแกรงร่อน (Trommel) สําหรับร่อนวัสดุขนาด
เล็กออกเพื่อไปยังระบบหมักปุ๋ย
รูปที่ ๔ ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย

๖

(ง) ชุดควบคุมสายพานคัดแยกขยะ
รูปที่ ๔ (ต่อ)

(จ) คนงานกําลังคัดแยกขยะ
ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย

ส่วนระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
สภาพทั่วไปของระบบฝังกลบขยะมูลฝอย พบว่า มีลักษณะเป็นการเป็นการเทกองในบางส่วน มีการ
กลบทับด้วยดินบางส่วน แต่หน้างานฝังกลบขยะยังมีขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ
ในแต่ละวัน มีตาข่ายขึงเพื่อป้องกันขยะปลิวออกนอกบ่อฝังกลบโดยรอบ (รูปที่ ๕)

(ก) สภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ณ วันที่สํารวจ

(ข) สภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ณ วันที่สํารวจ

(ค) สภาพบ่อบําบัดน้ําชะขยะ
(ง) สภาพบ่อบําบัดน้ําชะขยะ
รูปที่ ๕ สภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและบ่อบําบัดน้ําชะขยะ

๗
ปัญหาที่ตรวจพบ
๑. โรงงานคัดแยกและหมักปุ๋ยจากขยะมูลฝอย
เนื่องจากโรงคัดแยกและระบบหมักปุ๋ยจากขยะมูลฝอยดังกล่าว ได้เดินระบบในช่วงเปิดดําเนินการ
และพบว่าปรากฏค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสําหรับการดําเนินงานเช่น ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และอื่น ๆ
สูงมาก ซึ่งเป็นปัญหาหลักในการดําเนินการของเทศบาลฯ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีปัญหาอื่น ๆ อีก ดังนี้
๑.๑ ความไม่ครบถ้วนของระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยดังกล่าว เป็นระบบสายพานโลหะผสม โดยลําเลียงขยะจากกอง
รวบรวม แล้วจึงขนนําขยะเข้าไปในตะแกรงร่อนขยะ (Trommel Screen) เพื่อร่อนให้เศษดิน เศษขยะอินทรีย์
และวัสดุอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กออกจากขยะรีไซเคิลและขยะประเภทอื่น ๆ หลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการคัด
แยกโดยแรงงานคน และสิ้นสุด โดยขยะที่เหลือจากการคัดแยกโดยแรงงานคน จะเข้าสู่การฝังกลบขยะต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาในเบื้องต้น มีความเห็นว่าการออกแบบระบบคัดแยกนี้ ไม่มีแม่เหล็กที่จะคอย
ดักจับโลหะ และไม่มีระบบคัดแยกด้วยลมเพื่อแยกเอาวัสดุประเภทเศษแก้วออกจากขยะ ดังนั้นจึงทําให้ขยะ
อินทรีย์ที่ไปทําปุ๋ย จะมีคุณภาพที่ลดลง ใช้ประโยชน์ได้น้อย นอกจากนี้ ยังพบว่าระบบหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์
มิได้มีการใช้งาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนชุดสายพานโดยนําสายพานยางจากระบบผลิตปุ๋ยมาทดแทน
๑.๒ ระบบสายพานคั ด แยกและลํ า เลี ย งขยะมู ล ฝอย จํ า แนกออกได้ เ ป็ น ๒ สาเหตุ
ประกอบด้วย
๑.๒.๑ เนื่องจากสายพานคัดแยกทําจากวัสดุจําพวกโลหะผสม ซึ่งอาจถูกกัดกร่อนจากน้ํา
ชะขยะที่มีสภาพเป็นกรดอันเกิดจากขยะอินทรีย์เมื่อมีการใช้งานไปนาน ๆ และมิได้ทําความสะอาดอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้สายพานเกิดสภาพเป็นสนิมและชํารุดบริเวณข้อต่อของสายพาน และท้ายสุดจะทําให้สายพาน
ดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานได้
๑.๒.๒ ความลาดชั น ของสายพานลํ า เลี ย งขยะ ในเบื้ อ งต้ น พบว่ า มี ค วามลาดชั น มาก
จนเกิน ไป ทํ า ให้ ข ยะมู ล ฝอยไม่ ส ามารถที่ จ ะถู ก ขนส่ ง ลํ า เลี ย งไปยัง ตะแกรงร่ อ นขยะมูล ฝอย (Trommel
Screen) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยะบางส่วนกลับตกลงมายังบริเวณด้านล่าง และไม่มีบริเวณรองรับน้ําชะ
ขยะมูลฝอยระหว่างลําเลียงขยะขึ้นไปยังตะแกรงร่อน ทําให้น้ําชะขยะไหลนองบริเวณพื้นโรงงาน
๑.๓ อาคารอบและผลิตปุ๋ย
จากการสํารวจพบว่า สภาพปัจจุบันระบบศูนย์กําจัดขยะฯ มิได้ดําเนินงานแล้วทําให้ไม่
สามารถใช้งานเครื่องจักรสําหรับการผลิตปุ๋ยจากขยะฯ ได้
๒. บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
ในการดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล สภาพทั่วไปปัจจุบัน มีการกลบทับขยะมูล
ฝอยบางส่วน หน้างานฝังกลบมีลักษณะใหญ่เมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบในแต่ละวัน มีขยะ
มูลฝอยปลิวออกนอกบริเวณหน้างานฝังกลบอยู่บ้าง โดยเฉพาะในส่วนที่มิได้มีการใช้ดินกลบทับขยะมูลฝอย

๘
๓. ระบบอื่น ๆ ในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ในเบื้องต้นยังพบว่า เครื่องชั่งน้ําหนัก อาคารสํานักงาน และเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบ
ขยะ ยังคงอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
๑. เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ควรพิจารณาประเมินความเหมาะสมเรื่องของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ระบบคัดแยกที่มีอยู่และค่าใช้จ่ายในการเดินระบบคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเทียบกับศักยภาพ จํานวนบุคลากร
รายได้ที่จัดเก็ บได้ และภาระงานที่มีอยู่ ของเทศบาลฯ และควรตรวจสอบผลการออกแบบในครั้งแรก ว่ า
ออกแบบไว้โดยใช้จํานวนคนงานเท่าไร และมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเท่าไร สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
หรือไม่ และปัญหาที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาความเหมาะสมหรือไม่ (ความสามารถในการกําจัดขยะ
มูลฝอยที่ออกแบบไว้คือ ๑๐๐ ตันต่อวัน แต่ปัจจุบันขยะเข้าระบบประมาณ ๒๐ ตันต่อวัน) โดยเทศบาลฯ อาจ
พิจารณาใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดความถี่ในการเดินระบบคัดแยก และแนวทางในการนําเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานที่เพื่อใช้ประโยชน์ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่
พื้นที่ต่อไป
๒. การพิจารณาให้ชุมชน หรือแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ เช่น ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในระยะแรก โดยเน้นการคัดแยกขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย
ชุมชน ออกจากขยะทั่วไป รวมทั้งเทศบาลฯ จะต้องจัดให้มีระบบการเก็บขนขยะแบบแยกประเภท (ตามวัน)
ร่วมด้วย เพื่อลดภาระระบบคัดแยกและเพิ่มศักยภาพระบบหมักปุ๋ยที่มีอยู่ให้สามารถดําเนินการได้ และใน
ระยะต่อไป เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ควรมุ่งเน้นให้บ้านเรือนดําเนินการคัดแยกขยะเหล่านี้ ให้เป็นไปตามเป้าที่
เทศบาลกําหนดไว้
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
๑. เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
โดยมีระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการและระบบใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย อย่างไรก็ตาม จาก
การสํารวจพบว่า เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น มีการกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินบางส่วน และมีหน้างานที่รอการ
กลบทับด้วยดินค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบในแต่ละวัน ดังนั้นเทศบาลเมืองวังน้ํา
เย็น ควรมีการควบคุมการดําเนินงานให้มีการกลบทับขยะมูลฝอยเป็นระยะให้มีความเหมาะสมกับปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เข้าสู่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
๒. ให้มีการจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการกําจัดขยะมูลฝอย การฉีด
พ่นสารดับกลิ่น และการควบคุมผู้คัดแยกและคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยในพื้นที่ รวมทั้งห้ามดําเนินการเผากลางแจ้ง
ในบริเวณดังกล่าวโดยเด็ดขาด รวมทั้งการตรวจสอบระบบสูบน้ําชะขยะมูลฝอยเป็นระยะ ว่ายังสามารถใช้งาน
ได้ดีอยู่หรือไม่ด้วย

๙
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่องจากเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ได้ถูกกําหนดให้เป็นกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ใน ๔ แห่ง
ของจังหวัดสระแก้ว โดยครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอวังน้ําเย็น ซึ่งในรายงานการศึกษา
ความเหมาะสมฯ ได้คาดการณ์ว่าน่าจะมีปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นประมาณ ๑๐๐ ตันต่อวัน ดังนั้น
จึงควรพิจารณาเทคโนโลยีที่ใช้ให้มีความเหมาะสมกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยเห็นควรให้ใช้เทคโนโลยีที่ไม่มี
ความซับซ้อนมากนัก และเน้นให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การเก็บขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท เพื่อ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ต่อไป
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง
ตามหลั ก วิ ช าการ โดยพิ จ ารณาความเห็ น และข้ อ เสนอแนะด้ า นวิ ช าการของกรมควบคุ ม มลพิ ษ ในการ
ดําเนินการ
จังหวัดสระแก้ว
๑. ดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด ตามมาตรา ๓๔/๔ วรรค ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
ให้มีอํานาจในการเสนอแนะ แนะนําและช่วยเหลือราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดทําแผนงานโครงการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
๒. ดํ า เนิ น การกํ า หนดกลุ่ ม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การจั ด การขยะมู ล ฝอย ให้ อ ยู่ ใ น
แผนพัฒนาจังหวัด โดยกําหนดรูปแบบ และแนวทาง รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลักเป็นผู้ดําเนินการ ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
ความเห็นและข้อแนะนําที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ดังกล่าว
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