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บทที่ 5
กรณีศึกษาการประกอบกิจการฝงกลบขยะชุมชน

ของสํานักงานกรุงเทพมหานคร
ณ แหลงฝงกลบ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

บทน้ีนําเสนอ กรณีศึกษาการประกอบกิจการฝงกลบขยะชุมชน ของสํ านักงาน
กรุงเทพมหานคร ณ แหลงฝงกลบ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ท่ีไดสงผลกระทบในดานกลิ่น
รบกวน นอกจากน้ียังมีขยะประเภทขยะอันตรายและขยะติดเช้ือท่ีจะสงผลกระทบตอสุขภาพของ
ชุมชน การศึกษาวิจัยน้ีไดนําเสนอสถานการณพรอมท้ังบทวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในมุมมอง
ดานสถาบัน เศรษฐศาสตร และกฎหมาย และขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหา

5.1 สถานการณปญหาการประกอบกิจการฝงกลบขยะชุมชนของสํานักงานกรุงเทพมหานคร
ณ แหลงฝงกลบ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

5.1.1 สภาพปญหาและผลกระทบของการปนเปอน
ปจจุบันสถานการณปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกๆ ป อันเปนผลพวงจาก

การเพิ่มข้ึนของประชากร การขยายตัวของชุมชนและภาคธุรกิจดานตางๆ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนท้ังหมดในป พ.ศ. 2547 จํานวน 14.6 ลานตัน จะมีของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดข้ึน
ประมาณ 403,000 ตัน ซ่ึงรวมถึงมูลฝอยติดเช้ืออีกประมาณ 20,000 ตัน โดยสวนใหญกวารอยละ
34 หรือประมาณ 0.14 ลานตันเกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขยะท่ีพบมากไดแก
นํ้ามันหลอลื่นใชแลว แบตเตอรร่ีรถยนต ถานไฟฉายและหลอดไฟฟลูออเรสเซนต โดยมีแหลงกําเนิด
ท่ีสําคัญ ไดแก  อูซอมรถ บานเรือ และสถานีบริการนํ้ามัน เปนตน  สวนใหญมักถูกท้ิงปะปนและ
กําจัดรวมกับขยะมูลฝอยท่ัวไป

สถานภาพการจัดการขยะมูลฝอย ท่ีผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมี
การจัดตั้งงบประมาณและดําเนินการออกแบบเพื่อกอสรางระบบกําจัดมูลรองรับการกําจัดขยะมูล
ฝอยของแตละทองถิ่นเปนหลัก ในขณะท่ีทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
สวนใหญยังไมมีระบบการจัดการท่ีดี ทําใหมีขยะมูลฝอยตกคางตามสถานท่ีตางๆ การนําขยะมูล
ฝอยกลับมาใชประโยชนเปนปุยอินทรียหรือวัสดุรีไซเคิลยังมีอยูนอยและการนําขยะมูลฝอยซ่ึงมี
ลักษณะสมบัติท่ีสามารถใชเปนเช้ือเพลิงทดแทนมาใชในการผลิตกระแสไฟฟายังไมแพรหลาย
เทาท่ีควร  รวมท้ังของเสียอันตรายจากชุมชนยังขาดระบบการดูแลอยางถูกหลักวิชาการ ทําใหมีการ
ท้ิงปะปนกับขยะมูลฝอยกอใหเกิดปญหาการปนเปอนตอสิ่งแวดลอมและมีความเสี่ยงตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
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การดําเนินการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรยกเวนในเขต
กรุงเทพมหานคร กลาวคือ ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลมีประมาณรอยละ
70-85 ในขณะท่ีสามารถกําจัดไดเพียงรอยละ 30-40 สวนประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย
นอกเขตเทศบาลมีคอนขางต่ําประมาณรอยละ 20-30 และสามารถนําไปกําจัดไดเพียงรอยละ 5-10
เทาน้ัน สําหรับการเก็บขนกําจัดขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครนับวามีประสิทธิภาพสูงสุด
กลาวคือสามารถเก็บขนและกําจัดไดถึงรอยละ 99 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน

มูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันจะถูกนําไปกําจัดดวยวิธีท่ีแตกตางกัน สวนหน่ึงจะกําจัด
ดวยการเผาในเตาเผาของโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 72  สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 28 องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรับไปกําจัด ซ่ึงในจํานวนน้ี รอยละ 2.5 เปนการแยกเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยติดเช้ือ
รอยละ 1.7 เผารวมกับขยะมูลฝอยท่ัวไป รอยละ 7.4 ใชวิธีกลบฝง ท่ีเหลือเปนการกําจัดโดยวิธีอื่น
อีกประมาณรอยละ 16.5  สําหรับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมีจํานวน 880 แหงท่ัว
ประเทศ จะมีเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ 859 แหง โดยจํานวนน้ีมีโรงพยาบาลจํานวนเพียง 22 แหง ท่ีมี
เตาเผาท่ีสมบูรณกลาวคือ มีระบบปอนมูลฝอยติดเช้ืออัตโนมัติ มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและ
ระบบการกําจัดนํ้าเสียเบ้ืองตัน อยางไรก็ตาม เตาเผามูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาลสวนใหญรอย
ละ 89  ยังสามารถใชงานไดดี มีเพียงบางสวนท่ีเร่ิมมีสภาพเกาแกหรือชํารุด จนไมสามารถใชในการ
เผาขยะมูลฝอยติดเช้ือได

ในสวนของการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนพบวามีประมาณรอยละ 16 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนหรือประมาณ 6,200 ตันตอวัน โดยผานรานรับซ้ือของเกาท่ีมีจํานวนกวา 1,950
แหงท่ัวประเทศ สวนท่ีเหลือเปนการนํากลับมาใชประโยชนผานกิจกรรมอื่นๆ เชน การนําขยะมูล
ฝอยไปประดิษฐเปนสิ่งของเคร่ืองใชตางๆ และการนําขยะอินทรียมาทําปุยหมักและปุยนํ้าชีวภาพ
เปนตน

การจัดการขยะของกรุงเทพมหานครพบวาสามารถจัดการเก็บรวบรวมขยะไดดีข้ึนทําให
ปญหาขยะตกคางมีนอยลง แตอยางไรก็ดียังพบปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยไมถูกสุขลักษณะอยูอีก
มาก รวมถึงการดําเนินการสวนใหญท่ียังขาดความพรอมในการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง รวมไปถึง
ขอจํากัดดานบุคลากร และงบประมาณท่ีไมเพียงพอ สถานท่ีกําจัดขยะบางแหงพบวาไมสามารถ
กําจัดมูลฝอยไดถูกสุขลักษณะตามท่ีออกแบบไว จนกระท่ังไดรับการตอตานจากประชาชนจนไม
สามารถใชพื้นท่ีได ดังกรณีการรองเรียนเร่ืองการฝงกลบขยะในพื้นท่ีราชาเทวะท่ีสํานักงาน
กรุงเทพมหานครวาจางบริษัทไพโรจนสมพงศดําเนินการฝงกลบขยะสด เม่ือดําเนินการไประยะหน่ึง
ชาวบานหมูบานจามจุรีมีการรองเรียนเร่ืองกลิ่นเหม็นไปยังผูวาราชการจังหวัด (สมัคร สุนทรเวช)
ปญหาดังกลาวไดทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเน่ืองจากกลายเปนความขัดแยงเร่ืองการเมืองทองถิ่น
ระหวางการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล โดยฝายท่ีชนะการเลือกตั้งไดอนุญาตให
ดําเนินการฝงกลบทําใหอีกฝายไมพอใจ ถึงขนาดเกิดการฆาตกรรม ตอมาไดฟองรองตอศาลปกครอง
และศาลปกครองไดพิจารณาแลวพบวาแหลงฝงกลบบริเวณดังกลาวใกลพื้นท่ีชุมชนท่ีมีประชาการ
อาศัยหนาแนน อีกท้ังบริเวณกอสรางขัดตอพื้นท่ีผังเมือง ศาลจึงไดมีคําสั่งใหระงับการฝง
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การดําเนินการแกปญหาดังกลาวผูวาราชการจังหวัดไดเดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงท่ี
บอหมูบานจามจุรีท่ีมีรองเรียนเร่ืองกลิ่น และตกลงทําสัญญากับชาวบานวาจะไมมีการฝงกลบแบบ
สดและนําแผนพลาสติกมาหอเพื่อกําจัดกลิ่นกอนนําไปฝงกลบ รวมถึงรวมมือกับชาวบานดําเนินการ
แกปญหาตามมาตรการตางๆ มาตรการระยะสั้น เชน หยุดกิจกรรมท่ีบอฝงกลบในเวลา 15.00 น.
เม่ือขยะมาถึงใหดําเนินการฝงกลบทันที การฉีดเสปรยสารชีวภาพเพื่อกําจัดกลิ่น ขยะท่ีฝงไมหมด
ใหปดคลุมดวยแผนพลาสติกปดคลุมเพื่อมิใหมีกลิ่นรบกวน จัดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียเพิ่มข้ึน เปนตน
สําหรับมาตรการระยะยาว ปรับปรุงวิธีฝงกลบขยะโดยใชวิธีอัดและหอมูลฝอยดวยแผนพลาสติก
(wrapping) และยายไปดําเนินการฝงกลบท่ี ต.ทาถาน อ.พนมสารคาม ปจจุบันกรุงเทพมหานครได
หยุดกิจกรรมฝงกลบท่ีราชาเทวะ และดําเนินการฝงกลบโดยวิธีการอัดและหอมูลฝอยดวยแผน
พลาสติกท่ี ต.ทาถาน อ.พนมสารคาม แทน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน 2 สวน ดังน้ี คือ

1. รวบรวมขยะตามเขตตางๆ มารวมไวท่ีสถานีขนถายมูลฝอยออนนุช ขนถายโดยรถขนสง
ติดบารโคดบอกรายละเอียดแหลงท่ีมาของขยะ ทําการช่ังนํ้าหนักขยะและสงขอมูลไปยังสํานักงาน
กรุงเทพมหานคร จากน้ันคัดแยกขยะ recycle ไดแก ไม แกว กระดาษ พลาสติก เพื่อนํากลับไปใช
ประโยชน สวนขยะอินทรีย ดําเนินการสงไปโรงทําอินทรียวัตถุและพัฒนาไปใชในการผลิต gas
LNG (Liquid methane) เพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟา ขยะท่ีผานการคัดแยกแลวนําเขาสูเคร่ืองอัด
เปนกอนสี่เหลี่ยมและพันดวยลวด จากน้ันเขาสูเคร่ืองหอมูลฝอยดวยพลาสติก LLPE (Linear Low
Density Polyethylene) ซ่ึงมีความหนา 0.025 ซม. นํากอนมูลฝอยท่ีหอเรียบรอยแลวเจาะพลาสติก
ใหเปนรูเพื่อใหนํ้าเสียไหลออก และนําข้ึนรถบรรทุกท่ีมีถังเก็บนํ้าเสียใตกระบะ เพื่อสงตอไปยัง
สถานท่ีฝงกลบ

2.การฝงกลบ ณ สถานท่ีฝงกลบ (land fill) ต.ทาถาน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ระยะทางหางจากสถานีขนถายมูลฝอยออนนุช 90 กม. มีพื้นท่ีประมาณ 300 ไร เดิมเปนพื้นท่ีลึกชัน
มีนํ้าฝนขังจึงไดดําเนินการสูบนํ้าออก และขุดใหเปนช้ัน 6 ช้ัน ช้ันละ 6 เมตร จากน้ันปรับดินใหมีคา
การซึมไดของนํ้า 1×10-7 โดยใชดินเหนียว(ภาพท่ี 5.1) ปูรองดวยแผนพลาสติก (HDPE LINER)
เปนแผนและเช่ือมใหติดกันเพื่อกันร่ัวซึม ขุดรอบบอเปนรองเพื่อรับนํ้าชะมูลฝอยไปยังทอรวบรวม
ภายในทอเจาะเปนรูพรุนเพื่อใหมีการระบายนํ้า สวนดานลางของทอจะปูดวยกรวดเพื่อไมใหทอตัน
และหุมดวยแผนจีโอเทคไทดเพื่อใชกรองทําพื้นท่ีใหมีความลาดเอียงเพื่อใหนํ้าชะมูลฝอยมารวบรวม
ท่ีทอรวบรวม จากน้ันนํ้าชะเหลาน้ีจะถูกสงไปยังระบบบําบัดนํ้าชะมูลฝอยซ่ึงมีท้ังหมด 6 บอ

ดินเหนียว  ( clay liner)

พลาสติก

ภาพที่ 5.1 ภาพจําลองบอฝงกลบ
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การดําเนินการในแหลงฝงกลบดังกลาวมีเงื่อนไขกอนการทําสัญญาวาจางระหวาง
กรุงเทพมหานครกับบริษัทไพโรจนสมพงศ มีรายละเอียด ดังน้ี

1) ใชเปนท่ีฝงกลบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป โดยตองมีความเหมาะสมตาม
ขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ และไมอยูใกลแหลงพื้นท่ีชุมชน

2) ภายในพื้นท่ีฝงกลบมีการกอสรางระบบตางๆ ท้ังสาธารณูปโภค การอํานวยการ
ตางๆ ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบแกสชีวภาพ (bio gas) เพื่อใชประโยชนดานพลังงาน (ขณะน้ีท่ีราชา
เทวะไดนํา bio gasไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟานครหลวงไดถึง 1000 kW)

3) บริเวณบอฝงกลบจะมีพื้นท่ีฉนวนอยูรอบๆ (ถนน ตนไม) และมีการขุดรองไวเพื่อกัน
นํ้าฝนไมใหไหลเขาไปทวมบอ

4) กอนดําเนินการฝงกลบรายวัน ขยะมูลฝอยหอพลาสติกท่ีมาจากสถานีขนถายออนนุช
จะเจาะพลาสติกใหเปนรูเพื่อระบายนํ้าและเพิ่มพื้นท่ีฝงใหมากข้ึน จากน้ันนําไปวางในหลุมแลวปด
ดวยวัสดุกลบทับรายวัน

5) มีการฉีดสารชีวภาพ (Bioextracts) เพื่อฆาหนอนและกําจัดกลิ่น
6) เร่ิมดําเนินการกอสรางเม่ือป พ.ศ. 2548 ขณะน้ีเร่ิมดําเนินการฝงกลบไปบางแลวใน

phase 1,2 ซ่ึงพื้นท่ีท้ังหมดมีระยะเวลาท่ีใชในการฝงกลบท้ังหมดประมาณ 7,463 วัน
7) ในข้ันตอนสุดทายเม่ือดําเนินการฝงกลบเสร็จสิ้นแลว จะมีการปดทับอีกคร้ังโดยใช

พลาสติก ท่ีเปนรู และปลูกหญาคลุม

ในสวนของระบบการ monitor ภายในแหลงฝงกลบ มีการจัดทําระบบกําจัดของเสีย 2 ระบบ
คือ หน่ึง ระบบนํ้าชะมูลฝอย โดยท่ีนํ้าชะมูลฝอยจะไหลมารวมกันท่ีทอรวบรวมเพื่อสงไปยังบอบําบัด
นํ้าชะมูลฝอยซ่ึงมีท้ังหมด 6 บอ และมีการนํานํ้าจากบอตรวจสอบคุณภาพนํ้าไปตรวจอยางสมํ่าเสมอ
โดยจางบริษัทเอกชนในการ certified และมีการตรวจสอบจากเจาหนาท่ี1 สอง ระบบกําจัดกาซจาก
มูลฝอย โดยรวบรวมกาซเก็บไวในทอรวบรวม เพื่อควบคุมกลิ่น ลดปญหากาซเรือนกระจก และนํา
กาซจากมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟาใชในโครงการ และนําไปใชประโยชนในดานพลังงานอื่นๆ
นอกจากน้ียังมีการฉีดนํ้ายาชีวภาพ (EM) เพื่อกําจัดหนอน และกลิ่นรบกวน

มาตรการการปองกัน นอกเหนือจากการใหบริษัทปฏิบัติตามขอตกลงในการวาจางแลว ยังมี
การกําหนดการวางเงินประกัน โดยระบุในสัญญาวาบริษัทจะตองฝากเงินไว 20 ลานบาทเพื่อเปน
เงินประกันในกรณีท่ีหากเกิดปญหาข้ึนแลวบริษัทไมดําเนินการแกไข กรุงเทพมหานครสามารถถอน
เงินมาใชในการจัดการปญหาเองได โดยท่ีเงินประกันน้ีมี 2 สวน คือ สวนท่ีหน่ึง สวนประกันตาม
สัญญารอยละ 5 ประมาณ 150 ลานบาท ในสวนน้ีกรุงเทพมหานครจะมีการเตือนทางบริษัทหากไมมี
การปฏิบัติตามจะยึดสัญญาและทําการประมูลใหม และสวนท่ีสอง เงินประกัน 20 ลานบาท สามารถ
นํามาใชไดเลยในกรณีท่ีมีการกระทําบางอยางขัดตอกฎหมาย เชน การลักลอบแอบนําขยะไปท้ิง

1 ทางกทม. เปนผูดําเนินการและตรวจสอบเองทั้งหมด
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ตามสถานท่ีตางๆ เปนตน ท้ังน้ี กรุงเทพมหานครไดตกลงทําสัญญากับบริษัทไวใหตอสัญญาไปอีก
5 ปหลังจากหมดสัญญาเพื่อดูแลหลังจากงานเสร็จสิ้น ซ่ึงภายในระยะเวลาน้ีเงินประกัน 20 ลานยังมี
ผลบังคับใชหากบริษัทไมไดปฏิบัติตาม TOR

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน อาจจะมีปญหาเร่ืองกลิ่น แตนอยกวาท่ีราชาเทวะเน่ืองจากมีการใช
พลาสติกคลุมขยะอยูตลอดกอนจะนําขยะไปฝงกลบในหลุม แตหากไมมีระบบการตรวจสอบท่ีดีอาจ
เกิดปญหาการปนเปอนในนํ้าใตดินได และเน่ืองจากระบบเพิ่งเปดใชเม่ือปพ.ศ. 2548 ทําใหไม
สามารถสรุปไดวามีการปนเปอนนํ้าใตดินหรือไมเน่ืองจากยังเปนหลุมฝงกลบท่ียังใหมมากและไมมี
หนวยงานกํากับดูแลเขาไปตรวจสอบอยางเปนทางการ และไมมีการเปดเผยขอมูล

5.2 การวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

5.2.1 การวิเคราะหปญหาดานสถาบัน / องคกร
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษท่ีมีอํานาจบริหาร

จัดการกิจการภายในไดดวยตนเอง มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด ในสวนของ
การจัดการขยะชุมชนของกทม. ในชวงเวลาท่ีผานมา กทม.ไดเผชิญกับปญหาการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณขยะท่ีมีเฉลี่ยถึงปละ 3,054,724.11 ตัน2 โดยท่ี กทม. มีพื้นท่ีจํากัดไมสามารถจัดหาพื้นท่ีใน
การฝงกลบขยะในเขตพื้นท่ีของ กทม. เองได จึงไดมีการวาจางใหบริษัทเอกชนนําไปฝงกลบยังพื้นท่ี
อื่น ซ่ึงหน่ึงในพื้นท่ีน้ัน คือ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา หนวยงานของกทม.ท่ีดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน คือ สํานักรักษาความสะอาด ซ่ึงปจจุบันสําหรับการดําเนินการจัดการ
ฝงกลบขยะ ณ บริเวณแหลงฝงกลบขยะ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทราน้ัน กทม. ไดมอบหมายให
บริษัทไพโรจนสมพงษเปนผูดําเนินการ โดยทาง กทม. ทําหนาท่ีในการควบคุมการดําเนินการ ท้ังน้ี
โดยกรอบของกฎหมายจะตองมีการตรวจสอบคุณภาพแหลงนํ้าของบริเวณหลุมฝงกลบขยะน้ี และ
จะตองมีการติดตามรายงานผลตอกรมควบคุมมลพิษอยางสมํ่าเสมอ แตในความเปนจริง ไมปรากฏ
วามีการรายงานผลการดําเนินงานตอกรมควบคุมมลพิษแตอยางใด การดําเนินการท้ังหมด กทม.
ทําฝายเดียว

ในกรณีน้ีเห็นไดวา การดําเนินการในการดูแลดานพื้นท่ีฝงกลบขยะชุมชน ซ่ึงถือเปนแหลงท่ี
มีความเสี่ยงตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม เน่ืองจากอาจมีการลักลอบนําของเสียอันตรายมาท้ิง
รวมกับขยะชุมชน ทําใหเกิดการปนเปอน ยังขาดระบบการตรวจสอบท่ีมีการคานอํานาจซ่ึงกันและ
กัน แมในทางกฎหมายจะมีการกําหนดไวชัดเจน แตก็ไมมีการปฏิบัติหรือบังคับใชใหเปนไปตาม
ขอกําหนดเหลาน้ัน แมวา กทม. จะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีศักยภาพในเชิงงบประมาณ
ท่ีจะสามารถมีรายไดเพียงพอในการดําเนินการ และมีบุคลากรดานเทคนิค แตก็ยังขาดมาตรการใน
การควบคุมตรวจสอบ และยังไมมีแผนการเตรียมการสําหรับการปองกันและฟนฟูความเสียหายจาก

2 ขอมูลการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครป พ.ศ.2548 โดย กองวิชาการและแผนงาน สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
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การปนเปอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต แมจะมีหลักประกันในดานงบประมาณไว แตมาตรการ
ทางเทคนิค ยังไมปรากฏอยางเปนรูปธรรม จากการศึกษาในเบ้ืองตนของกรณีน้ี มีขอสังเกตในเชิง
สถาบันและองคกรท่ีเกี่ยวของกับการดูแลปองกันปญหาการปนเปอนของดินและนํ้าใตดินสําหรับ
แหลงฝงกลบขยะชุมชน  คือ ความสัมพันธทางอํานาจระหวางการบริหารราชการสวนกลางและสวน
ทองถิ่น และศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการกับเร่ืองดังกลาว ท้ังในเร่ือง
งบประมาณ บุคลากร ความรูความสามารถทางเทคนิค

5.2.2 การวิเคราะหปญหาดานเศรษฐศาสตร
ปญหาสําคัญของแหลงฝงกลบขยะชุมชนของกรุงเทพมหานคร ไดแก ปญหาปริมาณขยะมี

จํานวนมากข้ึน และการขาดการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธี ในสวนของแหลงฝงกลบของ อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทราน้ันยังมีปญหาในเร่ืองของวิธีการฝงกลบอีกดวย ปจจุบันใชวิธีอัดและหอมูลฝอยดวย
พลาสติก แมวาทางกรุงเทพมหานครจะมีการตรวจสอบนํ้าใตดินอยูสมํ่าเสมอน้ัน แตการขุดดินเพื่อ
ทําหลุมฝงกลบขยะขุดลงไปลึกมาก คาดวานาจะมีการซึมของนํ้าใตดินในระยะยาว นอกจากน้ัน การ
หอมูลฝอยดวยพลาสติกน้ัน มีความเปนไปไดท่ีขยะเหลาน้ีจะอยูไดหลายปโดยไมไดมีการยอยสลาย

ตอปญหาดังกลาวน้ัน มาตรการทางเศรษฐศาสตรท่ีจะสามารถเขามาสนับสนุนการปองกัน
และฟนฟูความเสียหายจากการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน ตัวอยางเชน ในการแกปญหาทาง
การเงินเพื่อฟนฟูพื้นท่ีปนเปอน อาจจะใชเคร่ืองมือประเภท Performance Bond โดยใหแหลงฝง
กลบขยะชุมชน และ/หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของตองวางเงินมัดจําไวจํานวนหน่ึงเพื่อเปนหลักประกันไวใช
ในกรณีท่ีเกิดการปนเปอนข้ึนและช้ีชัดไดวามีสาเหตุมาจากแหลงฝงกลบขยะน้ันจริง ท้ังน้ีตาม
หลักการของ Performance Bond จะอยูบนพื้นฐานของหลักผูกอมลพิษตองจาย ดังน้ันหากมูลคา
ของความเสียหายจากการปนเปอนท่ีเกิดข้ึนมากกวามูลคาของเงินมัดจําท่ีวางไว ผูกอมลพิษน้ันก็
ตองแบกภาระในสวนตางน้ันดวยในการปองกันการปนเปอนของแหลงฝงกลบขยะชุมชนน้ัน
เน่ืองจากขอจํากัดดานพื้นท่ีกําจัดขยะหรือฝงกลบขยะมีจํากัด ในระยะยาวการลดปริมาณขยะในแต
ละวันเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางย่ิงยวด มาตรการทางเศรษฐศาสตรท่ีจะเขามาชวยได เชน การเก็บภาษี
บรรจุภัณฑ การใชระบบมัดจําคืนเงิน การสนับสนุนการแพรหลายของระบบรีไซเคิล เปนตน

5.2.3 การวิเคราะหปญหาดานกฎหมาย
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนของประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนทุกป ขณะเดียวกันการใหบริการเก็บ

ขนและการจัดการขณะมูลฝอยยังไมมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง โดยเฉพาะเทศบาลขนาดเล็กและ
องคการบริหารสวนตําบล ทําใหมีขยะมูลฝอยตกคางอยูตามสถานท่ีตางๆ โดยไมไดรับการจัดการ
กอใหเกิดปญหาการปนเปอนตอสิ่งแวดลอมและมีความเสี่ยงตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
นอกจากน้ี การนําขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรียและขยะรีไซเคิลท่ีมีศักยภาพในการนํากลับมาใช
ประโยชนยังคงมีอยูนอย เพราะขยะมูลฝอยสวนใหญจะถูกท้ิงรวมกันทําใหเกิดการปนเปอนและ
สกปรกจนไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดหรือไดแตมีคุณภาพต่ํา ตองเสียคาใชจายในการทําความ
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สะอาดคอนขางสูง สําหรับปญหาหลักท่ีทําใหการจัดการขยะมูลฝอยยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร
สรุปไดดังน้ี

1) ขาดแผนการจัดการขยะมูลฝอยโดยภาพรวมของประเทศท่ีสามารถนํามาใชเปนกรอบ
ปฏิบัติในการดําเนินงานระยะยาว และแผนการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี
ผานมาจะเนนการแกไขปญหาโดยแยกพิจารณาตามเขตพื้นท่ีการปกครอง การดําเนินงานสวนใหญ
มักเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือในลักษณะตางคนตางทํา

2) การดําเนินงานสวนใหญเปนการจัดการท่ีปลายเหตุ โดยขาดระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและครบวงจรตั้งแตการรวบรวม คัดแยก เก็บขน ขนสงและกําจัด เน่ืองจากทองถิ่นมี
ขอจํากัดดานงบประมาณ เคร่ืองจักรอุปกรณและบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญในการดูแลและ
รักษาระบบตลอดจนการจัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอยใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง

3) กฎหมายท่ีเกี่ยวของยังไมเอื้ออํานวยใหมีการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึง
การจัดการขยะมูลฝอยบางข้ันตอนยังขาดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เชน ขาดกลไก
การเรียกคืนซากผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ขาดกฎเกณฑในการกําเนินงานเกี่ยวกับสถานท่ีบําบัด
และกําจัดขยะมูลฝอยและขาดการควบคุมการขนสงขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดไปยังสถานท่ีกําจัด
เปนตน

4) ระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมยังไมมีประสิทธิภาพและไมสะทอนตนทุนท่ีแทจริงของ
การจัดการขยะมูลฝอยโดยไมเปนไปตามหลักการ “ผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pay Principle)”
สงผลกระทบตองบประมาณสําหรับการดําเนินงานท่ีมีอยูอยางจํากัด กลาวคือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ัวประเทศเก็บคาบริการในการจัดการขยะมูลฝอยไดประมาณรอยละ 20 ของคาดําเนินการ
ทําใหไมสามารถจัดการฝงกลบขยะมูลฝอยไดตามหลักสุขาภิบาล นอกจากน้ี ยังขาดการเรียกเก็บคา
กําจัดขยะมูลฝอยท่ีอยูในรูปของผลิตภัณฑหรือสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงกอใหเกิดภาระตอ
การกําจัดขยะมูลฝอยดังกลาวในประเทศเพิ่มข้ึน

5) ท่ีผานมาความรวมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย และปรับคานิยมในการ
อุปโภคบริโภคยังมีนอย เน่ืองจากขาดการรณรงคและประชาสัมพันธอยางตอเน่ืองใหประชาชนใน
ทุกภาคสวนมีความเขาใจและเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยท้ังระบบ ท้ังการลดปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอยใหนอยลงและประชาชนมีทัศนคติท่ีไมดีตอการดําเนินงานของสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอยจึงเกิดการตอตานคัดคานสถานท่ีจัดการขยะมูลฝอยท่ีอยูใกลเคียง

6) มีขอจํากัดดานการลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
รวมท้ังความไมชัดเจนในการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน รวมท้ังการประสานงานระหวาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน

7) ของเสียอันตรายจากชุมชนยังคงถูกนําไปกําจัดรวมกับขยะมูลฝอยท่ัวไปและในสวนการ
นําของเสียอันตรายจากชุมชนกลับมาใชประโยชนก็ยังไมเปนท่ีแพรหลายเพราะเทคโนโลยีดังกลาว
ยังคงมีราคาสูงและขาดการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐ
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5.2.4 ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหา
แนวทางจัดการขยะมูลฝอยมีแนวคิดหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพและใหเกิดการบูรณาการ

ของการจัดการขยะมูลฝอย เน่ืองจากการจัดการขยะมูลฝอยในปจจุบันเปนไปในลักษณะรูปแบบ
ตางกันและตางคนตางทํา กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนงบประมาณ ทองถิ่นไมสามารถเก็บ
คาธรรมเนียมและขาดผูควบคุมดูแลระบบท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน จึงเกิดปญหาสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและนํามาซ่ึงเหตุเดือดรอนรําคาญและการรองเรียน ดังน้ัน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและใหเกิดการบูรณาการของการจัดการขยะมูลฝอย จะมุงเนนใหมีการนําขยะมูลฝอย
ท่ีมีศักยภาพกลับมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดและลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองนําไปบําบัดและ
กําจัดใหนอยท่ีสุด พรอมท้ังใหมีศูนยจัดการขยะมูลฝอย (รวมถึงของเสียอันตรายจากชุมขนและมูล
ฝอยติดเช้ือ) โดยมุงเนนการรวมกลุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Cluster) มีการเลือกใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมหรือเทคโนโลยีท่ีเปนทางเลือกมาตรฐานในการสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ี
เนนการเปลี่ยนแปลงของเสียใหเกิดเปนพลังงานโดย คํานึงถึงขนาดของปริมาณขยะมูลฝอยและ
ขนาดของกลุมพื้นท่ี (ขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ) สงเสริมธุรกิจรีไซเคิล หรือการแปรรูปใชใหม สราง
จิตสํานึกการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี

1) ทุกครัวเรือมีการคัดแยกขยะมูลฝอย ไดแก ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย ขยะพิษ และขยะ
อื่นๆ โดยขยะรีไซเคิลจะถูกขายธุรกิจรีไซเคิลและสงตอไปยังโรงงานแปรรูปลับมาใชประโยชนใหม
ขยะอินทรียนําไปทําปุยชีวิภาพหรือนําไปแปรรูปเปนพลังงานเพื่อผลิตไฟฟา สวนขยะพิษใหรวบรวม
และนําไปบําบัดและกําจัดอยางถูกตองยังสถานท่ีท่ีมีอยูแลวหรือสรางใหม

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีระบบคัดแยกและรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยก
ประเภทและสนับสนุนใหทุกชุมชนมีการใชสินคาท่ีมีสวนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลและวัสดุท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมโดยสวนราชการและหนวยงานของรัฐจะเปนหนวยงานตัวอยาง รวมท้ังสนับสนุนการ
นําปุยอินทรียจากขยะมูลฝอยไปใชประโยชน

3) ใหมีการรวมกลุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Cluster) เพื่อสรางศูนยบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสานโดยเนนการนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนในรูปของปุยและการผลิต
พลังงานทดแทนหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี การรวมกลุมอาจแบงเปนขนาดเล็ก ขนาดกลาง
หรือขนาดใหญ ซ่ึงไมจําเปนตองอยูในเขตการปกครองเดียวกันโดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอย
ระยะทางการขนสงและเทคโนโลยีท่ีใช ซ่ึงอาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยอยูแลวดําเนินการปรับปรุงระบบใหสามารถกําจัดขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับขยะมูลฝอยจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียงได

4) พิจารณาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในแตละพื้นท่ีท่ีมีการรวมกลุมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (Cluster) โดยพิจารณาจากการนําขยะมูลฝอยท่ีมีศักยภาพการนํากลับมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตามแนวทางการผสมผสานเทคโนโลยี การลงทุนการใชท่ีดิน การดําเนินงานและการ
บํารุงรักษา ความคุมคาในการผลิตพลังงาน ปริมาณขยะมูลฝอยและขนาดของกลุมพื้นท่ี เพื่อให
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สอดคลองกับการรวมกลุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละแบบมาตรฐานของเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม

5) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรงออกขอบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเช้ือและใหมีระบบการอนุญาตและควบคุมการกอสรางสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนการติดตามตรวจสอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยอยางเปนระบบและ
ตอเน่ือง

6) กําหนดคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยจากการรวมกลุมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (Cluster) โดยพิจาณาจากเทคโนโลยีท่ีเลือกใช ระยะทางการขนสง การนําของเสียมาแปร
รูปเปนพลังงาน และจํานวนประชากรเพื่อใหไดคาธรรมเนียมท่ีเหมาะสมตอการบริหารจัดการและ
เปนธรรมตอประชาชนท่ีอยูในพื้นท่ีใหบริการ

7) ในประเด็นการฟนฟู ควรจะมีการสํารวจท่ัวประเทศเกี่ยวกับความรุนแรงของปญหา
นอกจากน้ีในสวนของการวางเงินลวงหนาเพื่อคุมครองความเสียหายอีก 20 ป เปนเร่ืองท่ีนา
พิจารณานําไปปรับใชในกรณีอื่นๆ และในสวนมาตรการในการปองกันน้ัน ควรมีการเปดเผยขอมูล
การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมมากกวาน้ี และทุกๆ คนควรเขาถึงขอมูลได


