บทที่ 5
กรณีศึกษาการประกอบกิจการฝงกลบขยะชุมชน
ของสํานักงานกรุงเทพมหานคร
ณ แหลงฝงกลบ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
บทนี้ นํ า เสนอ กรณี ศึ ก ษาการประกอบกิ จ การฝ ง กลบขยะชุ ม ชน ของสํ า นั ก งาน
กรุงเทพมหานคร ณ แหลงฝงกลบ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ที่ไดสงผลกระทบในดานกลิ่น
รบกวน นอกจากนี้ยังมีขยะประเภทขยะอันตรายและขยะติดเชื้อที่จะสงผลกระทบตอ สุขภาพของ
ชุมชน การศึกษาวิจัยนี้ไดนําเสนอสถานการณพรอมทั้งบทวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในมุมมอง
ดานสถาบัน เศรษฐศาสตร และกฎหมาย และขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
5.1 สถานการณปญหาการประกอบกิจการฝงกลบขยะชุมชนของสํานักงานกรุงเทพมหานคร
ณ แหลงฝงกลบ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
5.1.1 สภาพปญหาและผลกระทบของการปนเปอน
ปจจุบันสถานการณปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกๆ ป อันเปนผลพวงจาก
การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนและภาคธุรกิจดานตางๆ ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดในป พ.ศ. 2547 จํ านวน 14.6 ล านตั น จะมี ข องเสี ย อั นตรายจากชุ ม ชนเกิ ด ขึ้ น
ประมาณ 403,000 ตัน ซึ่งรวมถึงมูลฝอยติดเชื้ออีกประมาณ 20,000 ตัน โดยสวนใหญกวารอยละ
34 หรือประมาณ 0.14 ลานตันเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขยะที่พบมากไดแก
น้ํามันหลอลื่นใชแลว แบตเตอรรี่รถยนต ถานไฟฉายและหลอดไฟฟลูออเรสเซนต โดยมีแหลงกําเนิด
ที่สําคัญ ไดแก อูซอมรถ บานเรือ และสถานีบริการน้ํามัน เปนตน สวนใหญมักถูกทิ้งปะปนและ
กําจัดรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป
สถานภาพการจัดการขยะมูลฝอย ที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมี
การจัดตั้งงบประมาณและดําเนินการออกแบบเพื่อกอสรางระบบกําจัดมูลรองรับการกําจัดขยะมูล
ฝอยของแตละทองถิ่นเปนหลัก ในขณะที่ทองถิ่นระดับเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
สวนใหญยังไมมีระบบการจัดการที่ดี ทําให มีขยะมูลฝอยตกคางตามสถานที่ตางๆ การนําขยะมูล
ฝอยกลับมาใชประโยชน เปนปุยอินทรียห รือวัสดุ รีไซเคิ ลยังมี อยู นอยและการนําขยะมูล ฝอยซึ่ง มี
ลัก ษณะสมบั ติ ที่สามารถใช เ ป นเชื้ อ เพลิ ง ทดแทนมาใช ใ นการผลิ ต กระแสไฟฟ ายั ง ไม แ พร ห ลาย
เทาที่ควร รวมทั้งของเสียอันตรายจากชุมชนยังขาดระบบการดูแลอยางถูกหลักวิชาการ ทําใหมีการ
ทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยกอใหเกิดปญหาการปนเปอนตอสิ่งแวดลอมและมีความเสี่ยงตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
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การดําเนินการเก็บขนและกําจั ดขยะมูลฝอยยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรยกเวนในเขต
กรุงเทพมหานคร กลาวคือ ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลมีประมาณรอยละ
70-85 ในขณะที่สามารถกําจัดไดเพียงรอยละ 30-40 สวนประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย
นอกเขตเทศบาลมีคอนขางต่ําประมาณร อยละ 20-30 และสามารถนําไปกําจัดไดเพียงรอยละ 5-10
เท านั้ น สําหรั บการเก็ บขนกํ า จั ดขยะมูล ฝอยในเขตกรุ งเทพมหานครนับว ามีประสิทธิภาพสูง สุ ด
กลาวคือสามารถเก็บขนและกําจัดไดถึงรอยละ 99 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวัน
มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในปจจุบันจะถูกนําไปกําจัดดวยวิธีที่แตกตางกัน สวนหนึ่งจะกําจัด
ดวยการเผาในเตาเผาของโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 72 สวนที่เหลืออีกรอยละ 28 องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรับไปกําจัด ซึ่งในจํานวนนี้ รอยละ 2.5 เปนการแยกเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ
รอยละ 1.7 เผารวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป รอยละ 7.4 ใชวิธีกลบฝง ที่เหลือเปนการกําจัดโดยวิธีอื่น
อีกประมาณรอยละ 16.5 สําหรับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีจํานวน 880 แหงทั่ว
ประเทศ จะมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 859 แหง โดยจํานวนนี้มีโรงพยาบาลจํานวนเพียง 22 แหง ที่มี
เตาเผาที่สมบูรณกลาวคือ มีระบบปอนมูลฝอยติดเชื้ออัตโนมัติ มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและ
ระบบการกําจัดน้ําเสียเบื้องตัน อยางไรก็ตาม เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสวนใหญรอย
ละ 89 ยังสามารถใชงานไดดี มีเพียงบางสวนที่เริ่มมีสภาพเกาแกหรือชํารุด จนไมสามารถใชในการ
เผาขยะมูลฝอยติดเชื้อได
ในสวนของการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนพบวามีประมาณรอยละ 16 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นหรือประมาณ 6,200 ตันตอวัน โดยผานรานรับซื้อของเกาที่มีจํานวนกวา 1,950
แหงทั่วประเทศ สวนที่เหลือเปนการนํากลับมาใชประโยชนผ านกิจกรรมอื่นๆ เชน การนําขยะมูล
ฝอยไปประดิษฐเปนสิ่งของเครื่องใชตางๆ และการนําขยะอินทรียมาทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ
เปนตน
การจัดการขยะของกรุงเทพมหานครพบวาสามารถจัดการเก็บรวบรวมขยะได ดีขึ้นทําให
ปญหาขยะตกคางมีนอยลง แตอยางไรก็ดียังพบปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยไมถูกสุขลักษณะอยูอีก
มาก รวมถึงการดําเนินการสวนใหญที่ยังขาดความพรอมในการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง รวมไปถึง
ขอจํากัดดานบุคลากร และงบประมาณที่ไมเพียงพอ สถานที่กําจัดขยะบางแหงพบวา ไมสามารถ
กําจัดมูลฝอยไดถูกสุขลักษณะตามที่ออกแบบไว จนกระทั่งได รับการตอตานจากประชาชนจนไม
สามารถใช พื้ น ที่ ไ ด ดั ง กรณี ก ารร อ งเรี ย นเรื่ อ งการฝ ง กลบขยะในพื้ น ที่ ร าชาเทวะที่ สํ านั ก งาน
กรุงเทพมหานครวาจางบริษัทไพโรจนสมพงศดําเนินการฝงกลบขยะสด เมื่อดําเนินการไประยะหนึ่ง
ชาวบานหมูบานจามจุรีมีการรองเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นไปยังผูวาราชการจังหวัด (สมัคร สุนทรเวช)
ปญ หาดัง กล าวได ทวี ความรุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่ องจากกลายเป นความขั ดแยง เรื่ องการเมือ งท องถิ่ น
ระหว างการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบล โดยฝ ายที่ ชนะการเลื อกตั้ งได อนุ ญาตให
ดําเนินการฝงกลบทําใหอีกฝายไมพอใจ ถึงขนาดเกิดการฆาตกรรม ตอมาไดฟองรองตอศาลปกครอง
และศาลปกครองไดพิจารณาแลวพบวาแหลงฝงกลบบริเวณดังกลาวใกลพื้นที่ชุมชนที่มีประชาการ
อาศัยหนาแนน อีกทั้งบริเวณกอสรางขัดตอพื้นที่ผังเมือง ศาลจึงไดมีคําสั่งใหระงับการฝง
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การดําเนินการแกปญหาดังกลาวผูวาราชการจังหวัดไดเดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงที่
บอหมูบานจามจุรีที่มีรองเรียนเรื่องกลิ่น และตกลงทําสัญญากับชาวบานวาจะไมมีการฝงกลบแบบ
สดและนําแผนพลาสติกมาหอเพื่อกําจัด กลิ่นกอนนําไปฝงกลบ รวมถึงรวมมือกับชาวบานดําเนินการ
แกปญหาตามมาตรการตางๆ มาตรการระยะสั้น เชน หยุดกิจกรรมที่บอฝงกลบในเวลา 15.00 น.
เมื่อขยะมาถึงใหดําเนินการฝงกลบทันที การฉีดเสปรยสารชีวภาพเพื่อกําจัดกลิ่น ขยะที่ฝงไมหมด
ใหปดคลุมดวยแผนพลาสติกปดคลุมเพื่อมิใหมีกลิ่นรบกวน จัดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเพิ่มขึ้น เปนตน
สําหรับมาตรการระยะยาว ปรับปรุงวิธีฝงกลบขยะโดยใชวิธีอัดและหอมูลฝอยดวยแผนพลาสติก
(wrapping) และยายไปดําเนินการฝงกลบที่ ต.ทาถาน อ.พนมสารคาม ปจจุบันกรุงเทพมหานครได
หยุ ด กิ จกรรมฝ ง กลบที่ ราชาเทวะ และดํ าเนินการฝ ง กลบโดยวิธี ก ารอั ด และห อ มู ลฝอยดว ยแผ น
พลาสติกที่ ต.ทาถาน อ.พนมสารคาม แทน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 2 สวน ดังนี้ คือ
1. รวบรวมขยะตามเขตตางๆ มารวมไวที่สถานีขนถายมูลฝอยออนนุช ขนถายโดยรถขนสง
ติดบารโคดบอกรายละเอียดแหลงที่มาของขยะ ทําการชั่งน้ําหนักขยะและสงขอมูลไปยังสํานักงาน
กรุงเทพมหานคร จากนั้นคัดแยกขยะ recycle ไดแก ไม แกว กระดาษ พลาสติก เพื่อนํากลับไปใช
ประโยชน ส วนขยะอินทรีย ดําเนินการสง ไปโรงทํ าอิ นทรี ยวัต ถุและพั ฒนาไปใชใ นการผลิ ต gas
LNG (Liquid methane) เพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟา ขยะที่ผานการคัดแยกแลวนําเขาสูเครื่องอัด
เปนกอนสี่เหลี่ยมและพันดวยลวด จากนั้นเขาสูเครื่องหอมูลฝอยดวยพลาสติก LLPE (Linear Low
Density Polyethylene) ซึ่งมีความหนา 0.025 ซม. นํากอนมูลฝอยที่หอเรียบรอยแลวเจาะพลาสติก
ให เป นรูเ พื่ อให น้ําเสี ยไหลออก และนํ าขึ้ นรถบรรทุ กที่ มีถัง เก็ บน้ําเสียใตก ระบะ เพื่อ ส งต อ ไปยั ง
สถานที่ฝงกลบ
2.การฝ งกลบ ณ สถานที่ ฝง กลบ (land fill) ต.ท าถ าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิ ง เทรา
ระยะทางหางจากสถานีขนถายมูลฝอยออนนุช 90 กม. มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร เดิมเปนพื้นที่ลึกชัน
มีน้ําฝนขังจึงไดดําเนินการสูบน้ําออก และขุดใหเปนชั้น 6 ชั้น ชั้นละ 6 เมตร จากนั้นปรับดินใหมีคา
การซึมไดของน้ํา 1×10-7 โดยใชดินเหนียว(ภาพที่ 5.1) ปูรองดวยแผนพลาสติก (HDPE LINER)
เปนแผนและเชื่อมใหติดกันเพื่อกันรั่วซึม ขุดรอบบอเปนรองเพื่อรับน้ําชะมูลฝอยไปยังทอรวบรวม
ภายในทอเจาะเปนรูพรุนเพื่อใหมีการระบายน้ํา สวนดานลางของทอจะปูดวยกรวดเพื่อไมใหทอตัน
และหุมดวยแผนจีโอเทคไทดเพื่อใชกรองทําพื้นที่ใหมีความลาดเอียงเพื่อใหน้ําชะมูลฝอยมารวบรวม
ที่ทอรวบรวม จากนั้นน้ําชะเหลานี้จะถูกสงไปยังระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอยซึ่งมีทั้งหมด 6 บอ

ดินเหนียว ( clay liner)
พลาสติก
ภาพที่ 5.1 ภาพจําลองบอฝงกลบ
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การดํ า เนิ น การในแหล ง ฝ ง กลบดั ง กล า วมี เ งื่ อ นไขก อ นการทํ า สั ญ ญาว า จ า งระหว า ง
กรุงเทพมหานครกับบริษัทไพโรจนสมพงศ มีรายละเอียด ดังนี้
1) ใชเปนที่ฝงกลบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป โดยตองมีความเหมาะสมตาม
ขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ และไมอยูใกลแหลงพื้นที่ชุมชน
2) ภายในพื้นที่ฝงกลบมีการกอสรางระบบตางๆ ทั้งสาธารณูปโภค การอํานวยการ
ตางๆ ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบแกสชีวภาพ (bio gas) เพื่อใชประโยชนดานพลังงาน (ขณะนี้ที่ราชา
เทวะไดนํา bio gasไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟานครหลวงไดถึง 1000 kW)
3) บริเวณบอฝงกลบจะมีพื้นที่ฉนวนอยูรอบๆ (ถนน ตนไม) และมีการขุดรองไวเพื่อกัน
น้ําฝนไมใหไหลเขาไปทวมบอ
4) กอนดําเนินการฝงกลบรายวัน ขยะมูลฝอยหอพลาสติกที่มาจากสถานีขนถายออนนุช
จะเจาะพลาสติกใหเปนรูเพื่อระบายน้ําและเพิ่มพื้นที่ฝงใหมากขึ้น จากนั้นนําไปวางในหลุมแลวปด
ดวยวัสดุกลบทับรายวัน
5) มีการฉีดสารชีวภาพ (Bioextracts) เพื่อฆาหนอนและกําจัดกลิ่น
6) เริ่มดําเนินการกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2548 ขณะนี้เริ่มดําเนินการฝงกลบไปบางแลวใน
phase 1,2 ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดมีระยะเวลาที่ใชในการฝงกลบทั้งหมดประมาณ 7,463 วัน
7) ในขั้นตอนสุดทายเมื่อดําเนินการฝงกลบเสร็จสิ้นแลว จะมีการปดทับอีกครั้งโดยใช
พลาสติก ที่เปนรู และปลูกหญาคลุม
ในสวนของระบบการ monitor ภายในแหลงฝงกลบ มีการจัดทําระบบกําจัดของเสีย 2 ระบบ
คือ หนึ่ง ระบบน้ําชะมูลฝอย โดยที่น้ําชะมูลฝอยจะไหลมารวมกันที่ทอรวบรวมเพื่อสงไปยังบอบําบัด
น้ําชะมูลฝอยซึ่งมีทั้งหมด 6 บอ และมีการนําน้ําจากบอตรวจสอบคุณภาพน้ําไปตรวจอยางสม่ําเสมอ
โดยจางบริษัทเอกชนในการ certified และมีการตรวจสอบจากเจาหนาที่1 สอง ระบบกําจัดกาซจาก
มูลฝอย โดยรวบรวมกาซเก็บไวในทอรวบรวม เพื่อควบคุมกลิ่น ลดปญหากาซเรือนกระจก และนํา
กาซจากมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟาใชในโครงการ และนําไปใชประโยชนในดานพลังงานอื่นๆ
นอกจากนี้ยังมีการฉีดน้ํายาชีวภาพ (EM) เพื่อกําจัดหนอน และกลิ่นรบกวน
มาตรการการปองกัน นอกเหนือจากการใหบริษัทปฏิบัติตามขอตกลงในการวาจางแลว ยังมี
การกําหนดการวางเงินประกัน โดยระบุในสัญญาวาบริษัทจะตองฝากเงินไว 20 ลานบาทเพื่อเปน
เงินประกันในกรณีที่หากเกิดปญหาขึ้นแลวบริษัทไมดําเนินการแกไข กรุงเทพมหานครสามารถถอน
เงินมาใชในการจัดการปญหาเองได โดยที่เงินประกันนี้มี 2 สวน คือ สวนที่หนึ่ง สวนประกันตาม
สัญญารอยละ 5 ประมาณ 150 ลานบาท ในสวนนี้กรุงเทพมหานครจะมีการเตือนทางบริษัทหากไมมี
การปฏิบัติตามจะยึดสัญญาและทําการประมูลใหม และสวนที่สอง เงินประกัน 20 ลานบาท สามารถ
นํามาใชไดเลยในกรณีที่มีการกระทําบางอยางขัด ตอกฎหมาย เชน การลักลอบแอบนําขยะไปทิ้ง
1

ทางกทม. เปนผูดําเนินการและตรวจสอบเองทั้งหมด
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ตามสถานที่ตางๆ เปนตน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครไดตกลงทําสัญญากับบริษัทไวใหตอสัญญาไปอีก
5 ปหลังจากหมดสัญญาเพื่อดูแลหลังจากงานเสร็จสิ้น ซึ่งภายในระยะเวลานี้เงินประกัน 20 ลานยังมี
ผลบังคับใชหากบริษัทไมไดปฏิบัติตาม TOR
ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้น อาจจะมีปญ หาเรื่ อ งกลิ่ น แตนอ ยกวาที่ ราชาเทวะเนื่ อ งจากมี ก ารใช
พลาสติกคลุมขยะอยูตลอดกอนจะนําขยะไปฝงกลบในหลุม แตหากไมมีระบบการตรวจสอบที่ดีอาจ
เกิ ด ป ญ หาการปนเป อ นในน้ํ าใตดิ น ได และเนื่ อ งจากระบบเพิ่ง เป ด ใช เ มื่ อ ป พ .ศ. 2548 ทํ าให ไ ม
สามารถสรุปไดวามีการปนเปอนน้ําใตดินหรือไมเนื่องจากยังเปนหลุมฝงกลบที่ยังใหมมากและไมมี
หนวยงานกํากับดูแลเขาไปตรวจสอบอยางเปนทางการ และไมมีการเปดเผยขอมูล
5.2 การวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.2.1 การวิเคราะหปญหาดานสถาบัน / องคกร
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีอํานาจบริหาร
จัดการกิจการภายในไดดวยตนเอง มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีตามที่กฎหมายกําหนด ในสวนของ
การจั ด การขยะชุ มชนของกทม. ในช ว งเวลาที่ ผ านมา กทม.ได เ ผชิ ญ กั บป ญ หาการเพิ่ มขึ้ นของ
ปริมาณขยะที่มีเฉลี่ยถึงปละ 3,054,724.11 ตัน2 โดยที่ กทม. มีพื้นที่จํากัดไมสามารถจัดหาพื้นที่ใน
การฝงกลบขยะในเขตพื้นที่ของ กทม. เองได จึงไดมีการวาจางใหบริษัทเอกชนนําไปฝงกลบยังพื้นที่
อื่น ซึ่ งหนึ่ งในพื้ นที่นั้น คื อ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิ งเทรา หนวยงานของกทม.ที่ดูแลรับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน คือ สํานักรักษาความสะอาด ซึ่งปจจุบันสําหรับการดําเนินการจัดการ
ฝงกลบขยะ ณ บริเวณแหลงฝงกลบขยะ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรานั้น กทม. ไดมอบหมายให
บริษัทไพโรจนสมพงษเปนผูดําเนินการ โดยทาง กทม. ทําหนาที่ในการควบคุมการดําเนินการ ทั้งนี้
โดยกรอบของกฎหมายจะตองมีการตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ําของบริเวณหลุมฝงกลบขยะนี้ และ
จะตองมีการติดตามรายงานผลตอกรมควบคุมมลพิษอยางสม่ําเสมอ แตในความเปนจริง ไมปรากฏ
วามีการรายงานผลการดําเนินงานตอกรมควบคุมมลพิษแตอยางใด การดําเนินการทั้งหมด กทม.
ทําฝายเดียว
ในกรณีนี้เห็นไดวา การดําเนินการในการดูแลดานพื้นที่ฝงกลบขยะชุมชน ซึ่งถือเปนแหลงที่
มีความเสี่ยงตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม เนื่องจากอาจมีการลักลอบนําของเสียอันตรายมาทิ้ง
รวมกับขยะชุมชน ทําใหเกิดการปนเปอน ยังขาดระบบการตรวจสอบที่มีการคานอํานาจซึ่งกันและ
กัน แมในทางกฎหมายจะมี การกําหนดไวชัดเจน แตก็ไมมีการปฏิบัติหรือบังคับใชใหเปนไปตาม
ขอกําหนดเหลานั้น แมวา กทม. จะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีศักยภาพในเชิงงบประมาณ
ที่จะสามารถมีรายไดเพียงพอในการดําเนินการ และมีบุคลากรดานเทคนิค แตก็ยังขาดมาตรการใน
การควบคุมตรวจสอบ และยังไมมีแผนการเตรียมการสําหรับการปองกันและฟนฟูความเสียหายจาก
2

ขอมูลการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครป พ.ศ.2548 โดย กองวิชาการและแผนงาน สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร
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การปนเปอนที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต แมจะมีหลักประกันในดานงบประมาณไว แตมาตรการ
ทางเทคนิค ยังไมปรากฏอยางเปนรูปธรรม จากการศึกษาในเบื้องตนของกรณีนี้ มีข อสังเกตในเชิง
สถาบันและองคกรที่เกี่ยวของกับการดูแลปองกันปญหาการปนเปอนของดินและน้ําใตดิ นสําหรับ
แหลงฝงกลบขยะชุมชน คือ ความสัมพันธทางอํานาจระหวางการบริหารราชการสวนกลางและสวน
ทองถิ่น และศักยภาพขององคกรปกครองสว นทองถิ่นในการจั ดการกับเรื่องดัง กลาว ทั้ งในเรื่อ ง
งบประมาณ บุคลากร ความรูความสามารถทางเทคนิค
5.2.2 การวิเคราะหปญหาดานเศรษฐศาสตร
ปญหาสําคัญของแหลงฝงกลบขยะชุมชนของกรุงเทพมหานคร ไดแก ปญหาปริมาณขยะมี
จํานวนมากขึ้น และการขาดการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ในสวนของแหลงฝงกลบของ อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรานั้ นยังมีปญหาในเรื่องของวิธี ก ารฝงกลบอี กดวย ปจจุบันใชวิธีอัดและหอมูลฝอยดว ย
พลาสติก แมวาทางกรุงเทพมหานครจะมีการตรวจสอบน้ําใตดินอยูสม่ําเสมอนั้น แตการขุดดินเพื่อ
ทําหลุมฝงกลบขยะขุดลงไปลึกมาก คาดวานาจะมีการซึมของน้ําใตดินในระยะยาว นอกจากนั้น การ
หอมูลฝอยดวยพลาสติกนั้น มีความเปนไปไดที่ขยะเหลานี้จะอยูไดหลายปโดยไมไดมีการยอยสลาย
ตอปญหาดังกลาวนั้น มาตรการทางเศรษฐศาสตรที่จะสามารถเขามาสนับสนุนการปองกัน
และฟ นฟู ค วามเสี ยหายจากการปนเป อ นในดิ นและน้ํ าใต ดิ น ตั วอย างเช น ในการแก ปญ หาทาง
การเงินเพื่อฟนฟูพื้นที่ปนเปอน อาจจะใชเครื่องมือประเภท Performance Bond โดยใหแหลงฝง
กลบขยะชุมชน และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของตองวางเงินมัดจําไวจํานวนหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันไวใช
ในกรณี ที่เ กิ ด การปนเป อ นขึ้ นและชี้ ชัด ได ว ามี ส าเหตุ มาจากแหล ง ฝ ง กลบขยะนั้ นจริ ง ทั้ ง นี้ ต าม
หลักการของ Performance Bond จะอยูบนพื้นฐานของหลักผูกอมลพิษตองจาย ดังนั้นหากมูลคา
ของความเสียหายจากการปนเปอนที่เกิดขึ้นมากกวามูลคาของเงินมัดจําที่วางไว ผูกอมลพิษนั้น ก็
ต อ งแบกภาระในส ว นต า งนั้ น ด ว ยในการป อ งกั น การปนเป อ นของแหล ง ฝ ง กลบขยะชุ ม ชนนั้ น
เนื่องจากขอจํากัดดานพื้นที่กําจัดขยะหรือฝงกลบขยะมีจํากัด ในระยะยาวการลดปริมาณขยะในแต
ละวันเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งยวด มาตรการทางเศรษฐศาสตรที่จะเขามาชวยได เชน การเก็บภาษี
บรรจุภัณฑ การใชระบบมัดจําคืนเงิน การสนับสนุนการแพรหลายของระบบรีไซเคิล เปนตน
5.2.3 การวิเคราะหปญหาดานกฎหมาย
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป ขณะเดียวกันการให บริการเก็บ
ขนและการจัดการขณะมูล ฝอยยังไมมีประสิทธิภาพและทั่ว ถึง โดยเฉพาะเทศบาลขนาดเล็กและ
องคการบริหารสวนตําบล ทําใหมีขยะมูลฝอยตกคางอยูตามสถานที่ตางๆ โดยไมไดรับการจัดการ
ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาการปนเป อ นต อ สิ่ ง แวดล อ มและมี ค วามเสี่ ยงต อ สุ ขภาพอนามั ยของประชาชน
นอกจากนี้ การนําขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรียและขยะรีไซเคิลที่มีศักยภาพในการนํากลับมาใช
ประโยชนยังคงมีอยูนอย เพราะขยะมูลฝอยสวนใหญจะถูกทิ้งรวมกันทําใหเกิดการปนเปอนและ
สกปรกจนไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดหรือไดแตมีคุณภาพต่ํา ตองเสียคาใชจายในการทําความ
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สะอาดคอนขางสูง สําหรับปญหาหลักที่ทําใหการจัดการขยะมูลฝอยยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
สรุปไดดังนี้
1) ขาดแผนการจัดการขยะมูลฝอยโดยภาพรวมของประเทศที่สามารถนํามาใชเปนกรอบ
ปฏิบัติในการดําเนินงานระยะยาว และแผนการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ผานมาจะเนนการแกไขปญหาโดยแยกพิจารณาตามเขตพื้นที่การปกครอง การดําเนินงานสวนใหญ
มักเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือในลักษณะตางคนตางทํา
2) การดําเนินงานสวนใหญเปนการจัดการที่ปลายเหตุ โดยขาดระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและครบวงจรตั้งแตการรวบรวม คัดแยก เก็บขน ขนสงและกําจัด เนื่องจากทองถิ่นมี
ขอจํากัดดานงบประมาณ เครื่องจักรอุปกรณและบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญในการดูแลและ
รักษาระบบตลอดจนการจัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอยใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
3) กฎหมายที่เกี่ยวของยังไมเอื้ออํานวยใหมีการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
การจัดการขยะมูลฝอยบางขั้นตอนยังขาดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เชน ขาดกลไก
การเรียกคืนซากผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ขาดกฎเกณฑในการกําเนินงานเกี่ยวกับสถานที่บําบัด
และกําจัดขยะมูลฝอยและขาดการควบคุมการขนสงขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดไปยังสถานที่กําจัด
เปนตน
4) ระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมยังไมมีประสิทธิภาพและไมสะทอนตนทุนที่แทจริงของ
การจัดการขยะมูลฝอยโดยไมเปนไปตามหลักการ “ผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pay Principle)”
สงผลกระทบตองบประมาณสําหรับการดําเนินงานที่มีอยูอยางจํากัด กลาวคือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั่วประเทศเก็บคาบริการในการจัด การขยะมูลฝอยไดประมาณรอยละ 20 ของคาดําเนินการ
ทําใหไมสามารถจัดการฝงกลบขยะมูลฝอยไดตามหลักสุขาภิบาล นอกจากนี้ ยังขาดการเรียกเก็บคา
กําจัดขยะมูลฝอยที่อยูในรูปของผลิตภัณฑหรือสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งกอใหเกิดภาระตอ
การกําจัดขยะมูลฝอยดังกลาวในประเทศเพิ่มขึ้น
5) ที่ผานมาความรวมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย และปรับคานิยมในการ
อุปโภคบริโภคยังมีนอย เนื่องจากขาดการรณรงคและประชาสัมพันธอยางตอเนื่องใหประชาชนใน
ทุกภาคสวนมีความเขาใจและเขามามีสวนร วมในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ ทั้งการลดปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอยใหนอยลงและประชาชนมีทัศนคติที่ไมดีตอการดําเนินงานของสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยจึงเกิดการตอตานคัดคานสถานที่จัดการขยะมูลฝอยที่อยูใกลเคียง
6) มีขอจํากัดดานการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
รวมทั้งความไมชัดเจนในการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการประสานงานระหวาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
7) ของเสียอันตรายจากชุมชนยังคงถูกนําไปกําจัดรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปและในสวนการ
นําของเสียอันตรายจากชุมชนกลับมาใชประโยชนก็ยังไมเปนที่แพรหลายเพราะเทคโนโลยีดังกลาว
ยังคงมีราคาสูงและขาดการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐ
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5.2.4 ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหา
แนวทางจัดการขยะมูลฝอยมีแนวคิดหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพและใหเกิ ดการบูรณาการ
ของการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากการจัดการขยะมูลฝอยในปจจุบันเปนไปในลัก ษณะรูปแบบ
ต า งกั นและต างคนต า งทํ า ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาการขาดแคลนงบประมาณ ท อ งถิ่ น ไม ส ามารถเก็ บ
คาธรรมเนียมและขาดผูควบคุมดูแลระบบที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดาน จึงเกิดปญหาสงผล
กระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มและนํ า มาซึ่ ง เหตุ เ ดื อ ดร อ นรํ า คาญและการร อ งเรี ย น ดั ง นั้ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและใหเกิดการบูรณาการของการจัดการขยะมูลฝอย จะมุงเน นใหมีการนําขยะมูลฝอย
ที่มีศักยภาพกลับมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุดและลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ตอ งนําไปบําบัดและ
กําจัดใหนอยที่สุด พรอมทั้งใหมีศูนยจัดการขยะมูลฝอย (รวมถึงของเสียอันตรายจากชุมขนและมูล
ฝอยติ ด เชื้ อ ) โดยมุ ง เน นการรวมกลุ มขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (Cluster) มี ก ารเลื อ กใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือเทคโนโลยีที่เปนทางเลือกมาตรฐานในการสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่
เนนการเปลี่ยนแปลงของเสียใหเกิดเปนพลังงานโดย คํานึงถึงขนาดของปริมาณขยะมูลฝอยและ
ขนาดของกลุมพื้นที่ (ขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ) สงเสริมธุรกิจรีไซเคิล หรือการแปรรูปใชใหม สราง
จิตสํานึกการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1) ทุกครัวเรือมีการคัดแยกขยะมูลฝอย ไดแก ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย ขยะพิษ และขยะ
อื่นๆ โดยขยะรีไซเคิลจะถูกขายธุรกิจรีไซเคิลและสงตอไปยังโรงงานแปรรูปลับมาใชประโยชนใหม
ขยะอินทรียนําไปทําปุยชีวิภาพหรือนําไปแปรรูปเปนพลังงานเพื่อผลิตไฟฟา สวนขยะพิษใหรวบรวม
และนําไปบําบัดและกําจัดอยางถูกตองยังสถานที่ที่มีอยูแลวหรือสรางใหม
2) องคกรปกครองส วนทองถิ่นจัดให มี ระบบคัดแยกและรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยก
ประเภทและสนับสนุนใหทุกชุมชนมีการใชสินคาที่มีสวนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมโดยสวนราชการและหนวยงานของรัฐจะเปนหนวยงานตัวอยาง รวมทั้งสนับสนุนการ
นําปุยอินทรียจากขยะมูลฝอยไปใชประโยชน
3) ใหมีการรวมกลุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Cluster) เพื่อสรางศูนยบริหารจัดการ
ขยะมู ลฝอยแบบผสมผสานโดยเนนการนําขยะมู ลฝอยมาใชประโยชนในรู ปของปุยและการผลิ ต
พลังงานทดแทนหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งนี้ การรวมกลุมอาจแบงเป นขนาดเล็ก ขนาดกลาง
หรือขนาดใหญ ซึ่งไมจําเปนตองอยูในเขตการปกครองเดียวกันโดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอย
ระยะทางการขนสงและเทคโนโลยีที่ใช ซึ่งอาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีระบบกําจั ดขยะมูล
ฝอยอยู แ ล ว ดํ า เนิ นการปรั บ ปรุ ง ระบบให ส ามารถกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยได อ ย างมี ประสิ ทธิ ภ าพและ
สามารถรองรับขยะมูลฝอยจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียงได
4) พิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ที่มีการรวมกลุมขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น (Cluster) โดยพิ จารณาจากการนํ าขยะมู ล ฝอยที่ มี ศั ก ยภาพการนํ ากลั บมาใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดตามแนวทางการผสมผสานเทคโนโลยี การลงทุนการใชที่ดิน การดําเนินงานและการ
บํารุงรักษา ความคุมคาในการผลิตพลังงาน ปริมาณขยะมูลฝอยและขนาดของกลุมพื้นที่ เพื่อให
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สอดคลองกับการรวมกลุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละแบบมาตรฐานของเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
5) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรงออกขอบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อและใหมีระบบการอนุญาตและควบคุมการกอสรางสถานที่
กําจั ด ขยะมู ล ฝอย ตลอดจนการติ ด ตามตรวจสอบสถานที่กํ าจั ด ขยะมู ล ฝอยอย างเป นระบบและ
ตอเนื่อง
6) กําหนดคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยจากการรวมกลุมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (Cluster) โดยพิจาณาจากเทคโนโลยีที่เลือกใช ระยะทางการขนสง การนําของเสียมาแปร
รูปเปนพลังงาน และจํานวนประชากรเพื่อใหไดคาธรรมเนียมที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการและ
เปนธรรมตอประชาชนที่อยูในพื้นที่ใหบริการ
7) ในประเด็นการฟนฟู ควรจะมีการสํารวจทั่วประเทศเกี่ยวกับความรุนแรงของปญหา
นอกจากนี้ใ นส วนของการวางเงิ นล วงหนาเพื่ อคุมครองความเสี ยหายอีก 20 ป เป นเรื่ องที่นา
พิจารณานําไปปรับใชในกรณีอื่นๆ และในสวนมาตรการในการปองกันนั้น ควรมีการเปดเผยขอมูล
การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมมากกวานี้ และทุกๆ คนควรเขาถึงขอมูลได
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