คำนำ
รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะ
มูล ฝอย (น่ า น อุ ต รดิ ตถ์ พิ ษ ณุ โ ลก และพิ จิ ต ร) ฉบั บ นีเกิ ด ขึ นเนื่ อ งจากในปี งบประมาณ พ.ศ.2558
ส้ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 3 ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากส้ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการด้าเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด โดยมีภารกิจสนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท้าแผนปฏิบัติการใน
ระดับจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และภารกิจติดตามประเมินผลโครงการรวบรวมและบ้าบัด
น้าเสียและโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนปฏิบัติ
การฯ ในระดับ จั งหวัด ซึ่งเป็ น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนสู งและมีค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานโครงสร้างพืนฐานอื่นๆ ของชุมชน
ดังนัน การด้าเนินงานในเรื่องนี จึงจ้าเป็นต้องคุ้มค่าทังในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระดับประเทศและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งการ
ส้ารวจและติดตามดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลเหล่านีไปใช้ประกอบในการพิจารณา
จั ด สรรงบประมาณโครงการก่ อ สร้ า งระบบก้ า จั ด ขยะมู ล ฝอยและระบบบ้ า บัด น้ า เสี ย ทั งที่ ขอรั บ การ
สนับสนุนใหม่และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน

สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๓

ก

บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัด
๑.1 จังหวัดน่าน
1.๑.๑ สภาพทางกายภาพ
๑) ตาแหน่ง
จั ง หวั ด น่ า น ตั้ ง อยู่ ท างด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกของภาคเหนื อ ตอนบน ติ ด กั บ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สสป.ลาว) ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 668 กิโลเมตร
มีพิกัดบริเวณใจเมืองหรือจุดตั้งเสาหลักเมือง ณ เส้นรุ้งที่ 18 องศา 46 ลิปดา 29.37 ฟิลิปดาเหนือ เส้น
แวงที่ 100 องศา 46 ลิปดา 9.26 ฟิลิปดาตะวันออก ระดับความสูงของพื้นที่อยู่สูง ๒,๑๑๒ เมตร จาก
ระดับน้้าทะเลปานกลาง (ที่มา: www.nan.go.th)
2) ขอบเขตของจังหวัด
อาณาเขตโดยรอบของจังหวัดน่าน
ทิศเหนือ
ประกอบด้วย อ้าเภอเชียงกลาง อ้าเภอปัว มีอ้าเภอทุ่งช้าง อ้าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอบ่อเกลือ ที่มีพื้นที่ติดกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮ่อน-หงสา (สปป.ลาว)
ทิศตะวันออก ประกอบด้วย อ้าเภอภูเพียง อ้าเภอสันติสุข โดยมีอ้าเภอแม่จริม
อ้าเภอเวียงสา มีพื้นที่ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (สปป.ลาว)
ทิศตะวันตก ประกอบด้วย อ้าเภอบ้านหลวง มีพื้นที่ติดต่อกับอ้าเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา อ้าเภอท่าวังผา มีพื้นที่ติดกับอ้าเภอปง
จังหวัดพะเยา อ้าเภอสองแคว มีพื้นที่ติดต่อกับ อ้าเภอ
เชียงค้า จังหวัดพะเยา
ทิศใต้
ประกอบด้วย อ้าเภอนาน้อย อ้าเภอนาหมื่น มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัด
อุตรดิตถ์ อ้าเภอนาน้อย มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่
อ้าเภอเวียงสา มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่
ทิศเหนือ และทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) เป็นระยะทางยาวประมาณ ๒๒๗ กิโลเมตร (ที่มา: www.nan.go.th)
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๓) พื้นที่จังหวัด
จังหวัดน่านมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 7,170,045 ไร่ หรือ 11,472.076 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 2.23 ของพื้นที่ทั้งประเทศ เป็นพื้นที่ป่าเขาและลาดชันประมาณร้อยละ 85 ที่เหลือประมาณ
ร้อยละ 15 เป็นพื้นที่ราบ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๕ อ้าเภอ ได้แก่ อ.เมืองน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.เชียงกลาง อ.ท่าวังผา อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.ปัว อ.บ่อเกลือ อ.บ้านหลวง อ.แม่จริม อ.เวียงสา
อ.สันติสุข อ.สองแคว และ อ.ภูเพียง (ที่มา: www.nan.go.th)

รูปที่ ๑-๑ แผนที่แสดงแนวเขตการปกครองจังหวัดน่าน
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๔) ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดน่าน มีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปันน้้า ซึ่งเป็นทิวเขาหินแกรนิต ที่มีความ
สูง ๖๐๐-๑,๒๐๐ เมตร เหนือระดับน้้าทะเล ทอดผ่านทั่วจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ ๔๐ ของ
พื้นที่ทั้งจังหวัด พื้นที่ของจังหวัดน่านโดยทั่วไป มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น ลอนชันเกิน ๓๐ องศา ประมาณ
ร้อยละ ๘๕ ของพื้นที่จังหวัด ส่วนลูกคลื่นลอนลาด ตามลุ่มน้้า จะเป็นที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนว
ยาวของลุ่มน้้า น่าน สา ว้า ปัว และกอน

รูปที่ 1-2 แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดน่าน
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๕) ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดน่านมีความแตกต่างกันของฤดูกาล โดยอากาศจะร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็น
ในฤดูหนาว โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาเอาความชุ่มชื้นมาสู่ภูมิภาค ท้าให้มีฝนตกชุก
ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน และจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดพาเอาความหนาวเย็นสู่ภูมิภาค ในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ท้าให้มีสภาพอากาศร้อน
นอกจากนี้ ยังมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบ เป็นหุบเขาและภูเขาสูงชันมาก ทิวเขาวางตัวในแนว
เหนือใต้ ท้าให้บริเวณยอดเขาสามารถรับความกดอากาศสูงที่แผ่มาจากประเทศจีนในฤดูหนาวได้อย่างทั่วถึง
และเต็มที่ ขณะเดียวกันที่ทิวเขาวางตัวเหนือใต้ ท้าให้เสมือนก้าแพงปิดกั้นลมมรสุมทางทิศตะวันออก รวมทั้ง
ยังมีระดับความสูงเฉลี่ ยบนยอดเขา กับความสูงเฉลี่ยที่ผิวแตกต่างกันมาก และยังมีระดับความสูงเหนือ
ระดับน้้าทะเล จากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ ในตอนกลางวันจะถูกอิทธิพลของแสงแดดเผา ท้าให้อุณหภูมิร้อน
มาก และในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลของลมภูเขาพัดลงสู่หุบเขา ท้าให้อากาศเย็นในตอนกลางคืน
1.๑.๒ ข้อมูลประชากร
จ้านวนประชากรจังหวัดน่าน จากข้อมูลล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. 2557 ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พบว่า จังหวัดน่าน มีประชากรทั้งสิ้น 478,264 คน เป็นเพศชาย 240,785 คน
(ร้อยละ ๕๐.๓ ของประชากรจังหวัดน่าน) และเป็นเพศหญิง 237,479 คน (ร้อยละ ๔๙.๗ ของประชากร
จังหวัดน่าน)
ตารางที่ ๑-๑ ประชากร จ้าแนกตามเพศ และเขตการปกครอง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2553–2557
2553
2554
2555
2556
2557
เพศ และ เขตการปกครอง
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
รวม
476,363 476,612 477,673 477,912 478,264
ชาย
240,280 240,465 240,868 240,652 240,785
หญิง
236,083 236,147 236,805 237,260 237,479
ในเขตเทศบาล
57,784 59,262 59,204 58,654 58,159
ชาย
28,510 29,243 29,263 28,922 28,669
หญิง
29,274 30,019 29,941 29,732 29,490
นอกเขตเทศบาล
418,579 417,350 418,469 419,258 420,105
ชาย
211,770 211,222 211,605 211,730 212,116
หญิง
206,809 206,128 206,864 207,528 207,989
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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1.๑.๓ สภาพทางเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. 2556 ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่า
จังหวัดน่าน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ตามราคาประจ้าปี 25,929 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ย
ต่อหัว (Per capita GPP) 57,901 บาท (ดังตารางที่ ๑-๒)
ตารางที่ ๑-๒ แสดงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดน่าน ตามราคาประจ้าปี จ้าแนกตามสาขาการผลิต
(หน่วย: ล้านบาท))X
สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
- เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการท้าไม้
- การประมง
ภาคนอกเกษตร
- การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
- การผลิตอุตสาหกรรม
- การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
- การก่อสร้าง
- การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์
- โรงแรมและภัตตาคาร
- การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
- ตัวกลางทางการเงิน
- บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า
- การบริหารราชการแผ่นดิน
- การศึกษา
- การบริการด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์
- การบริการชุมชน สังคม
- ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (บาท)

2552
4,818
4,716
102
14,204
124
1,079
257
1,029
1,864

2553
6,720
6,613
107
15,291
135
1,152
268
1,025
2,189

ปี พ.ศ.
2554
7,009
6,902
106
15,577
119
1,248
270
1,031
2,179

68
528
1,193
1,849
1,968
3,058
722

81
505
1,384
1,788
2,360
3,291
723

93
551
1,421
1,638
2,585
3,238
770

2555
8,785
8,673
112
16,925
154
1,333
312
1,590
2,580

2556
8,373
8,238
135
17,556
176
1,557
352
1,454
2,585

124
605
1,619
1,478
2,484
3,291
857

118
655
1,917
1,621
2,226
3,515
898

322
297
331
377
405
143
93
104
121
77
19,022 22,011 22,586 25,711 25,929
41,800 48,630 50,067 57,197 57,901

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (http://www.nesdb.go.th)
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1.๑.๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดน่าน มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูง จากข้อมูลของกรมป่าไม้ พบว่าในปี พ.ศ.
2519 จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่อยู่ทั้งในและนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งหมด 5,280,625 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 73.65 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พอถึงปี พ.ศ.2551 จังหวัดน่าน มีพื้นที่ป่าไม้ 5,103,550 ไร่
หรือร้อยละ 71.18 โดยมีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ในเขตต้นน้้าล้าธารซึ่งถือว่าเป็น
พื้นที่อนุรักษ์จ้านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยาน
แห่งชาติแม่จริม อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อุทยานแห่งชาติถ้าสระเกิน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน และอุทยาน
แห่งชาติศรีน่าน กับอีกวนอุทยานถ้าผาตูบอีก 1 แห่ง
จากการส้ารวจข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่านครั้งล่าสุดปี 2556 ได้ข้อมูลส้าคัญเกี่ยวกับ
พื้นที่ป่า แสดงดังตารางที่ ๑-๓, ๑-๔ และ ๑-๕
ตารางที่ ๑-๓ พื้นที่ป่าสงวนที่มีสภาพป่า จ้าแนกตามประเภทป่าและเนื้อที่ ปี พ.ศ. 2554-2557
เนื้อที่ (ไร่)
ลาดับ
ประเภทป่าสงวนที่มีสภาพป่า
ที่
2554
2555
2556
๑
๒
๓

ป่าเขาน้อย
1,125
ป่าถ้้าผาตูบ
11,875
ป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนสาย
70,625
แพร่-น่าน
๔ ป่านาซาว
38,593
๕ ป่าน้้าสาและป่าแม่สาครฝั่งซ้าย
120,000
๖ ป่าแม่สาครฝั่งขวา
49,015
๗ ป่าห้วยแม่ขนิง
128,608
๘ ป่าสาลีก
68,285
๙ ป่าน้้าว้าและป่าแม่จริม
465,375
๑๐ ป่าน้้าว้าและป่าห้วยสาลี
429,688
๑๑ ป่าห้วยงวงและป่าห้วยสาลี
360,625
๑๒ ป่าน้้าสาฝั่งขวาตอนชุน
123,308
๑๓ ป่าฝั่งขวาแม่น้าน่านตอนใต้
1,009,609
๑๔ ป่าแม่น้าน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ 14 38,593
๑๕ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง
1,565,312
๑๖ ป่าน้้ายาวและป่าน้้าสวด
1,477,500
ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
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1,125
11,875
70,625

1,125
11,875
70,625

2557
1,125
11,875
70,625

38,593
120,000
49,015
128,608
68,285
465,375
429,688
360,625
123,308
1,009,609
14 38,593
1,565,312
1,477,500

38,593
120,000
49,015
128,608
68,285
465,375
429,688
360,625
123,308
1,009,609
14 38,593
1,565,312
1,477,500

38,593
120,000
49,015
128,608
68,285
465,375
429,688
360,625
123,308
1,009,609
14 38,593
1,565,312
1,477,500

ตารางที่ ๑-๔ พื้นที่ป่าตามกฎหมาย จ้าแนกตามประเภทป่า และเนื้อที่ ปี พ.ศ. 2556
ลาดับ
ประเภทตามประกาศป่าสงวน
พื้นที่ป่า (ไร่)
ที่
๑ พื้นที่ป่าสงวน
3,714,555.50
๒ พื้นที่ป่าอนุรักษ์
2,781,676.12
ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
ตารางที่ ๑-๕ จ้านวนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกท้าลายที่ได้มีการด้าเนินการตามกฎหมายหรือจัดการตามหลัก
วิชาการ ปี พ.ศ. 2554-2557
พื้นที่ป่าถูกบุกรุก (ไร่)
ลาดับ
อาเภอ
ที่
2554
2555
2556
2557
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

เมือง
62 - 5 - 35
แม่จริม
62 - 9 - 32
บ้านหลวง
26 - 3 - 40
นาน้อย
14 - 0 - 00
ปัว
ท่าวังผา
เวียงสา
55 - 4 - 68
ทุ่งช้าง
เชียงกลาง
328 - 2 - 68
นาหมื่น
5 - 0 - 00
สันติสุข
73 - 3 - 00
บ่อเกลือ
3 - 0 - 00
สองแคว
ภูเพียง
เฉลิมพระเกียรติ
รวม
630 - 8 – 43

159 - 2 - 24
69 - 3 - 43
0 - 3 - 35
46 - 9 - 64
311 - 5 - 60
68 - 6 - 17
150 - 6 - 89
54 - 3 - 80
74 - 0 - 00
119 - 8 - 70
1,054 - 9 - 82

623 - 0 - 00
7 - 7 - 37
9 - 4 - 43
79 - 4 - 31
150 - 3 - 68
5-2-4
147 - 9 - 24
62 - 3 - 00
28 - 3 - 00
6 - 4 - 90
18 - 8 - 48
7 - 1 - 60
1,146 - 2 - 05

445 - 4 - 44
4 - 2- 93
7 - 0 - 86
89 - 1 - 52
6 - 0 - 80
17 - 5 - 63
21 - 0 - 00
256 - 6 - 25
10 - 2 - 50
857 - 4 – 93

ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดน่าน 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560)
๒) ทรัพยากรน้า
จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นเขาและเทือกเขา จึงเป็นแหล่งก้าเนิดของล้าน้้า ต้นน้้าล้าธารที่
ส้าคัญๆ หลายสาย โดยมีแม่น้าน่านเป็นล้าน้้าสายหลัก ซึ่งมีต้นก้าเนิดจากล้าน้้าหลายสายทางตอนเหนือของ
จังหวัดในเขต อ.ทุ่งช้าง ถึง อ.บ่อเกลือ และไหลลงสู่ด้านใต้ ผ่านพื้นที่ อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง อ.ท่าวังผา และ
อ.เมือง ลงสู่พื้นที่ อ.เวียงสา อ.นาน้อย และถึง อ.นาหมื่น เข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์พื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ ล้าน้้าสายส้าคัญ
ต่างๆ ที่เป็นแหล่งก้าเนิดล้าน้้าน่าน ได้แก่
(16)

1. แม่น้าน่าน ประกอบด้วยลุ่มน้้าหลายสาย ต้นก้าเนิดจากดอยภูแว เทือกเขาหลวงพระบาง
เป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณ อ.บ่อเกลือ
จากนั้นไหลวกกลับ มาทางตอนใต้ ผ่าน อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา
อ.นาน้อย และ อ.นาหมื่น แล้วไหลเข้าสู่เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร ไปบรรจบรวม
กับแม่น้าปิงที่ปากน้้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ แม่น้าน่านมีความยาวตามล้าน้้าประมาณ 770 กิโลเมตร
2. แม่น้าสา ต้นก้าเนิดเกิดจากเทือกเขาด้านตะวันตกของ อ.เวียงสา มีแม่น้าขะนิงไหลมา
บรรจบทางตอนเหนือแล้วไหลลงสู่ล้าน้้าน่านที่ ต.กลางเวียง อ.เวียงสา
3. แม่น้ าว้า ต้น ก้าเนิ ดจากเทือกเขาจอมด้านตะวันออกของ อ.ปัว ไหลผ่ าน อ.แม่จริมไป
บรรจบกับแม่น้าน่านที่ ต.ขึ่ง อ.เวียงสา
4. แม่น้าสมุน ต้นก้าเนิดจากเทือกเขาผาจิ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอ้าเภอเมือง
น่าน ไหลผ่าน ต.สะเนียน ต.ถืมตอง ต.ไชยสถาน ลงสู่แม่น้าน่านที่ ต.ดู่ใต้ อ้าเภอเมืองน่าน
5. แม่น้าแหง ต้นก้าเนิดจากเทือกเขาแม่ช้าง ด้านตะวันตกของ อ.นาน้อย ไหลผ่านที่ราบลุ่ม
อ.นาน้อย แล้วไหลย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือ ลงสู่แม่น้าน่านที่ ต.ส้าน อ.เวียงสา
6. แม่น้าปัว ต้นก้าเนิดจากเทือกเขาด้านตะวันออกของ อ.ปัว แล้วไหลลงสู่แม่น้าน่านด้าน
ตะวันตกที่บ้านสบปัว อ.ปัว
7. แม่น้ายาว ต้นก้าเนิดจากเทือกเขาด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เชียงกลาง ไหลมาบรรจบ
กับแม่น้าน่านที่บ้านสบยาว อ.ภูเพียง
8. แม่น้ากอน ต้นน้้าเกิดจากเทือกเขาต่างๆ ในท้องที่ อ.เชียงกลางและ อ.ทุ่งช้าง ไหลไป
บรรจบแม่น้าน่านที่ ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง
(ที่มา: ส่วนจัดการต้นน้้า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
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1.๒ จังหวัดอุตรดิตถ์
1.๒.๑ สภาพทางกายภาพ
๑) ตาแหน่ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ระหว่างละติจูดที่ 17 องศา 8
ลิปดาเหนือ ถึง ละติจูดที่ 18 องศา 23 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 99 องศา 54 ลิปดาตะวันออก ถึง
ลองจิจูดที่ 101 องศา 11 ลิปดาตะวันออก
๒) ขอบเขตของจังหวัด
ทิศเหนือ ติดต่อกับ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

จังหวัดแพร่
จังหวัดพิษณุโลก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดล้าปาง

๓) พื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง เป็นประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก เป็น
เมืองก่อนประวัติศาสตร์ ตัวเมืองเดิมชื่อ บางโพท่าอิฐ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476
“อุตรดิตถ์” หมายถึง เมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นเมืองต้านานแม่ม่ายลับแล และเมืองถิ่นก้าเนิดของวีรบุรุษ
กู้ชาติ “พระยาพิชัยดาบหัก” ทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพื้นที่ 7,840.09 ตารางกิโลเมตร
หรือ 4,899,120 ไร่ เป็นอันดับที่ 11 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ : อันดับที่ 25 ของประเทศ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 485 กิโลเมตร
จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพื้นที่เพื่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น 9 อ้าเภอ 67 ต้าบล
(รวมเทศบาลเมืองฯและเทศบาลศรีพนมมาศ) 613 หมู่บ้าน โดยมีอ้าเภอดังนี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ลับแล
อ.พิชัย อ.ตรอน อ.ท่าปลา อ.น้้าปาด อ.ฟากท่า อ.บ้านโคก และ อ.ทองแสนขัน มีการแบ่งเขตการบริหาร
ราชการ 3 ระดับ คือ
1. ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จ้านวน 34 หน่วยงาน
2. ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีส้านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จ้านวน 60 หน่วยงาน
3. ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 80 แห่ง ประกอบด้วย
3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน 1 แห่ง
3.2 เทศบาลเมือง จ้านวน 1 แห่ง
3.3 เทศบาลต้าบล จ้านวน 25 แห่ง
3.4 องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 53 แห่ง
ที่มา: ส้านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฯ และที่ท้าการปกครองจังหวัดฯ
ข้อมูล เดือน กันยายน 2556
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การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
ตารางที่ ๑-๖ การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
พื้นที่
อาเภอ
ตาบล หมู่บ้าน
ตร.กม.
เมืองอุตรดิตถ์
756.48
17
158
(รวม ทม./ทต.)
ตรอน
314.50
5
47
ท่าปลา
1,681.45
8
85
น้้าปาด
1,448.71
6
49
ฟากท่า
632.67
4
31
บ้านโคก
1,055.91
4
31
พิชัย
736.68
11
98
ลับแล
448.77
8
65
ทองแสนขัน
754.44
4
49
รวม
7,838.61
67
613

เทศบาลเมือง/
ตาบล
11
2
3
1
1
1
2
4
1
26

อบต.

ห่างจาก
จังหวัด

7
5
7
6
4
3
11
6
4
53

25 กม.
40 กม.
72 กม.
115 กม.
160 กม.
50 กม.
8 กม.
42 กม.

ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2556
๔) ลักษณะภูมิประเทศ
แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
ที่ราบลุ่มแม่น้าน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้าน่าน และล้าน้้าสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้า
น่านสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขต อ.ตรอน อ.พิชัย และบางส่วนของ อ.เมืองอุตรดิตถ์
อ.ลับแล และ อ.ทองแสนขัน (ประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด)
ที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าทางด้าน
เหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน แม่น้า
ปาด คลองแม่พร่องห้วยน้้าไคร้ และล้าธารสายต่างๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาอยู่ในเขต อ.เมืองอุตรดิตถ์
อ.ลับแล อ.น้้าปาด อ.ฟากท่า อ.ท่าปลา และ อ.บ้านโคก (ประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด)
เขตภูเขาและที่สูง อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขต
อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ลับแล อ.น้้าปาด อ.ฟากท่า อ.ท่าปลา และ อ.บ้านโคก (ประมาณ 60% ของพื้นที่
ทั้งหมด)
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รูปที่ ๑-๓ การแบ่งพื้นที่การปกครองของจังหวัดอุตรดิตถ์
(20)

๕) ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิ อากาศของจั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ เป็ นภู มิ อากาศเขตฝนเมื องร้ อน (Tropical savannah
climate: AW) ซึ่งจะเป็นช่วงฝนกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันชัดเจน ฝนที่ตกในบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนจะเริ่มตกในเดือนพฤษภาคม และจะชุกขึ้นในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน
แบ่งฤดูกาลออกเป็น ๓ ฤดู ดังนี้ (ที่มา: www.uttaradit.go.th)
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
1.๒.๒ ข้อมูลประชากร
จ้านวนประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ จากข้อมูลล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. 2557 ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประชากรทั้งสิ้น 460,400 คน เป็นเพศชาย 226,251
คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑ ของประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์) และเป็นเพศหญิง 234,149 คน (คิดเป็นร้อย
ละ ๕๐.๙ ของประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์)
ตารางที่ ๑-๗ ประชากร จ้าแนกตามเพศ และเขตการปกครอง จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2553 – 2557
2553
2554
2555
2556
2557
เพศ และ เขตการปกครอง
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
รวม
462,618 461,040 461,294 460,995 460,400
ชาย
228,185 227,307 227,281 226,897 226,251
หญิง
234,433 233,733 234,013 234,098 234,149
ในเขตเทศบาล
157,718 157,048 157,265 156,832 156,495
ชาย
76,578 76,328 76,412 75,998 75,683
หญิง
81,140 80,720 80,853 80,834 80,812
นอกเขตเทศบาล
304,900 303,992 304,029 304,163 303,905
ชาย
151,607 150,979 150,869 150,899 150,568
หญิง
153,293 153,013 153,160 153,264 153,337
ที่มา:กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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1.๒.๓ สภาพทางเศรษฐกิจ
ตารางที่ ๑-๘ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปี จ้าแนกตามสาขาการผลิต จ.อุตรดิตถ์
(หน่วย: ล้านบาท)
2554 2555 2556p
สาขาการผลิต
9,402 13,126 14,257
ภาคเกษตร
9,193 12,905 13,992
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
209
221
265
การประมง
21,289 23,470 24,176
ภาคนอกเกษตร
309
332
340
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
5,553 5,866 5,529
อุตสาหกรรม
706
767
830
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
1,300 1,715 1,687
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 3,011 3,753 3,976
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
37
46
103
โรงแรมและภัตตาคาร
699
738
732
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
1,520 1,775 2,078
ตัวกลางทางการเงิน
1,381 1,481 1,899
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ 2,588 2,605 2,463
ประกัน สังคมภาคบังคับ
3,138 3,199 3,208
การศึกษา
704
783
825
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
271
308
325
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
75
102
180
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
30,691 36,596 38,433
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
70,084 83,645 87,966
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)
438
438
437
ประชากร (1,000 คน)
หมายเหตุ: p = ตัวเลขเบื้องต้น
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี
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1.๒.๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีชนิดป่าไม้ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณซึ่งเป็น ป่าผลัดใบ พบที่ระดับ
ความสูง 500–600 เมตร และป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นป่าโปร่ง ท้าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลปริมาณน้้าฝนอยู่ใน
ระดั บ ที่ เ หมาะสมต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ป่ า ดงดิ บ ประเภทดิ บ แล้ ง และป่ า แดง ซึ่ ง มี ไ ม้ มี ค่ า ทาง
เศรษฐกิจที่พบมาก คือ ไม้สัก และไม้เบญจพรรณ พื้นที่ป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เดิมมีปกคลุมอยู่ใน ทุกอ้าเภอ
แต่พื้นที่ป่าไม่ที่พบมาก คือ ในพื้นที่ อ.น้้าปาด อ.ฟากท่า อ.บ้านโคก อ.ท่าปลา อ.ลับแล อ้าเภอเมือง และ
อ.ทองแสนขัน ส่วนในเขต อ.ตรอน และ อ.พิชัย มีพื้นที่ป่าอยู่ส่วนหนึ่ง
๒) ทรัพยากรดิน
ศักยภาพของดินสามารถแบ่งเป็นบริเวณต่างๆ ได้ดังนี้
- บริเวณที่เหมาะสมในการท้านา แบ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสมมาก ได้แก่ บริเวณ อ.ตรอน และ
บางส่วนของ อ.พิชัย ส่วนบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของ อ.ลับแล
- บริเวณที่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ได้แก่ บริเวณ อ.พิชัย และบางส่วนของ อ.เมือง
- บริเวณที่ไม่เหมาะส้าหรับปลูกพืชไร่ทั่วไป แต่เหมาะส้าหรับเป็นพื้นที่ส้าหรับเป็นทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์หรือปลูกป่า ได้แก่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของ อ.บ้านโคก อ.ฟากท่า อ.น้้าปาด และบางส่วนของ อ.เมือง
อุตรดิตถ์ และ อ.ลับแล เป็นพื้นที่น้า ได้แก่ อ.ฟากท่า
๓) ทรัพยากรน้า
แหล่งน้้า ทรัพยากรน้้าของจังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
- แหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้้าผิวดินที่ส้าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ แม่น้าน่าน น้้าปาด และ
ล้าน้้าสาขาของแม่น้าทั้งสอง ซึ่งไหลจากทางเหนือลงสู่ทางใต้ แม่น้าน่านเป็นแหล่งน้้าผิวดินที่ส้าคัญที่สุด
ต่อการเกษตรและการบริโภค มีปริมาณน้้าไหลสม่้าเสมอตลอดปี เพราะมีเขื่อนสิริกิติ์ควบคุมการปล่อยน้้า
ในแม่น้ าน่ านไหลผ่ าน อ.ท่าปลา อ.ฟากท่า และ อ.น้้าปาด แต่ในฤดูแล้ งปริมาณน้้าจะลดลง ส่ ว นใน
ล้าคลองอื่นๆ จะมีน้าในฤดูฝน เนื่องจากป่าไม้ล้าธารถูกท้าลายดังกล่าว บึงและหนองน้้าธรรมชาติขนาด
ใหญ่มีเนื้อที่เกินกว่า 10 ไร่ มีประมาณ 10 แห่ง สามารถใช้ประโยชน์ทั้งการอุปโภค บริโภคและการ
ประมง ได้แก่ บึ่งกะโล่ บึงมาย บึงหล่ม บึงช่อ บึงเบิก บึงยาว บึงพาด บึงกระดาน และหนองพระแล
- น้าชลประทาน แหล่งน้้าชลประทานที่ส้าคัญ คือ เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งก่อสร้างขึ้นตาม
โครงการพัฒนาลุ่มน้้าน่าน โดยสร้างปิดกั้นแม่น้าน่านที่บริเวณต้าบลผาเลือด อ.ท่าปลา เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย และเป็นเขื่อนอเนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการผลิ ตกระแสไฟฟ้า และการ
ชลประทาน เขื่อนสิริกิติ์ มีเนื้อที่ประมาณ 284.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 178,000 ไร่ เก็บน้้าได้
สูงสุ ด 10,500 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2515 นอกจากนี้ยังมีแหล่ งชลประทานใน
โครงการอื่นๆ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ขนาดเล็ก และโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า
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1.3 จังหวัดพิษณุโลก
1.๓.๑ สภาพทางกายภาพ
๑) ตาแหน่ง
จังหวัดพิษณุโ ลกเป็ น จังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างละติจูดที่ ๑๖
องศา ๒๑ ลิปดา ๒๓ ฟิลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ ๑๗ องศา ๔๔ ลิปดา ๓๑ ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูดที่ ๙๙
องศา ๕๒ ลิปดา ๒๗ ฟิลิปดาตะวันออก ถึงลองติจูดที่ ๑๐๑ องศา ๔๔ ลิปดา ๓๔ ฟิลิปดาตะวันออก
(ที่มา : www.phitsanulok.go.th )
๒) ขอบเขตของจังหวัด
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

อ้าเภอน้้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ้าเภอเมือง และอ้าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และอ้าเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
อ้าเภอศรีส้าโรง จังหวัดสุโขทัย และอ้าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก้าแพงเพชร

๓) พื้นที่จังหวัด
จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความส้าคัญทางด้านประวัติศาสตร์มานาน หลายชั่ว
อายุคน เมืองเดิมของพิษณุโลกเป็นเมืองเก่าสมัยขอม จนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จังหวัดพิษณุโลกอยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ ๓๗๗ กิโลเมตร และโดยทางรถไฟประมาณ ๓๘๙
กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๑๐, ๘๑๕.๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖,๗๕๙,๙๐๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๗ ของ
พื้นที่ภาคเหนือ และร้อยละ ๒.๑ ของพื้นที่ทั้งประเทศ ขนาดพื้นที่ของแต่ละอ้าเภอในจังหวัดพิษณุโลก มี
ดังนี้คือ (ที่มา: www.phitsanulok.go.th )
๑) อ้าเภอเมือง
มีพื้นที่
๗๕๘.๘๐
ตารางกิโลเมตร
๒) อ้าเภอนครไทย
มีพื้นที่
๒,๒๒๐.๓๘ ตารางกิโลเมตร
๓) อ้าเภอชาติตระการ
มีพื้นที่
๑,๕๘๖.๐๐ ตารางกิโลเมตร
๔) อ้าเภอบางระก้า
มีพื้นที่
๙๙๒.๐๐
ตารางกิโลเมตร
๕) อ้าเภอบางกระทุ่ม
มีพื้นที่
๔๔๗.๓๓
ตารางกิโลเมตร
๖) อ้าเภอพรหมพิราม
มีพื้นที่
๘๔๑.๙๓
ตารางกิโลเมตร
๗) อ้าเภอวัดโบสถ์
มีพื้นที่
๑,๓๔๐.๙๒ ตารางกิโลเมตร
๘) อ้าเภอวังทอง
มีพื้นที่
๑,๖๗๘.๙๒ ตารางกิโลเมตร
๙) อ้าเภอเนินมะปราง
มีพื้นที่
๑,๐๒๙.๕๕ ตารางกิโลเมตร
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รูปที ๑-๔ แผนที่การแบ่งพื้นที่การปกครองของจังหวัดพิษณุโลก
(25)

๔) ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง มียุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ในด้านที่ตั้ง ซึ่ง
มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว เนื่องจากมีส่วนที่เชื่อมต่อกับภาคกลางกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ เป็นจังหวัดที่มีลักษณะเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอินโดจีน โดยมีภูมิประเทศติดต่อกับ
เทือกเขาที่พาดจากภาคเหนือ เป็นที่กั้นแบ่งเขตกับแขวงไชยบุรี ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลก ตัวเมืองพิษณุโลกตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้าน่าน ทางตอนเหนือและ
ตอนกลางเป็นเขตที่ราบสูงและมีขอบเขตภูเขาสูง ด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ในท้องที่
อ.วังทอง อ.วัดโบสถ์ อ.ชาติตระการ และ อ.เนินมะปราง ทั้งนี้เขตที่ราบหุบเขานครไทย และที่ราบหุบเขา
ชาติตระการด้วย โดยที่หุบเขานครไทยเป็นที่ราบดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ที่มีลักษณะเป็นแบบคุ้งกระทะ ส่วน
ที่ราบหุบเขาชาติตระการ มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว เป็นที่ราบดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกัน พื้นที่
ตอนกลางทางใต้เป็นที่ราบ และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้าน่านและแม่น้ายม เป็นย่าน
การเกษตรที่ส้าคัญที่สุดของจังหวัด ซึ่งอยู่ในท้องที่ อ.บางระก้า อ.เมืองพิษณุโลก อ.พรหมพิราม และบางส่วน
ของ อ.วังทอง และ อ.เนินมะปราง ภูเขาสูงในเขตจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่
เขาช่องลม เขาอุโมงค์ เขาคันโซ้ง เขาสมอแครง และเขาฟ้า ด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาต่อเนื่องจากตอนใต้ของ
จ.อุตรดิตถ์ ต่อเนื่องมาทางใต้ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ในพื้นที่ตั้งแต่ อ.ชาติตระการ และ อ.นครไทย อ.วังทอง
และ อ.เนินมะปราง ลักษณะแบ่งแนวเขต จ.พิษณุโลกกับ จ.เลย และ จ.เพชรบูรณ์
๕) ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดพิษณุโลกมีลมมรสุมพัดผ่านจากมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย แบ่ง
ฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งแต่ละช่วงฤดูแบ่งได้ดังนี้
1) ฤดูร้อน อยู่ระหว่างช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายน
2) ฤดูฝน อยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม โดยจะมีฝนชุกในช่วงเดือนสิงหาคม
ถึงกันยายน
3) ฤดูหนาว อยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์
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1.๓.๒ ข้อมูลประชากร
จ้านวนประชากรจังหวัดพิษณุโลก จากข้อมูลล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. 2557 ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พบว่า จังหวัดพิษณุโลก มีประชากรทั้งสิ้น 858,988 คน เป็นเพศชาย 421,572 คน
(คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๘ ของประชากรจังหวัดพิษณุโลก) และเป็นเพศหญิง 437,416 คน (คิดเป็นร้อยละ
๕๐.๙๓ ของประชากรจังหวัดพิษณุโลก)
ตารางที่ ๑-๙ ประชากรจากการทะเบียน จ้าแนกตามเพศ และเขตการปกครอง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2553 – 2557
เพศ และ เขตการปกครอง
2553
2554
2555
2556
2557
รวม
849,692 851,357 854,372 856,376 858,988
ชาย
417,293 418,328 419,826 420,718 421,572
หญิง
432,399 433,029 434,546 435,658 437,416
ในเขตเทศบาล
179,922 178,044 176,764 175,695 174,935
ชาย
85,262 84,579 84,240 83,817 83,416
หญิง
94,660 93,465 92,524 91,878 91,519
นอกเขตเทศบาล
669,770 673,313 677,608 680,681 684,053
ชาย
332,031 333,749 335,586 336,901 338,156
หญิง
337,739 339,564 342,022 343,780 345,897
ที่มา:กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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1.๓.๓ สภาพทางเศรษฐกิจ
ตารางที่ ๑-๑๐ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปี จ้าแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2554 – 2556
(หน่วย: ล้านบาท)
2554

สาขาการผลิต

2555

2556p

20,299 34,224 36,534
ภาคเกษตร
20,087 34,000 36,265
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
212
224
269
การประมง
46,422 53,354 55,888
ภาคนอกเกษตร
91
115
126
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
6,430 5,465
5,825
อุตสาหกรรม
1,025 1,203
1,354
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
3,562 4,451
3,982
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์
7,727 10,564 11,287
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
589
745
813
โรงแรมและภัตตาคาร
1,539 1,633
1,684
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
4,072 5,011
5,862
ตัวกลางทางการเงิน
2,972 3,819
4,334
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
8,131 8,628
8,634
ประกัน สังคมภาคบังคับ
7,009 8,134
8,170
การศึกษา
2,526 2,697
2,760
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
659
733
767
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
89
158
291
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
66,721 87,578 92,422
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
73,290 96,445 102,060
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)
910
908
906
ประชากร (1,000 คน)
หมายเหตุ: p = ตัวเลขเบื้องต้น
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี
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1.๓.๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดพิษณุโลก มีป่าไม้ในเขตภูเขาสูง ซึ่งเป็นป่าดงดิบ ป่าไม้ผลัดใบ และป่าสนเขา ใน
ปี พ.ศ. 2551 มีพื้นที่ป่าไม้ 3,975.37 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 36.76 ของพื้นที่ทั้งหมด
ของจังหวัด ทรัพยากรป่าไม้ของ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจ้านวน 13 ป่า
รวมพื้นที่ 5,130.05 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง
วนอุทยานแห่งชาติ/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/สวนรุกชาติ 7 แห่ง ดังนี้
ป่าสงวนแห่งชาติ 13 แห่ง ได้แก่
1. ป่าน้้าภาคฝั่งขวา พื้นที่ 480.6908 ตารางกิโลเมตร
2. ป่าสองฝั่งล้าน้้าแควน้อย พื้นที่ 525.2684 ตารางกิโลเมตร
3. ป่าแม่น้าเข็ก พื้นที่ 30.0945 ตารางกิโลเมตร
4. ป่าโป่งแค พื้นที่ 48.3864 ตารางกิโลเมตร
5. ป่าน้้าภาคน้อย พื้นที่ 83.1038 ตารางกิโลเมตร
6. ป่าลุ่มน้้าวังทองฝั่งขวา พื้นที่ 409.0541 ตารางกิโลเมตร
7. ป่าแดงและป่าชาติตระการ พื้นที่ 457.1298 ตารางกิโลเมตร
8. ป่าน้้าภาคและป่าล้าแควน้อยฝั่งซ้าย พื้นที่ 392.3355 ตารางกิโลเมตร
9. ป่าเนินเพิ่ม พื้นที่ 767.6894 ตารางกิโลเมตร
10. ป่าลุ่มน้้าวังทองฝั่งซ้าย พื้นที่ 838.7304 ตารางกิโลเมตร
11. ป่าเขากระยาง พื้นที่ 567.1122 ตารางกิโลเมตร
12. ป่าสวนเมี่ยง พื้นที่ 251.9372 ตารางกิโลเมตร
13. ป่าดงตีนตก พื้นที่ 278.5144 ตารางกิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติ มีทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่
1. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อ้าเภอเนินมะปราง อ้าเภอนครไทย
2. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ้าเภอนครไทย อ้าเภอชาติตระการ
3. อุทยานแห่งชาติน้าตกชาติตระการ อ้าเภอชาติตระการ
4. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อ้าเภอชาติตระการ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง ได้แก่
1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง - ภูทอง อ้าเภอชาติตระการ
วนอุทยานแห่งชาติ/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/สวนรุกชาติ มีทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่
1. วนอุทยานภูแดงร้อย อ้าเภอวังทอง
2. อุทยานเขาพนมทอง อ้าเภอวังทอง
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3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้้าผาท่าพล อ้าเภอเนินมะปราง
4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองน้้าขาว อ้าเภอบางระก้า
5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ อ้าเภอวัดโบสถ์ อ้าเภอวังทอง
6. สวนรุกขชาติสกุโณทยาน อ้าเภอวังทอง
เป็นพื้นที่ที่กันออก เพื่อใช้ในราชการทหาร 57.2027 ตารางกิโลเมตร
๒) ทรัพยากรดิน
ลักษณะดินทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก จ้าแนกได้ดังนี้
(1) ดินตะกอนเกิดจากอิทธิพลของน้้าพัดตะกอนมาทับถม ปรากฏอยู่บริเวณสองฝั่ง
แม่น้าน่านและแม่น้ายมเขต อ.พรหมพิราม อ.เมืองพิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม และ อ.บางระก้า
(2) ดินร่วนกึ่งดินทราย ปรากฏอยู่บริเวณตอนเหนือของ อ.พรหมพิราม และทางทิศ
ตะวันออก ของ อ.เมือง และ อ.บางกระทุ่ม
(3) ดินมีลูกรังปนปรากฏทางทิศตะวันออกของ อ.พรหมพิราม ทางทิศตะวันตกและ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.บางกระทุ่ม
4) ดินร่วนและดินทราย ที่มีการระบายน้้าดี ปรากฏอยู่ใน อ.พรหมพิราม อ.วังทอง
อ.เมืองพิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม และ อ.เนินมะปราง
(5) ดินเหนียวและดินร่วนที่มีการระบายน้้าดี เนื้อดินบนหยาบ และมีเนื้อดินละเอียด
หรือหยาบปานกลางอยู่ ในชั้นดินล่าง ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ภายในเขตที่ ราบของหุบเขาทรัพย์ไพรวัลย์
อ.วังทอง อ.ชาติตระการ อ.นครไทย และตอนเหนือของ อ.วัดโบสถ์
(6) ดินที่มีหินปูนและเป็นดินตื้น พบกระจายอยู่ในเขต อ.ชาติตระการ อ.นครไทย
และ อ.วังทอง
(7) ดินที่เกิดตามที่สูงชันเป็นดินตื้นที่มีหินปนอยู่มาก พบกระจายอยู่ทั่วไปตามเขต
ภูเขาสูงและที่ราบสูงในเขต อ.ชาติตระการ อ.นครไทย อ.วัดโบสถ์ อ.วังทอง และ อ.เนินมะปราง โดยเป็น
ดินที่มีป่าไม้ปกคลุม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของดินมาก กลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง และกลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า
(1) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก อยู่ตามอ้าเภอต่างๆ ดังนี้
อำเภอเมืองพิษณุโลก ต.จอมทอง ต.ท่าทอง ต.ท่าโพธิ์ ต.บึงพระ ต.บ้านกร่าง
ต.บ้านคลอง ต.บ้านป่า ต.ปากโทก ต.พลายชุมพล ต.มะขามสูง ต.น้้าคู ต.วัดพริก ต.สมอแข ต.หัวรอ
ต.อรัญญิก ต.ในเมืองพิษณุโลก ต.ไผ่ขอดอน และบางส่วนของ ต.ดอนทอง
อำเภอวังทอง ต.ดินทอง ต.วังทอง ต.วังพิกุล ต.หนองพระ ต.แม่ระกา และ
บางส่วนของ ต.ชัยนาม ต.ท่าหมื่นราม ต.พันชาลี ต.วังนกแอ่น
อำเภอบำงระกำ ต.ชุมแสงสงคราม ต.บางระก้า ต.บึงกอก ต.บ่อทอง ต.ปลักแรด
ต.พันเสา และ ต.วังอิทก
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อำเภอบำงกระทุ่ม ต.ท่าตาล ต.นครป่าหมาก ต.บางกระทุ่ม ต.เนินกุ่ม ต.ไผ่ล้อม
อำเภอพรหมพิรำม ต.ทับยายเชียง ต.ท่าช้าง ต.พรหมพิราม ต.มะตูม ต.มะต้อง
ต.วงฆ้อง ต.วังวน ต.ศรีภิรมย์ ต.หนองแขม และมีบางส่วนของ ต.ตลุกเทียม
อำเภอวัดโบสถ์ ต.ท่างาม ต.ท้อแท้ ต.วัดโบสถ์ บางส่วนของ ต.บ้านยาง และ
ต.หินลาด
(2) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง อยู่ตามอ้าเภอต่างๆ ดังนี้
อำเภอเมืองพิษณุโลก มีอยู่ในบางบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เกือบราบ
ของ ต.จอมทอง ต.ท่าทอง ต.ท่าโพธิ์ ต.บึงพระ ต.บ้านคลอง ต.ปากโทก ต.พลายชุมพล ต.มะขามสู ง
ต.วังน้้าคู้ ต.วัดพริก ต.หัวรอ ต.อรัญญิกและ ต.ในเมือง
อำเภอบำงระกำ ในบริ เวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เกือบราบ ของ ต.บึงกอก
ต.ชุมแสงสงคราม ต.นครพัฒนา ต.บ่อทอง ต.ปลักแรด ต.พันเสา ต.หนองกุลา
อำเภอบำงกระทุ่ม ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศ ที่เกือบราบ ของ ต.เนินกุ่ม
ต.บางกระทุ่ม
อำเภอพรหมพิรำม ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศ ที่เกือบราบ ของ ต.มะตูม
ต. ตลุกเทียม ต.ท่าช้าง ต.วังวน และ ต.ศรีภิรมย์
(3) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า อยู่ตามอ้าเภอต่างๆ ดังนี้
อำเภอเมืองพิษณุโลก ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศ ที่เป็นพื้นที่ลาดชัน
เล็กน้อย ของ ต.ดอนทอง ต.ป่าบ้าน และ ต.สมอแข
อำเภอวังทอง ในบริเวณที่มีลั กษณะภูมิประเทศ ที่เป็นพื้นที่ลาดชันเล็กน้อย
ของ ต.ชัยนาม ต.ท่าหมื่นราม ต.บ้านกลาง ต.พันชาลี ต.วังนกแอ่น ต.แก่งโสภา และบางส่วนของ ต.วังทอง
อ ำเภอบำงกระทุ่ ม ในบริ เ วณที่ มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ล าดชั น
เล็กน้อย ของ ต.เนินกุ่ม
อ ำเภอพรหมพิ ร ำม ในบริ เ วณที่ มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ล าดชั น
เล็กน้อย ของ ต.ตลุกเทียม ต.ทับยายเชียง
อ ำเภอเนิ น มะปรำง ในบริ เ วณที่ มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ล าดชั น
เล็กน้อย ของ ต.ชมพู ต.บ้านมุง ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ต.วังยาง ต.วังโพรง
อำเภอนครไทย ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศ ที่เป็นพื้นที่ลาดชันเล็กน้อย
ของ ต.นครไทย ต.นาบัว ต.บ่อโพธิ์ ต.บ้านพร้าว ต.บ้านแยง
อำเภอชำติ ต ระกำร ในบริเ วณที่ มีลั ก ษณะภูมิป ระเทศ ที่เป็ นพื้น ที่ล าดชั น
เล็กน้อย ของ ต.ชาติตระการ ต.บ้านดง ต.ป่าแดง และ ต.สวนเมี่ยง
นอกจากนี้ พบว่า จะมี ดิน ตื้น ที่อ ยู่ บ ริเวณที่ ล าดชั นสู ง เช่น เนิน เขา หรือ เทื อกเขา
ทางด้านเหนือ และด้านตะวันออก (รายงาน การศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการเพื่อจัดท้าแผนปฏิบัติการ
และจัดความส้าคัญการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก, 2539)
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๓) ทรัพยากรน้า
แหล่งน้้าผิวดินของจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้้าหลักด้วยกัน คือ ลุ่มน้้ายม
และลุ่มน้้าน่าน โดยมีหนอง บึงและ คลองสายส้าคัญๆ มากมายที่เกิดกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ไหลรวมลงสู่
ลุ่มน้้าทั้งสอง โดยมีแหล่งน้้าที่ส้าคัญ คือ แม่น้ายม และแม่น้าน่าน มีแม่น้า ห้วย ล้าธาร คลอง 868 สาย
ซึ่งในจ้านวนนี้มีที่ใช้งานได้ในฤดูแล้ง 813 สาย มีหนอง บึง 415 แห่ง มีสภาพใช้งานได้ใน ฤดูแล้ง 17
แห่ง และอื่นๆ 60 แห่ง ที่มีสภาพ ใช้ในฤดูแล้ง 56 แห่ง แหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่
1) แม่น้าน่าน ต้นก้าเนิดจากที่สูงทางตอนเหนือของประเทศไทย จากทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาเพชรบูรณ์ ไหลมาบรรจบกันแม่น้าปิง ที่จังหวั ดนครสวรรค์ มีความยาวประมาณ 500
กิโลเมตร โดยไหลผ่าน จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ เข้าเขต จ.พิษณุโลก ที่ อ.พรหมพิราม มีเขื่อนนเรศวรยกระดับ
หรือกั้นเพื่อผันน้้าเข้าคลองชลประทาน ทั้งสองฝั่งน้้าน่านไหลผ่าน ต.พรหมพิราม ต.ตลุกเทียม ต.ศรีภิรมย์
ต.วงฆ้อง ต.หนองแขม ต.ท่าช้าง และ ต.มะตูม ตามล้าดับเหนือใต้ ผ่านเข้าเขต อ.เมืองพิษณุโลก ต่อไป
ทางใต้ ผ่าน ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม รวมความยาวที่ไหลผ่าน จ.พิษณุโลกประมาณ 127.5 กิโลเมตร
2) แม่น้ายม มีต้นก้าเนิดในภาคเหนือเทือกเขาฝีปันน้้า ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
อ.ปง จ.พะเยา ไหลผ่ า น จ.แพร่ เข้ าเขต จ.พิ ษ ณุ โ ลก ในที่ ร าบบ้ า นวั ง ทางช้ าง และไหลผ่ า นท้ อ งที่
อ.บางระก้า ไปออกพ้นเขตจังหวัดที่ อ.บางกระทุ่ม ช่วงน้้าแม่น้ายม ล้าคลองสาขาหลายแห่งที่มีปลาน้้าจืด
ชุกชุม เช่น คลองบางแก้ว คลองวังแร่ คลองกรุกกรัก คลองหนองขาม เป็ นต้น มาบรรจบกับแม่น้าน่านที่
ต.เกยชัย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ มีความยาวทั้งหมดประมาณ 500 กิโลเมตร
3) แม่น้าแควน้อย ต้นก้าเนิดจากภูเขาสูง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ จ.พิษณุโลก
บริ เ วณภู เ ขาไก่ น้ อ ย ภู ขั ด ผ่ า นหุ บ เขา และท้ อ งทุ่ ง บริ เ วณ อ.ชาติ ต ระการ อ.วั ด โบสถ์ ไหลเข้ า เขต
ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก รวมยาวประมาณ 185 กิโลเมตร
4) แม่น้าวังทอง มีต้นน้้าอยู่ที่ภูเขาพลูป่าหิน ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ จ.พิษณุโลก
ระยะต้นน้้าเรียกว่าแม่น้าเข็ก ไหลผ่านป่าเขาท้าให้เกิดคลอง หนอง บึง หลายแห่งจนไปบรรจบกับแม่น้า
น่านที่บ้านท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร มีความยาว ประมาณ 135 กิโลเมตร
5) แม่น้าเหือง มีต้นก้าเนิดในกลุ่มภู เขาสูงในบริเวณปากนกแก้ว จ.พิษณุโลก คือ ภูไก่ห้อย ภูกวาง ในเขต อ.ชาติตระการ แม่น้าเหือง ซึ่งจะไหลบรรจบกับแม่น้าโขงนอกเขตแดนไทย
6) คลองบางแก้ว ไหลแยกจากแม่น้ายม ต.ชุมแสงสงคราม และไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ายม ที่ ต.บางระก้า
7) คลองโปร่งนก ต้นก้าเนิดมาจากคลองไอ้ม่อม จาก ต.พรหมพิราม และจาก ล้าคลอง
ต่างๆ จาก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ และคลองสาขาต่างๆ ในพื้นที่ อ.พรหมพิรามไหลเข้าเขต ต.หอกลอง ไหล
ลงสู่แม่น้าแควน้อยเป็นล้าน้้าที่ใช้ในเกษตรได้มาก มีประตูน้าของกรมชลประทานส้าหรับทดน้้าระบบน้้า
และป้องกันน้้าท่วมที่ปากคลองโปร่งนกตรงที่ไหลบรรจบกับแม่น้าแควน้อยและมีพนัง กั้น น้้าหลากจาก
แม่น้าแควน้อยไหลเข้าไปท่วมพื้นที่นาในเขตบริเวณทุ่งสาน จึงท้าให้การท้านาในทุ่งสานได้ผลดีตลอดมา
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8) คลองห้ว ยผึ้ง มีต้นน้้า จากเทือกเขาทิศตะวันออกของ อ.เนินมะปราง ไหลผ่าน
ต.บ้านมุง ต.เนินมะปราง ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บรรจบคลองสากเหล็ก ที่บ้านท่าเยี่ยม ต.สากเหล็ก
อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
9) คลองไทรย้อย มีต้นน้้าจากเทือกเขาทางทิศตะวันออกของ อ.เนินมะปราง ไหลผ่าน
ต.วังยาง ต.วังโพรง ต.ไทรย้อย บรรจบคลองวังพลับ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
10) คลองบ้านมุง มีต้นน้้าจากเทือกเขาทางทิศตะวันออกของ อ.เนินมะปราง ไหล
ผ่า น ต.บ้า นมุง ต.เนิน มะปราง ต.บ้า นน้อ ยซุ้ม ขี้เ หล็ก เชื่อ มคลองพัน ชนะ ไหลลงคลองสากเหล็ก
บริเวณที่ราบลุ่ม ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
11) คลองชมพู มีต้นก้าเนิดของน้้าจากเทือกเขาทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของ อ.เนินมะปราง ไหลผ่าน บ้านชมพู บ้านช้ารัง บ้านปลวกง่าม บ้านน้้าปาด ต.ชมพู อ.เนินมะปราง ผ่าน
บ้านเนินสะอาด บ้านหนองปลาไหล ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง
12) คลองวังยาง มีต้นน้้าจากเทือกเขาทิศตะวันออกของ อ.เนินมะปราง ไหลผ่านบ้าน
คลองตะเคียน บ้านไทรดง บ้านวังยางบรรจบคลองไทรย้อยที่บ้านวังโพรง ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง
13) คลองห้วยไร่ มีต้นน้้าจากเทือกเขาทิศตะวันออกเฉีย งเหนือ ของอ.เนินมะปราง
ไหลผ่านบ้านมุงมาเชื่อมกับคลองบ้านมุงที่บ้านเนินกะบาก ต.เนินมะปราง
แหล่งน้้าใต้ดินของจังหวัดพิษณุโลก ได้มาจากแหล่งน้้าในบริเวณที่มีหินเนื้อภูพานและ
หินเนื้อละเอียด ซึ่งพบว่าได้ ทั่วไปในพื้นที่ของจังหวัด โดยแหล่งน้้าใต้ดินที่สมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด อยู่ใน
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าน่านและที่ราบลุ่มแม่น้ายม บริเวณที่เป็น หินเนื้อพรุ น บริเวณนี้เป็นที่ราบที่เกิดจาก
ตะกอนล้าน้้าและตะกอนเชิงเขา สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
1) บริเวณน้้าใต้ดินที่อยู่ตามที่ลุ่มของแม่น้าน่าน และแม่น้ายม บริเวณนี้เป็นแหล่งที่มี
น้้าใต้ ดินสมบู ร ณ์ที่สุ ดของ จังหวัดที่ ส ามารถน้าขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตรได้ โดยมีปริมาณน้้าที่ส ามารถ
น้ามาใช้ประโยชน์ได้ อยู่ระหว่าง 200 ถึง 500 แกลลอนต่อนาที
2) บริ เวณน้้ าใต้เดินที่มีอยู่ตามลานตะพักล้ าน้้า และเนินตะกอนรูปพัดทางฝั่ ง
ตะวันตกของจังหวัดมีปริมาณของน้้า ใต้ดินน้อยกว่า 200 แกลลอนต่อนาที
3) บริเวณน้้าใต้ดินอยู่ตามลานตะพักล้าน้้า ที่อยู่ถัดจากบริเวณที่ราบลุ่มน้้าน่านไปฝั่ง
ตะวันออก ซึ่งเป็นแถบ อ.วัดโบสถ์ และ อ.วังทอง บริเวณนี้จะมีปริมาณน้้าใต้ดินที่น้อยกว่า 50 แกลลอน
ต่อนาที
4) บริเวณน้้าใต้ดินที่อยู่ตามลานตะพักล้าน้้า ติดกับตะกอนเชิงเขา บริเวณน้้าจะมี
ปริมาณน้้าใต้ดินอยู่น้อยมากส่วน บริเวณที่เป็นหินเนื้อละเอียด บริเวณนี้จะอยู่ตามสภาพที่เป็นภูเขาทางฝั่ง
ตะวันออกของจังหวัด สามารถแบ่งได้เป็น 2 พวก คือ
ก. บริเวณน้้าใต้ดินที่พบอยู่ตามหินดินดาน และหินทรายในหินหน่วยภูกระดึง
และหินปูนในหน่วยผานกเค้า บริเวณนี้น้าใต้ดินที่ขุดพบจะมีอยู่ประมาณ 100 แกลลอนต่อนาที
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ข. บริเวณน้้าใต้ดินที่พบอยู่ตามหินทรายในหน่วยภูพานและหินหน่วยภูกระดึง
บริเวณนี้น้าใต้ดิน ที่ขุดอยู่ต่้ากว่า 20 แกลลอนต่อนาที
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกอาจแบ่งได้ตามความเหมาะสมในการพัฒนาชลประทาน เป็น 3
บริเวณ ได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่ม แม่น้ายมและมีน้าน่านซึ่งเหมาะแก่การพัฒนาโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ บริเวณที่ราบสูงๆ ต่้าๆ และที่ราบระหว่างภูเขา และบริเวณ ภูเขาและเทือกเขา ซึ่งไม่เหมาะสมแก่
การพัฒนาชลประทาน ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้มีโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพิษณุโลก โดยจัดตั้งขึ้นมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนเป็นโครงการชลประทานพิษณุโลก มีหน้าที่ในการ
ด้าเนินการ 2 ส่วน คือ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเขื่อนนเรศวร และโครงการส่ง น้้าและบ้ารุงรักษา
พลายชุมพล นอกจากนี้ ยั งมีโ ครงการเขื่อนระบายน้้าวัดตายม โครงการเขื่อนระบายน้้าวังน้้าใส และ
โครงการชลประทานขนาดเล็กครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ให้บริการน้้าทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร โครงการชลประทานในจังหวัดพิษณุโลกแบ่งออกได้เป็นโครงการ 3 ระดับ ดังนี้
1)
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาเขื่อนนเรศวร ตั้งอยู่ใน อ.พรหมพิรามและโครงการส่งน้้าและบ้ารุ งรักษาพลายชุมพล ตั้งอยู่ใน
อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการทดน้้า ส่งน้้าและระบบน้้า มีพื้นที่ ที่ได้รับประโยชน์รวม 456 ตาราง
กิโลเมตร ในฤดูแล้ง 55.52 ตารางกิโลเมตร
2) โครงการชลประทานขนาดกลาง มีทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการประตู
ระบายน้้าวัดตายมและทางระบายน้้า วังน้้าใส ซึ่งเป็นโครงการเก็บกักน้้าในล้าคลองและทุ่งราบ มีพื้นที่
ชลประทานรวมกัน 116.8 ตารางกิโลเมตรในฤดูแล้ง 54.72 ตารางกิโลเมตร โดยโครงการเหล่านี้อยู่ใน
พื้นที่ อ.เมืองพิษณุโลก อ.บางระก้า และ อ.วังทอง
3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการขุดหนองน้้าและคลองธรรมชาติ
มีทั้งสิ้น 79 โครงการ พื้นที่ชลประทาน รวมกันทั้งสิ้น 154.16 ตารางกิโลเมตร ซึ่งโครงการเหล่านี้
ส่วนใหญ่จัดท้าเพื่อการเกษตรกรรมโดยการใช้ประโยชน์ และดูแลโดยองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.)
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการใช้น้าและการใช้น้าและการบ้ารุงรัก ษาแหล่งน้้า
ขนาดเล็ก
๔) ทรัพยากรแร่
แร่ธาตุของจังหวัดพิษณุโลก มีการค้นพบแร่แดลไซต์ และไนโรไทต์ แต่ปริมาณไม่มากหรือ
เพียงพอส้าหรับการลงทุน ในปี 2541 มีเหมืองแร่ที่มีสัมปทานและเปิดท้าการแล้ว 6 แห่ง คนงาน 69
คน และมีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ และค่าธรรมเนียมแร่ รวมเป็นเงิน 2,208,830.25 บาท
นอกจากนั้นในเขต อ.บางระก้ามีการขุดทรายเพื่อน้าไปใช้ท้าการก่อสร้าง เช่น ถนน การ
ก่อสร้าง และสิ่งก่อสร้าง รวมไปถึงเขตสัมปทาน แร่น้ามัน ของบริษัทไทยเชลล์ประเทศไทย ได้สัมปทานแร่
น้้ามันในเขต อ.ลานกระบือ จ.ก้าแพงเพชร ซึ่งครอบคลุมเขต อ.บางระก้า จ.พิษณุโลก ด้วย
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1.๔ จังหวัดพิจิตร
1.๔.๑ สภาพทางกายภาพ
๑) ตาแหน่ง
จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา
45 ลิปดาตะวันออก และระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 50 ลิปดา กับ 16 องศาลิปดาเหนือ
๒) ขอบเขตของจังหวัด
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.บางกระทุ่ม อ.บางระก้า อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ทิศใต้
ติดต่อกับ อ.ชุมแสง อ.หนองบัว และ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ชนแดน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ และ
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.โพธิ์ไทรงาม กิ่ง อ.บึงสามัคคี อ.ลานกระบือ
จ.ก้าแพงเพชร และ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
๓) พื้นที่จังหวัด
จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ประมาณ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,883
ไร่ ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย จังหวัดพิจิตรอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 350 กิโลเมตร
จังหวัดพิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อ้าเภอ 86 ต้าบล 888 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
อ.เมืองพิจิตร อ.ตะพานหิน อ.บางมูลนาก อ.โพทะเล อ.ทับคล้อ อ.วังทรายพูน อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.สามง่าม
อ.วชิรบารมี อ.สากเหล็ก อ.ดงเจริญ และ อ.บึงนาราง การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน เทศบาล
เมืองบางมูลนาก เทศบาลต้าบล 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 73 แห่ง
๔) ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร มีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีแม่น้า 3 สายไหลผ่านตัว
จังหวัด คือ แม่น้าน่าน แม่น้ายม และแม่น้าพิจิตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าและเหตุที่เป็นจังหวัด
ขนาดเล็ก สภาพภูมิป ระเทศจึงไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสู ง
เนื่องจากตะกอนที่น้าพัดมาทับถมเหมาะแก่การท้านา และปลูกพืชหมุนเวียน พื้นที่ส่วนใหญ่บุกเบิกเพื่อใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร จึงมีพื้นที่ป่าเหลือน้อยมากจนแทบไม่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ และตอนกลาง
ของของจังหวัดมีแม่น้าไหลผ่านถึง 3 สายดังกล่าว จึงก่อให้เกิดน้้าท่วมเป็นประจ้า เนื่องจากน้้าเหนือไหล
หลาก ประกอบกับน้้าป่าซึ่งไหลมาจากทิวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ทางทิศตะวันออก
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รูปที่
รูปที่ ๑-๕ แผนที่การแบ่งพื้นที่การปกครองของจังหวัดพิจิตร
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๕) สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปอากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาวจาก
อิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดพิจิตรจึงแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธุ์
ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เดือนเมษายน
1.๔.๒ ข้อมูลประชากร
จ้านวนประชากรจังหวัดพิ จิตร จากข้อมูลล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. 2557 ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พบว่า จังหวัด พิจิตร มีประชากรทั้งสิ้น 547,543 คน เป็นเพศชาย 268,100 คน
(คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ของประชากรจังหวัดพิจิตร) และเป็นเพศหญิง 279,443 คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๑
ของประชากรจังหวัดพิจิตร)
ตารางที่ ๑-๑๑ ประชากรจากการทะเบียน จ้าแนกตามเพศ และเขตการปกครอง จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. 2553 – 2557
2553
2554
2555
2556
2557
เพศ และ เขตการปกครอง
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
รวม
552,690 549,688 549,395 548,855 547,543
ชาย
270,952 269,338 269,192 268,787 268,100
หญิง
281,738 280,350 280,203 280,068 279,443
ในเขตเทศบาล
142,560 141,047 140,590 140,128 139,535
ชาย
69,089 68,303 68,058 67,865 67,524
หญิง
73,471 72,744 72,532 72,263 72,011
นอกเขตเทศบาล
410,130 408,641 408,805 408,727 408,008
ชาย
201,863 201,035 201,134 200,922 200,576
หญิง
208,267 207,606 207,671 207,805 207,432
ที่มา:กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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1.๔.๓ สภาพทางเศรษฐกิจ
ตารางที่ ๑-๑๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปี จ้าแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. 2554 – 2556
(หน่วย: ล้านบาท)
2554
2555
2556p
สาขาการผลิต
14,016 26,930 31,839
ภาคเกษตร
13,515 26,401 31,203
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
502
530
636
การประมง
23,945 25,915 29,948
ภาคนอกเกษตร
1,230
900
2,309
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
4,650
3,257
4,038
อุตสาหกรรม
606
776
1,280
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
1,546
1,869
1,759
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์
4,639
7,331
8,310
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
67
61
66
โรงแรมและภัตตาคาร
518
544
541
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
2,019
2,339
2,586
ตัวกลางทางการเงิน
1,771
1,909
2,119
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
1,993
1,885
1,619
ประกัน สังคมภาคบังคับ
3,364
3,415
3,548
การศึกษา
1,030
1,114
1,156
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
354
407
435
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
157
108
182
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
37,961 52,845 61,787
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
69,408 87 ,800 113,450
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)
547
546
545
ประชากร (1,000 คน)
หมายเหตุ: p = ตัวเลขเบื้องต้น
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี
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1.๔.๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ทรัพยากรป่าไม้
จากข้อมูลสถิติป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ. 2554 จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ป่าไม้ 7,993.75 ไร่
หรือ 12.79 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.28 และตามเอกสารของกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศให้มีพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่รวมประมาณ 4,531.01 ตารางกิโลเมตร
1) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองดง ต.ท่าเสา อ.โพทะเล มีพื้นที่ประมาณ 885 ไร่ (ปัจจุบันได้
ด้าเนินการจัดตั้งเป็นวนอุทยานนครไชยบวร)
2) ป่าสงวนแห่งชาติเขาเจ็ดลูก-เขาตะพานนาค-เขาชะอม ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ มีพื้นที่
ประมาณ 1,150 ไร่
3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทราย-เขาพระ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ มีพื้นที่ประมาณ 1,875 ไร่
๒) ทรัพยากรดิน
จากการส้ารวจดินของกรมพัฒนาที่ดินพอสรุปลักษณะดินที่พบใน 4 ลักษณะ คือ
๑. ที่ราบลุ่มแม่น้า เกิดจากการทับถมของตะกอนจากล้าน้้าน่านและแม่น้ายม
๒. เนินตะกอนรูปพัด เกิดจากกระแสน้้าไหลลงมาจากเขาพัดเอาตะกอนต่าง ๆ มาด้วย
เมื่อไหลผ่านที่ราบความเร็วการไหลก็ลดลง จึงท้าให้มีการตกตะกอนในลักษณะรูปร่างคล้ายพัด พบมาก
ทางด้านตะวันออกของจังหวัด มีความสมบูรณ์ปานกลางถึงต่้าเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่และผลไม้
๓. พื้นที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน ซึ่งเป็นขบวนการปรับพื้นที่ของสภาพพื้นที่ ลูกคลื่นมี
ความลาดชัน 2- 8% เป็นดินที่เกิดจากหินเป็นแอนดีไวท์ หินควอทไซด์ และหินดาน ลักษณะดินมีการ
ระบายน้้าดี
๔. ภูเขา มีลักษณะเป็นภูเขาโดดของหินแอนดีไซท์ สภาพพื้นที่มีความลาดชัน 35%
พื้นที่ไม่เหมาะแก่การเกษตร
๓) ทรัพยากรน้า
จังหวัดพิจิตรมีแม่น้าส้าคัญ 3 สาย ได้แก่
แม่น้าน่าน มีต้นน้้าจากดอยภูแว ในทิว เขาหลวงพระบาง ซึ่งอยู่ในเขต อ.ปัว จ.น่าน
แม่ น้ า น่ า นไหลผ่ า นที่ ตั้ ง ตั ว จั ง หวั ด พิ จิ ต ร อ.ตะพานหิ น อ.บางมู ล นาก และลงสู่ แ ม่ น้ า เจ้ า พระยาที่
จังหวัดนครสวรรค์
แม่น้ายม มีต้นก้าเนิดอยู่ในขุนยวม ทิวเขาผีปันน้้า ซึ่งอยู่ในเขต อ.ปง จ.เชียงราย
แม่น้ายมไหลผ่านเข้า จ.พิจิตร ที่ อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง และ อ.โพทะเล โดยไหลไปบรรจบกับ
แม่น้าน่านที่บ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.พิจิตร
แม่น้าพิจิตร คือ ทางเดินเก่าของแม่น้าน่าน ต้นน้้าของแม่น้าพิจิตรนั้นไหลแยกจาก
แม่น้าน่านที่บ้านวังกระดี่ทอง ในท้องที่ อ.เมืองพิจิตร มีทิศทางการไหลของน้้าอยู่ในแนวเหนือ -ใต้ สภาพ
ล้าน้้าคดเคี้ยวบางแห่งตื้นเขิน เนื่องจากมีฝายกั้นน้้าไว้เป็นช่วงๆ เพื่อสูบน้้ามาท้าสวนผลไม้
(39)

บทที่ ๒
สถานการณ์น้าเสียและขยะมูลฝอย
2.1 จังหวัดน่าน
2.๑.๑ สถานการณ์น้าเสีย
จังหวัดน่าน มีระบบบ้าบัดน้าเสียรวมชุมชน จ้านวน ๑ แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน้าเสียของเทศบาล
เมืองน่าน ตังอยู่ ณ ชุมชนพวงพะยอม ถนนผากอง ต้าบลในเวียง อ้าเออเมือง จังหวัดน่าน มีขนาดพืนที่
111 ไร่ ครอบคลุมพืนที่ให้บริการจัดการน้าเสีย 5.4 ตารางกิโลเมตร ในพืนที่การปกครองรวม 7.6 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นการบริการเชิงพืนที่ร้อยละ 71 ของพืนที่เขตปกครอง ระบบบ้าบัดน้าเสียเป็นระบบบ่อ
ปรับเสถียร (Stabilization Pond) จ้านวน ๒ บ่อ ประกอบด้วย บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) และ
บ่อบ่ม (Maturation Pond) สามารถรองรับน้าเสียได้ประมาณวันละ 8,259 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมี
น้าเสียเข้าสู่ระบบวันละ 4,000-5,000 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความสามารถในการ
รองรับที่ออกแบบไว้
2.๑.๒ สถานการณ์ขยะมูลฝอย
จังหวัดน่าน มีจ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทังหมด 99 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอย
449.07 ตันต่อวัน มีจ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอย
จ้านวน 33 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอย จ้านวน 197.65 ตันต่อวัน ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไป
ก้าจัด 101.12 ตันต่อวัน มีการน้าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 55.35 ตันต่อวัน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอย จ้านวน 66 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอย จ้านวน
251.42 ตันต่อวัน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปก้าจัดไม่ถูกต้อง 182.15 ตันต่อวัน มีการน้าขยะ
มูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 69.27 ตันต่อวัน ทังนี ในเขตพืนที่ของจังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน้าขยะมูล ฝอยไปใช้ประโยชน์ 124.62 ตันต่อวัน และจากการส้ารวจมีปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสม 9,477.63 ตัน
ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึนทังหมดนี ส้านักงานสิ่งแวดล้อมอาคที่ 3 ได้ด้าเนินการ
ส้ารวจองค์ประกอบขยะมูลฝอยในพืนที่เทศบาลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้าง
สมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
ประจ้าปี พ.ศ. 2556 จ้านวน ๘ แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ขยะอินทรีย์/ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล/
ขายได้ ถุงพลาสติก ขยะอันตราย/ขยะติดเชือ และขยะทั่วไป ส้าหรับองค์ประกอบขยะมูลฝอยนัน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิลและถุงพลาสติก ขยะทั่วไปและขยะอันตราย/ขยะ
ติดเชือ ตามล้าดับ ทังนี ในแต่ละพืนที่จะมีองค์ประกอบขยะที่แตกต่างกันไปตามสอาพของชุมชนเป็นส้าคัญ
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ตารางที่ ๒-๑ องค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืนที่จังหวัดน่าน
เทศบาล
จังหวัดน่าน
เทศบาลเมืองน่าน
เทศบาลต้าบลทุ่งช้าง
เทศบาลต้าบลเชียงกลาง
เทศบาลต้าบลปัว
เทศบาลต้าบลท่าวังผา
เทศบาลต้าบลนาน้อย
เทศบาลต้าบลดู่ใต้
เทศบาลต้าบลเวียงสา

ปริมาณขยะ
(ตัน/วัน)

22.41
2.80
0.90
6.00
3.00
2.60
6.24
3.22

ขยะ
อินทรีย์

องค์ประกอบขยะมูลฝอย (ร้อยละ)
ขยะรี
ขยะ
ถุงพลาสติก
ไซเคิล
อันตราย

64.00
52.61
36.48
55.51
62.76
38.94
44.00
71.00

30.00
17.89
19.01
16.67
33.58
50.94
36.00
19.00

8.23
17.46
14.40
-

3.00
9.94
2.97
4.20
0.36
3.21
3.00
-

ขยะทั่วไป
3.00
11.33
24.28
9.23
3.30
6.91
17.00
24.00

ที่มา : ข้อมูลปี 2556 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

๒.2 จังหวัดอุตรดิตถ์
2.2.1 สถานการณ์น้าเสีย
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันไม่มีการรวบรวมน้าเสียเข้าระบบ เนื่องจากระบบบ้าบัดน้าเสีย 1 แห่ง
ในพืนที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จ้านวน 2 จุด ตังอยู่บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้าน่านหลังลานพระบรมรูป
รัชกาลที่ 5 และบริเวณสวนสาธารณะเกษมราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นระบบถังบ้าบัดแบบ
เกรอะ-กรองเติมอากาศ (Septic and Aeration Filter) เป็นถังบ้าบัดน้าเสียส้าเร็จรูปฝังอยู่ใต้ดินขนาด 80
ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับน้าเสียเต็มศักยอาพของระบบฯ ได้ ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน/จุด รวม
ทังสินประมาณ ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน หยุดเดินระบบเนื่องจากระบบช้ารุดจากอาวะอุทกอัยน้าท่วม ในปี
พ.ศ.๒๕๕๔ ส่งผลให้ระบบฯ ได้รับความเสียหายทังหมด ไม่สามารถใช้งานได้จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
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2.๒.๒ สถานการณ์ขยะมูลฝอย
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทังหมด 79 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอย
467.48 ตันต่อวัน มีจ้านวนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอย
จ้านวน 51 แห่ง มีปริ มาณขยะมูลฝอย จ้านวน 331.44 ตันต่อวัน ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไป
ก้าจัด 209.84 ตันต่อวัน มีการน้าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 93.71 ตันต่อวัน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอย จ้านวน 28 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยจ้านวน
136.04 ตันต่อวัน มีปริ มาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปก้าจัดไม่ถูกต้อง 119.07 ตันต่อวัน มีการน้าขยะ
มูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 16.97 ตันต่อวัน ทังนีในเขตพืนที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน้าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 110.68 ตันต่อวัน และจากการส้ารวจมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสม 23,218.00 ตัน
ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึนทังหมดนี ส้านักงานสิ่งแวดล้อมอาคที่ 3 ได้ด้าเนินการ
ส้ารวจ องค์ประกอบขยะมูลฝอยในพืนที่เทศบาลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้าง
สมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
ประจ้าปี พ.ศ. 2556 จ้านวน ๔ แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ขยะอินทรีย์/ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล/
ขายได้ ถุงพลาสติก ขยะอันตราย/ขยะติดเชือ และขยะทั่วไป ส้าหรับองค์ประกอบขยะมูลฝอยนัน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิลและถุงพลาสติก ขยะทั่วไปและขยะอันตราย/ขยะติด
เชือ ตามล้าดับ ทังนี ในแต่ละพืนที่จะมีองค์ประกอบขยะที่แตกต่างกันไปตามสอาพของชุมชนเป็นส้าคัญ
ตารางที่ ๒-๒ องค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
เทศบาล
จังหวัดอุตรดิตถ์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลต้าบลหัวดง
เทศบาลต้าบลผาจุก
เทศบาลต้าบลคุ้งตะเอา

ปริมาณขยะ
(ตัน/วัน)

31.54
2.00
3.21
9.03

ขยะ
อินทรีย์

องค์ประกอบขยะมูลฝอย (ร้อยละ)
ขยะรี
ขยะ
ถุงพลาสติก
ไซเคิล
อันตราย

67.01
46.55
51.72
45.88

8.29
19.83
20.69
22.35

8.70
17.24
13.79
18.82

3.00
1.72
0.10
0.59

ขยะทั่วไป
13.00
14.66
13.70
12.35

ที่มา : ข้อมูลปี 2556 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
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2.๓ จังหวัดพิษณุโลก
2.3.1 สถานการณ์น้าเสีย
จังหวัดพิษณุโลก มีระบบบ้าบัดน้าเสียรวมชุมชน จ้านวน 3 แห่ง (ตารางที่ 2-๓)
ตารางที่ 2-๓ ระบบบ้าบัดน้าเสียในจังหวัดพิษณุโลก
ความสามารถ
ประเภทของ
ที่ตัง
ในการบ้าบัด
ระบบบ้าบัดน้าเสีย
(ลบ.ม./วัน)
เทศบาลนครพิษณุโลก พืนที่สาธารณประโยชน์หนองอีเฒ่า 28,000 ระบบบ่อผึ่ง
หมู่ที่ 6 ต.วังพิกุล อ.วังทอง
(Stabilization Pond)
จ.พิษณุโลก
ปัจจุบันยังไม่สามารถ
ด้าเนินการเดินระบบฯ ได้
๒๔๐
เทศบาลต้าบลบางระก้า หมู่ที่ ๗ ถนนเทศบาลซอย ๙
เป็นแบบกลุ่มอาคาร
ต.บางระก้า อ.บางระก้า
ระบบถังบ้าบัดแบบ
จ.พิษณุโลก มีจ้านวน 2 จุด คือ
เกรอะ-กรองเติมอากาศ
1) บริเวณจุดรับน้าเสียบริเวณ
(Septic and Aeration
ชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ ชุมชน
Filter) โดยเป็นรูปแบบ
แสวงสุข
ถังส้าเร็จรูปชนิดเติม
๒) บริเวณจุดรับน้าเสียบริเวณ
อากาศ
ชุมชนศรีสุนทร
เทศบาลต้าบลวังทอง
บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 ต.วัง
80
เป็นแบบกลุ่มอาคาร
ทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ระบบถังบ้าบัดแบบ
เกรอะ-กรองเติมอากาศ
(Septic and Aeration
Filter) โดยเป็นรูปแบบถัง
ส้าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2.๓.๒ สถานการณ์ขยะมูลฝอย
จั งหวัดพิษ ณุโ ลก มีจ้ านวนองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นทังหมด 102 แห่ ง มี ปริมาณขยะ
มูลฝอย 867.41 ตัน ต่อวัน มีจ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งขยะ
มูลฝอย จ้านวน 33 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอย จ้านวน 445.82 ตันต่อวัน ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยที่
เก็บขนไปก้าจัด 262.78 ตันต่อวัน มีการน้าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 170.34 ตันต่อวัน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ไม่มีการให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอย จ้านวน 69 แห่ง มีปริมาณขยะ
มูลฝอย จ้านวน 421.59 ตันต่อวัน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปก้าจัดไม่ถูกต้อง 383.68 ตันต่อวัน
มีการน้าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 37.91 ตันต่อวัน ทังนี ในเขตพืนที่ของจังหวัดพิษณุโ ลก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน้าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 208.25 ตันต่อวัน และจากการส้ารวจมี
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 24,376.00 ตัน
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ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึนทังหมดนี ส้านักงานสิ่งแวดล้อมอาคที่ 3 ได้ด้าเนินการ
ส้ารวจ องค์ประกอบขยะมูลฝอยในพืนที่เทศบาลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้าง
สมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
ประจ้าปี พ.ศ. 2556 จ้านวน ๑๗ แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ขยะอินทรีย์/ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล/
ขายได้ ถุงพลาสติก ขยะอันตราย/ขยะติดเชือ และขยะทั่วไป ส้าหรับองค์ประกอบขยะมูลฝอยนัน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิลและถุงพลาสติก ขยะทั่วไปและขยะอันตราย/ขยะ
ติดเชือ ตามล้าดับ ทังนี ในแต่ละพืนที่จะมีองค์ประกอบขยะที่แตกต่างกันไปตามสอาพของชุมชนเป็นส้าคัญ
ตารางที่ ๒-๔ องค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืนที่จังหวัดพิษณุโลก
เทศบาล
จังหวัดพิษณุโลก
เทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
เทศบาลต้าบลพลายชุมพล
เทศบาลต้าบลบางระก้า
เทศบาลต้าบลวังทอง
เทศบาลต้าบลหัวรอ
เทศบาลต้าบลเนินกุ่ม
เทศบาลต้าบลเนินมะปราง
เทศบาลต้าบลบ้านคลอง
เทศบาลต้าบลบ้านมุง
เทศบาลต้าบลบ้านใหม่
เทศบาลต้าบลบึงระมาณ
เทศบาลต้าบลป่าแดง
เทศบาลต้าบลพรหมพิราม
เทศบาลต้าบลพันเสา
เทศบาลต้าบลวงฆ้อง
เทศบาลต้าบลวัดโบสถ์

ปริมาณขยะ
องค์ประกอบขยะมูลฝอย (ร้อยละ)
(ตัน/วัน) ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ถุงพลาสติก ขยะอันตราย
134.72
34.31
7.26
4.78
2.80
21.71
12.75
3.46
13.38
7.06
1.93
4.42
5.59
1.21
6.16
3.57
8.22

51.00
45.56
50.20
57.52
64.29
52.00
62.40
46.96
67.05
36.47
58.49
42.36
33.95
53.44
56.82
69.67
39.56

16.37
0.26
39.03
23.54
21.43
20.00
26.19
39.68
21.87
53.05
38.68
24.22
25.19
30.18
23.92
23.80
49.37

20.57
-

1.08
6.28
0.30
0.36
2.82
0.52
4.89
0.51
5.12
1.00
0.18
0.24

ขยะทั่วไป
12.06
43.10
4.49
18.94
14.29
27.70
11.05
10.54
10.56
10.48
2.83
28.53
40.35
11.26
18.26
6.35
10.83

ที่มา : ข้อมูลปี 2556 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

(44)

2.4 จังหวัดพิจิตร
2.๔.๑ สถานการณ์น้าเสีย
จังหวัดพิจิตร มีระบบบ้าบัดน้าเสียรวมชุมชน จ้านวน ๒ แห่ง (ตารางที่ 2-๕)
ตารางที่ 2-๕ ระบบบ้าบัดน้าเสียในจังหวัดพิจิตร
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ที่ตัง

เทศบาลเมืองพิจิตร

ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง
จ.พิจิตร ขนาดพืนที่ จ้านวน
43 ไร่ 1 งาน
เทศบาลเมืองตะพานหิน หมู่ที่ ๔ ต.งิวราย อ.ตะพาน
หิน จ.พิจิตร มีขนาดพืนที่
ทังหมด จ้านวน ๖๐ ไร่ ๓
งาน ๑๗ ตารางวา

ความสามารถ
ประเภทของ
ในการบ้าบัด
ระบบบ้าบัดน้าเสีย
(ลบ.ม./วัน)
๑๒,๐๐๐
ระบบบ่อเติมอากาศ
(Facultative aerated
lagoon)
๗,๑๖๔
ระบบบ่อปรับเสถียร
(Stabilization Pond)

2.๔.๒ สถานการณ์ขยะมูลฝอย
จังหวัดพิจิตร มีจ้ านวนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทังหมด 101 แห่ ง มีปริมาณขยะมูลฝอย
542.43 ตันต่อวัน มีจ้านวนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอย
จ้านวน 44 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยจ้านวน 278.76 ตันต่อวัน ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปก้าจัด
153.02 ตันต่อวัน มีการน้าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 75.18 ตันต่อวัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ไม่มีการให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอย จ้านวน 57 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอย จ้านวน 263.66
ตันต่อวัน มีปริมาณขยะ มูลฝอยที่เก็บขนไปก้าจัดไม่ถูกต้อง 234.08 ตันต่อวัน มีการน้าขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ 29.58 ตันต่อวัน ทังนี ในเขตพืนที่ของจังหวัดพิจิตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน้าขยะ
มู ล ฝอยไปใช้ ป ระโยชน์ 104.76 ตั น ต่ อ วั น และจากการส้ า รวจมี ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอยตกค้ า งสะสม
36,957.00 ตัน
ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึนทังหมดนี ส้านักงานสิ่งแวดล้อมอาคที่ 3 ได้ด้าเนินการ
ส้ารวจ องค์ประกอบขยะมูลฝอยในพืนที่เทศบาลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้าง
สมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
ประจ้าปี พ.ศ. 2556 จ้านวน ๔ แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ขยะอินทรีย์/ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล/
ขายได้ ถุงพลาสติก ขยะอันตราย/ขยะติดเชือ และขยะทั่วไป ส้าหรับองค์ประกอบขยะมูลฝอยนัน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิลและถุงพลาสติก ขยะทั่วไปและขยะอันตราย/ขยะ
ติดเชือ ตามล้าดับ ทังนี ในแต่ละพืนที่จะมีองค์ประกอบขยะที่แตกต่างกันไปตามสอาพของชุมชนเป็นส้าคัญ
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ตารางที่ ๒-๖ องค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืนที่จังหวัดพิจิตร
เทศบาล
จังหวัดพิจิตร
เทศบาลเมืองบางมูลนาก
เทศบาลโพทะเล
เทศบาลต้าบลเขาทราย
เทศบาลต้าบลสามง่าม

ปริมาณขยะ
องค์ประกอบขยะมูลฝอย (ร้อยละ)
(ตัน/วัน) ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ถุงพลาสติก ขยะอันตราย
12.00
1.50
1.50
6.00

48.53
41.18
38.60
52.00

12.09
29.41
45.03
40.00

22.82
-

1.41
7.84
3.51
2.00

ขยะทั่วไป
14.61
21.57
12.87
6.00

ที่มา : ข้อมูลปี 2556 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
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บทที่ ๓
ผลการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้าเสียชุมชน
๓.๑ จังหวัดน่าน
3.1.1 โครงการ ระบบบ้าบัดน้าเสียเทศบาลเมืองน่าน อปท.เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองน่าน
1) ข้อมูลทั่วไป
ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสี ยเทศบำลเมืองน่ำน อยู่ในพืนที่ซึ่งเป็นกรรมสิ ทธิ์ของ
เทศบำลเมืองน่ำน ตังอยู่ ณ ชุมชนพวงพะยอม ถนนผำกอง ต้ำบลในเวียง อ้ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน ต้ำแหน่ง
พิกัดทำงภูมิศำสตร์ : X 649595 Y 1794350 (ภำพที่ 3-1) มีขนำดพืนที่ทังหมด จ้ำนวน 111 ไร่
ครอบคลุมพืนที่ให้บริกำรจัดกำรน้ำเสีย 5.4 ตำรำงกิโลเมตร ในพืนที่กำรปกครองรวม 7.6 ตำรำงกิโลเมตร
คิดเป็นกำรบริกำรเชิงพืนที่ร้อยละ 71 ของพืนที่เขตปกครอง รองรับปริมำณน้ำเสียชุมชนเข้ำสู่ระบบ 4,0005,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของควำมสำมำรถในกำรรองรับที่ออกแบบไว้ มีจ้ำนวน
ประชำกร จำกฝ่ำยทะเบียนรำษฎร์ ส้ำนักงำนเทศบำลเมืองน่ำน รำยงำนว่ำในปี พ.ศ.2558 มีประชำกรใน
เขตเทศบำลเมืองน่ำน จ้ำนวน 20, 512 คน และมีจ้ำนวนครัวเรือนทังหมดในเขตพืนที่รับผิดชอบ 5,007
ครัวเรือน ในปัจจุบันเทศบำลเมืองน่ำนมอบหมำยให้ กองช่ำงสุขำภิบำล เทศบำลเมืองน่ำน ท้ำหน้ำที่ดูแล
ระบบบ้ำบัดน้ำเสีย โดยระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียดังกล่ำว ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
โครงกำรถ่ำยโอนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตังแต่ปี พ .ศ.
2540 - 2544 รวมวงเงินทังสิน 515.032 ล้ำนบำท (งบประมำณอำจมีควำมแตกต่ำงจำกตำรำงที่ 3-1
เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดงบประมำณกำรก่อสร้ำง) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 กำรด้ำเนินกำรระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสีย เทศบำลเมืองน่ำน
ล้าดับ
ปีงบ
วงเงิน
แหล่งงบประมาณ
รายละเอียดโครงการ
ที่ ประมาณ พ.ศ.
)ล้านบาท)
1
2538
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติ 3.950 กำรศึก ษำควำมเหมำะสมและ
กำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ
ออกแบบรำยละเอี ย ดระบบ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
รวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2
2540
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติ 13.487 ก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ้ำบัด
กำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ
น้ำเสีย
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(47)

ล้าดับ
ปีงบ
แหล่งงบประมาณ
ที่ ประมาณ พ.ศ.
3
2541
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติ
กำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
4
2542
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติ
กำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5
2543
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติ
กำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
6
2544
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติ
กำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
7
2550
งบประมำณจำกกรมส่งเสริม
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น

วงเงิน
รายละเอียดโครงการ
)ล้านบาท)
105.894 ก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ้ำบัด
น้ำเสีย

153.639 ก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ้ำบัด
น้ำเสีย

154.174 ก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ้ำบัด
น้ำเสีย

87.838

ก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบ้ำบัด
น้ำเสีย

7.000

กำรดู ด ล้ ำ งท่ อ รวบรวมน้ ำ เสี ย
เนื่องจำกได้รับควำมเสียหำยจำก
ภำวะน้ำท่วม

ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียเทศบำลเมืองน่ำน ได้เริ่มเปิดด้ำเนินกำรเป็นครังแรกเมื่อปี
พ.ศ. 2544 โดยรวบรวมน้ำเสียจำกแหล่งก้ำเนิดน้ำเสียชุมชน ที่เกิดขึนจำกกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจ้ำวัน
ของประชำชนในพืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่มีแหล่งก้ำเนิดมำจำกร้ำนอำหำร จ้ำนวน 328 แห่ง หอพัก/อพำร์ทเมนท์/
อำคำรชุด 145 แห่ง และแหล่งก้ำเนิดน้ำเสียอื่นรองลงมำ ได้แก่ หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน โรงแรม ตลำด
ห้ำงสรรพสินค้ำ และโรงพยำบำล ตำมล้ำดับ ทังนี น้ำเสียที่เกิดขึนจำกแหล่งก้ำเนิดดังกล่ำว จะถูกปล่อยลงสู่
ท่อระบำยน้ำสำธำรณะของทำงเทศบำลเมืองน่ำน และไหลไปสู่ระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลเมืองน่ำนต่อไป

(48)

ตารางที่ 3-2 แหล่งก้ำเนิดน้ำเสียในชุมชน เทศบำลเมืองน่ำน
ล้าดับที่
กิจกรรมหลัก
1
ตลำด
2
โรงแรม
3
โรงพยำบำล
4
ร้ำนอำหำร
5
โรงฆ่ำสัตว์
6
หมู่บ้ำนจัดสรร
7
หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน
8
หอพัก/อพำร์ทเมนท์/อำคำรชุด
9
ห้ำงสรรพสินค้ำ
10
อื่น ๆ (โลตัส,เซเว่น อีเลฟเว่น)
ข้อมูล ณ เดือน มีนำคม พ.ศ. 2558

จ้านวน )แห่ง)
4
12
1
328
25
145
2
2,7

ระบบบ้าบัดน้าเสียเทศบาลเมืองน่าน

รูปที่ 3-1 ที่ตังระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลเมืองน่ำน
(49)

๒) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบำลเมืองน่ ำน มีนโยบำยกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้ อมจำกฝ่ ำยบริหำรและถือเป็นส่ วนหนึ่งของ
นโยบำยหน่วยงำน โดยมีที่มำของนโยบำย ได้แก่ 1.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ /แผนจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อม 2.นโยบำยรัฐบำล/แผนแม่บทกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชน 3.แผน/แผนยุทธศำสตร์จังหวัด ใน
ส่วนของกำรจัดองค์กรและบุคลำกรที่รับผิดชอบมีกำรจัดตังคณะท้ำงำน/คณะกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
น้ำเสีย และก้ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้ชัดเจน ส้ำหรับนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรงบประมำณได้มีกำร
จัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรน้ำเสีย และมีกำรก้ำหนดเป้ำหมำย ติ ดตำมประเมินผลกำร
ใช้งบประมำณ ส่วนกำรรวมกลุ่มพืนที่กำรจัดกำรน้ำเสียไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /สถำบันอื่นๆ เข้ำ
รวมกลุ่มในกำรจัดกำรน้ำเสีย
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบรวบรวมน้าเสียชุมชน
ระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน หรือระบบระบำยน้ำเสียเป็น ระบบท่อระบำยรวม (Combined
sewer) เป็นระบบที่ใช้ท่อระบำยน้ำฝนและน้ำเสียร่วมกัน โดยจะต้องสร้ำงท่อดักน้ำเสีย (Interceptor) เป็น
ระยะๆ เพื่อรวบรวมน้ำเสียให้ไหลไปตำมท่อรวมไปยังบ่อบ้ำบัดน้ำเสีย โดยมีควำมยำวของระบบท่อทังหมด
ประมำณ 31,000 เมตร มีควำมสำมำรถในกำรรองรับน้ำเสีย 8, 259 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน น้ำเสียเข้ำระบบ
รวบรวม 4,000-5,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งระบบรวมรวมน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบำลเมืองน่ำนจะมี
ทังหมด 4 เส้นทำง แสดงดังตำรำงที่ ๓.3
ตารางที่ 3-3 รำยละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน เทศบำลเมืองน่ำน
ความ
จุดเริ่มต้น
จุดสินสุด
ขนาดท่อ
ถนน
ชนิดท่อ
ยาวท่อ
)ถนน)
)ถนน)
)นิว)
)เมตร)
สุมนเทวรำช
คอนกรีตเสริมเหล็ก ⌀ 0.6-0.8 ๓,๙๐๐ ถนนสำยท่ำลี่ ถนนวรวิชัย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ⌀ 0.6-0.8 1,990

ถนนค้ำยอด

ถนนสำยท่ำลี่

สำยรอบเมืองด้ำนใต้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ⌀ 0.6-0.8 1,226

ถนนผำกอง

ถนนเจ้ำฟ้ำ

ข้ำหลวง
มะโน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ⌀ 0.6-0.8
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600

ถนนข้ำหลวง ถนนหน่อค้ำ

รายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้าเสีย )CSO)
บ่อดักน้ำเสีย (Combined Sewer Overflow: CSO) เป็นโครงสร้ำงที่ต่อเชื่อมระหว่ำง
ท่อระบำยน้ำและท่อดักน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปยังระบบบ้ำบัดน้ำเสียและระบำยน้ำเสียปนน้ำฝนส่วนเกิน
ให้ไหลล้นออกสู่แหล่งน้ำตำมธรรมชำติ โดยน้ำล้นนีจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพน้ำในแหล่งรองรับ หรือ
ต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนน้ำทิงบ่อดักน้ำเสีย (CSO) ในเขตเทศบำลเมืองน่ำน มีจ้ำนวนทังหมด ๑๖ บ่อ แสดง
ดังตำรำงที่ ๓-4
ตารางที่ ๓.4 รำยละเอียดจ้ำนวนบ่อดักน้ำเสีย (CSO) เทศบำลเมืองน่ำน
บ่อดักน้าเสีย )CSO)
ถนนที่ตัง
ต้าแหน่งที่ตัง
CSO 1
ถนนวรนคร
ค่ำยสุริยพงษ์
CSO 2

ถนนวรวิชัย

ร้ำนอำหำรเรือนแก้ว

CSO 3

ถนนรำษฎร์อ้ำนวย

โรงเรียนสมัคคีวิทยำ

CSO 4

ถนนรังษีเกษม

โรงเรียนน่ำนคริสเตียนศึกษำ

CSO5

ถนนเปรมปรีดำ

วัดดอนแก้ว

CSO 6

ถนนค้ำยอด

ศูนย์ อสม.หมู่บ้ำน

CSO 7

ถนนหน่อค้ำ

โรงเรียนสตรีศรีน่ำน

CSO 8

ถนนมหำวงค์

ส้ำนักงำนป่ำไม้จังหวัดน่ำน

CSO 9

ถนนมหำวงค์

ส้ำนักงำนป่ำไม้จังหวัดน่ำน

CSO10

ถนนข้ำหลวง

ศูนย์ อสม.หมู่บ้ำน

CSO 11

ถนนผำกอง

ร้ำนอำหำรรีแลค

CSO 12

ถนนอริยวงค์

วัดพวงพยอม

CSO 13

ถนนเจ้ำฟ้ำ

วัดพวงพยอม

CSO 14

ถนนรอบเมืองตะวันตก

วัดศรีพันต้น

CSO 15

ถนนอนันตวรฤทธิเดช

วิทยำลัยเทคนิคน่ำน

CSO 16

ถนนอนันตวรฤทธิเดช

วิทยำลัยเทคนิคน่ำน
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รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้าเสีย
สถำนีสูบ น้ำเสีย หรือสถำนียกระดับน้ำเสียจะเป็นระบบกำรสู บน้ำเสี ยเพื่อให้น้ำเสี ย
สำมำรถระบำยตำมแรงโน้มถ่วงของโลก ไปยังระบบบ้ำบัดน้ำเสียได้ ระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลเมืองน่ำน
มีสถำนีสูบน้ำเสีย หรือสถำนียกระดับน้ำเสีย แสดงดังตำรำงที่ ๓-5
ตารางที่ ๓-5 รำยละเอียดข้อมูลสถำนีสูบน้ำเสียและ/หรือ สถำนียกระดับน้ำเสีย เทศบำลเมืองน่ำน
ระยะทางของสถานี
ชนิดเครื่อง
ขนาด
อัตราสูบน้าเสีย
รายชื่อ
สูบน้าเสียสุดท้ายถึง
สถานที่ตัง
สูบน้า/ที่ตัง )กิโลวัตต์
)ลูกบาศก์เมตร/
สถานี
ระบบบ้าบัด
ระบบควบคุม หรือแรงม้า)
วินาที)
น้าเสีย )กิโลเมตร)
PS1 ถนนวรวิชัย
แบบจุ่มแช่ ๙ กิโลวัตต์ ๔๐ ลบ.ม./วินำที
๓.๕ กม.
PS2 ถนอนันตวรฤทธิเดช
แบบจุ่มแช่ ๓๕ กิโลวัตต์ ๓๗๐ ลบ.ม./วินำที
๑ กม.
PS3 ถนนอริยวงค์
แบบจุ่มแช่ ๓๕ กิโลวัตต์ ๓๗๐ ลบ.ม./วินำที
๐.๑ กม.
)๒) ระบบบ้าบัดน้าเสีย
ระบบบ้ำบัดน้ำเสียที่ใช้บริหำรจัดกำรน้ำเสียในพืนที่เทศบำลเมืองน่ำน เป็นระบบบ่อปรับ
เสถียร (Stabilization Pond) (ดังภำพที่ 3-2) เป็นวิธีกำรบ้ำบัดน้ำเสียแบบชีวภำพที่อำศัยธรรมชำติในกำร
บ้ำบัดสำรอินทรีย์ในน้ำเสีย โดยอำศัยกำรเก็บกักน้ำเสียไว้ในบ่อเปิด หรือสระน้ำขนำดใหญ่ เพื่อให้เกิดปฏิกิริยำ
กำรย่อยสลำยด้วยจุลินทรีย์ตำมธรรมชำติ ท้ำให้สิ่งสกปรกถูกท้ำลำยไป ซึ่งแบ่งตำมลักษณะกำรท้ำงำนได้ ดังนี
- บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) บ้ำบัดน้ำเสียโดยจุลินทรีย์แขวนลอย ชนิดต้องกำร
ออกซิเจนซึ่งอยู่ในส่วนบนของบ่อเป็นตัวหลักในกำรบ้ำบัดน้ำเสีย โดยได้รับออกซิเจนจำกกำรละลำยออกซิเจน
บนผิวน้ำโดยตรงและกำรสังเครำะห์แสงของสำหร่ำยเซลเดียว มีพืนที่ 58,849 ตำรำงเมตร โดยบ่อมีควำมกว้ำง
๑๗๓ เมตร ควำมยำว ๓๘๕ เมตร ควำมลึก 5.17 เมตร (ปัจจุบันระดับผิวน้ำ ๒.๕ เมตร) และมีปริมำตรควำมจุ
น้ำเสีย 339,281 ลูกบำศก์เมตร
- บ่อบ่ม (Maturation Pond) มีสภำพเป็นแอโรบิคตลอดทังบ่อ จึงมีควำมลึกไม่มำก และ
แสงแดดส่องถึงก้นบ่อ ใช้รองรับน้ำเสียที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้ว เพื่อฟอกน้ำทิงให้มีคุณภำพน้ำดีขึน และอำศัยแสงแดด
ฆ่ำเชือโรคหรือจุลินทรี ย์ที่ปนเปื้อนมำกับน้ำทิง มีพืนที่ 58,845 ตำรำงเมตร โดยบ่อมีควำมกว้ำง ๒๒๐ เมตร
ควำมยำว ๒๖๔ เมตร ควำมลึ ก 3.85 เมตร (ปัจจุบั นระดับผิ วน้ำ ๑.๕ เมตร) และมี ปริมำตรควำมจุน้ ำเสี ย
219,161 ลูกบำศก์เมตร
- บ่อสัมผัสคลอรีน (Chlorine Contact Tank) โดยบ่อมีควำมกว้ำง ๑๔.๕ เมตร ควำมยำว
๒๔ เมตร ควำมลึก ๒.๗ เมตร และมีปริมำตรควำมจุน้ำเสีย ๙, ๓๙๖ ลูกบำศก์เมตร
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รูปที่ 3-2 ระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลเมืองน่ำน

(53)

)3) การติดตามตรวจสอบ
ระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลเมืองน่ำน จะมีกำรบ้ำรุงรักษำระบบในเชิงป้องกันตำมวำระ
หรือระยะเวลำกำรใช้งำนที่ก้ำหนด และมีกำรซ่อมบ้ำรุงเมื่ออุปกรณ์ในระบบช้ำรุดไม่สำมำรถใช่ต่อไปได้ มีกำร
ตรวจสอบคุณภำพน้ำเข้ำ และน้ำทิงจำกระบบฯ ทุก ๓ เดือน ตรวจวิเครำะห์โดยห้องปฏิบัติกำรส้ำนักงำน
สิ่งแวดล้อมภำคที่ ๓ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จ้ำนวน 4 ครัง โดยครังที่ 1 เดือนธันวำคม 2557 ครังที่
2 เดือนกุมภำพันธ์ 2558 ครังที่ 3 เดือนพฤษภำคม 2558 และครังที่ 4 เดือนสิงหำคม 2558 (ตำรำงที่
3-6) พบว่ำคุณภำพน้ำทิง อยู่ในเกณฑ์ค่ำมำตรฐำนน้ำทิงทัง 4 ครัง โดยระบบมีค่ำเฉลี่ยควำมสำมำรถในกำร
ลดค่ำควำมสกปรกของน้ำในรูป BOD ร้อยละ 85.36 ส้ำหรับกำรจัดกำรน้ำทิง จะปล่อยลงสู่คลองเจ้ำฟ้ำ ไหล
ลงแม่น้ำน่ำนต่อไป
4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
กำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสียทำงเทศบำลเมืองน่ำน ได้เป็นฝ่ำยด้ำเนินกำรในเรื่องกำรเดิน
ระบบเอง ทำงเทศบำลเมืองน่ำนยังไม่มีข้อบัญญัติในเรื่องกำรเก็บค่ำบริกำรบ้ำบัดน้ำเสียชุมชน และไม่เก็บ
ค่ำบริกำรบ้ำบัดน้ำเสียชุมชน ตลอดจนยังไม่มีกำรศึกษำเพื่อก้ำหนดอัตรำค่ำบริกำรบ้ำ บัดน้ำเสียชุมชน แต่มี
แผนในกำรด้ำเนินกำร มีปัญหำในกำรด้ำเนินงำน ในเรื่องของเครื่องจักรช้ำรุด/ซ่อมบ่อย
5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชนของเทศบำลเมืองน่ำน จะมีรูปแบบและควำมถี่ของ
กำรประชำสัมพันธ์ คือ กำรออกหน่วยเทศบำลพบประชำชน และกำรเสนอสื่อทำงสถำนีวิทยุของผู้บริหำร
และยังมีกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชน ในรูป ของกำรแนะน้ำให้ต่อท่อน้ำ
เสียลงท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบำลเมืองน่ำน และแนะน้ำให้ มีกำรติดตังบ่อดักไขมัน เนื่องจำกทำงเทศบำล
เมืองน่ำนได้มีกำรเข้ำถึงชุมชนคอยรับฟังแก้ไข และให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสีย จึงไม่มีปัญหำร้องเรียนจำก
ชุมชน
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
มีปัญหำเรื่องดินโคลนตะกอนอุดตันในท่อรวบรวมและบ่อสูบน้ำเสีย กำรแก้ไขในส่วนที่ทำงเทศบำล
เมืองน่ำนสำมำรถที่จะด้ำเนินกำรได้จะปฏิบัติไปก่อน ส่วนในระยะยำวต้องรอกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
ส่วนกลำง

(54)

ตาราง 3-6 แสดงผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำเสียก่อนเข้ำระบบบ้ำบัดน้ำเสีย และน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลเมืองน่ำน
น้ำมันและ
pH
BOD (มก./ล.) SS (มก./ล.)
ไขมัน
ครังที่
(มก./ล.)
เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก
มำตรฐำน* 5.5-9.0
20 มก./ล.
50 มก./ล.
5 มก./ล.
1
7.1 8.9 32.1 8.3 42 36 1.0 0.4
2
7.3 7.8 48.8 2.4 105 48 2.1 1.1
3
7.2 7.5 20.0 5.2 73 28 0.8 0.2
4
7.6 7.6 20.7 1.9 27 27 0.8 0.5
ค่ำเฉลี่ย 7.3 7.95 30.4 4.45 61.8 35 1.2 0.55

TN (มก./ล.)
เข้ำ ออก
20 มก./ล.
12.3 4.8
26.0 4.7
15.2 5.1
4.5 3.7
15.6 4.4

TP (มก./ล.)

FCB (มก./ล.)

เข้ำ ออก
เข้ำ
ออก
2 มก./ล.
ไม่ได้ก้ำหนดมำตรฐำน
2.45 0.74
2.80 0.48
4.05 0.72 43,000 3,500
2.65 0.54 >160,000 490
2.99 0.62 101,500 1,995

* ที่มำ: ค่ำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิงจำกระบ้ำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก้ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ประกำศ ณ วันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2553

(55)

ผ่ำน/
ไม่ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

ปัญหำ

-

-

๓.๒ จังหวัดอุตรดิตถ์
3.๒.1 โครงการ ระบบบ้าบัดน้าเสียเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อปท. เจ้าของโครงการ เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบำลเมืองอุ ตรดิตถ์มีกำรขยำยตัว ทำงเศรษฐกิจ รวมทั งกำรพัฒ นำต่ำ งๆ จึงส่ งผลให้
เทศบำลฯ ได้รับผลกระทบจำกปัญหำน้ำเสีย ซึ่งในปี พ.ศ.2539 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษำควำม
เป็นไปได้ของระบบรวบรวมและบ้ำบัดน้ำเสีย และผลกระทบของกำรทิงน้ำเสียที่มีต่อคุณภำพน้ำ พบว่ำ ในช่วง
นันมีน้ำเสียชุมชนจำกเทศบำลฯ ปล่อยลงสู่แม่น้ำวันละไม่ต่้ำกว่ำ 6 ล้ำนลิตร คิดเป็นปริมำณบีโอดีไม่ต่้ำกว่ำ
180 กิโลกรัม/วัน เป็นเหตุให้น้ำในแหล่งน้ำมีคุณภำพเสื่อมลง และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลกำรประเมิน
ปริ ม ำณน้ ำ เสี ย ซึ่ ง รวบรวมโดยมหำวิ ทยำลั ย รำชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ พบว่ ำ ปริ ม ำณน้ ำ เสี ย ที่ เ กิ ดจำกชุ ม ชนใน
เขตเทศบำล ในปี พ.ศ. 2549 มีถึง 12 ล้ำนลิตร/วัน ซึ่งมีปริมำณมำกกว่ำในปี พ.ศ.2539 ถึง 2 เท่ำตัว
เทศบำลฯ จึงมีแผนที่จะด้ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้ำเสียขึน แต่เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
แบบระบบรวม มีปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดซือที่ดิน และปัญหำกำรต่อต้ำนของประชำชนในบริเวณที่จะก่อสร้ำง
ดังนัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำข้ำงต้น เทศบำลฯ จึงเลื อกแนวทำงกำรจัดกำรน้ำเสียแบบกลุ่มอำคำร และจัดท้ำ
โครงกำรก่อสร้ ำงระบบบ้ ำบั ดน้ ำเสี ย แบบกลุ่ มอำคำรขึน ซึ่งเป็นกำรแบ่งกลุ่ มพืนที่เพื่ อบ้ำบัดน้ ำเสี ยตำม
ต้ำแหน่งปลำยท่อที่รวบรวม และระบำยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกโครงกำรถ่ำยโอนภำยใต้แผนปฏิบั ติกำรเพื่อกำรจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในปี พ.ศ.2552 เป็นเงิน 4, 452,000 บำท (งบประมำณอำจมีควำม
แตกต่ำงจำกตำรำงที่ 3-7 เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดงบประมำณกำรก่อสร้ำง) รำยละเอียดตำม
ตำรำงที่ 3.7 เริ่มเดินระบบในเดือนพฤศจิกำยน 2552 บริกำรรับน้ำเสียจำกพืนที่ 0.5 ตำรำงกิโลเมตร 210
ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของครัวเรือนทังหมดในเขตเทศบำล)
ตารางที่ ๓-7 สรุปกำรด้ำเนินระบบกำรจัดกำรน้ำเสีย เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์
ล้าดับ ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
วงเงิน
ที่
)พ.ศ.)
)ล้านบาท)
1
2537
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อ
1.317
กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2
2552
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อ 4.452
กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด จำกกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(56)

รายละเอียดการ
ด้าเนินงาน
ศึ ก ษำควำมเหมำะสม
ระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
ก่อสร้ำงระบบบ้ำบัด
น้ำเสียแบบ
แบ่งกลุ่มอำคำร

๒) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบรวบรวมน้าเสียชุมชน
ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ มีจ้ำนวน 2 จุด โดยจุดที่
1 ตังอยู่บริเวณสวนสำธำรณะริมแม่น้ ำน่ำนหลังลำนพระบรมรูปรัชกำลที่ 5 และจุดที่ 2 ตังอยู่บริเวณ
สวนสำธำรณะเกษมรำษฎร์ ต้ำบลท่ำอิฐ อ้ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งทัง 2 จุดอยู่ห่ำงกันประมำณ 300
เมตร (ภำพที่ ๓-3) กำรรวบรวมน้ำเสียเข้ำสู่ระบบบ้ำบัดน้ำเสียทัง 2 จุด นัน เป็นกำรใช้ระบบท่อรวบรวมและ
ระบำยน้ำเดิมที่มีอยู่ ซึ่งเป็นระบบท่อรวม (Combine System) ซึ่งจำกกำรคำดกำรณ์ปริมำณน้ำเสียที่คำดว่ำ
จะเข้ำสู่ระบบบ้ำบัดน้ำเสียทัง 2 จุด แบ่งเป็น 1) บริเวณสวนสำธำรณะริมแม่น้ำน่ำนหลังลำนพระบรมรูป
รัชกำลที่ 5 มีประชำกรประมำณ 780 คน ปริมำณน้ำเสียประมำณ 156 ลูกบำศก์เมตร และ 2) บริเวณ
สวนสำธำรณะเกษมรำษฎร์ มีประชำกรประมำณ 690 คน ปริมำณน้ำเสียประมำณ 138 ลูกบำศก์เมตร รวม
เป็นปริมำณน้ำเสียประมำณ 294 ลูกบำศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นปริมำณน้ำเสียที่เกิดขึนในเขตเทศบำลฯ ประมำณ
ร้อยละ 2.4

รูปที่ 3-3 ที่ตังระบบบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอำคำร เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์
(57)

)๒) ระบบบ้าบัดน้าเสีย
ส้ำหรับระบบบ้ำบัดน้ำเสียนันเป็นระบบถังบ้ำบัดแบบเกรอะ-กรองเติมอำกำศ (Septic
and Aeration Filter) เป็นถังบ้ำบัดน้ำเสียส้ำเร็จรูปขนำด 80 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน พืนที่ก่อสร้ำง ทัง 2 จุด
ได้รับกำรออกแบบให้ฝังถังบ้ำบัดน้ำเสียส้ำเร็จรูป 2 ถัง ฝังอยู่ใต้ดิน (จุดละ ๒ ถัง) สำมำรถรองรับน้ำเสียเต็ม
ศักยภำพของระบบฯ ได้ ๑๖๐ ลูกบำศก์เมตร/วัน/จุด รวมทังสินประมำณ ๓๒๐ ลูกบำศก์เมตร/วัน (ดังมีผัง
ระบบบ้ำบัดน้ำเสียและภำพบริเวณระบบบ้ำบัดน้ำเสียตำมภำพ ๓-4, ๓-5 และ ๓-6) เครื่องจักรกลในระบบ
บ้ำบัดน้ำเสียมี 1 ประเภทคือ เครื่องเติมอำกำศ (Air Blower) จ้ำนวน 2 ชุด ก้ำลัง 0.75 กิโลวัตต์ เดินเครื่อง
ตลอด 24 ชั่วโมง

บ่อดักน้ำเสีย

ส่วนปรับ

ส่วนเติม

ส่วนเก็บ

ส่วนตก

สภำพ

อำกำศ

ตะกอน

ตะกอน

บ่อสูบน้ำเสีย

รูปที่ 3-4 ผังระบบบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอำคำร เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์

(58)

รูปที่ 3-5 ภำพบริเวณระบบบ้ำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอำคำร เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ (จุดที่ ๑)

รูปที่ 3-6 ภำพบริเวณระบบบ้ำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอำคำร เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ (จุดที่ ๒)

(59)

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบบบัดน้ำเสีย เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับผลกระทบจำกภำวะอุทกภัยน้ำท่วม
ส่งผลให้ระบบฯ ได้รับควำมเสียหำยทังหมด ไม่สำมำรถใช้งำนได้จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

รูปที่ 3-7 ภำพบริเวณระบบบ้ำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอำคำร เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘)

(60)

๓.3 จังหวัดพิษณุโลก
3.3.1 โครงการ ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้าเสีย

อปท.เจ้าของโครงการ เทศบาลนครพิษณุโลก

1) ข้อมูลทั่วไป
โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสีย เทศบำลเมืองพิษณุโลก (ในขณะนัน) มี
กำรด้ ำ เนิ น งำนตั งแต่ ปี พ .ศ .2536 จนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ด้ ำ เนิ น กำรศึ ก ษำออกแบบโดยกรมโยธำธิ ก ำร
กระทรวงมหำดไทย โดยใช้งบประมำณจำกงบพัฒนำเมืองหลัก เพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดขึนในเขตเทศบำลฯ ฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ ำน่ ำน และพืนที่ใกล้ เคียงรอบนอกเขตเทศบำลฯ ใช้วงเงินงบประมำณในกำรก่อสร้ำง
ทังหมดเป็นเงิน 626.035 ล้ำนบำท (งบประมำณอำจมีควำมแตกต่ำงจำกตำรำงที่ 3-8 เนื่องจำกมีกำร
ปรับเปลี่ยนรำยละเอียดงบประมำณกำรก่อสร้ำง) ดังรำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 3.8
ตารางที่ ๓-8 กำรด้ำเนินงำนระบบรวบรวมและบ้ำบัดน้ำเสีย เทศบำลนครพิษณุโลก
ล้าดับ ปีงบประมาณ
วงเงิน
แหล่งงบประมาณ
รายละเอียดโครงการ
ที่
พ.ศ.
)ล้านบาท)
1
2536
งบพัฒนำเมืองหลัก
ด้ ำ เนิ น กำรศึ ก ษำออกแบบรำยละเอี ย ด
กรมโยธำธิกำร
กำรจั ด กำรน้ ำ เสี ย ในพื นที่ เ ทศบำลเมื อ ง
กระทรวงมหำดไทย
พิษณุโลก (ในขณะนัน) ฝั่งตะวันออก
โดยว่ำจ้ำง บริษัทไทยซีดีไอ จ้ำกัด ร่วมกับ
บริษัทซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จ้ำกัด
บริษัท แอตแลนติค เอ็นจิเนียริ่ง
คอร์ปอเรชั่น จ้ำกัด และบริษัท ปัญญำ
คอนซัลแตนท์ จ้ำกัด เป็นผู้รับจ้ำงศึกษำ
ออกแบบฯ
2
2539
งบประมำณภำยใต้
24.050 งบประมำณทังหมด 38.936 ล้ำนบำท
แผนปฏิบัติกำรเพื่อ
(38.936) แบ่งเป็นส่วนของกำรจัดกำรน้ำเสีย
กำรจัดกำรคุณภำพ
24.050 ล้ำนบำท คือ
สิ่งแวดล้อมในระดับ
- ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำ ควำมยำว 1,430
จังหวัด จำก
ม.4.1 ล้ำนบำท (ถนนมิตรภำพ)
กระทรวงวิทยำศำสตร์
- รถดูดและฉีดท่อระบำยน้ำ 6.8 ล้ำนบำท
เทคโนโลยีและ
- รถกวำดและดูดฝุ่น 10.4 ล้ำนบำท
สิ่งแวดล้อม
- เครื่องสูบน้ำติดตังบนรถเทเลอร์
2.75 ล้ำนบำท
3
2540
เนื่ อ งจำก มี ปั ญ หำในกำรขอรั บ กำร
สนั บ สนุ น และกำรจั ด สรรงบประมำณ
กรมโยธำธิกำรและเทศบำลนครพิษณุโลก
จึงได้มีกำรแบ่งส่วนกันด้ำเนินกำร ดังนี
(61)

ล้าดับ
ที่

ปีงบประมาณ
พ.ศ.

4

2541

5

2541

แหล่งงบประมาณ

วงเงิน
)ล้านบาท)

รายละเอียดโครงการ

- กรมโยธำธิกำร รับผิดชอบในส่วนของ
ท่อระบำยน้ำเสี ยและท่อรวบรวมน้ำเสี ย
หลักในเขตเทศบำลบำงส่วน บริเวณถนน
มิตรภำพถึงคลองโคกช้ำง และท่อรวบรวม
น้ำเสียจำกคลองโคกช้ำงไปยังระบบบ้ำบัด
น้ ำ เสี ย รว มระยะทำงประมำณ ๑๑
กิ โ ลเมตร รวมทั งระบบบ้ ำ บั ด น้ ำ เสี ย
บริ เ วณหนองอี เ ฒ่ ำ อยู่ ที่ ต้ ำ บลวั ง พิ กุ ล
อ้ำเภอวังทอง พืนที่ ๒๙๐ ไร่
- เทศบำลนครพิษณุโลก รับผิดชอบใน
ส่วนของท่อระบำยน้ำเสียและท่อรวบรวม
น้ ำ เสี ย ในเขตเทศบำลฯ ในส่ ว นที่ เ หลื อ
รวมควำมยำวทังหมดประมำณ ๑๕, ๕๖๓
เมตร โดยเทศบำลนครพิษณุโลก มีกำรขอ
ปรั บ แบบรำยละเอี ย ดกำรก่ อ สร้ ำ งใหม่
เพื่ อ ให้ เ หมำะสมกั บ สภำพกำรรวบรวม
และระบำยน้ำในเขตเทศบำลฯ
กระทรวงมหำดไทย
379.500 ก่อสร้ำงท่อรวบรวมน้ำเสียจำกบริเวณนอก
เขตเทศบำลฯ ไปยัง ระบบบ้ ำ บั ด น้ ำ เสี ย
ระยะทำงประมำณ 11 กิ โ ลเมตร และ
ระบบบ้ ำ บั ด น้ ำ เสี ย บริ เ วณหนองอี เ ฒ่ ำ
อยู่ที่ ต.วังพิกุล อ.วังทอง พืนที่ 290 ไร่
โดยว่ ำ จ้ำ งบริ ษัท ไทย-ซี ดีไ อ จ้ ำกั ด และ
บริษัท ปัญญำคอนซัลแตนท์ จ้ำกัด เป็น
ผู้รับจ้ำงด้ำเนินกำรก่อสร้ำง (ด้ำเนินกำร
ก่ อ สร้ ำ งแล้ ว เสร็ จ เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ำยน
๒๕๔๖)
งบประมำณภำยใต้
42.153 ก่อสร้ำงท่อรวบรวมน้ำเสียในเขตเทศบำล
แผนปฏิบัติกำรฯ ใน
ฯ บำงส่ ว น (สผ.ก้ำ ลั งตรวจเช็ คเอกสำร
ระดับจังหวัด จำก
ควำมถูกต้องในกำรจัดสรรงบประมำณอีก
กระทรวงวิทยำศำสตร์
ครัง เนื่องจำก ไม่มีเอกสำรกำรท้ำสัญญำ
เทคโนโลยีและ
ในส่วนของเทศบำลฯ)
สิ่งแวดล้อม
(62)

ล้าดับ
ที่
6

7

8

ปีงบประมาณ
วงเงิน
แหล่งงบประมาณ
รายละเอียดโครงการ
พ.ศ.
)ล้านบาท)
2544
งบประมำณภำยใต้
5.000 ด้ ำ เนิ น กำรศึ ก ษำ ส้ ำ รวจและออกแบบ
แผนปฏิบัติกำรฯ ใน
ระบบรวบรวมน้ ำ เสี ย ฝั่ ง ตะวั น ตก โดย
ระดับจังหวัด จำก
ว่ำจ้ำง บริษัท สยำม-เทค กรุ๊ป จ้ำกัด เป็น
กระทรวงวิทยำศำสตร์
ผู้รับจ้ำงศึกษำออกแบบฯ (ด้ำเนินกำรแล้ว
เทคโนโลยีและ
เสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕)
สิ่งแวดล้อม
2545
งบประมำณภำยใต้
170.100 ก่อสร้ำงท่อรวบรวมน้ำเสียในเขตเทศบำลฯ
แผนปฏิบัติกำรฯ
(ส่วนที่เหลือต่อเนื่องจำก กรมโยธำธิกำร)
ในระดับจังหวัด จำก
ผูกพัน งบประมำณ ๓ ปี
กระทรวงวิทยำศำสตร์
ปีที่ ๑ ( ๒๕๔๕) วงเงิน 34,020,000 บำท
เทคโนโลยีและ
ปีที่ ๒ ( ๒๕๔๖) วงเงิน 68,040,000 บำท
สิ่งแวดล้อม
ปีที่ ๓ ( ๒๕๔๗) วงเงิน 68,040,000 บำท
(ด้ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อเดือน
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีกำรท้ำ
สัญญำน้อยกว่ำงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
จ้ำนวน ๑ ล้ำนบำท)
2555งบประมำณกรม
51.00 ซ่ อ มแซมแก้ ไ ขควำมช้ ำ รุ ด บกพร่ อ ง
2560
โยธำธิกำรและผังเมือง
เสี ย หำยของระบบระบำยน้ ำ และระบบ
ภำยใต้แผนงำนอนุรักษ์
บ้ ำ บั ด น้ ำ เสี ย ที่ บ ริ เ วณถนนมิ ต รภำพ
และบริหำรจัดกำร
ตังแต่ ท ำงรถไฟ ไปจนถึ ง คลองโคกช้ ำ ง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ควำมยำว 4,206 เมตร ก้ำหนดแล้วเสร็จ
ผลผลิตงำนด้ำนช่ำงที่
ในปี 2560
ให้บริกำร กิจกรรม
ก่อสร้ำงและพัฒนำ
โครงสร้ำงพืนฐำน

(63)

ที่ตังระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลนครพิษณุโลก ตังอยู่ ณ พืนที่สำธำรณประโยชน์หนอง
อีเฒ่ำ หมู่ที่ 6 ต้ำบลวังพิกุล อ้ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ต้ำแหน่งพิกัดทำงภูมิศำสตร์ : X 649594
Y 1794350 (ภำพที่ ๓-๘)

ระบบบ้าบัดน้าเสียเทศบาลนครพิษณุโลก

รูปที่ 3-8 ที่ตังระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลนครพิษณุโลก
๒) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบรวบรวมน้าเสียชุมชน
ระบบรวบรวมน้ำเสียเป็นระบบท่อระบำยรวม (Combined sewer) โดยมีควำมยำวของ
ระบบท่อทังหมดประมำณ 26,563 เมตร จ้ำนวนสถำนีสูบน้ำเสีย 6 แห่ง จ้ำนวนอำคำรดักน้ำเสีย 8 แห่ง มี
พืนที่ให้บริกำรประมำณ 59.5 ตำรำงกิโลเมตร

(64)

)๒) ระบบบ้าบัดน้าเสีย
ระบบบ้ำบัดน้ำเสียเป็นระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) สำมำรถรองรับน้ำเสียได้ประมำณ
28,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ดังภำพที่ 3-9

รุปที่ 3-9 ระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลนครพิษณุโลก
ปัจจุบันเทศบำลนครพิษณุโลก ยังไม่สำมำรถด้ำเนินกำรเดินระบบฯ เพื่อรวบรวมและบ้ำบัดน้ำ
เสี ย ได้ เนื่ องจำกกำรทดสอบระบบ พบว่ ำ เกิด กำรรั่ว ไหลของน้ำ เสี ย ในระบบรวบรวมน้ำ เสี ย ในส่ ว นที่
กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ งรั บ ผิ ด ชอบด้ ำ เนิ น กำรก่ อ สร้ ำ ง ปั จ จุ บั น กรมโยธำธิ ก ำรและผั ง เมื อ ง ได้ รั บ
งบประมำณปี พ.ศ.2555 ส้ำหรับเป็นค่ำซ่อมแซมระบบระบำยน้ำและบ้ำบัดน้ำเสียเทศบำลนครพิษณุโลก
จำกแผนงำนอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ผลผลิตงำนด้ำนช่ำงที่ให้บริกำร กิจกรรมก่อสร้ำง
และพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำน งบลงทุน ทังสิน 51 ล้ำนบำท เพื่อซ่อมแซมแก้ไขควำมช้ำรุดบกพร่องเสียหำย
ของระบบระบำยน้ำและระบบบ้ำบัดน้ำเสีย ที่บริเวณถนนมิตรภำพ ตังแต่ทำงรถไฟ ไปจนถึง คลองโคกช้ำง
ควำมยำว 4,206 เมตร ก้ำหนดแล้วเสร็จในปี 2560
ในส่ ว นของกำรบริ กำรจั ดกำรระบบรวบรวมและบ้ำบัดน้ำเสี ยนัน เทศบำลนครพิษณุโ ลกได้
ก้ำหนดให้ส่วนช่ำงสุขำภิบำล ส้ำนักกำรช่ำง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรบริหำรจัดกำรดูแลและรักษำระบบ
รวบรวมและบ้ำบัดน้ำเสีย ในส่วนที่เทศบำลฯ ด้ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ รวมทังจะรับผิดชอบดูแลระบบ
บ้ำบัดน้ำเสียด้วยหำกได้รับกำรส่งมอบระบบรวบรวมและระบบบ้ำ บัดน้ำเสียจำกกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ต่อไป
(65)

3.3.2 โครงการ ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้าเสียเทศบาลต้าบลบางระก้า
อปท.เจ้าของโครงการ เทศบาลต้าบลบางระก้า
1) ข้อมูลทั่วไป
ระบบรวบรวมและบ้ ำบัดน้ำเสี ย เทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ อยู่ในพืนที่ซึ่งเป็นกรรมสิ ทธิ์ของ
เทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ ตังอยู่ หมู่ที่ ๗ ถ.เทศบำลซอย ๙ ต.บำงระก้ำ อ.บำงระก้ำ จ.พิษณุโลก ระบบบ้ำบัด
น้ำเสียเป็นแบบกลุ่มอำคำร แบบถังบ้ำบัดน้ำเสียส้ำเร็จรูปขนำด 80 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน มีจ้ำนวน 2 จุด คือ
1) บริเวณจุดรับน้ำเสียบริเวณชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ ชุมชนแสวงสุข (2 ถัง) และ ๒) บริเวณจุดรับน้ำเสีย
บริเวณชุมชนศรีสุนทร (1 ถัง) รองรับปริมำณน้ำเสียชุมชนเข้ำสู่ระบบรวม ๒๔๐ ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ ของควำมสำมำรถในกำรรองรับที่ออกแบบไว้ มีจ้ำนวนประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ จ้ำนวน ๔, ๖๕๓ คน และมีจ้ำนวนครัวเรือน ๑, ๘๘๒ ครัวเรือน ในปัจจุบันเทศบำล
ต้ำบลบำงระก้ำ มอบหมำยให้ กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ ท้ำหน้ำที่ดูแลระบบ
บ้ำบัดน้ำเสีย

บริเวณจุดรับนำ้ เสีย
บริเวณชุมชนศรีสุนทร
บริเวณจุดรับนำ้ เสีย
บริเวณชุมชนวัดสุนทร
ประดิษฐ์
ชุมชนแสวงสุข

รูปที่ ๓-๑๐ ที่ตังระบบบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอำคำร เทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ
(66)

ระบบบ้าบัดน้าเสีย จุดที่ 2
ชุมชนศรีสุนทร

ระบบบ้าบัดน้าเสีย จุดที่ 1 ชุมชน
วัดสุนทรประดิษฐ์ ชุมชนแสวงสุข

รูปที่ ๓-๑1 ที่ตังระบบบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอำคำร เทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ
เทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ มีแม่น้ำยมไหลผ่ำน ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึนในเขตเทศบำลฯ จะระบำยลง
สู่ แ ม่ น้ ำ ยม และหนองบึ ง ในพื นที่ ใ กล้ เ คี ย ง โดยผลกำรตรวจวิ เ ครำะห์ คุ ณ ภำพน้ ำ เสี ย พบว่ ำ มี ค่ ำ บี โ อดี
ประมำณ ๖๐-๙๐ มิลลิกรัม/ลิตร เป็นน้ำเสียที่จ้ำเป็นต้องได้รับกำรบ้ำบัด ดังนัน เทศบำลฯ จึงมีแผนที่จะ
ด้ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้ำเสียขึน โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แผนงำนส่งเสริมกำรกระจำยอ้ำนำจกำรปกครอง โครงกำรสนับสนุนแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด หมวดงบเงินอุดหนุน เฉพำะกิจ จ้ำนวน ๕,๔๑๐,๐๐๐ บำท (๙๐%) และ
เงินสมทบจำกเทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ จ้ำนวน ๖๐๒,๐๐๐ บำท (๑๐%) รวมวงเงินทังสิน ๖,๐๑๒,๐๐๐ บำท
เพื่อก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอำคำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ระยะเวลำด้ำเนินกำรก่อสร้ำง
๒๒๐ วัน) และเริ่มเดินระบบฯ เมื่อเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งรวบรวมน้ำเสียจำกแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย
ชุมชน ที่เกิดขึนจำกกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจ้ำวันของประชำชนในพืนที่ ซึ่ งส่วนใหญ่มีแหล่งก้ำเนิดมำจำก
ร้ำนอำหำร จ้ำนวน ๒๘ แห่ง หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน ๘ แห่ง และแหล่งก้ำเนิดน้ำเสียอื่นรองลงมำ ได้แก่
ตลำด โรงพยำบำล โรงฆ่ำสัตว์ หมู่บ้ำนจัดสรร และหอพัก ตำมล้ำดับ ทังนี น้ำเสียที่เกิดขึนจำกแหล่งก้ำเนิด
ดังกล่ำว จะถูกปล่อยลงสู่ท่อระบำยน้ำสำธำรณะของทำงเทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ และไหลไปสู่ระบบบ้ำบัดน้ำ
เสียของเทศบำลต้ำบลบำงระก้ำต่อไป
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ตารางที่ 3-9 แหล่งก้ำเนิดน้ำเสียในชุมชน เทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ
ล้าดับที่
กิจกรรมหลัก
1
ตลำด
2
โรงแรม
3
โรงพยำบำล
4
ร้ำนอำหำร
5
โรงฆ่ำสัตว์
6
หมู่บ้ำนจัดสรร
7
หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน
8
หอพัก/อพำร์ทเมนท์/อำคำรชุด
9
ห้ำงสรรพสินค้ำ
10
อื่น ๆ (ระบุ…โรงเรียน…..)
ข้อมูล ณ เดือน เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๗

จ้านวน )แห่ง)
๑
๐
1
๒๘
๑
๑
๘
๑
๐
๐

๒) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ มีนโยบำยกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมจำกฝ่ำยบริหำรและถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบำยหน่วยงำน และมีกำรแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ โดยกำรจัดท้ำแผนงำน มำตรกำร โครงกำรที่
เกี่ยวข้อง ในส่วนของกำรจัดองค์กรและบุคลำกรที่รับผิดชอบ ไม่มีกำรจัดตังคณะท้ำงำน/คณะกรรมกำรด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรน้ำเสีย แต่ใช้ผังโครงสร้ำงของหน่วยงำนปัจจุบันในกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบดูแล ส้ำหรับ
นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรงบประมำณได้มีกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรน้ำเสีย ส่วน
กำรรวมกลุ่มพืนที่กำรจัดกำรน้ำเสีย ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถำบัน อื่นๆ เข้ำรวมกลุ่มในกำรจัดกำร
น้ำเสีย
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3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบรวบรวมน้าเสียชุมชน
กำรรวบรวมน้ำเสียเข้ำสู่ระบบบ้ำบัดน้ำเสียทัง 2 จุด นัน เป็นกำรใช้ระบบท่อรวบรวมและ
ระบำยน้ำเดิม ซึ่งเป็นระบบท่อรวม (Combine System) ซึ่งจำกกำรคำดกำรณ์ปริมำณน้ำเสียที่คำดว่ำจะเข้ำสู่
ระบบบ้ ำบั ดน้ ำเสี ยทัง 2 จุ ด แบ่ งเป็ น บริ เวณจุดรับน้ำเสี ยบริเวณชุมชนวัดสุ นทรประดิษฐ์ ชุมชนแสวงสุ ข
มีประชำกรประมำณ 1,150 คน ปริมำณน้ำเสียประมำณ 184 ลูกบำศก์เมตร และ บริเวณจุดรับน้ำเสียบริเวณ
ชุมชนศรีสุนทร มีประชำกรประมำณ 550 คน ปริมำณน้ำเสียประมำณ 88 ลูกบำศก์เมตร รวมเป็นปริมำณ
น้ำเสียประมำณ 272 ลูกบำศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นปริมำณน้ำเสียที่เกิดขึนในเขตเทศบำลฯ ประมำณ ร้อยละ 34
โดยระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชนของเทศบำลต้ำบลบำงระก้ำมีควำมสำมำรถในกำรรองรับน้ำเสีย ๒๔๐ ลูกบำศก์
เมตรต่อวัน น้ำเสียเข้ำระบบรวบรวม ๒๔๐ ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งระบบรวมรวมน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบำล
ต้ำบลบำงระก้ำ แสดงดังตำรำงที่ ๓-10
ตารางที่ 3-10 รำยละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน เทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ
ขนาดท่อ
ความยาว
จุดเริ่มต้น
จุดสินสุด
ถนน
ชนิดท่อ
)นิว)
ท่อ)เมตร)
)ถนน)
)ถนน)
ซอย ๑๑
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๐๐
ซอย ๒๖
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๒๕
ซอย ๒๗
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๓๓
ซอย ๓๑
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๖๘
รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้าเสีย
สถำนี สู บ น้ ำเสี ย หรื อ สถำนี ย กระดั บ น้ำ เสี ย จะเป็ น ระบบกำรสู บ น้ ำเสี ย เพื่อ ให้ น้ ำเสี ย ให้
สำมำรถระบำยตำมแรงโน้มถ่วงของโลก ไปยังระบบบ้ำบัดน้ำเสียได้ ระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลต้ำบล
บำงระก้ำ มีสถำนีสูบน้ำเสีย หรือสถำนียกระดับน้ำเสีย แสดงดังตำรำงที่ ๓-11
ตารางที่ ๓-11 รำยละเอียดข้อมูลสถำนีสูบน้ำเสียและ/หรือ สถำนียกระดับน้ำเสีย เทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ
รายชื่อสถานี

สถานที่ตัง

สถำนีบ้ำบัดน้ำเสีย
(จุดที่ ๑)
สถำนีบ้ำบัดน้ำเสีย
(จุดที่ ๒)

สวนสำธำรณะ
หนองกล่้ำ

ชนิดเครื่อง
สูบน้า/ที่ตัง
ระบบ
ควบคุม

ขนาด
)กิโลวัตต์
หรือแรงม้า)

๒๕ กิโลวัตต์
(๑๐ เครื่อง)
๒๕ กิโลวัตต์
(๕ เครื่อง)

ศำลแดง
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ระยะทางของสถานี
อัตราสูบน้า
สูบน้าเสียสุดท้ายถึง
เสีย)ลูกบาศก์
ระบบบ้าบัด
เมตร/วินาที)
น้าเสีย )กิโลเมตร)

๐.๑
๐.๑

)๒) ระบบบ้าบัดน้าเสีย
ระบบบ้ ำบั ดน้ ำเสี ยแบบกลุ่ มอำคำร เทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ เลื อกใช้ ระบบถังบ้ำบัด
แบบเกรอะ-กรองเติมอำกำศ (Septic and Aeration Filter) โดยเป็นรูปแบบถังส้ำเร็จรูปชนิดเติมอำกำศ ซึ่ง
ปรับ ปรุ งและปรั บใช้จ ำกต้นแบบระบบบ้ำบัดน้ำเสี ยของกรมควบคุมมลพิษ ทังนี ระบบบ้ำบัดน้ำเสียชนิด
ถังเติมอำกำศที่เทศบำลฯ ก่อสร้ำง มีขนำดของถังบ้ำบัดที่สำมำรถรองรับกำรบ้ำบัดน้ำเสียได้ประมำณ 80
ลูกบำศก์เมตร จ้ำนวน 3 ถัง ในจ้ำนวน 2 จุด (ดังมีผังระบบบ้ำบัดน้ำเสียและภำพบริเวณระบบบัดน้ำเสียตำม
ภำพที่ ๓-๑2, ๓-๑3 และ ๓-๑4)

ส่วน
ปรับ
สภาพ

บ่อดักน ้ำเสีย

ส่วนเติม
อากาศ

ส่วนเก็บ
ตะกอน

ส่วนตก
ตะกอน

บ่อสูบน ้ำเสีย

รูปที่ ๓-๑2 ผังระบบบ้ำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอำคำร เทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ
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รูปที่ ๓-๑3 ภำพบริเวณระบบบ้ำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอำคำร เทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ จุดที่ 1

รูปที่ ๓-๑4 ภำพบริเวณระบบบ้ำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอำคำร เทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ จุดที่ 2
)3) การติดตามตรวจสอบ
ระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ จะมีกำรบ้ำรุงรักษำระบบในเชิงป้องกัน
ตำมวำระหรือระยะเวลำกำรใช้งำนที่ก้ำหนด มีกำรตรวจสอบคุณภำพน้ำเข้ำระบบและน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัด
น้ำเสีย ตรวจวิเครำะห์โดยห้องปฏิบัติกำรส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๓ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จ้ำนวน
2 ครัง คือ เดือนพฤษภำคม และเดือนสิงหำคม ซึ่งมีผลจำกกำรวิเครำะห์ ดังนี
จุดที่ 1 ชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ ชุมชนแสวงสุข พบว่ำ คุณภำพน้ำทิง เกินเกณฑ์ค่ำมำตรฐำน
น้ำทิง ทัง 2 ครัง คือพบปริมำณฟอสฟอรัสทังหมด มีค่ำ 2.65 mg/l และ 2.50 mg/l ตำมล้ำดับ (ค่ำมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน้ ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ก้ำหนดให้มีค่ำไม่เกิน 2 mg/l) และในเดือนพฤษภำคม 2558 พบปริมำณสำรแขวนลอย มีค่ำ 128
mg/l (ค่ำมำตรฐำนควบคุ มกำรระบำยน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสี ยรวมของชุมชน ตำมประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ก้ำหนดให้มีค่ำไม่เกิน 30 mg/l) ทังนีระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลต้ำบล
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บำงระก้ำ จุดที่ 1 เมื่อวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยแต่ละพำรำมิเตอร์แล้ว ยังมีปริมำณสำรแขวนลอย และปริมำณฟอสฟอรัส
ทังหมด เกินค่ำมำตรฐำนน้ำทิง (ตำรำงที่ ๓-๑2)
จุดที่ 2 ชุมชนศรีสุนทร พบว่ำ คุณภำพน้ำทิง เกินเกณฑ์ค่ำมำตรฐำนน้ำทิง ทัง 2 ครัง คือพบ
ปริมำณฟอสฟอรัสทังหมด มีค่ำ 3.9 mg/l และ 2.55 mg/l ตำมล้ำดับ (ค่ำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิง
จำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ก้ำหนดให้มีค่ำ
ไม่เกิน 2 mg/l) และปริมำณบีโอดี มีค่ำ 31.7 mg/l และ 21.6 mg/l ตำมล้ำดับ (ค่ำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำย
น้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ก้ำหนด
ให้มีค่ำไม่เกิน 20 mg/l) ทังนีระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ จุดที่ 2 เมื่อวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยแต่ละ
พำรำมิเตอร์แล้ว ยังมีปริมำณบีโอดี และปริมำณฟอสฟอรัสทังหมด เกินค่ำมำตรฐำนน้ำทิง (ตำรำงที่ ๓-๑3)
4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
กำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสียทำงเทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ ได้เป็นฝ่ำยด้ำเนินกำรในเรื่อง
กำรเดินระบบเอง ทำงเทศบำลฯ ยังไม่มีข้อบัญญัติในเรื่องกำรเก็บค่ำบริกำรบ้ำบัดน้ำเสียชุมชน และไม่เก็บ
ค่ำบริกำรบ้ำบัดน้ำเสียชุมชน ตลอดจนไม่มีข้อมูลและแผนกำรด้ำเนินกำรศึกษำเพื่อก้ำหนดอัตรำค่ำบริกำร
บ้ำบัดน้ำเสียชุมชน มีปัญหำในกำรด้ำเนินงำน เรื่องประสิทธิภำพของระบบไม่ดี ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้
และเครื่องจักรช้ำรุด/ซ่อมบ่อย
5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชนของเทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ มีรูปแบบและ
ควำมถี่ของกำรประชำสัมพันธ์ คือ เสียงตำมสำย และกำรออกเทศบำลเคลื่อนที่ ไม่มีกิจกรรมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชน มีปัญหำร้องเรียนจำกประชำชนในพืนที่ประเด็น ปลำตำยและกลิ่น
เหม็น โดยมีกำรแก้ไขปัญหำ คือ เติมสำรสกัดชีวภำพและซ่อมเครื่องเติมอำกำศ
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปั ญหำด้ำนบุ คลำกร มีกำรย้ำยสั บเปลี่ ยนบ่อย ท้ำ ให้ ขำดควำมเชื่อมต่ อของงำน และไม่ มี
เอกสำรคู่มือในกำรดูแลระบบฯ ท้ำให้กำรดูแลรักษำ ซ่อมแซม ท้ำได้ไม่เ ต็มประสิทธิภำพ ข้อเสนอแนะควรจัด
ให้มีกำรอบรมส้ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรได้เอง และมี กำรตรวจสอบคุณภำพ
น้ำเข้ำระบบและน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียเป็นประจ้ำทุกปีเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภำพของระบบฯ
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ตาราง 3-12 แสดงผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำเสียก่อนเข้ำระบบบ้ำบัดน้ำเสีย และน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ จุดที่ 1
ชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ และชุมชนแสวงสุข
BOD (มก./ล.)

SS (มก./ล.)

เข้ำ ออก เข้ำ ออก
มำตรฐำน* 5.5-9.0
20 มก./ล.
1
7.0 7.0 20.5 17
2
7.5 7.4 22.8 19
ค่ำเฉลี่ย 7.25 7.2 21.65 18

เข้ำ ออก
30 มก./ล.
60 128
30 30
45 79

ครังที่

pH

น้ำมันและไขมัน
TN (มก./ล.)
TP (มก./ล.)
FCB (มก./ล.)
(มก./ล.)
เข้ำ
ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก
เข้ำ
ออก
5 มก./ล.
20 มก./ล.
2 มก./ล.
ไม่ได้ก้ำหนดมำตรฐำน
2.4
0.6 9.7 9.1 2.7 2.65 1,500
330
1.0
0.4 6.6 7.8 2.55 2.5 21,000 >160,000
1.7
0.5 8.15 8.45 2.63 2.58 11,250 80,165

ผ่ำน/
ไม่ผ่ำน

ปัญหำ

ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

SS,TP
TP
SS,TP

ตาราง 3-13 แสดงผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำเสียก่อนเข้ำระบบบ้ำบัดน้ำเสีย และน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลต้ำบลบำงระก้ำ จุดที่ 2
ชุมชนศรีสุนทร
น้ำมันและไขมัน
TN (มก./ล.)
TP (มก./ล.)
FCB (มก./ล.)
(มก./ล.)
ครังที่
เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก
เข้ำ
ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก
เข้ำ
ออก
มำตรฐำน* 5.5-9.0
20 มก./ล.
30 มก./ล.
5 มก./ล.
20 มก./ล.
2 มก./ล.
ไม่ได้ก้ำหนดมำตรฐำน
1
7.1 7.2 37.0 31.7 20 25
6.1
0.4 16.8 15.6 3.95 3.9
17,000
11,000
2
7.4 7.4 41.2 21.6 60 32
1.2
0.4 12.2 8.7 3.55 2.55 >160,000 >160,000
ค่ำเฉลี่ย 7.2 7.3 39.1 26.7 40 28.5 3.65 0.4 14.5 12.2 3.8 3.2
88,500
85,500
pH

BOD (มก./ล.)

SS (มก./ล.)

* ที่มำ: ค่ำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยนำ้ ทิงจำกระบ้ำบัดนำ้ เสียรวมของชุมชน ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก้ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ประกำศ ณ วันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2553
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ผ่ำน/
ไม่ผ่ำน

ปัญหำ

ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

BOD,TP
BOD,TP
BOD,TP

3.3.3 โครงการ ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้าเสียเทศบาลต้าบลวังทอง
อปท.เจ้าของโครงการ เทศบาลต้าบลวังทอง
1) ข้อมูลทั่วไป
ระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลต้ำบลวังทอง อยู่ในพืนที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบำลฯ ตังอยู่
บริเวณตลำดสดเทศบำล 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (ภำพที่ 3-15) มีขนำดพืนที่ 6-8 ตำรำงเมตร
ครอบคลุมพืนที่ให้บริกำรจัดกำรน้ำเสีย 0.5 ตำรำงกิโลเมตร ในพืนที่กำรปกครองรวม 1.77 ตำรำงกิโลเมตร
คิดเป็นกำรบริกำรเชิงพืนที่ร้อยละ 28.25 ของพืนที่เขตกำรปกครอง รองรับปริมำณน้ำเสียชุมชนเข้ำสู่ระบบ
8.23 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.29 ของควำมสำมำรถในกำรรองรับที่ออกแบบไว้ 80
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน มีจ้ำนวนประชำกร จำกฝ่ำยทะเบียนรำษฎร์ ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบลวังทอง รำยงำนว่ำ
ในปี พ.ศ.2557 มีประชำกรในเขตเทศบำลต้ำบลวังทอง จ้ำนวน 4,606 คน และมีจ้ำนวนครัวเรือนทังหมด
ในเขตพื นที่รั บ ผิ ดชอบ 1,505 ครั ว เรือน โดยระบบรวบรวมและระบบบ้ ำบัดน้ำ เสี ยดังกล่ ำว ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกโครงกำรถ่ำยโอนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ในปีงบประมำณ 2551-2552 รวมวงเงินทังสิน 1,509,000 บำท เปิดด้ำเนินกำรระบบเมื่อเดือน
ธันวำคม พ.ศ.2552

บริ เวณตลำดสด
เทศบำล 1

รูปที่ 3-15 ที่ตังระบบบ้ำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอำคำร เทศบำลต้ำบลวังทอง
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๒) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบำลต้ำบลวังทอง มีนโยบำยกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมจำกฝ่ำยบริหำรและถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบำยหน่วยงำน โดยมีที่มำของนโยบำย ได้แก่ 1.แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ /แผนจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อม 2.นโยบำยรัฐบำล/แผนแม่บทกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชน 3.แผน/แผนยุทธศำสตร์จังหวัด
และมีกำรแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ โดยกำรจัดท้ำแผนงำน มำตรกำร โครงกำรที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกำร
จัดองค์กรและบุคลำกรที่รับผิดชอบ มีกำรจัดตังคณะท้ำงำน/คณะกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ำเสีย และ
ก้ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน้ำเสีย ส้ำหรับ
นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรงบประมำณได้มีกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรน้ำเสีย ส่วน
กำรรวมกลุ่มพืนที่กำรจัดกำรน้ำเสียไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /สถำบัน อื่นๆ เข้ำรวมกลุ่มในกำรจัดกำร
น้ำเสีย
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบรวบรวมน้าเสียชุมชน
กำรรวบรวมน้ำเสียเข้ำสู่ระบบบ้ำบัดน้ำเสีย เป็นกำรใช้ระบบท่อรวบรวมและระบำยน้ำ
เดิม ซึ่งเป็นระบบท่อรวม (Combine System) ซึ่งจำกกำรคำดกำรณ์ปริมำณน้ำเสียที่คำดว่ำจะเข้ำสู่ระบบ
บ้ำบัดน้ำเสีย มีประชำกรประมำณ 530 คน ปริมำณน้ำเสียประมำณ 85 ลูกบำศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นปริมำณ
น้ำเสียที่เกิดขึนในเขตเทศบำลฯ ประมำณ ร้อยละ 9.42 ซึ่งระบบรวมรวมน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบำลต้ำบล
วังทอง แสดงดังตำรำงที่ ๓-14
ตารางที่ 3-14 รำยละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน เทศบำลต้ำบลวังทอง
ขนาดท่อ
ความยาว
จุดเริ่มต้น
ถนน
ชนิดท่อ
)นิว)
ท่อ)เมตร)
)ถนน)
มิตรสัมพันธ์
ซีเมนต์
0.6-1.0
0.325
0.325
หลังตลำด

ซีเมนต์

0.6-1.0

0.325

0.325

จุดสินสุด
)ถนน)
0.325
0.325

)๒) ระบบบ้าบัดน้าเสีย
ระบบบ้ำบัดน้ำเสียเทศบำลต้ำบลวังทอง เป็นแบบกลุ่มอำคำร โดยเลือกใช้ระบบถังบ้ำบัด
แบบเกรอะ-กรองเติมอำกำศ (Septic and Aeration Filter) รูปแบบถังส้ำเร็จรูปชนิดเติมอำกำศ ซึ่งปรับปรุงและ
ปรั บใช้จำกต้นแบบระบบบ้ ำบั ดน้ ำเสียของกรมควบคุมมลพิษ ทังนี ระบบบ้ำบัดน้ำเสี ยชนิดถังเติมอำกำศที่
เทศบำลฯ ก่อสร้ำง มีขนำดของถังบ้ำบัดที่สำมำรถรองรับกำรบ้ำบัดน้ำเสียได้ประมำณ 80 ลูกบำศก์เมตร จ้ำนวน
1 ถัง (ดังมีผังระบบบ้ำบัดน้ำเสียและภำพบริเวณระบบบ้ำบัดน้ำเสีย ตำมภำพที่ 3-16 และ 3-17)
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ส่วน
ปรับ
สภาพ

บ่อดักน ้ำ

บ่อสูบน ้ำ

เสีย

เสีย

ส่วน
เติม
อากาศ

ส่วนเก็บ
ตะกอน

ส่วน
ตก
ตะกอ
น

รูปที่ 3-16 ผังระบบบ้ำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอำคำร เทศบำลต้ำบลวังทอง

รูปที่ 3-17 รูปภำพบริเวณระบบบ้ำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอำคำร เทศบำลต้ำบลวังทอง
(76)

)3) การติดตามตรวจสอบ
ระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลต้ำบลวังทอง มีคู่มือกำรเดินระบบและบ้ำรุงรักษำระบบ
ทังระบบ มีกำรบ้ำรุงรักษำระบบในเชิงป้องกันตำมวำระหรือระยะเวลำกำรใช้งำนที่ก้ำหนด มีกำรตรวจสอบ
คุณภำพน้ำเข้ำระบบและน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสีย ตรวจวิเครำะห์โดยห้องปฏิบัติกำรส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อม
ภำคที่ ๓ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จ้ำนวน 2 ครัง คือ เดือนพฤษภำคม และเดือนสิงหำคม พบว่ำ
คุณภำพน้ำทิง อยู่ในเกณฑ์ค่ำมำตรฐำนน้ำทิงทัง 2 ครัง โดยระบบมีค่ำเฉลี่ยควำมสำมำรถในกำรลดค่ำควำม
สกปรกของน้ำในรูป BOD ร้อยละ 82.56 (ตำรำงที่ 3-15)
4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
กำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสียทำงเทศบำลต้ำบลวังทอง ได้เป็นฝ่ำยด้ำเนินกำรในเรื่อง
กำรเดินระบบเอง ทำงเทศบำลฯ ยังไม่มีข้อบัญญัติในเรื่องกำรเก็บค่ำบริกำรบ้ำบัดน้ำเสียชุมชน และไม่เก็บ
ค่ำบริกำรบ้ำบัดน้ำเสียชุมชน ตลอดจนไม่มีข้อมูลและแผนกำรด้ำเนินกำรศึกษำเพื่อก้ำหนดอัตรำค่ำบริกำร
บ้ ำ บั ด น้ ำ เสี ย ชุ ม ชน มี ปั ญ หำในกำรด้ ำ เนิ น กำร เรื่ อ งค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยไม่ เ พี ย งพอ ประสิ ท ธิ ภ ำพของระบบไม่ ดี
ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ และเครื่องจักรช้ำรุด/ซ่อมบ่อย
5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
กำรประชำสั มพัน ธ์ด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชนของเทศบำลต้ำบลวังทอง มีรูปแบบและ
ควำมถี่ของกำรประชำสัมพันธ์ คือ ประชำสัมพันธ์ถึงควำมจ้ำเป็น สถำนกำรณ์ปัจจุบัน กำรดูแลระบบฯ ให้กับ
ประชำชนในพืนที่ มีกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชน โดยแนะน้ำให้มีกำร
ติดตังบ่อดักไขมันทุกครัวเรือนในกรณีสร้ำงบ้ำนใหม่ โดยออกเป็ นข้อบังคับเทศบัญญัติและรณรงค์ให้ควำมรู้
กำรบ้ำบัดน้ำเสียภำยในครัวเรือน เนื่องจำกทำงเทศบำลฯ ได้มีกำรเข้ำถึงชุมชนคอยรับฟังแก้ไข และให้ควำมรู้
ด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสีย จึงไม่มีปัญหำร้องเรียนจำกชุมชน
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ขำดแคลนบุคลำกร ที่มีควำมรู้และเทคนิค งบประมำณมีจ้ำกัด และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย
ไม่สำมำรถรวบรวมน้ำเสียทังหมดเข้ำระบบฯ ได้
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ตาราง 3-15 แสดงผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำเสียก่อนเข้ำระบบบ้ำบัดน้ำเสีย และน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลต้ำบลวังทอง

ครังที่

pH

BOD (มก./ล.)

เข้ำ ออก เข้ำ ออก
มำตรฐำน* 5.5-9.0
20 มก./ล.
1
7.3 7.3 10.7 0.9
2
7.7 7.6 17.4 1.0
ค่ำเฉลี่ย 7.5 7.45 14.05 0.95

SS (มก./ล.)
เข้ำ ออก
30 มก./ล.
29 <10
17 <10
23 <10

น้ำมันและ
ไขมัน
(มก./ล.)
เข้ำ ออก
5 มก./ล.
1.5 0.9
1.4 0.2
1.45 0.55

TN (มก./ล.)

TP (มก./ล.)

FCB (มก./ล.)

เข้ำ ออก เข้ำ ออก
เข้ำ
ออก
20 มก./ล.
2 มก./ล.
ไม่ได้ก้ำหนดมำตรฐำน
11.3 1.4 2.6 0.81
170
40
15.2 4.0 3.45 0.76 >160,000 170
13.2 2.7 3.03 0.78 80,085
105

* ที่มำ: ค่ำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิงจำกระบ้ำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก้ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ประกำศ ณ วันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2553

(78)

ผ่ำน/
ไม่ผ่ำน

ปัญหำ

ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

-

๓.4 จังหวัดพิจติ ร
3.4.1 โครงการ ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร
อปท.เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองพิจิตร
1) ข้อมูลทั่วไป
ระบบบ้ ำบั ด น้ ำเสี ย เทศบำลเมืองพิจิตร ตังอยู่นอกเขตเทศบำลฯ โดยอยู่ในพืนที่ซึ่ งเป็ น
กรรมสิทธิ์ของเทศบำลเมืองพิจิตร ตังอยู่ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร มีพืนที่ จ้ำนวน 43 ไร่ 1 งำน
ต้ำแหน่งพิกัดทำงภูมิศำสตร์ ละติจูด 16 องศำ 25 ลิปดำ 59 ฟิลิปดำ ลองติจูด 100องศำ20 ลิปดำ 0
ฟิลิปดำ (ภำพที่ ๓-18) ครอบคลุมพืนที่ให้บริกำรจัดกำรน้ำเสีย 10 ตำรำงกิโลเมตร ในพืนที่กำรปกครองรวม
12.017 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นกำรบริกำรเชิงพืนที่ร้อยละ 83.2 ของพืนที่เขตปกครอง รองรับปริมำณน้ำ
เสียชุมชนเข้ำสู่ระบบ 4,000-5,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.66 ของควำมสำมำรถใน
กำรรองรับที่ออกแบบไว้ มีจ้ำนวนประชำกร จำกฝ่ำยทะเบียนรำษฎร์ ส้ำนักงำนเทศบำลเมืองพิจิตร รำยงำน
ว่ำในปี พ.ศ.2557 มีป ระชำกรในเขตเทศบำลเมืองพิจิตร จ้ำนวน 22,412 คน และมีจ้ำนวนครัวเรือน
ทังหมดในเขตพืนที่รับผิดชอบ 11,887 โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกรมโยธำธิกำร จ้ำนวน 180
ล้ำนบำท และงบประมำณจำกโครงกำรถ่ำยโอนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด จ้ำนวน 494,000 บำท โดยได้ส่งมอบให้เทศบำลเมืองพิจิตรเป็นผู้รับผิดชอบและบ้ำรุงรักษำ
ตังแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมำ

ระบบบ้าบัดน้าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร

รูปที่ 3-18 ที่ตังระบบบ้ำบัดน้ำเสียเทศบำลเมืองพิจิตร
(79)
ระบบบ้าบัดน้าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร

ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน้ำเสียเทศบำลเมืองพิจิตร รวบรวมและบ้ำบัดน้ำเสียจำกแหล่งก้ำเนิด
น้ำเสียชุมชน ที่เกิดขึนจำกกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจ้ำวันของประชำชนในพืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่มีแหล่งก้ำเนิดมำจำก
หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน จ้ำนวน 286 แห่ง ร้ำนอำหำร จ้ำนวน 179 แห่ง และแหล่งก้ำเนิดน้ำเสียอื่นรองลงมำ
ได้แก่ หอพัก/อพำร์ทเมนท์/อำคำรชุด โรงแรม หมู่บ้ำนจัดสรร ตลำด โรงพยำบำล ห้ำงสรรพสินค้ำ โรงฆ่ำสัตว์
ตำมล้ำดับ ทังนี น้ำเสียที่เกิดขึนจำกแหล่งก้ำเนิดดังกล่ำว จะถูกปล่อยลงสู่ท่อระบำยน้ำสำธำรณะของทำงเทศบำล
เมืองพิจิตร และไหลไปสู่ระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลเมืองพิจิตรต่อไป
ตารางที่ 3-16 แหล่งก้ำเนิดน้ำเสียในชุมชน เทศบำลเมืองพิจิตร
ล้าดับที่
กิจกรรมหลัก
1
ตลำด
2
โรงแรม
3
โรงพยำบำล
4
ร้ำนอำหำร
5
โรงฆ่ำสัตว์
6
หมู่บ้ำนจัดสรร
7
หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน
8
หอพัก/อพำร์ทเมนท์/อำคำรชุด
9
ห้ำงสรรพสินค้ำ
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2558

จ้านวน )แห่ง)
6
7
4
179
1
6
286
23
2

๒) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบำลเมืองพิจิตร มีนโยบำยกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมจำกฝ่ำยบริหำรและถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบำยหน่ว ยงำน โดยมีที่มำของนโยบำย ได้แก่ 1.นโยบำยรัฐบำล/แผนแม่บทกำรจัดกำรน้ำเสี ยชุมชน
2. แผน/แผนยุ ท ธศำสตร์ จั ง หวั ด ในส่ ว นของกำรจั ด องค์ ก รและบุ ค ลำกรที่ รั บ ผิ ด ชอบ ไม่ มี ก ำรจั ด ตั ง
คณะท้ำงำน/คณะกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ำเสีย แต่ใช้ผังโครงสร้ำงของหน่วยงำนปัจจุบันในกำร
มอบหมำยผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล ส้ ำ หรั บ นโยบำยด้ ำ นกำรจั ด กำรงบประมำณได้ มี ก ำรลงทุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภำพระบบ ส่วนกำรรวมกลุ่มพืนที่กำรจัดกำรน้ำเสียไม่มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /สถำบันอื่นๆ
เข้ำรวมกลุ่มในกำรจัดกำรน้ำเสีย

(80)

3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบรวบรวมน้าเสียชุมชน
ระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน หรือระบบระบำยน้ำเสียเป็นระบบท่อระบำยรวม (Combined
sewer) เป็นระบบที่ใช้ท่อระบำยน้ำฝนและน้ำเสียร่วมกัน โดยจะต้องสร้ำงท่อดักน้ำเสีย (Interceptor) เป็น
ระยะๆ เพื่อรวบรวมน้ ำเสี ยให้ ไหลไปตำมท่อรวมไปยังบ่อบ้ำบัดน้ำเสี ย มีควำมสำมำรถในกำรรองรับน้ำเสี ย
12,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน น้ำเสียเข้ำระบบรวบรวม 4,000-5,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งระบบรวมรวม
น้ำเสียชุมชนในเขตเทศบำลเมืองพิจิตร แสดงดังตำรำงที่ ๓.17
ตารางที่ 3-17 รำยละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน เทศบำลเมืองพิจิตร
ขนาดท่อ
ถนน
ชนิดท่อ
)นิว)
ถนนบุษบำตอนใต้
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๒
ซอยเปิ้ล
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๒
ถนนปำกทำง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ซอยพระอุทิศ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ซอยพระธรรมญำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ซอยหม้อน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ซอยลินจี่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ซอยแซบตำเหลิม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ถนนรำษฎร์เกษมอุทิศ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ถนนหน้ำสถำนีต้ำรวจ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ถนนเจริญผล
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ถนนพรรณเชษฐ์
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ถนนจันทร์สว่ำง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ซอย ข้ำง สปจ.เก่ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ถนนบุษบำ ซอย ๕
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ถนนบุษบำ ซอย ๖
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ซอยเลือดทหำร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ถนนพลำยงำม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ซอยพ่อวำย
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ซอยช้ำงไฟฟ้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ซอยพลำยงำม ๑
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
ถนนรำษฏร์วิถี
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑๕.๗๕
(81)

ความยาวท่อ
)เมตร)
๒๗๕
๑๒๕
๒๐๐
๑๒๕
๑๕๐
๓๕๐
๑๕๐
๑๗๕
๔๐๐
๕๒๕
๑๗๕
๑๕๐
๒๕๐
๗๕
๑๗๕
๓๐๐
๑๒๕
๖๐๐
๒๕๐
๖๕๐
๒๕๐
๘๐๐

ถนน
ถนนมหำรำชพัฒนำ
ซอยมหำรำชพัฒนำ ซอย ๑
ซอยคำบบุญมำ
ถนนบุษบำตอนใต้หน้ำบ้ำนหมอเลียง
ซอยสุเหร่ำแขก
ซอยอนงค์
ซอยพ่อละม่อม
ซอยรักส้ำรวจ
ถนนพิจิตร- ก้ำแพงเพชร
ถนนประชำอุทิศ
ถนนนวธำนี
ถนนแยกไฟแดงนครแพร่
ถนนหน้ำตวงเพชรเก่ำ
ถนนบุษบำตอนเหนือ
ถนนศรีมำลำ
ซอยตลำดสดพิจิตรธำนี
ถนนธิตะจำรี
ถนนเจริญศรี
ถนนบุษบำซอย ๔
ซอยเรือนจ้ำ
ถนนบึงสีไฟ(หน้ำบึง)
ถนนรอบบึง (ไปเมืองเก่ำ)
ถนนข้ำงบึงสีไฟ (ไปกรมชล)
ถ.บุษบำ ซอย ๓–ซอยพระพิจิตร
ถนนบุษบำ ซอย ๑–ถ.ศรีมำลำ ซอย ๑
ซอยบ้ำนหมอเลียง
บ่อบ้ำบัด-ถ.เลี่ยงเมือง-สะพำนข้ำมแม่น้ำ
วัดท่ำหลวง
ถนนสระหลวง
ถนนพิจิตร – ตะพำนหิน
ถนนบึงสีไฟ

ชนิดท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บล็อกท่อขนำด
๒ ม. * ๒ ม.
(82)

ขนาดท่อ
)นิว)
๑๕.๗๕
๑๕.๗๕
๑๕.๗๕
๑๕.๗๕
๑๕.๗๕
๑๕.๗๕
๑๕.๗๕
๑๕.๗๕
๒๓.๖๒
๒๓.๖๒
๒๓.๖๒
๒๓.๖๒
๒๓.๖๒
๒๓.๖๒
๒๓.๖๒
๒๓.๖๒
๒๓.๖๒
๒๓.๖๒
๒๓.๖๒
๒๓.๖๒
๒๓.๖๒
๒๓.๖๒
๒๓.๖๒
๓๑.๕
๓๙.๓๗
๓๙.๓๗
๓๙.๓๗
๓๙.๓๗
๔๗.๒๔
๔๗.๒๔

ความยาวท่อ
)เมตร)
๓๗๕
๒๗๕
๑๐๐
๓๕๐
๑๐๐
๑๒๕
๑๒๕
๑๕๐
๗๒๕
๑,๕๕๐
๖๒๕
๗๕
๑๗๕
๑,๔๗๕
๒,๖๕๐
๑๒๕
๒๗๕
๗๕๐
๑๗๕
๒๐๐
๓๒๕
๒๗๕
๑,๐๐๐
๕๗๕
๔๕๐
๓๒๕
๓,๐๐๐
๓๐๐
๓,๖๐๐
๙๐๐
๑,๖๐๐

รายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้าเสีย )CSO)
บ่อดักน้ำเสีย (Combined Sewer Overflow: CSO) เป็นโครงสร้ำงที่ต่อเชื่อมระหว่ำง
ท่อระบำยน้ำและท่อดักน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปยังระบบบ้ำบัดน้ำเสียและระบำยน้ำเสียปนน้ำฝนส่วนเกิน
ให้ไหลล้นออกสู่แหล่งน้ำตำมธรรมชำติ โดยน้ำล้นนีจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพน้ำในแหล่งรองรับ หรือ
ต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนน้ำทิงบ่อดักน้ำเสีย (CSO) แสดงดังตำรำงที่ ๓-๑๘
ตารางที่ ๓.๑๘ รำยละเอียดจ้ำนวนบ่อดักน้ำเสีย (CSO) เทศบำลเมืองพิจิตร
บ่อดักน้าเสีย )CSO)
ถนนที่ตัง
ต้าแหน่งที่ตัง
CSO 1
ถนนพระพิจิตร
หน้ำศำลจังหวัดหลังเก่ำ
CSO 2
ถนนบุษบำตอนเหนือ
ใกล้ศำลเจ้ำ
รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้าเสีย
สถำนีสูบ น้ำเสีย หรือสถำนียกระดับน้ำเสียจะเป็นระบบกำรสู บน้ำเสี ยเพื่อให้น้ำเสี ย
สำมำรถระบำยตำมแรงโน้มถ่วงของโลก ไปยังระบบบ้ำบัดน้ำเสียได้ ระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลเมือง
พิจิตร มีสถำนีสูบน้ำเสีย หรือสถำนียกระดับน้ำเสีย แสดงดังตำรำงที่ ๓-๑๙
ตารางที่ ๓-๑๙ รำยละเอียดข้อมูลสถำนีสูบน้ำเสียและ/หรือ สถำนียกระดับน้ำเสีย เทศบำลเมืองพิจิตร
ระยะทางของ
อัตราสูบน้า
สถานี
ชนิดเครื่อง
ขนาด
รายชื่อสถานี
สถานที่ตัง
เสีย)ลบ.ม./ สูบน้าเสียสุดท้าย
สูบน้า
)แรงม้า)
วินาที)
ถึงระบบบ้าบัด
น้าเสีย )กม.)
สถำนีสูบน้ำบ่อ A ถนนพระพิจิตร
ปั๊มน้ำ
๕๐ แรงม้ำ
๒.๗ กม.
สถำนีสูบน้ำบ่อ B ถนนบุษบำตอนเหนือ
ปั๊มน้ำ
๑๕ แรงม้ำ
)๒) ระบบบ้าบัดน้าเสีย
ระบบบ้ำบัดน้ำเสียที่ใช้บริหำรจัดกำรน้ำเสียในพืนที่เทศบำลเมืองพิจิตร เป็นระบบบ่อ
เติมอำกำศ (Facultative aerated lagoon) สำมำรถบ้ำบัดน้ำเสียได้ประมำณ ๑๒,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตรต่อวัน
โดยองค์ประกอบของระบบบ่อเติมอำกำศ ได้แก่
- บ่อเติมอำกำศ (Aeration Pond) เครื่องเติมอำกำศเป็นกำรเติมอำกำศบนผิวน้ำ ชนิด
มอเตอร์ปั่นน้ำ ขนำด ๓๕ แรงม้ำ จ้ำนวน ๑๐ เครื่อง บ่อลึก ๓ เมตร ปริมำตรรวม ๒๔,๙๐๐ ลูกบำศก์เมตร
- บ่อบ่ม (Maturation Pond) บ่อลึก ๓ เมตร ปริมำตรรวม ๒๑,๖๐๐ ลูกบำศก์เมตร
(83)

รูปที่ ๓-19 รูปภำพบริเวณระบบบ้ำบัดน้ำเสียเทศบำลเมืองพิจิตร
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)3) การติดตามตรวจสอบ
ระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลเมืองพิจิตร มีคู่มือกำรเดินระบบและบ้ำรุงรักษำระบบทัง
ระบบ และมีกำรบ้ำรุงรักษำระบบในเชิงป้องกันตำมวำระหรือระยะเวลำกำรใช้งำนที่ก้ำหนด มีกำรตรวจสอบ
คุณภำพน้ำเข้ำระบบและน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสีย โดยห้องปฏิบัติกำรส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 3 ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จ้ำนวน 2 ครัง คือ เดือนพฤษภำคม และเดือนสิงหำคม ผลจำกกำรวิเครำะห์
คุณภำพน้ำทิงออกจำกระบบฯ พบว่ำคุณภำพน้ำทิงเกินเกณฑ์ค่ำมำตรฐำนน้ำทิงในครังที่ ๑ เดือนพฤษภำคม
พบปริมำณสำรแขวนลอย มีค่ำ 111 mg/l (ค่ำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวม
ของชุมชน ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ก้ำหนดให้มีค่ำไม่เกิน 50 mg/l) และ
ปริมำณฟอสฟอรัสทังหมด มีค่ำ 2.55 mg/l (ค่ำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
รวมของชุมชน ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ก้ำหนดให้มีค่ำไม่เกิน 2 mg/l)
ทังนีระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลเมืองพิจิตร เมื่อวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยแต่ละพำรำมิเตอร์แล้ว พบว่ำเกินเกณฑ์
ค่ำมำตรฐำนน้ำทิงในพำรำมิเตอร์ของปริมำณสำรแขวนลอย มีค่ำ 64.5 mg/l (ค่ำมำตรฐำนควบคุมกำร
ระบำยน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ก้ำหนดให้มีค่ำไม่เกิน 50 mg/l) (ตำรำงที่ ๓-๒๐)
4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
กำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสียทำงเทศบำลเมืองพิจิตร ได้เป็นฝ่ำยด้ำเนินกำรในเรื่อง
กำรเดินระบบเอง ทำงเทศบำลฯ ยังไม่มีข้อบัญญัติในเรื่องกำรเก็บค่ำบริกำรบ้ำบัดน้ำเสียชุมชน และไม่เก็บ
ค่ำบริกำรบ้ำบัดน้ำเสียชุมชน แต่มีกำรศึกษำเพื่อก้ำหนดอัตรำค่ำบริกำรบ้ำบัดน้ำเสียชุมชนไว้แล้ว มีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรจัดกำรน้ำเสียชุมชน ๑, ๙๕๖,๕๖๙.๔ บำท/ปี มีปัญหำในกำรด้ำเนินงำน ในเรื่องขำดแคลน
บุคลำกรที่มีควำมรู้ และเครื่องจักรช้ำรุด/ซ่อมบ่อย
5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชนของเทศบำลเมืองพิจิตร จะมีรูปแบบและ
ควำมถี่ของกำรประชำสัมพันธ์ และกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชน คือมีกำร
จัดโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษด้ำนน้ำเสียชุมชน โดยที่ผ่ำนมำยังไม่มีปัญหำร้องเรียน
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
มีปัญหำบุคลำกรมีน้อย ไม่เพียงพอ อีกทังยัง ขำดควำมรู้ ทักษะ ควำมช้ำนำญ ในกำรดูแล
บ้ำรุงรักษำระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
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ตาราง ๓-๒๐ แสดงผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำเสียก่อนเข้ำระบบบ้ำบัดน้ำเสีย และน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลเมืองพิจิตร

ครังที่

pH

BOD (มก./ล.)

เข้ำ ออก เข้ำ ออก
มำตรฐำน* 5.5-9.0
20 มก./ล.
1
7.5 7.4 12.2 2.3
2
7.2 8.9 9.2 1.4
ค่ำเฉลี่ย 7.4 8.15 10.7 1.85

น้ำมันและ
SS (มก./ล.)
ไขมัน
(มก./ล.)
เข้ำ ออก เข้ำ ออก
50 มก./ล.
5 มก./ล.
30 111 3.4 0.7
45 18 1.2 0.6
37.5 64.5 2.3 0.65

TN (มก./ล.)

TP (มก./ล.)

FCB (มก./ล.)

เข้ำ ออก เข้ำ ออก
เข้ำ
ออก
20 มก./ล.
2 มก./ล.
ไม่ได้ก้ำหนดมำตรฐำน
9.9 7.6 3.75 2.55 ≥160,000 17,000 ไม่ผ่ำน SS,TP
11.1 2.0 3.75 0.23 35,000
400
ผ่ำน
10.5 4.8 3.75 1.39 97,500
8,700 ไม่ผำ่ น SS

* ที่มำ: ค่ำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิงจำกระบ้ำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก้ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ประกำศ ณ วันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2553
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ผ่ำน/
ปัญหำ
ไม่ผ่ำน

3.4.2. โครงการ ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน
อปท.เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองตะพานหิน
1) ข้อมูลทั่วไป
ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน้ำเสียเทศบำลเมืองตะพำนหิน ตังอยู่นอกเขตพืนที่เทศบำลฯ ในพืนที่
หมู่ที่ ๔ ต.งิวรำย อ.ตะพำนหิน จ.พิจิตร (มีหนังสือยินยอมกำรให้ใช้พืนที่จำกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลงิวรำย)
มีขนำดพืนที่ทังหมด จ้ำนวน ๖๐ ไร่ ๓ งำน ๑๗ ตำรำงวำ ครอบคลุมพืนที่ให้บริกำรจัดกำรน้ำเสีย ๔.๐๗๓๑
ตำรำงกิโลเมตร ในพืนที่กำรปกครองรวม ๕.๒๐๒๓ ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็นกำรบริกำรเชิงพืนที่ร้อยละ ๗๘.๒๙
ของพืนที่เขตปกครอง รองรับปริมำณน้ำเสียชุมชนเข้ำสู่ระบบ ๑,๕๐๐ ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ
๒๐.๙๓ ของควำมสำมำรถในกำรรองรับที่ออกแบบไว้ มีจ้ำนวนประชำกร จำกฝ่ำยทะเบียนรำษฎร์ ส้ำนักงำน
เทศบำลเมื องตะพำนหิ น รำยงำนว่ ำในปี พ.ศ.2558 มี ประชำกรในเขตเทศบำลเมื องตะพำนหิ น จ้ ำนวน
๑๕,๒๕๘ คน และมีจ้ำนวนครัวเรือนทังหมดในเขตพืนที่รับผิดชอบ ๔,๓๙๕ ครัวเรือน ในปัจจุบัน เทศบำลเมือง
ตะพำนหิน ท้ำหน้ำที่ดูแลระบบบ้ำบัดน้ำเสียเอง

ระบบบ้าบัดน้าเสีย
เทศบาลเมืองตะพานหิน

รูปที่ ๓-20 ที่ตังระบบบ้ำบัดน้ำเสียเทศบำลเมืองตะพำนหิน

(87)

ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน้ำเสียเทศบำลเมืองตะพำนหิน ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบรำยละเอียดระบบ
บ้ำบัดน้ำเสีย จ้ำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บำท ด้ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ และได้รับงบประมำณ
กระจำยอ้ำนำจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด โดยได้รับเงินอุดหนุนเป็นเงิน 112,050,000 บำท เทศบำลเมืองตะพำนหินสมทบ ๑๒, ๔๕๐,๐๐๐
บำท รวมเป็นเงิน ๑๒๔,๕๐๐,๐๐๐ บำท แยกเป็นค่ำก่อสร้ำงระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสีย โดยว่ำจ้ำง
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด วัชรคอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรฯ จ้ำนวน ๑๑๙,๘๓๑,๐๐๐ บำท และเป็น
ค่ำจ้ำง บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จ้ำกัด เป็นที่ปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำงฯ จ้ำนวน ๓,๕๙๕,๐๐๐ บำท
ดังรำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๓-๒๑
ตารางที่ ๓-๒๑ กำรด้ำเนินกำรระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสีย เทศบำลเมืองตะพำนหิน
ล้าดับ ปีงบประมาณ
วงเงิน
แหล่งงบประมาณ
รายละเอียดโครงการ
ที่
พ.ศ.
)ล้านบาท)
1
2540
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อ
4.5
เพื่อศึกษำควำมเหมำะสม
กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับ
และออกแบบรำยละเอียด
จังหวัด จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
(Detail Design : DD)
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
2
2548งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อ
124.5 ค่ำก่อสร้ำงระบบรวบรวม
2551
กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับ
และระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
จังหวัด จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (เงินอุดหนุน
เป็นเงิน 11,2050,000 บำท เทศบำล
เมืองตะพำนหิน สมทบจ้ำนวน
12,450,000 บำท)

ระบบรวบรวมและระบบบ้ำ บัดน้ำ เสี ย เทศบำลเมืองตะพำนหิ น ได้รวบรวมน้ำเสี ยจำก
แหล่งก้ำเนิดน้ำเสียชุมชน ที่เกิดขึนจำกกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจ้ำวันของประชำชนในพืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่มี
แหล่งก้ำเนิดมำจำกร้ำนอำหำร จ้ำนวน ๔๑ แห่ง หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน ๑๕ แห่ง และแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย
อื่นรองลงมำ ได้แก่ โรงแรม ห้ำงสรรพสินค้ำ ตลำด โรงพยำบำล โรงฆ่ำสัตว์ และหมู่บ้ำนจัดสรร ตำมล้ำดับ
ทังนี น้ำเสียที่เกิดขึนจำกแหล่งก้ำเนิดดังกล่ำว จะถูกปล่อยลงสู่ท่อระบำยน้ำสำธำรณะของทำงเทศบำลเมือง
ตะพำนหิน และไหลไปสู่ระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลเมืองตะพำนหินต่อไป
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ตารางที่ 3-22 แหล่งก้ำเนิดน้ำเสียในชุมชน เทศบำลเมืองตะพำนหิน
ล้าดับที่
กิจกรรมหลัก
1
ตลำด
2
โรงแรม
3
โรงพยำบำล
4
ร้ำนอำหำร
5
โรงฆ่ำสัตว์
6
หมู่บ้ำนจัดสรร
7
หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน
8
หอพัก/อพำร์ทเมนท์/อำคำรชุด
9
ห้ำงสรรพสินค้ำ
10
อื่น ๆ (ระบุ…โรงเรียน…..)
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2558

จ้านวน )แห่ง)
๒
๓
๑
๔๑
๑
๑
๑๕
๓

๒) ข้อมูลด้านนโยบาย
เทศบำลเมืองตะพำนหิน มีนโยบำยและมีกำรสนับสนุนเป็นครังครำวจำกฝ่ำยบริหำร ไม่มีกำร
ก้ำหนดนโยบำยที่ชัดเจนโดยผู้บริหำรหรือผู้รับผิดชอบ และไม่มีแนวทำงปฏิบัติที่ท้ำไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร
ไม่มีกำรจัดตังคณะท้ำงำน/คณะกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ำเสีย แต่ใช้ผั งโครงสร้ำงของหน่วยงำน
ปัจจุบันในกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบดูแล ส่วนกำรรวมกลุ่มพืนที่กำรจัดกำรน้ำเสียไม่มี องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/สถำบันอื่นๆ เข้ำรวมกลุ่มในกำรจัดกำรน้ำเสีย
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบรวบรวมน้าเสียชุมชน
ระบบรวบรวมน้ ำ เสี ย ชุ ม ชน หรื อ ระบบระบำยน้ ำ เสี ย เป็ น ระบบท่ อ ระบำยรวม
(Combined sewer) เป็นระบบที่ใช้ท่อระบำยน้ำฝนและน้ำเสียร่วมกัน โดยจะต้องสร้ำงท่อดักน้ำเสี ย
(Interceptor) เป็นระยะๆ เพื่อรวบรวมน้ำเสียให้ไหลไปตำมท่อรวมไปยังบ่อบ้ำบัดน้ำเสีย ระบบรวบรวมน้ำเสีย
ชุมชนของเทศบำลเมืองตะพำนหิน มีควำมสำมำรถในกำรรองรับน้ำเสีย ๗,๑๖๔ ลูกบำศก์เมตรต่อวัน น้ำเสียเข้ำ
ระบบรวบรวม ๑,๕๐๐ ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หลังจำกน้ำเสียที่ไหลมำตำมแนวระบำยน้ำในถนนแต่ละสำย ผ่ำน
เข้ำสู่อำคำรดักน้ำเสีย (SOD) แล้ว น้ำเสียจะไหลเข้ำสู่แนวท่อรวบรวมน้ำเสียของถนนแต่ละสำย จนท้ำยสุดจะ
รวมกันที่สถำนีสูบน้ำเสีย เพื่อสูบส่งไปยังระบบบ้ำบัดน้ำเสีย แนวท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบำลเมืองตะพำนหิน
ที่ได้ก่อสร้ำงครอบคลุมพืนที่รับน้ำเสีย แสดงดังตำรำงที่ ๓-๒๓
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ตารางที่ 3-23 รำยละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน เทศบำลเมืองตะพำนหิน
ขนาดท่อ ความยาว
จุดเริ่มต้น
ถนน
ชนิดท่อ
)เมตร)
ท่อ)เมตร)
)ถนน)
ริมน่ำนตะวันออก
คอนกรีต
๐.๔
อำคำรดัก
ตอนเหนือ
เสริมเหล็ก
น้ำเสีย (SOD๑)
ริมน่ำนตะวันออก
คอนกรีต
๐.๔
อำคำรดัก
ตอนใต้
เสริมเหล็ก
น้ำเสีย (SOD๔/๑)
ริมน่ำนซอย ๑
คอนกรีต ๐.๔, ๐.๖
ริมน่ำนซอย ๑
เสริมเหล็ก
แดงทองดี-โกสินทร์ คอนกรีต ๐.๖, ๐.๘
หัวมุม
๒๐๐ ปี
เสริมเหล็ก
โรงเรียนหัวเฉียว
ชุมสำย
คอนกรีต
๐.๖
ปำกทำง
เสริมเหล็ก
ถนนร่มเกล้ำ
สันติพลำรำม
คอนกรีต
๐.๖
ปำกทำงเข้ำถนน
เสริมเหล็ก
สันติพลำรำม
หนุมำน
คอนกรีต
๐.๘
สี่แยกถนนหนุมำน
เสริมเหล็ก

จุดสินสุด
)ถนน)
ริมน่ำนซอย ๑
ริมน่ำนซอย ๑
หัวมุม
โรงเรียนหัวเฉียว
สี่แยกถนน
โกสินทร์ ๒๐๐ ปี
สี่แยกถนน
โกสินทร์ ๒๐๐ ปี
หน้ำวัด
สันติพลำรำม
สี่แยกท่ำเรือ

รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้าเสีย
เมื่อรวบรวมน้ำเสียมำตำมแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย ซึ่งไหลด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก จนถึงระดับ
หนึ่ง ซึ่งแนวท่อดังกล่ำวมีควำมลึกมำก กำรบ้ำรุงรักษำท้ำได้ยำก จ้ำเป็นจะต้องมีสถำนีสูบน้ำเสีย เพื่อให้ น้ำเสีย
สำมำรถระบำย ไปยังระบบบ้ำบัดน้ำเสียได้ ส้ำหรับระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลเมืองตะพำนหิน มีสถำนีสูบ
น้ำเสีย หรือสถำนียกระดับน้ำเสีย แสดงดังตำรำงที่ ๓-๒4
ตารางที่ ๓-๒๔ รำยละเอียดข้อมูลสถำนีสูบน้ำเสียและ/หรือ สถำนียกระดับน้ำเสีย เทศบำลเมืองตะพำนหิน
ระยะทางของสถานี
ชนิดเครื่อง
ขนาด
อัตราสูบน้าเสีย
รายชื่อ
สูบน้าเสียสุดท้ายถึง
สถานที่ตัง
สูบน้า/ที่ตัง )กิโลวัตต์ หรือ
)ลูกบาศก์
สถานี
ระบบบ้าบัด
ระบบควบคุม
แรงม้า)
เมตร/วินาที)
น้าเสีย )กิโลเมตร)
๗.๒๔ กิโลวัตต์
PS1 หน้ำวัดสันติพลำรำม แบบจุ่มแช่
ประมำณ ๒ กม.
๓ ชุด
PS2

สี่แยกท่ำเรือฯ

แบบจุ่มแช่

๒๘.๗ กิโลวัตต์
๓ ชุด
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-

รูปที่ ๓-21 สถำนีสูบน้ำเสียและ/หรือ สถำนียกระดับน้ำเสีย เทศบำลเมืองตะพำนหิน
)๒) ระบบบ้าบัดน้าเสีย
ระบบบ้ำบัดน้ำเสียที่ใช้บริหำรจัดกำรน้ำเสียในพืนที่เทศบำลเมืองตะพำนหิน เป็นระบบ
บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) เป็นวิธีกำรบ้ำบัดน้ำเสียแบบชีวภำพที่อำศัยธรรมชำติในกำรบ้ำบัด
สำรอินทรีย์ในน้ำเสีย โดยอำศัยกำรเก็บกักน้ำเสียไว้ในบ่อเปิด หรือสระน้ำขนำดใหญ่ เพื่อให้เกิดปฏิกิริยำ
กำรย่อยสลำยด้วยจุลินทรีย์ตำมธรรมชำติ ท้ำให้สิ่งสกปรกถูกท้ำลำยไป ซึ่งแบ่งตำมลักษณะกำรท้ำงำนได้ ๒
บ่อ ได้แก่
- บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) จ้ำนวน ๑ บ่อ บ้ำบัดน้ำเสียโดยจุลินทรีย์ เพื่อ
ลดควำมสกปรกในรูปอินทรีย์สำรของน้ำเสียที่เริ่มเข้ำสู่ระบบ โดยบ่อมีควำมลึก ๓.๕๐ เมตร มีปริมำตรควำมจุ
น้ำเสีย ๑๔๐,๓๔๓ ลูกบำศก์เมตร
- บ่อบ่ม (Maturation Pond) จ้ำนวน ๒ บ่อ มีสภำพเป็นแอโรบิคตลอดทังบ่อ จึงมีควำมลึก
ไม่มำก และแสงแดดส่องถึงก้นบ่อ ใช้รองรับน้ำเสียที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้ว เพื่อฟอกน้ำทิงให้มีคุณภำพน้ำดีขึน และ
อำศัยแสงแดดฆ่ำเชือโรคหรือจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมำกับน้ำทิง โดยบ่อที่ ๑ มีควำมลึก ๓.๐๐ เมตร และมีปริมำตร
ควำมจุน้ำเสีย ๓๕,๑๓๔.๙๘ ลูกบำศก์เมตร และบ่ อที่ ๒ มี ควำมลึ ก ๓.๐๐ เมตร และมี ปริ มำตรควำมจุ น้ ำเสี ย
๔๓,๙๑๗ ลูกบำศก์เมตร
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รูปที่ ๓-22 ระบบบ้ำบัดน้ำเสีย เทศบำลเมืองตะพำนหิน

(92)

)3) การติดตามตรวจสอบ
ระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลเมืองตะพำนหิน มีกำรเดินระบบฯ และซ่อมบ้ำรุงเมื่อ
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ในระบบช้ำรุดไม่สำมำรถใช้ต่อไปได้ มีกำรตรวจสอบคุณภำพน้ำเข้ำระบบและน้ำทิงจำก
ระบบบ้ำบัดน้ำเสีย โดยห้องปฏิบัติกำรส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ ๓ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จ้ำนวน ๒
ครัง ในเดือนพฤษภำคม และ เดือนสิงหำคม 2558 (ตำรำงที่ ๓-๒๕) พบว่ำคุณภำพน้ำทิง อยู่ในเกณฑ์ค่ำ
มำตรฐำนน้ำทิงทัง ๒ ครัง โดยระบบมีค่ำเฉลี่ยควำมสำมำรถในกำรลดค่ำควำมสกปรกของน้ำในรูป BOD
ร้อยละ 78.26
4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
กำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสียทำงเทศบำลเมืองตะพำนหิน ได้เป็นฝ่ำยด้ำเนินกำรใน
เรื่องกำรเดินระบบเอง ทำงเทศบำลเมืองน่ำนยังไม่มีข้อบัญญัติในเรื่ องกำรเก็บค่ำบริกำรบ้ำบัดน้ำเสียชุมชน
และไม่เก็บค่ำบริกำรบ้ำบัดน้ำเสียชุมชน ตลอดจนยังไม่มีข้อมูลและแผนกำรด้ำเนินกำรศึกษำเพื่อก้ำหนดอัตรำ
ค่ำ บริ ก ำรบ้ ำ บั ดน้ ำเสี ย ชุ มชน แต่มี ปั ญหำในกำรด้ ำ เนิ น งำน ในเรื่อ งขำดแคลนบุค ลำกรที่ มี ควำมรู้ และ
เครื่องจักรช้ำรุด/ซ่อมบ่อย
5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบำลเมืองตะพำนหิ น ไม่ มีกำรประชำสั มพันธ์ด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสี ย ชุมชน และไม่ มี
กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชน
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
เทศบำลเมืองตะพำนหินยังไม่มีส่วนงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดูแล บ้ำรุงรักษำ ระบบรวบรวม
และบ้ ำ บั ด น้ ำ เสี ย โดยตรง ประกอบกั บ บุ ค ลำกรมี จ้ ำ นวนน้ อ ยไม่ เ พี ย งพอ และยั ง ขำดควำมรู้ ทั ก ษะ
ควำมช้ำนำญ ประสบกำรณ์ ในกำรบริหำรจัดกำรระบบรวบรวมและบ้ำบัดน้ำเสีย
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ตาราง 3-25 แสดงผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำเสียก่อนเข้ำระบบบ้ำบัดน้ำเสีย และน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียของเทศบำลเมืองตะพำนหิน

ครังที่

pH

เข้ำ ออก
มำตรฐำน* 5.5-9.0
1
7.3 8.1
2
7.7 8.7
ค่ำเฉลี่ย 7.5 8.4

BOD (มก./ล.)
เข้ำ ออก
20 มก./ล.
10.3 1.6
5.8 1.9
8.05 1.75

น้ำมันและ
SS (มก./ล.)
ไขมัน
TN (มก./ล.) TP (มก./ล.)
FCB (มก./ล.)
(มก./ล.)
เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก เข้ำ ออก
เข้ำ
ออก
50 มก./ล.
5 มก./ล.
20 มก./ล.
2 มก./ล.
ไม่ได้ก้ำหนดมำตรฐำน
13 34 1.2 0.8 5.1 2.4 1.95 0.43 2,400
1,700
13 49 1.2 0.6 5.4 2.3 2.25 0.26 43,000
170
13 41.5 1.2 0.7 5.25 2.35 2.1 0.34 22,700
935

* ที่มำ: ค่ำมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิงจำกระบ้ำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก้ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิงจำกระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ประกำศ ณ วันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2553
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ผ่ำน/
ไม่ผ่ำน

ปัญหำ

ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

-

บทที่ ๔
ผลการสารวจและประเมินระบบกาจัดขยะมูลฝอย
๔.๑ จังหวัดน่าน
๔.๑.๑ โครงการ ระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน
อปท.เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองน่าน
1) ข้อมูลทั่วไป
ระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองน่ำน มีที่ดินสำหรับใช้กำจัดขยะ จำนวน ๖๐ ไร่
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ บ้ำนห้วยส้มป่อย ต.ผำสิงห์ อ.เมือง จ.น่ำน ตำแหน่งพิกัดทำงภูมิศำสตร์ของสถำนที่กำจัด
ขยะ (UTM) x ๖๘๕๔๘๒ y ๒๐๘๒๙๖๖ (ภำพที่ ๔-๑) ห่ำงจำกเขตเทศบำลฯ เป็นระยะทำง ๕ กิโลเมตร
โดยเป็นที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จำนวน ๒๕ ไร่ ซึ่งสภำพกำรเป็นเจ้ำของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
นั้น เทศบำลเมืองน่ำนจัดซื้อเองเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ รำคำ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท เทศบำลเมืองน่ำน มีพื้นที่กำร
ปกครองรวม 7.6 ตำรำงกิโลเมตร ปริมำณขยะมูลฝอยที่เข้ำระบบ ๔๐-๖๐ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ของประสิทธิภำพกำรกำจัดที่ออกแบบไว้ ปัจจุบันกองช่ำงสุขำภิบำล เทศบำลเมืองน่ำน ทำหน้ำที่ดูแล
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย

รูปที่ 4-1 ที่ตั้งเขตเทศบำลและสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองน่ำน
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กำรดำเนิ นงำนระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองน่ำน แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ โดย
ระยะที่ ๑ ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541-2544 รวมวงเงินทั้งสิ้น
87.555 ล้ำนบำท เริ่มก่อสร้ำงวันที่ 20 สิงหำคม 2541 ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2543
เริ่มดำเนินกำรเมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2543 โดย หจก.ศุภฤกษ์ วรกุล เป็นผู้รับผิดชอบกำรก่อสร้ำงทั้งหมด
และในปี พ.ศ. 2556 เทศบำลฯ ได้มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ ๒ โดยกำรนำเอำ
ระบบกำรคัดแยกขยะและระบบกำรหมักปุ๋ยมำใช้เพื่อลดปริมำณขยะที่นำไปฝังกลบ ซึ่งได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกโครงกำรถ่ำยโอนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จำกสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗ วงเงินทั้งสิ้น
81.240 ล้ำนบำท โดยมีบริษัท ส.ศิริชัย สยำมวัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบกำรก่อสร้ำงทั้งหมด มีระยะเวลำในกำร
ก่อสร้ำง ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๕๗ รวมระยะเวลำ ๕๔๐ วัน (ได้ขอขยำย
เวลำกำรก่อสร้ำงออกไปอีก 150 วัน ถึงวันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕8) ดังมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 กำรดำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองน่ำน
ลาดับ ปีงบประมาณ
วงเงิน
แหล่งงบประมาณ
รายละเอียดโครงการ
ที่
พ.ศ.
(ล้านบาท)
1
2539
งบประมำณภำยใต้แผน
3.000 กำรศึกษำควำมเหมำะสมและ
ปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ
ออกแบบรำยละเอียดระบบ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จัดกำรมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
2
2541
งบประมำณภำยใต้แผน
87.555 ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงมีกำร
ปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ (ปี 41-43) ปรับรำยละเอียดกำรก่อสร้ำง
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ทำให้มีงบประมำณก่อสร้ำง
จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
เพิม่ เติม
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
3
๒๕๔๘
เทศบำลเมืองน่ำน
๑๙.๐๐ ปรับปรุงก่อสร้ำงระบบกำจัด
มูลฝอย ระยะที่ 1 ชั้นที่ ๒
4
๒๕๕๐
เทศบำลเมืองน่ำน
๑๘.๐๐ ปรับปรุงก่อสร้ำงระบบกำจัด
มูลฝอย ระยะที่ 1 ชั้นที่ ๓
๕
2552
เทศบำลเมืองน่ำน
13.970 ปรับปรุงก่อสร้ำงระบบกำจัด
มูลฝอย ระยะที่ 1 ชั้นที่ 4
๖
2554
เทศบำลเมืองน่ำน
15.290 ปรับปรุงก่อสร้ำงระบบกำจัด
มูลฝอย ระยะที่ 1 ชั้นที่ 5
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ลาดับ ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
ที่
พ.ศ.
๗
๒๕๕๒
เทศบำลเมืองน่ำน

๘

๒๕๕๖

วงเงิน
รายละเอียดโครงการ
(ล้านบาท)
๑.๐๐
กำรศึกษำควำมเหมำะสมและ
ออกแบบรำยละเอียดระบบ
จัดกำรมูลฝอยระยะที่ ๒
งบประมำณภำยใต้แผน
81.240 ก่อสร้ำงบ่อฝังกลบขยะ ๑ บ่อ
ปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ (ปี ๕๖-๕๗) โรงคัดแยกขยะมูลฝอย ๑ โรง
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
พร้อมเครื่องคัดแยก โรงหมักปุ๋ย
จำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์
และสิ่งแวดล้อม
๑ โรง พร้อมครุภัณฑ์ ได้แก่
-รถบรรทุกเทท้ำย ๑ คัน
-รถตักหน้ำขุดหลัง ๑ คัน
-รถขุดตีนตะขำบ ๑ คัน
-รถแทรกเตอร์ตีนตะขำบ ๑ คัน
-เครื่องสูบน้ำเสีย ๒ เครื่อง

ที่มา : เทศบำลเมืองน่ำน, ๒๕๕๖
ทั้งนี้ พื้นที่บริกำรสำหรับระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองน่ำนนี้ ครอบคลุมขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบำลเมืองน่ำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
และนำมำทิ้งจริง จำนวน ๑๗ แห่ง (ตำรำง ๔-๒)
ตารางที่ ๔-๒ หน่วยงำนที่นำขยะมูลฝอยมำกำจัด ณ ศูนย์จัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองน่ำน
อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบันและส่วนอื่นๆ
ปริมาณขยะที่นามากาจัด (ตัน/วัน)
เทศบำลเมืองน่ำน
28 ตัน/วัน
เทศบำลตำบลเวียงสำ
22 ตัน/วัน
เทศบำลตำบลท่ำวังผำ
เทศบำลตำบลหนองแดง
เทศบำลตำบลเชียงกลำง
เทศบำลตำบลปัว
เทศบำลตำบลกลำงเวียง
เทศบำลตำบลดู่ใต้
เทศบำลตำบลกองควำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลถืมตอง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำน้ำว
(97)

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบันและส่วนอื่นๆ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลฝำยแก้ว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลม่วงตื้ด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไชยสถำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลผำสิงห์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสะเนียน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำปั้ว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลศรีภูมิ

ปริมาณขยะที่นามากาจัด (ตัน/วัน)

ที่มา : เทศบำลเมืองน่ำน, ๒๕๕7
จำกจำนวนประชำกรจำกฝ่ำยทะเบียนรำษฎร์ สำนักงำนเทศบำลเมืองน่ำน ในปี พ.ศ.
2558 มีประชำกรรวมจำนวน 20, 512 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 5,007 ครัวเรือน พบว่ำ
ส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยมำจำกร้ำนอำหำร จำนวน 328 แห่ง หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน ๒๕
แห่ ง และแหล่ งกำเนิ ดขยะมูล ฝอยอื่น รองลงมำ ได้แก่ โรงแรม ตลำด ห้ ำงสรรพสิ นค้ำ โรงงำน และ
โรงพยำบำล ตำมลำดับ
ตารางที่ 4-3 แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองน่าน
ลาดับที่
กิจกรรมหลัก
1
ตลำด
2
โรงแรม
3
โรงพยำบำล
4
ร้ำนอำหำร
5
โรงงำน
6
หมู่บ้ำนจัดสรร
7
หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน
8
ห้ำงสรรพสินค้ำ
9
อื่น ๆ (โลตัส ,เซเว่น อิเลเว่น)
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2558
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จานวน (แห่ง)
๖
๑๒
๑
๓๒๘
๒
๒๕
๒
๒,๗

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองน่ำน (จำกกำรสุ่ม
เก็บตัวอย่ำง) สำมำรถแบ่งประเภทขยะรวมได้ทั้งหมด ๘ ประเภท ได้แก่ เศษอำหำร พลำสติก กระดำษ
แก้ว ผ้ำ ใบไม้ กิ่งไม้ โลหะ และอื่นๆ ซึ่งสำมำรถเรียงลำดับองค์ประกอบจำกมำกไปน้อย ดังนี้ (๑) ใบไม้
และกิ่งไม้ ร้อยละ ๒๖.๘๗ (๒) กระดำษ ร้อยละ ๑๕.๗๓ (๓) อื่นๆ ร้อยละ ๑๔.๔๔ (๔) พลำสติก ร้อยละ
๑๓.๑๒ (๕) แก้วและโลหะ ร้อยละ ๑๐.๔๘ (๖) เศษอำหำร ร้อยละ ๖.๒๖ และ (๗) ผ้ำ ร้อยละ ๒.๖๒
จะเห็นว่ำ มีสัดส่วนของขยะมูลฝอยประเภทกิ่งไม้และใบไม้มำกที่สุด เนื่อ งจำก เทศบำลเมืองน่ำนห้ำมกำร
เผำในพื้นที่ชุมชน ส่งผลให้แต่ละครัวเรือนต้องนำขยะประเภทกิ่งไม้ และใบไม้ขนำดเล็กมำทิ้งในถังขยะ
ทั่วไป (ไม่รวมใบไม้/กิ่งไม้ขนำดใหญ่ และมีจำนวนมำกที่ต้องนำไปทิ้ง ณ สถำนที่ทิ้งโดยเฉพำะ)
ตารางที่ 4-4 องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองน่ำน
ลาดับที่
ประเภท
1
เศษอำหำร
2
พลำสติก
3
กระดำษ
4
แก้ว
5
ผ้ำ
6
ใบไม้/กิ่งไม้
7
โลหะ
8
อื่นๆ
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2558

ร้อยละ
๖.๒๖
๑๓.๑๒
๑๕.๗๓
๑๐.๔๘
๒.๖๒
๒๖.๘๗
๑๐.๔๘
๑๔.๔๔

รูปที่ 4-2 กำรคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองน่ำน
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สภำพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงกำร ในรัศมี ๑ กิโลเมตร มีลำห้วยส้มป่อย ซึ่งอยู่ห่ำงจำก
ระบบกำจัดขยะมูลฝอยประมำณ 100 เมตร ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงระบบกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 1
ชุมชน รวม 100-200 ครัวเรือน

รูปที่ 4-3 แผนผังโครงกำรก่อสร้ำงระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองน่ำน

รูปที่ 4-4 ที่ตั้งระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองน่ำน
(100)

๒) ข้อมูลด้านนโยบาย
- ด้ำนนโยบำย มีนโยบำยในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมจำกฝ่ำยบริหำรและถือว่ำเป็นส่วน
หนึ่งของนโยบำยหน่วยงำน โดยนโยบำยดังกล่ำวมีที่มำจำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ /แผน
จัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม และนโยบำยรัฐบำล/แผนแม่บทกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย
- ด้ำนกำรจัดองค์กรและบุคลำกรที่รับผิดชอบ มีกำรจัดตั้งคณะทำงำน/คณะกรรมกำร
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบไว้ชัดเจน และมีผู้รับผิดชอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
- ด้ำนระบบข้อมูล ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองน่ำนมีกำรจัดทำระบบ
ข้อมูล ทั้งด้ ำนเทคนิ ค บุ คลำกรและงบประมำณ ด้ำนกำรบริห ำรจัดกำรขยะมูลฝอย มีกำรมอบหมำย
บุคลำกรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล และมีกำรปรับปรุงข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอ ด้ำนกำรรำยงำน มีกำรสรุป
รำยงำนผลข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมู ลฝอยต่อผู้บริหำรเป็นระยะๆ โดยมีรูปแบบกำรรำยงำน
ข้อมูลที่ชัดเจนและเก็บไว้ใช้เป็นข้อมูลภำยในหน่วยงำน
- ด้ำนงบประมำณ มีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย มี
กำรกำหนดเป้ำหมำย เพื่อติดตำมประเมินผลกำรใช้งบประมำณ และมีกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพ
ระบบ
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบำลเมืองน่ำน รับผิดชอบดำเนินกำรเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน
โดยวิธีกำรเก็บรวบรวมแบบถังรวม ซึ่งเทศบำลฯ จัดหำภำชนะรองรับขยะมูลฝอยให้บริกำรในชุมชนเขต
เทศบำล ส่วนใหญ่เป็นภำชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทถังพลำสติก ขนำด 240 ลิตร จำนวน 400 ใบ
และถังยำงรถยนต์ขนำด 50 ลิตร ที่ประชำชนจัดหำมำเองภำยใต้กำรดำเนินงำนโครงกำรถนนปลอดถัง
ทั้งนี้ เทศบำลฯ ได้มีกำรชี้แจงและประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึงวิธีกำรและเวลำที่ให้บริกำรเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย เพื่อให้ประชำชนนำขยะมูลฝอยมำทิ้งให้ตรงกับเวลำจัดเก็บขยะของเทศบำลฯ ด้วย
สำหรับรถเก็บขนมูลฝอยที่ใช้ในกำรเก็บขนในปัจจุบันของเทศบำลเมืองน่ำน และรถ
เก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๔-๕ และ
๔-๖
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ตารางที่ ๔-๕ รำยละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบำลเมืองน่ำน
ลาดับ

ประเภท

1 รถบรรทุกขยะมูลฝอย
2 รถบรรทุกขยะมูลฝอย
3 รถบรรทุกขยะมูลฝอย
4 รถบรรทุกขยะมูลฝอย
5 รถบรรทุกขยะมูลฝอย
6 รถบรรทุกขยะมูลฝอย
7 รถบรรทุกขยะมูลฝอย
8 รถบรรทุกขยะมูลฝอย
9 รถเก็บขนขยะติดเชื้อ
10 รถเก็บขนกิ่งไม้ 1
11 รถเก็บขนกิ่งไม้ 2
12 รถรับส่งเอกสำร 1
13 รถรับส่งเอกสำร 2
ที่มา : เทศบำลเมืองน่ำน, ๒๕๕๘

ขนาด

ทะเบียนรถ

ปีที่ได้มา

สภาพรถ

๖๕๐ กิโลกรัม
๗,๑๐๐ กิโลกรัม
๕๕๐ กิโลกรัม
๓,๓๐๐ กิโลกรัม
๓,๓๐๐ กิโลกรัม
๓,๑๔๐ กิโลกรัม
๖,๕๐๐ กิโลกรัม
๖,๔๕๐ กิโลกรัม
๙๕๐ กิโลกรัม
๖,๓๐๐ กิโลกรัม
๔,๘๕๐ กิโลกรัม
๑,๐๒๐ กิโลกรัม

80-8249
80-8250
80-4212
80-4254
80-4255
80-5523
80-6177
80-9612
ม.0716
80-5508
81-0342
กค 4250
บท 6184

27 เม.ย.2554
27 เม.ย.2554
27 ก.ย.2539
9 มี.ค.2543
9 มี.ค.2543
1 มี.ค.2548
3 ส.ค. 2549
17 ก.ย.2556
8 ก.ย.2536
14 ก.พ.2548
3 เม.ย.2558
29 ธ.ค.2553
13 ต.ค.2557

ดี
ดีพอใช้
ดีพอใช้
ชำรุด
ชำรุด
ดีพอใช้
ดีพอใช้
ดี
ชำรุด
ดีพอใช้
ดี
ดี
ดี

ตารางที่ ๔-๖ รำยละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมโครงกำร
ลาดับ

1
2
3

อปท.

ประเภท

เทศบำลตำบลดู่ใต้
รถบรรทุก
เทศบำลตำบลปัว
รถบรรทุก
เทศบำลตำบลเชียงกลำง รถบรรทุก

ขนาด

-

ที่มา : เทศบำลเมืองน่ำน, ๒๕๕๘
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ระยะทางถึงโครงการ ปริมาณขยะมูลฝอย
(กิโลเมตร)
(ตัน/วัน)

๑๒ กิโลเมตร
๕๐ กิโลเมตร
๗๐ กิโลเมตร

๔-๕
๔-๕
๓.๕-๔.๕

(2) ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
กำรกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองน่ำน เป็นระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล
มีจำนวนบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยจำนวน ๑ บ่อ เริ่มเปิดใช้งำนเมื่อปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นบ่อ
ฝังกลบขยะมูลฝอย แบบ Area Method ที่มีควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณขยะมูลฝอยได้ ๕๐ ตัน
ต่อวัน ลักษณะบ่อฝังกลบรองวัสดุกันซึมเพื่อรองรับน้ำชะขยะมูลฝอย รวมทั้งอัดและปิดทั บมูลฝอย โดยมี
ค่ำตำมที่ออกแบบไว้จำนวน ๖ ชั้น แต่ปัจจุบันมีกำรดำเนินกำรจำนวน ๕ ชั้น ในแต่ละชั้นมีควำมสูง 3
เมตร ปริมำณขยะมูลฝอยรวมที่กำจัดได้ ทั้งสิ้น ๑๘๔,๓๔๑ ลูกบำศก์เมตร มำกกว่ำปริมำณขยะที่ต้อง
กำจัดที่ได้ออกแบบไว้ ๑๑๐,๖๐๕ ลูกบำศก์เมตร

รูปที่ 4-5 รูปภำพบริเวณสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองน่ำน
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ในปี 2556 เทศบำลเมืองน่ำน ได้ รับงบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้ำงบ่อฝังกลบ
ขยะ ๑ บ่อ โรงคัดแยกขยะมูลฝอย ๑ โรง พร้อมเครื่องคัดแยก โรงหมักปุ๋ยพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ ๑
โรง พร้อมครุภัณฑ์ ได้แก่ รถบรรทุกเทท้ำย ๑ คัน รถตักหน้ำขุดหลัง ๑ คัน รถขุดตีนตะขำบ ๑ คัน รถ
แทรกเตอร์ตีนตะขำบ ๑ คัน และเครื่องสูบน้ำเสีย ๒ เครื่อง
โดยเทคโนโลยีที่นำมำใช้ในระบบฯ ได้แก่ (๑)กำรคัดแยก ใช้ระบบกำรคัดแยกโดยเครื่องจักร
คัดแยก จำนวน ๑๒ เครื่อง เครื่องที่ ๑-๖ มีควำมสำมำรถในกำรคัดแยกขยะมูลฝอยได้ ๕๐ ตัน/วัน และ
เครื่องที่ ๗-๑๒ มีควำมสำมำรถในกำรคัดแยกขยะมูลฝอยได้ ๕๐ ตัน/วัน (๒) กำรหมักทำปุ๋ย เป็นกำรหมัก
แบบใช้อำกำศ (Aerobic Compost) มีเครื่องจักรที่ใช้ในกำรหมัก ได้แก่ เครื่องสับ/บดย่อย เครื่องร่อนปุ๋ย
และเครื่องบรรจุถุง และ (๓) กำรทำแบบเชิงกลชีวภำพ (MBT)

รูปที่ 4-6 รูปภำพบริเวณสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองน่ำน ระยะที่ 2
นอกจำกกำรกำจั ดขยะมูลฝอยด้วยระบบฝั งกลบอย่ำงถูกหลักสุ ขำภิบำลแล้ว ทำงเทศบำล
เมืองน่ ำน ยั งได้ดำเนิ นกำรก่อสร้ ำงเตำเผำขยะติดเชื้อ จำนวน ๒ เตำ โดยใช้งบประมำณของเทศบำลฯ
ดำเนินกำรเอง มีควำมสำมำรถในกำรเผำเตำละ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/วัน เพื่อให้บริกำรกำจัดขยะติดเชื้อให้กับ
สถำนพยำบำลในพื้นที่จั งหวัดน่ ำน ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยำบำลและหน่วยงำนต่ำงๆ ในพื้นที่จังหวัดน่ำนนำ
ขยะติดเชื้อมำกำจัด จำนวนทั้งสิ้น 13 หน่วยงำน ได้แก่ โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลน่ำน
โรงพยำบำลสันติสุข โรงพยำบำลทุ่งช้ำง โรงพยำบำลบ่อเกลือ โรงพยำบำลยุพรำชปัว โรงพยำบำลท่ำวังผำ
โรงพยำบำลเชียงกลำง โรงพยำบำลเวียงสำ โรงพยำบำลบ้ำนหลวง โรงพยำบำลสองแคว คลินิกบุญรักษำ
ไตเทียม และคลินิกไตเทียมต้นน้ำน่ำน ซึ่งเทศบำลเมืองน่ำนคิดค่ำบริกำรในกำรกำจัดขยะติดเชื้อที่กิโลกรัมละ
๑๒ บำท ดำเนินกำรเผำสัปดำห์ละ ๒ ครั้ง
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รูปที่ ๔-7 รูปภำพบริเวณที่ตั้งเตำเผำขยะติดเชื้อ เทศบำลเมืองน่ำน
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ในส่ ว นของกำรจั ด กำรน้ ำชะมู ล ฝอยภำยในโครงกำร จะมี ร ะบบรวบรวมและ
สูบน้ำชะล้ำงขยะมูลฝอย เข้ำระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอย พื้นที่จำนวน ๗ ไร่ ซึ่งออกแบบไว้เป็นระบบบ่อผึ่ง
จำนวน ๑ บ่อ ขนำด ๒๐, ๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร น้ำชะมูลฝอยที่ผ่ำนกำรบำบัดแล้ว ไม่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำ
สำธำรณะ มีระบบติดตำมตรวจสอบน้ำใต้ดิน (บ่อสังเกตกำรณ์) จำนวน ๒ บ่อ ส่วนระบบกำรจัดกำรน้ำฝน
ในโครงกำรมีลักษณะเป็นรำงดิน

รูปที่ 4-8 รูปภำพบริเวณบ่อบำบัดน้ำชะขยะเทศบำลเมืองน่ำน
สำหรับเครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองน่ำน ที่ยัง
ใช้กำรได้จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นรถชนิดต่ำงๆ ที่ใช้งำนนอกเหนือจำกรถที่ใช้ในกำรเก็บขยะมูลฝอย
(รำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๔-๗) นอกจำกนั้นเป็นอำคำรประกอบและระบบสำธำรณูปโภค ได้แก่ อำคำร
สำนักงำน อำคำรป้อมยำม อำคำรจอดรถ และอำคำรซ่อมบำรุง ส่วนถนนภำยในโครงกำรเป็นถนน
คอนกรีต ควำมกว้ำง ๖-๘ เมตร ล้อมรอบตัวโครงกำรด้วยรั้วคอนกรีตตลอดแนว โดยมีกำรปลูกพืชกันชน
จำนวน ๔ แนว และ ๔ ด้ำน โดยมีควำมสูงเฉลี่ย ๒-๓ เมตร
ตาราง ๔-๗ เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองน่ำน
ลาดับ
ประเภท
ขนาด(แรงม้า) ทะเบียนรถ
ปีที่ได้มา
1 รถแทรกเตอร์
๑๓๗
ต ๐๖๐๑
๑๑ ก.ย.๒๕๓๙
2 รถแทรกเตอร์
๑๓๗
ตค ๕๘
๙ มี.ค.๒๕๔๓
3 รถแบคโฮ
๑๒๘
ตค ๕๗
๙ มี.ค.๒๕๔๓
4 รถบรรทุก ๖ ล้อ
๕ ลบ.ม.
๘๐-๔๒๕๖ ๙ มี.ค.๒๕๔๓
5 รถบรรทุก ๑๐ ล้อ
๒๔๐
๘๐-๐๓๗๐ ๑๐ เม.ย.๒๕๔๘
6 รถแทรกเตอร์ตีนตะขำบ
๒๐๕
ตค ๒๓๖๖ ๑๐ เม.ย.๒๕๔๘
7 รถขุดหน้ำตักหลัง
๙๐
ตค ๒๓๖๗ ๑๐ เม.ย.๒๕๔๘
8 รถขุดตีนตะขำบ
๑๖๔
ตค ๒๓๖๘ ๑๐ เม.ย.๒๕๔๘
ที่มา : เทศบำลเมืองน่ำน, ๒๕๕๘
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สภาพ
ใช้งำนได้
ใช้งำนได้
ใช้งำนได้
ใช้งำนได้
ใช้งำนได้
ใช้งำนได้
ใช้งำนได้
ใช้งำนได้

(3) การติดตามตรวจสอบ
ปัจจุบันภำยในระบบฝังกลบเทศบำลเมืองน่ำน ไม่มีระบบควบคุมก๊ำซชีวภำพและระบบ
ตรวจสอบก๊ำซชีวภำพ แต่มีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำจำกน้ำใต้ดินจำกบ่อสังเกตกำรณ์ จำนวน ๒ บ่อ มำตรวจ
วิเครำะห์โดยกรมควบคุมมลพิษ เป็นประจำทุกปี
4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
กำรดำเนิ นงำนเก็ บขนขยะมูล ฝอย รับผิ ดชอบโดยกองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม มี
ข้ำรำชกำร 56 คน ประกอบด้วย พนักงำนขับรถ 13 คน พนักงำนเก็บขนท้ำยรถ 26 คน และพนักงำน
กวำดถนน 31 คน (ไม่รวมพนักงำนที่เป็นข้ำรำชกำรประจำ) โดยแบ่งเขตกำรเก็บขนเป็น 6 เขต แต่ละเขต
จะมีรถเก็บขนขยะประจำ 1 คัน ส่วนกำรดำเนินงำนกำจัดขยะมูลฝอย รับผิดชอบโดยกองช่ำงสุขำภิบำล มี
บุคลำกร 8 คน ประกอบด้วย พนักงำนขับรถบรรทุก 1 คน พนักงำนขับรถขุดตีนตะขำบ 1 คน พนักงำน
ขับรถแทรกเตอร์ 1 คน ยำม 2 คน เจ้ำหน้ำที่ไฟฟ้ำ/ดูแลเตำเผำขยะติดเชื้อ 2 คน และพนักงำนทำควำม
สะอำด/คนงำนทั่วไป 1 คน (ไม่รวมพนักงำนที่เป็นข้ำรำชกำรประจำ)
กำรดำเนินนโยบำยกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองน่ำนนั้น ได้มีกำรดำเนินงำน
ตำมกรอบนโยบำยในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม คือ ให้มีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรทิ้งขยะครอบคลุมทุก
ครั วเรื อนและเป็ น ธรรม ตำมปริ มำณขยะที่ เกิ ดขึ้น ส่ ว นกำรจั ดเก็ บค่ ำกำจั ดขยะมู ลฝอยนั้ น มี จั ดเก็ บ
ค่ำธรรมเนียมกำรกำจัดขยะมูลฝอยจำก อปท. และหน่วยงำนที่นำขยะมำกำจัดร่วม (ยกเว้น อบต.ผำสิงห์
ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงกำร) รวมทั้งให้ อปท. และหน่วยงำนที่นำขยะมำกำจัดร่วม ดำเนินกำรลดปริมำณขยะ
มูลฝอยก่อนนำมำฝังกลบ ณ พื้นที่โครงกำร ซึ่งปัจจุบันเทศบำลเมืองน่ำนได้เพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรกำจัดขยะ
เป็ น 1,๒00 บำท/ตัน หรื อ กิโลกรั มละ 1.๒0 บำท ทั้งนี้เพื่อบั งคับให้ ท้องถิ่นและหน่วยงำนที่นำขยะ
มำร่วมกำจัดดำเนินกิจกรรมลดปริมำณขยะก่อนนำมำฝังกลบด้วย ส่วนกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขน
ขยะมูลฝอยนั้น เทศบำลเมืองน่ำนได้มีเทศบัญญัติ เรื่อง กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรกำจัดขยะมูลฝอย โดย
จัดเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำ 15 บำท/ครัวเรือน/เดือน โดยเทศบำลเมืองน่ำน มีรำยได้จำกกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขน จำนวน ๘,๙๒๘,๒๗๕ บำท/ปี และรำยได้จำกกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรกำจัด
จำนวน ๑,๕๕๘,๙๐๐ บำท/ปี แต่เทศบำลมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย (เงินเดือน ค่ำน้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่ำบำรุงรักษำ) จำนวน ๑,๗๓๐,๖๓๗ บำท/ปี
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5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
กำรประชำสัมพันธ์ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ
เทศบำลเมืองน่ำนนั้น ได้ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบัน มี
กิจกรรมด้ำนกำรลดและคัดแยกขยะขยะมูลฝอย ได้แก่ โครงกำรลดปริมำณขยะมูลฝอย (โรงเรียนเขต
เทศบำลเมืองน่ำนร่วมใจ ลดเมืองร้อน) อบรมกำรจัดกำรขยะรีไซเคิล กำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัสดุรีไซเคิล
กำรทำปุ๋ยหมักชีวภำพในครัวเรือน และตลำดนัดวัสดุรีไซเคิล เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีกำร
คัดแยกขยะจำกต้นกำเนิด คือครัวเรือนในชุมชนต่ำงๆ ในเขตเทศบำล เพื่อลดปริมำณขยะมูลฝอยที่ทำง
เทศบำลต้องนำไปกำจัด
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
เทศบำลเมืองน่ำนดำเนินงำนระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลัก
สุขำภิบำล ซึ่งไม่มีควำมซับซ้อนของใช้เทคโนโลยี ปัญหำจึงมีไม่มำกนัก ส่วนใหญ่เป็นปัญหำในส่วนของ
เครื่องจักรกลที่ใช้ในกำรฝังกลบเกิดกำรชำรุดเสียหำยบ่อย เนื่องจำกมีกำรใช้งำนมำนำนหลำยปี ปัญหำ
สำคัญของกำรดำเนินงำนระบบอีกอย่ำงหนึ่ง คือ ระยะเวลำในกำรใช้งำนระบบ เนื่องจำกในกำรศึกษำ
ออกแบบได้คำดกำรณ์สำหรับใช้ฝังกลบขยะเฉพำะขยะของเทศบำลเมืองน่ำน และขยะของ อบต.ผำสิงห์
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บ่อขยะของเทศบำลตั้งอยู่ ซึ่งปริมำณขยะทั้งสองแห่งรวมกันไม่เกินวันละ 30 ตัน แต่ปัจจุบัน
ได้ดำเนินกำรแบบศูนย์จัดกำรขยะของจังหวัดที่มี อปท. และหน่วยงำนต่ำงๆ นำขยะมำกำจัดร่วมประมำณ
22 ตัน/วัน ซึ่งมำกกว่ำที่ออกแบบไว้กว่ำเท่ำตัว ส่งผลให้อำยุกำรใช้งำนของระบบสั้นลงมำก นอกจำกนั้น
พบว่ำ มีปัญหำในเรื่องของกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนมำกที่สุด เนื่องจำก กำรที่จะ
ท ำให้ ป ระชำชนเข้ ำ ใจว่ ำ กำรจั ด กำรขยะเป็ น หน้ ำ ที่ ข องทุ ก คน ซึ่ ง ยั ง มี ป ระชำชนบำงส่ ว นที่ ยั ง ไม่ ใ ห้
ควำมสำคัญในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยเท่ำที่ควร
ปัจจุบัน กำรดำเนินงำนระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองน่ำนนั้นสำมำรถบริหำร
จัดกำรได้เป็นอย่ำงดี ทำให้มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อย แต่ก็ มีปัญหำอยู่บ้ำงของกำรกำจัดขยะมูลฝอย
แบบฝังกลบ คือ ปัญหำเรื่องกลิ่นเหม็น เรื่องแมลงวัน แต่เทศบำลสำมำรถจัดกำรปัญหำได้เป็นอย่ำงดี และ
ผลกระทบที่สำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ กำรปลิวของขยะมูลฝอยไปสู่พื้นที่รอบข้ำง ซึ่งเทศบำลได้จัดกำร
โดยกำรกลบทับขยะที่เข้ำสู่ระบบกำจัดให้เรียบร้อยวันต่อวัน
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๔.๒ จังหวัดอุตรดิตถ์
๔.2.๑ โครงการ ระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
อปท.เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
1) ข้อมูลทั่วไป
สถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ ณ บ้ำนพระฝำง หมู่ที่ ๓ ต.ผำจุก
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เนื้อที่ ๑๑๒ ไร่ ตำแหน่งพิกัดทำงภูมิศำสตร์ (UTM) x ๐๖๒๘๖๐๔ y ๑๙๔๗๙๔๘
ห่ำงจำกเขตเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ 20 กิโลเมตร ปริมำณขยะมูลฝอยที่เข้ำระบบ ๖๐ ตัน/วัน โดยเป็นที่ดิน
สำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จำนวน ๒8 ไร่ คำดว่ำจะสำมำรถกำจัดขยะได้อีกประมำณ ๑ ปี ซึ่งสภำพกำร
เป็นเจ้ำของที่ดินสำหรับกำจัดขยะนั้น เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์จัดซื้อเองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ปัจจุบันฝ่ำยช่ำง
สุขำภิบำล กองช่ำง เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ ทำหน้ำที่ดูแลระบบกำจัดขยะมูลฝอย

สถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย

รูปที่ 4-9 ที่ตั้งเขตเทศบำลและสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกโครงกำรถ่ำยโอนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2546 แบ่งเป็น งบประมำณในกำรศึกษำและ
ออกแบบระบบ จำนวน ๔,๓๑๙,๐๐๐ บำท และงบประมำณในกำรก่อสร้ำงระบบกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน
๘๑,๗๕๐,๐๐๐ บำท (งบประมำณอำจมี ควำมแตกต่ ำงจำกตำรำงที่ 4-8 เนื่ องจำกมี กำรปรั บเปลี่ ยน
รำยละเอียดงบประมำณกำรก่ อสร้ ำง) โดยเริ่มดำเนินกำรกำจัดขยะมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบั น
รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4-8
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ตารางที่ 4-8 กำรดำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์
ลาดับ ปีงบประมาณ
วงเงิน
แหล่งงบประมาณ
ที่
พ.ศ.
(ล้านบาท)
1
2537
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อ
1.319
กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด จำก
กระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
2
2539
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อ
3.000
กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
3

2540

4

2544

5

2545

6

2546

งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อ
กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม

3.800

งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อ
กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อ
กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
งบกระจำยอำนำจ หมวดเงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อ
กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด จำกกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

16.350

ที่มา : เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์, ๒๕๕๖
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6.199

32.700

รายละเอียดโครงการ
ศึกษำควำมเหมำะสม
ระบบบำบัดน้ำเสียและ
ระบบกำจัดขยะ

ออกแบบรำยละเอียดเพื่อ
ก่อสร้ำงระบบกำจัด
ขยะมูลฝอย
ก่อสร้ำงระบบกำจัดมูล
ฝอย (ถนนทำงเข้ำระบบ
กำจัดขยะ)
เพิ่มประสิทธิภำพระบบ
กำจัดมูลฝอย
- จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
- จัดซื้อรถแทรกเตอร์
- จัดซื้อถังรองรับขยะ
ก่อสร้ำงระบบ
กำจัดมูลฝอย

ก่อสร้ำงระบบ
กำจัดมูลฝอย

28.610 ก่อสร้ำงระบบ
เทศบำลฯ กำจัดมูลฝอย
สมทบ
4.085

เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ครอบคลุมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน และนำขยะมูลฝอย
มำกำจั ด รวมทั้งสิ้ น 14 แห่ ง มี ปริ มำณขยะมูลฝอยที่เข้ำระบบรวมประมำณวันละ 60 ตัน เป็นขยะจำก
เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ ประมำณ 35 ตัน/วัน ที่เหลือมำจำกท้องถิ่นที่กำจัดมูลฝอยร่วม ประมำณ 25 ตัน/วัน
รำยละเอียดดังตำรำงที่ ๔-๙
ตารางที่ ๔-๙ หน่วยงำนที่นำขยะมูลฝอยมำกำจัด ณ ศูนย์จัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์
อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบันและส่วนอื่นๆ
ปริมาณขยะที่นามากาจัด (ตัน/วัน)
เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์
๓๕ ตัน/วัน
เทศบำลตำบลบ้ำนเกำะ
๒๕ ตัน/วัน
เทศบำลตำบลหัวดง
เทศบำลตำบลร่วมจิต
เทศบำลตำบลผำจุก
เทศบำลตำบลตรอน
เทศบำลตำบลคุ้งตะเภำ
เทศบำลตำบลท่ำสัก
เทศบำลตำบลหำดกรวด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำพี้
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังแดง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่พูล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วงำม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำนกกก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลฝำยหลวง
ที่มา : เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์, ๒๕๕๘
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ มีจำนวนประชำกรรวม ๓๔, ๑๙๕ คน
และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑๓,๗๗๒ ครัวเรือน พบว่ำ ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิด มำจำก
ร้ำนอำหำร จำนวน ๑๗๖ แห่ง โรงแรม ๖๑ แห่ง หมู่บ้ำนจัดสรร ๕๘ แห่ง และแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย
อื่ น รองลงมำ ได้ แ ก่ หน่ ว ยงำนรำชกำร/เอกชน โรงเรี ย น ตลำด ห้ ำ งสรรพสิ น ค้ ำ และโรงพยำบำล
ตำมลำดับ จำกกำรสำรวจและเก็บข้อมูลปริมำณมูลฝอยในเขตเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.๒๕๕๗
พบว่ำ มีปริมำณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ๓๕ ตัน/วัน คิดเป็นอัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย 1.02 กิโลกรัม/คน/วัน
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ตารางที่ ๔-๑๐ แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ลาดับที่
กิจกรรมหลัก
จานวน (แห่ง)
1
ตลำด
๕
2
โรงแรม
๖๑
3
โรงพยำบำล
๒
4
ร้ำนอำหำร
๑๗๖
5
โรงงำน
6
หมู่บ้ำนจัดสรร
๕๘
7
หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน
๑๑
8
ห้ำงสรรพสินค้ำ
๒
9
อื่น ๆ (โรงเรียน)
๙
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
สำหรับองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์
(จำกกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำง) สำมำรถแบ่งประเภทขยะรวมทั้งหมด ๘ ประเภท ได้แก่ เศษอำหำร พลำสติก
กระดำษ แก้ว ผ้ำ ใบไม้ กิ่งไม้ โลหะ และอื่นๆ ซึ่งสำมำรถเรียงลำดับองค์ประกอบจำกมำกไปน้อย ดังนี้
(๑) พลำสติก ร้อยละ ๔๙.๒๘ (๒) เศษอำหำร ร้อยละ ๓๑.๑๔ (๓) ใบไม้และกิ่งไม้ ร้อยละ ๑๐.๓๕ (๔)
อื่นๆ ร้อยละ ๕.๑๙ (๕) ผ้ำ ร้อยละ ๑.๔๖ (๖) กระดำษ ร้อยละ ๑.๒๙ (๗) แก้ว ร้อยละ ๑.๐๑ และ (๘)
โลหะ ร้อยละ ๐.๒๘ (รำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๔-๑๑)
ตารางที่ 4-11 องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ลาดับที่
ประเภท
ร้อยละ
1
เศษอำหำร
๓๑.๑๔
2
พลำสติก
๔๙.๒๘
3
กระดำษ
๑.๒๙
4
แก้ว
๑.๐๑
5
ผ้ำ
๑.๔๖
6
ใบไม้/กิ่งไม้
๑๐.๓๕
7
โลหะ
๐.๒๘
8
อื่นๆ
๕.๑๙
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
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๒) ข้อมูลด้านนโยบาย
- มีนโยบำยในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมจำกฝ่ำยบริหำรและถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำย
หน่วยงำน โดยนโยบำยดังกล่ำวมีที่มำจำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ /แผนจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม นโยบำยรัฐบำล/แผนแม่บทกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย และแผน/ยุทธศำสตร์
จังหวัด และยังมีกำรแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติโดยกำรจัดทำแผนงำน มำตรกำร โครงกำรที่เกี่ยวข้อง
- มีกำรจัดตั้งคณะทำงำน/คณะกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและกำหนดหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบไว้ชัดเจน และมีผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
- ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์มีกำรจัดทำระบบข้อมูลทั้งด้ำนเทคนิค
บุคลำกรและงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย มีกำรมอบหมำยบุคลำกรรับผิดชอบดูแล
ระบบข้อมูล และมีกำรปรับปรุงข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอ ด้ำนกำรรำยงำน มีกำรสรุปรำยงำนผลข้อมูลด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยต่อผู้บริหำรเป็นระยะๆ โดยมีรูปแบบกำรรำยงำนข้อมูลที่ชัดเจนและเก็บไว้
ใช้เป็นข้อมูลภำยในหน่วยงำน
- มีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย มีกำรกำหนดเป้ำหมำย เพื่อ
ติดตำมประเมินผลกำรใช้งบประมำณ และมีกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์มีพื้นที่ในเขตเทศบำล ๑๓.๔๙ ตำรำงกิโ ลเมตร รับผิ ดชอบ
ดำเนินกำรเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน โดยมีกำรบริกำรเก็บขนมูลฝอยให้ประชำชนนำ
ขยะมูลฝอยมำทิ้งในภำชนะรองรับที่ออกไปตั้งบริกำรให้ ประกอบด้วย ถังขนำด ๒๔๐ ลิตร จำนวน 300
ใบ ถังขนำด 200 ลิตร จำนวน 300 ใบ และตู้คอนเทนเนอร์ ขนำด 8,000 ลิตร จำนวนประชำกรที่
ได้รับบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอยร้อยละ ๑๐๐ ของกำรเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ ส่วนรถ
เก็บขนมูลฝอยของเทศบำลฯ มีรำยละเอียดดังตำรำงที่ ๔-๑๒
ตารางที่ ๔-๑๒ รำยละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภท
แบบอัดท้ำย
แบบอัดท้ำย
แบบอัดท้ำย
แบบอัดท้ำย
แบบอัดท้ำย
แบบอัดท้ำย
แบบอัดท้ำย
แบบคอนเทนเนอร์

ขนาด

ทะเบียนรถ

ปีที่ได้มา

สภาพรถ

๑๐ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๖ ลบ.ม.
๖ ลบ.ม.
๘ ลบ.ม.

๘๐-๖๘๙๒ อต
๘๐-๖๗๐๙ อต
๘๐-๙๙๘๖ อต
๘๐-๕๓๐๗ อต
๘๐-๕๓๐๔
๘๐-๗๑๕๙
๘๐-๗๔๙๗
๘๐-๖๙๗๘

๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖
๒๕๕๖

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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(2) ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
สถำนที่กำจั ดขยะมูล ฝอยของเทศบำลเมื องอุตรดิตถ์ เป็นระบบฝั งกลบแบบถูกหลั ก
สุขำภิบำล เริ่มเปิดดำเนินกำร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยจำนวน ๑
บ่อ เป็นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย แบบ Trench Method ที่มีควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณขยะ
มูลฝอยได้ ๖๐ ตันต่อวัน โดยมีค่ำตำมที่ออกแบบไว้จำนวน ๘ ชั้น ต่ำกว่ำระดับผิวดิน ๘ ชั้นๆ ละ ๐.๕
เมตร ปริ ม ำณขยะมู ล ฝอยรวมที่ ก ำจั ด ได้ ทั้ ง สิ้ น ๑๗๙,๒๐๐ ลู ก บำศก์ เมตร สถำนภำพปั จ จุ บั น เปิ ด
ดำเนินกำร อำยุกำรใช้งำนของบ่อฝังกลบ ที่ออกแบบไว้ ๑๕ ปี ปัจจุบันใช้มำแล้ว ๑๔ ปี
ในส่วนของกำรจัดกำรน้ำชะมูลฝอยภำยในโครงกำร มีระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอย ขนำด
พื้นที่ ๕.๕๙ ไร่ เป็นระบบบ่อปรับเสถียร จำนวน ๓ บ่อ โดยบ่อที่ ๑ มีขนำด ๑๔,๒๗๒ ลูกบำศก์เมตร
บ่อที่ ๒ มีขนำด ๑๕, ๖๑๖ ลูกบำศก์เมตร และบ่อที่ ๓ มีขนำด ๕, ๘๘๘ ลูกบำศก์เมตร น้ำชะมูลฝอยที่
ผ่ำนกำรบำบัดแล้วไม่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม มีระบบควบคุมก๊ำซ จำนวน ๔
จุด และมีระบบติดตำมตรวจสอบน้ำใต้ดิน (บ่อสังเกตกำรณ์) จำนวน ๓ บ่อ ส่วนระบบกำรจัดกำรน้ำฝนใน
โครงกำรมีลักษณะเป็นรำงระบำยน้ำรอบบ่อขยะ

รูปที่ ๔-10 รูปภำพบริเวณสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์
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สำหรับเครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ ที่
ยั ง ใช้ ก ำรได้ จ นถึ ง ปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น รถชนิ ด ต่ ำ งๆ ที่ ใ ช้ ง ำน (รำยละเอี ย ดตำมตำรำงที่ ๔-๑๓)
นอกจำกนั้นเป็นอำคำรประกอบและระบบสำธำรณูปโภค ได้แก่ อำคำรสำนักงำน อำคำรจอดรถ และ
อำคำรซ่อมบำรุง ส่วนถนนภำยในโครงกำรเป็นถนนลูกรัง ควำมกว้ำง 6 เมตร ล้อมรอบตัวโครงกำรด้วยรั้ว
ลวดหนำมตลอดแนว โดยไม่มีแนวกันชน (Buffer Zone)
ตาราง ๔-๑๓ เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์
ลาดับ
ประเภท
ขนาด(แรงม้า) ทะเบียนรถ
ปีที่ได้มา
1 รถแทรกเตอร์ D๕
๑๒๑
๒๕๔๓
2 รถแทรกเตอร์ D๓๗ E
๘๐
๒๕๔๗
3 รถบรรทุกดั๊ม
๙ ลบ.ม.
๒๕๔๗
4 รถขุดแบคโฮตีนตะขำบ
๑๓๐
๒๕๓๘
5 รถขุดแบคโฮตีนตะขำบ
๑๓๒
๒๕๔๘
6 รถบรรทุกน้ำ
๒๖๐
๒๕๔๗
7 รถอัดและกลบขยะ
๒๕๔๗

สภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

(3) การติดตามตรวจสอบ
ปัจจุบันภำยในระบบฝังกลบเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ มีระบบควบคุมก๊ำซ จำนวน ๔ จุด
และมีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำใต้ดินจำกบ่อสังเกตกำรณ์ จำนวน ๓ บ่อ ตรวจวิเครำะห์โดยกรมควบคุมมลพิษ
เป็นประจำทุกปี
4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
กำรบริ หำรจั ดกำรขยะมู ลฝอยของเทศบำลเมืองอุตรดิ ตถ์ นั้ น อยู่ในควำมรั บผิ ดชอบของ ๒
หน่ วยงำน คื อ กองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม มี อำนำจหน้ ำที่ ควำมรั บผิ ดชอบด้ ำนกำรสุ ขำภิ บำลและ
สิ่งแวดล้ อม จั ดบริกำรรั กษำควำมสะอำด กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล ซึ่งจะรับผิ ดชอบด้ำนกำร
รวบรวมและจั ดเก็บขยะมูลฝอย รวมทั้งรณรงค์และส่งเสริมกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน และกองช่ำง
สุขำภิบำล มีหน้ำที่ควบคุมดูแลและรั บผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดกำรด้ำนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และกำรจัดกำร
คุณภำพน้ ำ ส ำหรั บบุ คลำกรประจ ำระบบ มี จ ำนวน ๒ คน ประกอบด้ วย นำยหลอด ขวั ญมุ ข ต ำแหน่ ง
พนักงำนขับรถ และนำงอรษำ ขวัญมุข ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป
เทศบำลฯ ดำเนินกำรเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยเอง โดยมีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขน
ขยะมูลฝอย ในอัตรำ ๓๐ บำท/ครัวเรือน/เดือน และกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรกำจัดขยะมูลฝอย โดยออก
เทศบัญญัติ เรื่อง กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรกำจัดขยะมูลฝอย สำหรับสถำนประกอบกำรเก็บค่ำธรรมเนียม
ในอัตรำ ๘๐๐-๕,๐๐๐ บำท/เดือน และอำคำรพำนิชยกรรม เก็บค่ำธรรมเนียม ในอัตรำ ๒๐๐ บำท/เดือน
นอกจำกนี้ เทศบำลเมื องอุ ตรดิ ตถ์ มี รำยได้ จำกค่ ำก ำจั ดขยะมู ลฝอยซึ่ งเป็ นรำยได้ จำกค่ ำก ำจั ดที่ องค์ กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำขยะมำกำจัดร่วมกับเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ ที่กำหนดไว้ที่ตันละ ๓๐๐ บำท โดยหัก
ค่ำใช้จ่ำยตันละ 36 บำท ให้แก่เทศบำลตำบลผำจุกซึ่งเป็นเจ้ำของพื้นที่บ่อฝังกลบขยะ
เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ มีรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในปี พ.ศ.๒๕๕๗ แบ่ง
ออกเป็น รำยได้จำกกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขน ๕, ๙๗๔,๒๖๙ บำท/ปี และรำยได้จำกกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรกำจัด จำนวน ๒,๐๙๙,๑๙๖ บำท/ปี แต่เทศบำลมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย (เงินเดือน ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ำบำรุงรักษำ) จำนวน ๙,๒๗๑,๗๖๕ บำท/ปี
5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ อยู่ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ใน 2 แนวทำง คือ แนวทำงกำรพัฒนำ สร้ำงจิตสำนึกและ
ควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และแนวทำงกำรพัฒนำ บำบัดและฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรบริหำรจัดกำรเชิงนโยบำยที่ผ่ำนมำ พบว่ำ มีปัญหำในเรื่องของ
กำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนมำกที่สุด เนื่องจำก กำรที่จะทำให้ประชำชนเข้ำใจว่ำ
กำรจัดกำรขยะเป็นหน้ำที่ของทุกคน ซึ่งยังมีประชำชนบำงส่วนที่ยังไม่ให้ควำมสำคัญ ในกำรจัดกำรขยะ
เท่ำที่ควร เนื่องจำกประชำชนบำงส่วนเข้ำใจว่ำกำรจัดกำรขยะเป็นหน้ำที่ของเทศบำลฯ นอกจำกนั้นแล้ว
กำรจัดกำรพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยในระยะที่ ๒ เทศบำลยังไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ได้
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกำรศึกษำออกแบบก่อสร้ำงระยะที่ 2 และคำดว่ำจะสำมำรถ
ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณก่อสร้ำงระบบผ่ำนแผนปฏิบัติกำรเพื่ อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ได้ส่งเสริมให้ชุมชนในเขตเทศบำลมีส่วนร่วมในกำรคัดแยกขยะจำกต้น
กำเนิดตั้งแต่ในระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมำณขยะมูลฝอยที่ทำงเทศบำลต้องนำไปกำจัด โดยส่งเสริมกำร
จัดกิจกรรมจัดตั้งธนำคำรขยะในชุมชนและโรงเรียน กิจกรรมกำรทอดผ้ำป่ำขยะรีไซเคิล โดยมีกิจกรรมกำร
ให้ ควำมรู้ กำรรณรงค์ กำรฝึ กปฏิบั ติต่ำงๆ เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงกำรประชำสั มพันธ์ของเทศบำลไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ และเน้นให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย โดยปัจจุบัน เทศบำล
เมืองอุตรดิตถ์ มีธนำคำรขยะรีไซเคิล จำนวน 6 แห่ง สำมำรถคัดแยกขยะได้ประมำณวันละ ๕๐0 กิโลกรัม
ศูนย์วัสดุรีไซเคิล จำนวน 1 แห่ง สำมำรถคัดแยกขยะได้ประมำณวันละ 100 กิโลกรัม นอกจำกนั้น ใน
กำรเก็บขนมีกำรคัดแยกจำกพนักงำน สำมำรถคัดแยกขยะขำยได้ประมำณวันละ 300 กิโลกรัม อย่ำงไรก็
ตำม กำรดำเนิ นกิจ กรรมกำรลด คัดแยกขยะมูล ฝอยยังไม่ครอบคลุมกลุ่ มเป้ำหมำยและยังขำดควำม
ต่อเนื่องขอกิจกรรม รวมทั้งพบว่ำประชำชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้ำมำมีส่วนร่วม หรือไม่ให้ควำมร่วมมือในกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงจริงจัง
ส่วนกำรคัดแยกขยะ ณ สถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย นั้น มีบุคคลภำยนอกเข้ำไปคัดแยกขยะมูล
ฝอย จำนวน 24 คน ซึ่งสำมำรถคัดแยกขยะได้ประมำณวันละประมำณ 70๐-800 กิโลกรัม
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6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ ยังคงมีปัญหำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
สำคัญ คือ ปัญหำเรื่องกลิ่นเหม็น แมลง พำหะนำโรค น้ำเสีย และทัศนอุจำด ซึ่งเคยได้รับกำรร้องเรียน
เรื่องผลกระทบจำกบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำล้นออกสู่พื้นที่ของประชำชนที่มีที่ดินอยู่ติดกับพื้นที่กำจัดขยะ
มูลฝอย ซึ่งเทศบำลได้ดำเนิ นกำรปรับปรุงแก้ไขโดยกำรปรับเพิ่มระดับคันบ่อบำบัดน้ำเสียให้สูงขึ้นแล้ว
ส่วนผลกระทบที่ยังพบเห็นอยู่บ้ำง ได้แก่ เรื่องกลิ่นและขยะปลิว แต่ยังไม่มีผลกระทบที่รุนแรงเนื่องจำก
สถำนที่กำจัดขยะตั้งอยู่ห่ำงจำกพื้นที่ชุมชน ในเรื่องกำรชำรุดของเครื่องจักรกลนั้น เทศบำลได้ดำเนินกำร
ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้แล้ว ส่วนอื่นๆ คือ กำรชำรุดของอำคำรสำนักงำน เครื่องชั่ง บ้ำนพัก อำคำรจอด
เครื่องจักรกล ที่มีกำรชำรุดเสียหำยและยังไม่ได้รับกำรซ่อมแซม นอกจำกนั้น ปัญหำที่มีมำกขึ้น คือ กำร
จัดหำดินกลบทับขยะมูลฝอยที่นับวันจะหำได้ยำกและมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องจัดหำงบประมำณ
จำกส่วนอื่นมำเพิ่มเติมประจำทุกปี
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๔.๓ จังหวัดพิษณุโลก
๔.๓.๑ โครงการ ระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทศบาลนครพิษณุโลก
อปท.เจ้าของโครงการ เทศบาลนครพิษณุโลก
1) ข้อมูลทั่วไป
สถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลนครพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ ณ บ้ำนบึงกอก ต.บึงกอก
อ.บำงระกำ จ.พิษณุโลก ที่ดิน สำหรับ กำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน ๒๒๔-๒-๓๙ ไร่ ตำแหน่งพิกัดทำง
ภูมิศำสตร์ของสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย (UTM) x ๐๖๐๘๔๙๔ y ๑๘๔๕๙๖๘ (ภำพที่ ๔-๖) มีระยะห่ำง
จำกเขตเทศบำลนครพิษณุโลกไปยังจุดฝังกลบประมำณ ๓๐ กิโลเมตร เริ่มเปิดใช้งำนในเดือนกุมภำพันธ์
๒๕๔๒ กำรดำเนินกำรกำจัดมูลฝอยนี้จะอยู่ภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญอย่ำงใกล้ชิดก่อนที่ขยะมูลฝอย
จะถูกฝังกลบ ได้มีกำรนำขยะไปบำบัดโดยวิธีเชิงกล–ชีวภำพ (MECHANICAL BIOLOGICAL WASTE
TREATMENT: MBT) ซึ่งจะส่งผลให้มีกำรลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำชะขยะ และแก๊ส อีกทั้ง
ทำให้ปริมำตรของกองขยะมูลฝอยยุบตัวลง ทำให้ลดพื้นที่ที่จะใช้ฝังกลบ อันเป็นกำรยืดอำยุกำรใช้งำนของ
บ่อโดยคำดว่ำ บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบำลนครพิษณุโลก จะมีอำยุกำรใช้งำนได้ถึง 30 ปี (นับจำก
ปี2548)

สถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย

รูปที่ ๔-11 ที่ตั้งเขตเทศบำลและสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลนครพิษณุโลก
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ปี พ.ศ. 2541 กรมกำรปกครอง ได้ดำเนินกำรก่อสร้ ำงระบบกำจัดมูลฝอยแบบ
ฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล โดยเริ่มก่อสร้ำงระบบและเปิดดำเนินกำรฝังกลบมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 1
กุมภำพันธ์ 2542 เป็นต้นมำ และเทศบำลนครพิษณุโลกได้ดำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังมี
รำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๔-๑๔
ตารางที่ ๔-๑๔ กำรดำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลนครพิษณุโลก
ลาดับ ปีงบประมาณ
วงเงิน
แหล่งงบประมาณ
ที่
พ.ศ.
(ล้านบาท)
1
2539
งบพัฒนำเมืองหลัก
-------กรมโยธำธิกำร
กระทรวงมหำดไทย
2
2539
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติ
14.886
กำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ
(38.936)
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จำก
กระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม

3

2542

งบมิยำซำวำ

0.920

4

2544

34.336

5

2551

งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติ
กำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
จำกกระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
งบประมำณภำยใต้แผนปฏิบัติ
กำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จำก
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
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53.926

รายละเอียดโครงการ
ศึกษำออกแบบและก่อสร้ำงระบบ
กำจัดขยะ
งบประมำณทั้งหมด 38.936
ล้ำนบำท แบ่งเป็นส่วนของกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย 14.886
ล้ำนบำท คือ
- รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขำบ 5.2
ล้ำนบำท
- รถขนขยะแบบอัดท้ำย 3.6
ล้ำนบำท
- รถขนขยะคอนเทนเนอร์ 5.4
ล้ำนบำท
- ถังขยะขนำด 120 ลิตร
686,400 บำท
จัดซื้อรถเก็บขนขยะแบบ
เปิดข้ำงเทท้ำย จำนวน 1 คัน
ก่อสร้ำงปรับปรุงระบบกำจัดขยะ
(ระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลัก
สุขำภิบำล)

ก่อสร้ำงระบบกำจัดขยะระยะที่ 2

๒) ข้อมูลด้านนโยบาย
- มีนโยบำยในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมจำกฝ่ำยบริหำรและถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำย
และมีกำรแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติโดยกำรจัดทำแผนงำน มำตรกำร โครงกำรที่เกี่ยวข้อง
- มีกำรจัดตั้งคณะทำงำน/คณะกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและกำหนด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบไว้ชัดเจน และมีผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
- ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลนครพิษณุโลกมีกำรจัดทำระบบข้อมูลทั้งด้ำน
เทคนิค บุคลำกรและงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย มีกำรมอบหมำยบุคลำกรรับผิดชอบ
ดูแลระบบข้อมูล และมีกำรปรับปรุงข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอ ด้ำนกำรรำยงำน มีกำรสรุปรำยงำนผลข้อมูล
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยต่อผู้บริหำรเป็นระยะๆ โดยมีรูปแบบกำรรำยงำนข้อมูลที่ชัดเจนและ
เก็บไว้ใช้เป็นข้อมูลภำยในหน่วยงำน
- มีกำรจั ดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย มีกำรกำหนด
เป้ำหมำย เพื่อติดตำมประเมินผลกำรใช้งบประมำณ และมีกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ
- ไม่มีกำรรวมกลุ่มพื้นที่กำรจัดกำรขยะมูลฝอย
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
เทศบำลนครพิษณุโลกดำเนินกำรเก็บขนขยะมูลฝอย โดยมีรถบรรทุกขยะมูลฝอย ซึ่ง
จะทำกำรเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจำกแหล่งกำเนิดจุดต่ำงๆ จนเต็มคันรถ แล้วนำมำรวบรวมที่สถำนี
ขนถ่ำยขยะมูลฝอยเทศบำลนครพิษณุโลก โดยกำรจัดเก็บขยะมูลฝอย กำหนดวิธีกำรเก็บรวบรวมตำม
ควำมเหมำะสมของพื้นที่ ซึ่งมีด้วยกัน ๒ วิธี คือ แบบบ้ำนต่อบ้ำน และแบบถังรวม โดยมีกำรชี้แจงและ
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึงวิธีกำรและเวลำที่ให้บริกำรเก็บรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้ประชำชนนำ
ขยะมูลฝอยมำทิ้งให้ตรงกับเวลำจัดเก็บขยะของเทศบำลฯ โดยรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลฯ มี
รำยละเอียดดังตำรำง ๔-๑6 และ ๔-๑7
นอกจำกนั้นแล้ว ได้ดำเนินกำรพัฒนำเส้นทำงเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรดำเนินกำรและลดควำมซ้ำซ้อนของเส้นทำง โดยรถยนต์รวบรวมขยะมูลฝอยจะทำกำรเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยจำกแหล่งต่ำงๆ จนเต็มคันรถแล้วนำมำถ่ำยในสถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอยเทศบำลฯ ที่ตั้งอยู่ที่
ต.ท่ำทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ขนำดพื้นที่ ๓๐ ไร่ จัดซื้อโดยเทศบำลนครพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓
งบประมำณกำรก่อสร้ำง จำนวน ๔0,๓๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งได้เริ่มเปิดทำกำรเมื่อเดือนพฤษภำคม ๒๕๔๕ มี
ระยะทำงห่ำงจำกเขตเทศบำลนครพิษณุโลกประมำณ 15 กิโลเมตร เพื่อทำกำรขนส่งขยะครำวละมำก ๆ
โดยรถตู้คอนเทรนเนอร์ซึ่งสำมำรถบรรจุขยะได้ตู้คอนเทรนเนอร์ละ 12 ตัน ปัจจุบันมีรถลำกตู้คอน
เทรนเนอร์จำนวน 3 คัน นำขยะไปประมำณวันละ 7-8 เที่ยว ไปยังสถำนที่กำจัดมูลฝอย มีปริมำณขยะ
มูลฝอยที่เข้ำระบบขนถ่ำยขยะมูลฝอย วันละ ๑๐๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของประสิทธิภำพกำรกำจัดที่
ออกแบบไว้ สภำพแวดล้ อมบริ เ วณพื้ นที่ ส ถำนีข นถ่ ำ ยขยะมู ล ฝอย ในรัศ มี ๑ กิ โ ลเมตร ห่ ำงออกไป
ประมำณ ๘๐ เมตร มีคลองน้ำสำธำรณะ และมีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง จำนวน ๑ ชุมชน รวม ๑๕ ครัวเรือน
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ในส่ ว นของกำรจั ด กำรน้ ำชะมู ล ฝอยภำยในสถำนี ข นถ่ ำ ยขยะมู ล ฝอยเทศบำลนคร
พิษณุโลก มีระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอย ขนำดพื้นที่ ๒ ไร่ เป็นระบบบ่อปรับเสถียร จำนวน ๑ บ่อ ขนำด ๑,
๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร น้ำชะมูลฝอยที่ผ่ำนกำรบำบัดแล้วจะไม่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม สำหรับเครื่องจักรและครุภัณฑ์ในสถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอยเทศบำลนครพิษณุโลก ส่วนใหญ่
เป็ น เครื่ องจักรและรถชนิดต่ำงๆ ที่ใช้งำน (รำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๔-๑5) นอกจำกนั้นเป็นอำคำร
ประกอบและระบบสำธำรณูปโภค ได้แก่ อำคำรสำนักงำน และอำคำรป้อมยำม ส่วนถนนภำยในโครงกำร
เป็นถนนคอนกรีต ควำมกว้ำง ๕ เมตร ล้อมรอบตัวโครงกำรด้วยรั้วคอนกรีตตลอดแนว โดยมีแนวกัน ชน
(Buffer Zone) เป็นต้นรำชพฤกษ์ ควำมสูงเฉลี่ย ๙ เมตร

รูปที่ ๔-๗ รูปภาพสถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอยของเทศบำลนครพิษณุโลก

ตารางที่ ๔-๑5 รำยละเอียดครุภัณฑ์สถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอยของเทศบำลนครพิษณุโลก
ลาดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ประเภท

ขนาด

ทะเบียนรถ

รถบรรทุกตู้ขยะ
รถบรรทุกตู้ขยะ
รถบรรทุกตู้ขยะ

พล ๘๑-๐๗๘๕
พล ๘๑-๐๗๘๖
พล ๘๑-๐๗๘๗
เครื่องอัดขยะ
ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกขยะ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
๑๒ แรงม้ำ
ตู้คอนเทนเนอร์
เครื่องอัดขยะ
รถบรรทุกสิบล้อชนิดลำกจูง
๘๒-๒๙๒๔
๘๒-๒๙๒๕
(NGV)
รถตู้เย็นบรรทุกขยะ
พล ๘๑-๕๑๑๐
รถดูดสิ่งปฏิกูล
พล ๘๑-๑๕๗๑

ที่มา : เทศบำลนครพิษณุโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ปีที่ได้มา

สภาพรถ

๑๘ มี.ค.๒๕๔๕
๑๘ มี.ค.๒๕๔๕
๑๘ มี.ค.๒๕๔๕
๒๐ พ.ค.๒๕๔๔
๒๐ พ.ค.๒๕๔๔
๒๐ ก.ย.๒๕๔๓
๒๕ ก.ค.๒๕๕๗
๔ พ.ย.๒๕๕๗
๒๕ ก.พ.๒๕๕๗

ใช้งำน
ชำรุด
ใช้งำน
ชำรุด
ใช้งำน
ใช้งำน
ใช้งำน
ใช้งำน

๑๘ เม.ย.๒๕๕๐
๒๕ เม.ย.๒๕๓๗

ใช้งำน
ใช้งำน

ใช้งำน

ตารางที่ ๔-๑6 รำยละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบำลนครพิษณุโลก
ลาดับ

ประเภท

ขนาด

ทะเบียนรถ

ปีที่ได้มา

สภาพรถ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

แบบอัดท้ำย
ตู้คอนเทนเนอร์
ตู้คอนเทนเนอร์
เทท้ำยธรรมดำ
เทท้ำยธรรมดำ
เทท้ำยธรรมดำ
เทท้ำยธรรมดำ
เทท้ำยธรรมดำ
เทท้ำยธรรมดำ
เทท้ำยธรรมดำ
เทท้ำยธรรมดำ
ปิคอัพเทท้ำย
เทท้ำยธรรมดำ
เทท้ำยธรรมดำ
ปิคอัพเทท้ำย
เทท้ำยธรรมดำ
ปิคอัพเทท้ำย
(สำหรับช่ำงใช้ซ่อม)
บรรทุกน้ำ
เทท้ำยธรรมดำ
แบบอัดท้ำย
แบบอัดท้ำย
แบบอัดท้ำย

๑๑ ลบ.ม.
๘ ลบ.ม.
๘ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๒.๙๒ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๖ ลบ.ม.
๒.๙๒ ลบ.ม.
๘.๗๖ ลบ.ม.
๒.๙๒ ลบ.ม.

๘๑-๐๑๓๑ (อ๘)
๘๑-๐๒๖๗ (ต๒)
๘๑-๐๒๖๕ (ต๓)
๘๒-๒๖๘๘ (ญ๔)
๘๑-๐๒๕๒ (ญ๑๐)
๘๑-๕๕๕๒ (ญ๑๕)
๘๑-๕๕๕๓ (ญ๑๖)
๘๑-๕๕๕๔ (ญ๑๗)
๘๑-๕๕๕๖ (ญ๑๘)
๘๑-๕๕๕๗ (ญ๑๙)
๘๑-๕๕๕๘ (ญ๒๐)
๘๑-๓๘๕๕ (ล๖)
๘๑-๔๓๙๐ (ญ๑๓)
๘๒-๑๘๙๐ (ดั๊มพ์๒)
๘๑-๓๘๕๔ (ล๕)
๘๑-๐๒๕๕ (ก๕)

๑๗ ม.ค.๒๕๔๐
๑๒ มี.ค.๒๕๔๐
๑๒ มี.ค.๒๕๔๐
๒๙ ก.ย.๒๕๓๖
๒๘ ม.ค.๒๕๔๐
๒ ต.ค.๒๕๕๐
๒ ต.ค.๒๕๕๐
๒ ต.ค.๒๕๕๐
๒ ต.ค.๒๕๕๐
๒ ต.ค.๒๕๕๐
๒ ต.ค.๒๕๕๐
๒๘ ต.ค.๒๕๔๘
๑ มิ.ย.๒๕๔๙
๒๖ เม.ย.๒๕๓๙
๒๘ ต.ค.๒๕๔๘
๒๔ ก.ย.๒๕๔๒

ซ่อมบ่อย
ซ่อมบ่อย
ซ่อมบ่อย
ชำรุด
ซ่อมบ่อย
ซ่อมบ่อย
ซ่อมบ่อย
ซ่อมบ่อย
ซ่อมบ่อย
ซ่อมบ่อย
ซ่อมบ่อย
ซ่อมบ่อย
ซ่อมบ่อย
ซ่อมบ่อย
ซ่อมบ่อย
ซ่อมบ่อย

๘๑-๐๒๕๔ (ล๓)

๒๘ ก.ย.๒๕๓๘

ซ่อมบ่อย

๖,๐๐๐ ลิตร
๑๐ ลบ.ม.
๑๑ ลบ.ม.
๘ ลบ.ม.
๑๑ ลบ.ม.

๘๑-๑๐๗๗
๘๑-๔๓๙๑ (ญ๑๔)
๘๑-๗๗๖๕ (อ๑)
๘๑-๐๒๖๓ (อ๔)
๘๑-๐๒๖๐ (อ๗)

๓๑ ก.ค.๒๕๔๕
๑ มิ.ย.๒๕๔๙
๔ เม.ย.๒๕๓๙
๔ เม.ย.๒๕๓๙
๑๗ ม.ค.๒๕๔๐

ซ่อมบ่อย
ซ่อมบ่อย
ชำรุด
ชำรุด
ชำรุด

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ที่มา : เทศบำลนครพิษณุโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ตารางที่ ๔-๑7 รำยละเอียดรถเช่ำ NGV เก็บขนมูลฝอยของเทศบำลนครพิษณุโลก
ลาดับ

ประเภท

ขนาด

1 เทท้ำยธรรมดำ
๑๐ ลบ.ม.
2 เทท้ำยธรรมดำ
๑๐ ลบ.ม.
3 เทท้ำยธรรมดำ
๑๐ ลบ.ม.
4 เทท้ำยธรรมดำ
๑๐ ลบ.ม.
5 เทท้ำยธรรมดำ
๑๐ ลบ.ม.
6 เทท้ำยธรรมดำ
๑๐ ลบ.ม.
7 เทท้ำยธรรมดำ
๑๐ ลบ.ม.
8 เทท้ำยธรรมดำ
๑๐ ลบ.ม.
ที่มา : เทศบำลนครพิษณุโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ทะเบียนรถ

ปีที่ได้มา

สภาพรถ

๘๒-๒๐๘๗
๘๒-๒๐๘๖
๘๒-๒๐๙๓
๘๒-๒๐๙๔
๘๒-๒๐๙๕
๘๒-๒๒๑๗
๘๒-๒๒๑๘
๘๒-๒๒๑๙

๑๒ ก.ค.๒๕๕๖
๑๒ ก.ค.๒๕๕๖
๑๒ ก.ค.๒๕๕๖
๑๒ ก.ค.๒๕๕๖
๑๒ ก.ค.๒๕๕๖
๑๒ ก.ค.๒๕๕๖
๑๒ ก.ค.๒๕๕๖
๑๒ ก.ค.๒๕๕๖

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

(2) ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบำลนครพิษณุโลก เดิมใช้วิธีกำรกำจัดขยะโดยเทขยะ
ลงในบ่อแล้วใช้ดินฝังกลบแบบถูกหลักสุขำภิบ ำล (Sanitary Landfill) โดยวิธีนี้เกิดปัญหำในเรื่องกำร
จัดกำรน้ำเสียที่ซึมลงไปสู่ท่อระบำยน้ำได้ช้ำมำก ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจำกน้ำชะขยะไปรบกวนบริเวณชุมชน
ใกล้เคียง ประสบปัญหำในฤดูฝนเรื่องดินโคลนทำให้เครื่องจักรชำรุดเสียหำย และอำยุกำรใช้งำนของบ่อ
กำจัดขยะสั้นลง เพรำะต้องใช้ดินกลบขยะทุกวั น โดยไม่สำมำรถคำนวณวันที่จะปิดบ่อได้แน่นอน ทำง
เทศบำลนครพิษณุโลกได้เลิกใช้กำรกำจัดโดยวิธีนี้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔
จำกสถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลถึงอำยุกำรใช้งำนของ
บ่อฝังกลบมีระยะเวลำสั้นลง พร้อมทั้งเกิดปัญหำต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทศบำลนคร
พิษณุโลกจึงได้นำเทคโนโลยี กำรบำบัดขยะก่อนนำไปกำจัดหรือฝังกลบโดยใช้กรรมวิธีเชิงกล–ชีวภำพ
(Mechanical–Biological Waste Treatment: MBT) มำใช้ก่อนที่จะนำไปฝังกลบ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
สำมำรถปรับเสถียรภำพของขยะมูลฝอยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยอำศัยกระบวนกำรทำงชีววิทยำของ
แบคทีเรี ย ในกำรย่ อยสลำยอิน ทรี ย วัตถุที่มีอ ยู่ใ นขยะมูล ฝอย ด้ว ยอำศั ยแอโรบิค แบคทีเรีย (Aerobic
Bacteria) ภำยใต้สภำวะที่เหมำะสมในด้ำนควำมชื้น อุณหภูมิ ปริมำณออกซิเจน รวมทั้งสัดส่วนระหว่ำง
คำร์บอนและไนโตรเจน ร่วมกับกำรพลิกกลับกองด้วยเทคนิคเชิงกล
สำหรับ กำรบ ำบัดขยะโดยวิธีทำงกลและชีวภำพ (MBT, Mechanical and
Biological Treatment) ของเทศบำลนครพิษณุโลก แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ กำรบำบัดเชิงกล
(Mechanical Treatment: MT) และกำรบำบัดชีวภำพ (Biological Treatment: BT) ดังนี้
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กำรบำบัดเชิงกล (Mechanical Treatment: MT) จะแบ่งออกเป็น ๒ ขั้น คือ ขั้นที่ ๑
จะเป็นกำรเตรียมขยะมูลฝอยโดยกำรฉีกถุงและย่อยขยะมูลฝอยให้มีขนำดเล็กลง จนขยะมูลฝอยสำมำรถ
ผสมคลุกเคล้ำเข้ำกัน จำกนั้นขยะมูลฝอยจะถูกนำไปคัดแยกส่วนที่สำมำรถนำไปรีไซเคิลและที่เป็นโลหะ
ออกไป สำหรับขยะมูลฝอยที่ผสมเข้ำกันนี้จะถูกส่งไปบำบัดด้วยวิธีกำรทำงชีวภำพ (Biological Treatment:
BT) หรือเรียกว่ำกระบวนกำรหมัก โดยกำรเทไว้เป็นกองๆ เพื่อทำกำรยุบกองและย่อยสลำยสำรอินทรีย์ใน
ขยะมูลฝอย ในกำรตั้งกองหมักก็จะตั้งกองบนแผ่นไม้พำเลต (Wood Pallet) เพื่อให้อำกำศผ่ำนเข้ำกองขยะได้
มีกำรวำงท่อที่มีลักษณะเป็นท่ออ่อนเจำะรูไว้เข้ำไปในกองขยะ ควำมสูงของกองขยะประมำณ 2.5 เมตรและ
มีฐำนกว้ำง 15 เมตร ซึ่งมีช่องว่ำงระหว่ำงกองเพื่อทำหน้ำที่เป็นคลองส่งน้ำชะขยะ หลังจำกนั้นจะคลุมกอง
ด้วยกำบมะพร้ำว มีควำมหนำประมำณ 40 เซนติเมตร ทำหน้ำที่กรองลดกลิ่น โดยตั้งกองไว้ประมำณ ๙ เดือน
ช่วงนี้จะต้องควบคุมอุณหภูมิ ควำมชื้น และปริมำณออกซิเจนในกองหมัก สำรอินทรีย์ต่ำงๆ ในขยะมูลฝอย
ก็จะถูกย่อยสลำยหมดและกองก็จะแห้งและยุบตัวลง

รูปที่ 4-13 ขั้นตอนของเทคโนโลยีกำรบำบัดขยะโดยวิธีทำงกลและชีวภำพ (MBT) ของเทศบำล
นครพิษณุโลก
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จำกนั้นจะนำมำบำบัดเชิงกลขั้นที่ ๒ ต่อไป โดยกำรนำเอำขยะมูลฝอยที่ผ่ำนกำรหมัก
แล้ว นำมำร่อน เพื่อแยกเอำขยะมูลฝอยขนำดใหญ่จะเป็นเศษถุงพลำสติกและโฟม ซึ่งจะแห้ง มีควำมชื้น
ต่ำและให้ค่ำควำมร้อนสูง โดยได้มีกำรนำไปทดลองใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนต์ เบื้องต้น
ทำงเทคนิคไม่มีปัญหำ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนศึกษำรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เพื่อเจรำกันในเชิงธุรกิจ
ส่วนขยะมูลฝอยอินทรีย์บำงส่วนที่ถูกย่อยสลำยจำกกระบวนกำรหมักแล้ว จะถูกนำไปใช้งำนในรูปของปุ๋ย
อินทรีย์หรือสำรปรับปรุงดิน ซึ่งจะทำให้ลดปริมำณมูลฝอยได้ถึงร้อยละ 50 จำกปริมำณเริ่มต้นก่อนเริ่ม
กระบวนกำร

รูปที่ ๔-14 ระบบร่อนคัดแยกขั้นหลัง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกระบวนกำร MBT ของเทศบำลนครพิษณุโลก
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ในส่วนของกำรจัดกำรน้ำชะมูลฝอยภำยในโครงกำร มีระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอย เป็นระบบ
บ่อผึ่ง ซึ่งน้ำชะมูลฝอยที่ผ่ำนกำรบำบัดแล้ว จะไม่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
ไม่มรี ะบบควบคุมและตรวจสอบก๊ำซ มีระบบติดตำมตรวจสอบน้ำใต้ดิน (บ่อสังเกตกำรณ์) ส่วนระบบกำร
จัดกำรน้ำฝนในโครงกำรมีลักษณะเป็นบ่อรับน้ำฝน สำหรับเครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบกำจั ดขยะมูล
ฝอยของเทศบำลนครพิ ษ ณุ โ ลก ที่ ยั ง ใช้ ก ำรได้ จ นถึ ง ปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น รถชนิ ด ต่ ำ งๆ ที่ ใ ช้ ง ำน
(รำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๔-๑๘) นอกจำกนั้นเป็นอำคำรประกอบและระบบสำธำรณูปโภค ได้แก่ อำคำร
สำนักงำน อำคำรป้อมยำม และอำคำรซ่อมบำรุง ส่วนถนนภำยในโครงกำรเป็นถนนคอนกรีตล้อมรอบตัว
โครงกำรด้วยรั้วลวดหนำมตลอดแนว โดยมี ชนิดพันธ์พืช ได้แก่ สะเดำ มะขำมเทศ มะม่วง พญำสัตบรรณ
เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) รอบด้ำน ควำมสูงเฉลี่ย ๑๐-๑๒ เมตร

รูปที่ ๔-๑5 เครื่องจักร ครุภัณฑ์ และบริเวณสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลนครพิษณุโลก
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ตาราง ๔-๑๘ เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบกาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก
ลาดับ

ประเภท

1
2
3
4

รถบรรทุกดั๊ม
รถขุดแบคโฮ
รถขุดแบคโฮ
รถขุดไฮโดรลิคแบบแขน
ยำวพิเศษ
รถขุดไฮโดรลิค
รถยนต์ย่อยขยะ
รถน้ำ
รถปิคอัพ ตอนเดียว
เครื่องคัดแยกประเภทและ
ขนำดวัสดุ
เครื่องโม่ขยะ
รถเอนกประสงค์

5
6
7
๘
๙
๑๐
๑๑

ขนาด
(แรงม้า)
-

ทะเบียนรถ

ปีที่ได้มา

สภาพ

พล ๘๑-๐๔๓๖
พล ต-๖๙๐๓
พล ต-๗๐๕๑
พล ตค-๑๓๖๕

๒๒ พ.ค.๒๕๓๙
๓๐ ม.ค.๒๕๓๙
๑๗ ม.ค.๒๕๔๐
๔ ก.ค.๒๕๔๙

ใช้งำน
ใช้งำน
ใช้งำน
ใช้งำน

-

พล น ๔๔๑๕
พล ผ ๑๐๑๔
-

๔ ก.ค.๒๕๔๙
๑๗ พ.ย.๒๕๔๔
๒๒ ม.ค.๒๕๓๙
๑๙ ธ.ค.๒๕๕๐

ใช้งำน
ใช้งำน
ใช้งำน
ใช้งำน
ใช้งำน

๕ ตัน
๑๑

-

๒๐ ม.ค.๒๕๔๙
๑๓ ม.ค.๒๕๓๙

ใช้งำน
ชำรุด

ที่มา : เทศบำลนครพิษณุโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
เทศบำลนครพิษณุโลก แบ่งกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยออกเป็น 2 ส่วน คือ
กำรดำเนินงำนเก็บขนขยะมูลฝอย สังกัดสำนักสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนกำรดำเนินกำรกำจัดขยะ
สังกัดกำรช่ำง ส่วนช่ำงสุขำภิบำล โดยกำรดำเนินกำรกำจัด ขยะ มีบุคลำกรประจำระบบ จำนวน ๑๐ คน
ประกอบด้วย ๑) พนักงำนขับเครื่องจักรขนำดหนัก ๔ คน ๒) คนงำน ๒ คน ๓) พนักงำนขับรถยนต์ ๓ คน
และ ๔) วิศวกรสุขำภิบำล ๑ คน โดยกำรเก็บขนขยะมีทั้งส่วนที่ ดำเนินกำรเองและจ้ำงเหมำเอกชน ส่วน
กำรกำจัดขยะมูลฝอย ดำเนินกำรโดยจ้ำงเหมำเอกชน
เทศบำลนครพิษณุโลก มีกำรจัดเก็บเฉพำะค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูลฝอย ในอัตรำ
๓๐ บำท/ครัวเรือน/เดือน แต่ไม่ได้มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรขนถ่ำยและค่ำธรรมเนียมในกำรนำ
ขยะมำกำจัดร่วม เนื่องจำกไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนำขยะมูลฝอยมำทิ้งร่วม นอกจำก อบต.
บึงกอก ซึ่งเป็นเจ้ำของพื้นที่เท่ำนั้น
5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบำลนครพิษณุโ ลก ได้ดำเนินกำรประชำสั มพันธ์ ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูล ฝอยอย่ำง
ต่อเนื่อง ในรูปแบบของกำรประชำสัมพันธ์ ได้แก่ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ จัดประชุมประชำชนในพื้นที่ และมีกำร
จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชนในเรื่องกำรจัดกำรขยะ ส่วนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรจัด กำรขยะมูล ฝอย มีรูปแบบดังนี้ กำรคัดแยกขยะ กำรให้ชุมชนร่ว มประเมินผลกำร
ดำเนินงำน และให้ชุมชนเข้ำร่วมในกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร และกำรปรับปรุงแผนงำน/
โครงกำร
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6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลนครพิษณุโลกเป็นระบบกำรบำบัดขยะก่อนนำไปกำจัด
หรือฝังกลบโดยใช้กรรมวิธีเชิงกล–ชีวภำพ (Mechanical–Biological Waste Treatment: MBT) ซึ่งเป็นกำร
ใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรขยะด้วยกระบวนกำรบดและย่อยขยะเพื่อให้เกิดกำรย่อยสลำยได้ดีขึ้น
ปัญหำจึ งมีในเรื่องของกลิ่ น ที่เกิดจำกกำรหมักและย่อยสลำยขยะ รวมทั้งปัญหำแมลงพำหะนำโรค เช่น
แมลงวัน เนื่องจำกกำรจัดกำรด้วยระบบ MBT เป็นกำรนำเอำขยะที่ผ่ำนกำรผสมและบดตัดด้วยเครื่องจักร
แล้วนำมำเทกองเพื่อให้ย่อยสลำยตำมธรรมชำติ จึงเกิดกลิ่นและปัญหำแมลงวันอันเกิดจำกำรย่อยสลำยของ
ขยะขึ้น ดังนั้น เทศบำลฯ จึงได้ดำเนินกำรควบคุมกำรดำเนินงำนกำจัดขยะอย่ำงเข้มงวดและต่อเนื่อง
เทศบำลนครพิษณุโลก มีกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย คล้ำยกับเทศบำลอื่นๆ คือ
ต้องนำงบประมำณจำกรำยได้ส่วนอื่นมำสมทบในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ทั้งนี้เนื่องจำก ค่ำธรรมเนียมที่
จั ดเก็บ ได้ทั้ งจำกกำรชุมชนในเขตเทศบำลฯ ยังไม่ เพียงพอต่ อกำรดำเนินงำน แต่ทั้งนี้ เทศบำลฯ ได้
ดำเนินกำรจัดหำกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ รวมถึงแหล่งเงินกู้ จึงสำมำรถนำงบประมำณจำก
แหล่งทุนต่ำงๆ มำสนับสนุนกำรจัดกำรขยะได้พอสมควร นอกจำกนี้ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีบริษัทรับ
ซื้อขยะที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในพื้นที่ จึงช่วยลดปริมำณขยะที่ต้องกำจัดลงได้มำก ทำให้ประหยัดงบประมำณ
ของเทศบำลฯ ได้อีกทำงหนึ่งด้วย
แต่ปั ญหำที่ส ำคัญในปั จ จุบัน คือ ในช่ว งปี พ.ศ.2556 มี องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
จำนวน 12 แห่ง ที่เดิมมีกำรนำขยะมูลฝอยไปกำจัดยังบ่อกำจัดขยะของเอกชน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.วังน้ำคู้
อ.เมือง จ.พิษณุโลก แต่บ่อดังกล่ำวได้รับกำรร้องเรียนและถูกปิดไม่ให้นำขยะมูลฝอยไปทิ้ง ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจำนวน 12 แห่ง ต้องนำขยะมูลฝอยมำกำจัดร่วมกับเทศบำลนครพิษณุโลก ทำให้
มีปริมำณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นกว่ำ 50 ตัน/วัน ซึ่งเกินขีดควำมสำมำรถของระบบที่จะรองรับได้ ทำให้
เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นโดยเฉพำะปัญหำกลิ่นเหม็น นอกจำกนั้นยังเกิดผลกระทบต่อชุมชนจำก
กำรขนส่งขยะมูลฝอยที่มีปริมำณรถเก็บขนวิ่งมำกขึ้น บำงครั้งเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ชุมชนร้องเรียนให้มีกำร
ปิดบ่อขยะของเทศบำลนครพิษณุโลก จนเกิดกำรเจรจำระหว่ำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงกอก ชุมชน
และเทศบำลนครพิษณุโลกขึ้น และกำหนดให้เฉพำะเทศบำลนครพิษณุโลกและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
บึงกอก เท่ำนั้นที่สำมำรถนำขยะมูลฝอยมำกำจัดในพื้นที่ดังกล่ำวได้ โดยได้มีกำรทำบันทึกลงนำม MOU
ระหว่ำงเทศบำลนครพิษณุโลกกับ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบึงกอก ให้ระยะเวลำในกำรนำขยะมูลฝอยมำ
ทิ้งได้ถึงเดือนกันยำยน พ.ศ.๒๕๖๐ เท่ำนั้น ซึ่งเทศบำลฯ จะต้องดำเนินกำรจัดหำที่กำจัดขยะแห่งใหม่
ต่อไป
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๔.๔ จังหวัดพิจิตร
๔.4.๑ โครงการ สถานีกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร
อปท.เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองพิจิตร
1) ข้อมูลทั่วไป
สถำนี กำจั ด ขยะมูล ฝอยของเทศบำลเมืองพิจิตร ตั้ง อยู่ที่บ้ำนบึ งช้ำง ตำบลท่ำหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีระยะทำงห่ำงจำกเทศบำล ๖ กิโลเมตร (ภำพที่ ๔-๑๑) โดยมีที่ดินสำหรับทิ้ง
ขยะมูลฝอย จำนวน ๑๐๖ ไร่ ๓ งำน ๒๔ ตำรำงวำ ซึ่งเทศบำลเมืองพิจิตรจัดซื้อเอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙
รำคำ ๒,๘๘๙,๐๖๗.๕๐ บำท

สถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย

รูปที่ ๔-๑6 ที่ตั้งเขตเทศบำลและสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองพิจิตร
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สถำนี กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองพิจิตร ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
โครงกำรถ่ำยโอนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2539-2552 รวมวงเงินทั้งสิ้น 274.70 ล้ำนบำท ดังตำรำงที่ ๔-๑๙ (งบประมำณอำจมีควำมแตกต่ำง
จำกตำรำงที่ ๔-๑๙ เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดงบประมำณกำรก่อสร้ำง) เปิดดำเนินกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นต้นมำ
ตารางที่ ๔-๑๙ กำรดำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองพิจิตร
ลาดับ ปีงบประมาณ
วงเงิน
แหล่งงบประมาณ
รายละเอียดโครงการ
ที่
พ.ศ.
(ล้านบาท)
1
2539
กระทรวงวิทยำศำสตร์
3.0
ศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
รำยละเอียดระบบจัดกำรมูลฝอย
เทศบำลเมืองพิจิตร
2
2539
กระทรวงวิทยำศำสตร์
1.797 รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ำย
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 ลบ.ม.
ทำงำนด้วยระบบไฮดรอลิค พร้อม
ติดตั้งเครื่องพ่นเคมีภัณฑ์กำจัด
แมลงนำโรค
3
2539
กระทรวงวิทยำศำสตร์
0.890 รถยนต์บรรทุก ขนำดไม่น้อยกว่ำ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
115 แรงม้ำ ควำมจุไม่น้อยกว่ำ
14 ลบ.หลำ
4
2539
กระทรวงวิทยำศำสตร์
0.623 รถยนต์บรรทุก ขนำดไม่น้อยกว่ำ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
89 แรงม้ำ ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 4
ลบ.หลำ
5
2539
กระทรวงวิทยำศำสตร์
2.600161 จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้ำงระบบ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 107 ไร่
เป็นเงิน 2,887,068 บำท
(เทศบำลสมทบ 10% เป็นเงิน
288,907 บำท)
๖
2542
งบประมำณกระจำยอำนำจ 85.791 ค่ ำ ก่ อ สร้ ำ งระบบรวบรวมและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ตำมแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำร
จัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด
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เทศบำลเมืองพิจิตร จัดตั้งศูนย์จัดกำรมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖
แห่ง ที่จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน แต่นำมำทิ้งจริงเพียง ๑ แห่ง คือ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำหลวง
ปั จ จุ บั น มี ป ริ มำณขยะมู ล ฝอยที่ เข้ ำสู่ ระบบก ำจั ดจ ำนวน ๒๔-๒๙ ตั น/วั น คิ ดเป็ นร้ อยละ ๑๐๐ ของ
ประสิทธิภำพกำรกำจัดที่ออกแบบไว้ (ดังตำรำงที่ ๔-๒๐)
ตารางที่ ๔-๒๐ หน่วยงำนที่นำขยะมูลฝอยมำกำจัด ณ ศูนย์จัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองพิจิตร
อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบันและส่วนอื่นๆ
ปริมาณขยะที่นามากาจัด (ตัน/วัน)
เทศบำลเมืองพิจิตร
๒๔-๒๙
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำหลวง
ที่มา : เทศบำลเมืองพิจิตร, ๒๕๕๘
ในเขตเทศบำลเมืองพิจิตร มีจำนวนประชำกร จำนวน ๒๒, ๔๑๒ คน และมีจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด ๑๑,๘๘๗ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) ส่วน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำหลวง มี
จำนวนประชำกร จำนวน ๖, ๔๒๘ คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๒,๐๕๔ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๗)
แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบำลเมืองพิจิตร พบว่ำ ส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดขยะ
มูลฝอยมำจำกหน่วยงำนรำชกำร/เอกชน ๒๘๖ แห่ง ร้ำนอำหำร จำนวน ๑๗๙ แห่ง และแหล่งกำเนิดขยะ
มูลฝอยอื่นรองลงมำ ได้แก่ โรงแรม ตลำด หมู่บ้ำนจัดสรร โรงพยำบำล และห้ำงสรรพสินค้ำ ตำมลำดับ
ตารางที่ ๔-๒๑ แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
ลาดับที่
กิจกรรมหลัก
1
ตลำด
2
โรงแรม
3
โรงพยำบำล
4
ร้ำนอำหำร
5
โรงงำน
6
หมู่บ้ำนจัดสรร
7
หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน
8
ห้ำงสรรพสินค้ำ
9
อื่น ๆ (ระบุ………)
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2558
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จานวน (แห่ง)
๖
๗
๔
๑๗๙
๖
๒๘๖
๒
-

สำหรับองค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองพิจิตร (จำกกำรสุ่ม
เก็บตัวอย่ำง) สำมำรถแบ่งประเภทขยะรวมทั้งหมด ๘ ประเภท ได้แก่ เศษอำหำร พลำสติก กระดำษ แก้ว
ผ้ำ ใบไม้ กิ่งไม้ โลหะ และอื่นๆ ซึ่งสำมำรถเรียงลำดับองค์ประกอบจำกมำกไปน้อย ดังนี้ (๑) โลหะ ร้อยละ
๑๖.๑ (๒) เศษอำหำร ร้อยละ ๑๔.๕ (๓) พลำสติก ร้อยละ ๑๔.๓ (๔) กระดำษและแก้ว ร้อยละ ๑๒.๕
(๕) ขยะอันตรำย ร้อยละ ๑๒.๑ (๖) ใบไม้/กิ่งไม้ ร้อยละ ๑๐ และ (๗) ผ้ำ ร้อยละ ๘
ตารางที่ ๔-๒๒ องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร
ลาดับที่
ประเภท
ร้อยละ
1
เศษอำหำร
๑๔.๕
2
พลำสติก
๑๔.๓
3
กระดำษ
๑๒.๕
4
แก้ว
๑๒.๕
5
ผ้ำ
๘
6
ใบไม้/กิ่งไม้
๑๐
7
โลหะ
๑๖.๑
8
อื่นๆ
๑๒.๑
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558
สภำพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงกำร ในรัศมี ๑ กิโลเมตร มีแหล่งน้ำสำธำรณะ คือ หนองบึง
ช้ำง ระยะห่ำงจำกระบบกำจัดขยะมูลฝอยประมำณ ๕๐๐ เมตร และมีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับระบบกำจัด
ขยะมูลฝอย จำนวน ๑ ชุมชน รวม ๖๘ ครัวเรือน
๒) ข้อมูลด้านนโยบาย
มีนโยบำยในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมจำกฝ่ำยบริหำรและถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำย
หน่วยงำน โดยนโยบำยดังกล่ำวมีที่มำจำก นโยบำยรัฐบำล/แผนแม่บทกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรำย และแผน/ยุทธศำสตร์จังหวัด ไม่มีกำรจัดตั้งคณะทำงำน/คณะกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยแต่ใช้ผังโครงสร้ำงของหน่วยงำนปัจจุบันในกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบดูแล ด้ำนระบบข้อมูล มี
กำรปรับปรุงข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอ และมีกำรจัดทำสรุปรำยงำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยไว้ใช้ภำยใน
หน่วยงำนเก็บเป็นข้อมูล ด้ำนงบประมำณ มีกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ
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3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองพิจิตร ดำเนินกำรโดย กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดำเนินกำรเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน มีถังขยะรองรับขยะ
แบบถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท ขนำด 180 ลิตร เปิดฝำบน จำนวน 200 ใบ ซึ่งสำมำรถให้บริกำร
เก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมร้อยละ 95 ของพื้นที่บริกำรทั้งหมด มีรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบำลเมือง
พิจิตร จำนวน ๕ คัน (ตำรำงที่ ๔-๒๓) และมีรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วม
โครงกำร คือ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำหลวง จำนวน ๑ คัน (ตำรำงที่ ๔-๒๔)
ตารางที่ ๔-๒๓ รำยละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบำลเมืองพิจิตร
ลาดับ

ประเภท

1 รถเก็บขนขยะ แบบอัดท้ำย
2 รถเก็บขนขยะ แบบอัดท้ำย
3 รถเก็บขนขยะ แบบอัดท้ำย
4 รถเก็บขนขยะ แบบอัดท้ำย
5 รถเก็บขนขยะมูลฝอย
ที่มา : เทศบำลเมืองพิจิตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ขนาด

ทะเบียนรถ

ปีที่ได้มา

สภาพรถ

๑๒ ลบ.ม.
๑๓ ลบ.ม.
๑๒ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๒ ลบ.ม.

๘๐-๗๗๘๙ พจ
๘๑-๕๐๓๐ พจ
๘๑-๑๖๐๗ พจ
๘๑-๕๔๙๒ พจ
ป-๑๔๕๑ พจ

๒๕๔๒
๒๕๔๗
๒๕๔๙
๒๕๕๖
๒๕๓๙

ใช้กำรได้
ใช้กำรได้
ใช้กำรได้
ใช้กำรได้
ใช้กำรได้

ตารางที่ ๔-๒๔ รำยละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมโครงกำร
ลาดับ

อปท.

ประเภท

1
อบต.ท่ำหลวง แบบอัดท้ำย
ที่มา : เทศบำลเมืองพิจิตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ขนาด

๑๐ ลบ.ม.

ระยะทางถึงโครงการ ปริมาณขยะมูลฝอย
(ตัน/วัน)
(กิโลเมตร)

๑๐

๓

(2) ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองพิจิตร เป็นระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลั ก
สุขำภิบำล ได้มีกำรนำเอำเทคโนโลยีมำใช้ในระบบฯ ได้แก่ (๑)กำรคัดแยกโดยคน (๒) กำรหมักทำปุ๋ย เป็น
กำรหมักแบบใช้อำกำศ (Aerobic Compost) มีเครื่องจักรที่ใช้ในกำรหมัก ได้แก่ เครื่องสับ /บดย่อย และ
เครื่องร่อนปุ๋ย (๓) กำรฝังกลบ มีจำนวนบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยจำนวน ๑ บ่อ เริ่มเปิดใช้งำนเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย แบบ Area Method มีควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ปริมำณขยะมูลฝอยได้ ๒๔-๒๙ ตันต่อวัน โดยมีค่ำตำมที่ออกแบบไว้จำนวน ๓ ชั้น ควำมสูงของแต่ละชั้น
๒.๒ เมตร ปริมำณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร แต่ในปัจจุบันมีกำรดำเนินกำรจำนวน ๔
ชั้น ในแต่ละชั้นมีควำมสูง ๒ เมตร ปริมำณขยะมูลฝอยรวมที่กำจัดได้ ทั้งสิ้น ๑๓๖,๘๙๕ ลูกบำศก์เมตร ซึ่ง
มำกกว่ำปริมำณขยะที่ต้องกำจัดที่ได้ออกแบบไว้ โดยอำยุกำรใช้งำนของบ่อฝังกลบ ออกแบบไว้ ๑๐ ปี แต่
ใช้ไปแล้ว ๑๕ ปี
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ในส่วนของกำรจัดกำรน้ำชะมูลฝอยภำยในโครงกำร มีระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอย
เป็นระบบบ่อผึ่ง จำนวน ๓ บ่อ ซึ่งน้ำชะมูลฝอยที่ผ่ำนกำรบำบัดแล้วจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตำมธรรมชำติ
มีระบบควบคุมและตรวจสอบก๊ำซ จำนวน ๔ จุด ระบบติดตำมตรวจสอบน้ำใต้ดิน (บ่อสังเกตกำรณ์ )
จำนวน ๑ บ่อ ส่วนระบบกำรจัดกำรน้ำฝนในโครงกำรมีลักษณะเป็นคอนกรีตและรำงดิน
เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองพิจิตรที่ยังใช้
กำรได้จนถึงปัจ จุบั น ส่ว นใหญ่เป็ นรถชนิดต่ำงๆ ที่ใช้งำน นอกจำกนั้นเป็นอำคำรประกอบและระบบ
สำธำรณูปโภค ได้แก่ อำคำรสำนักงำน ส่วนถนนภำยในโครงกำรเป็นถนนลูกรังล้อมรอบตัวโครงกำรด้วย
รั้วลวดหนำมตลอดแนว โดยมีกำรปลูกไม้ยืนต้น ควำมสูงเฉลี่ย ๑๐ เมตร จำนวน ๒ แนว ๔ ด้ำน เป็นแนว
กันชน (Buffer Zone)
ตาราง ๔-๒๕ เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบกาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร
ลาดับ
ประเภท
ขนาด
ทะเบียนรถ
ปีที่ได้มา
(แรงม้า)
1 รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขำบ
๑๓๒
ตค ๒๘๕
๒๕๔๒
2 รถตักดินแทรคเตอร์แบบ
๑๖๕
ตค ๒๘๔
๒๕๔๒
ตีนตะขำบ
3 รถยนต์บรรทุกเทท้ำย
๑๐ ลบ.ม.
๘๐-๗๗๙๑
๒๕๔๒
ที่มา : เทศบำลเมืองพิจิตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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สภาพ
ใช้งำนได้
ใช้งำนได้
ใช้งำนได้

รูปที่ 4-12 รูปภำพบริเวณสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองพิจิตร
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4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
กำรก ำจั ดขยะมู ล ฝอยของเทศบำลเมื องพิ จิ ตร ได้ มอบหมำยให้ กองสำธำรณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อมดำเนินงำนด้ำนเก็บขนขยะมูลฝอย กองช่ำงสุขำภิบำลดำเนินงำนด้ำนกำรกำจัดขยะมูลฝอย โดย
ส่วนงำนกำจั ดขยะมูลฝอยมีบุคลำกรประจำระบบ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ๑) นำยวิชัย พละทรัพย์
ตำแหน่ง พนักงำนขับรถ ๒) นำยอนันต์ บัวศักดิ์ ตำแหน่ง พนักงำนขับรถ และ ๓) นำยทวิช ประสงค์เวช
ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป
ส่วนกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมนั้น เทศบำลเมืองพิจิตรมีอัตรำกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำร
เก็บขนขยะมูลฝอย ในอัตรำ 30 บำท/ครัวเรือน/เดือน และมีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรกำจัดขยะมูลฝอย
โดยคิดค่ำให้บริกำรสำหรับหน่วยงำนรำชกำร ลูกบำศก์เมตรละ ๕๐ บำท หน่วยงำนเอกชน ลูกบำศก์เมตรละ
๑๐๐ บำท แต่ในปัจจุบัน เทศบำลเมืองพิจิตรยังไม่มีกำรดำเนินกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรกำจัดขยะ
เนื่องจำก อบต.ท่ำหลวง ซึ่งนำขยะมำทิ้งร่วมเพียงแห่งเดียว เป็นที่ตั้งของระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลจึง
ให้นำขยะมำกำจัดโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย อย่ำงไรก็ตำม เทศบำลเมืองพิจิ ตรได้เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำร
จัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรกำจัดขยะที่จะมีหน่วยงำนอื่นๆ นำขยะมำกำจัดร่วมต่อไป โดยเทศบำลมีรำยได้จำก
กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขน ๓๘๖,๘๓๐ บำท/ปี แต่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนเก็บขนขยะมูลฝอย
(เงิ นเดื อน ค่ ำน้ ำมั น เชื้ อเพลิ ง ค่ ำบ ำรุ งรั กษำ) ประมำณปี ล ะ ๑๐,๙๒๙,๐๔๗.๗๖ บำท/ปี ซึ่ งมำกกว่ ำ
ค่ำธรรมเนียมที่เก็บขนได้กว่ำ ๑๐,๕๔๒,๒๑๗.๗๖ บำท มีปัญหำในกำรดำเนินงำน ในเรื่องขำดแคลนบุคลำกร
ที่มีควำมรู้และเครื่องจักรชำรุด/ซ่อมบ่อย
5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบำลเมืองพิจิตร มีกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย โดยมีรูปแบบที่เป็น
โครงกำรต่อเนื่องที่จัดทำทุกปี ได้แก่ โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรทิ้งขยะ โครงกำรรณรงค์เก็บรวบรวม
ขยะอันตรำยเพื่อกำรกำจัดที่ดี โครงกำรเคำะประตูบ้ำนเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงกำรดูแลควำมสะอำดและ
สภำพแวดล้อมในชุมชนโดยประชำชน และโครงกำรรณรงค์สำนักงำนต้นแบบเพื่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
ส่วนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย มีรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ ธนำคำรขยะชุมชนปำก
ทำง ธนำคำรชุมชนในสังกัดเทศบำล ๒๕ ชุมชน และ โรงเรียนในสังกัดเทศบำล ๓ โรงเรียน
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
พื้ น ที่ ก ำจั ด ขยะมู ล ฝอยเทศบำลเมื อ งพิ จิ ต ร เคยได้ รั บ กำรร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ปั ญ หำ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ ปัญหำเรื่องกลิ่นเหม็น มีแมลงวันรบกวน กำรปลิวของขยะมูลฝอย
ไปสู่พื้นที่กำรเกษตรรอบข้ำง ส่งผลกระทบกับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง แต่เทศบำลได้ดำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขกำรดำเนินงำนระบบกำจัดไม่ให้ส่งผลกระทบดังกล่ำวแล้ว แต่ที่ประสบปัญหำมำกคือ กำรจัดหำดิน
กลบทับขยะมูลฝอยที่นับวันจะหำได้ยำกและมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องจัดหำงบประมำณจำกส่วนอื่น
มำเพิ่มเติมประจำทุกปี นอกจำกนั้น ปัญหำกำรชำรุดของเครื่องจักรกลที่มีอำยุกำรใช้งำนมำนำนกว่ำ 10
ปี ทำให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง
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๔.4.๒ โครงการ สถานีกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก
อปท.เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางมูลนาก
1) ข้อมูลทั่วไป
สถำนีกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองบำงมูลนำก ตั้งอยู่ที่บ้ำนวังสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบล
วังสำโรง อำเภอบำงมูลนำก จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ ๑๔๑-๐-๘๐ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบำลฯ
จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ศ.๒๕๔๔ ห่ำงจำกเทศบำลเมืองบำงมูลนำกประมำณ ๗ กิโลเมตร (ภำพที่
๔-13) สภำพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงกำร ในรัศมี ๑ กิโลเมตร มีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับระบบกำจัดขยะ
มูลฝอย จำนวน ๑ ชุมชน รวม ๑๕ ครัวเรือน

ภาพที่ ๔- ที่ตั้งเขตเทศบำลและสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองบำงมูลนำก

รูปที่ 4-18 ตำแหน่งที่ตั้งสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองบำงมูลนำก
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เทศบำลเมื อ งบำงมู ล นำก จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ด ำเนิ น กำรจั ด กำรขยะมู ล ฝอย โดยได้ รั บ กำร
สนับสนุนงบประมำณจำกโครงกำรถ่ำยโอนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจั งหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2552 รวมวงเงินทั้งสิ้ น 40,000,000 บำท และได้เริ่มเปิด
ดำเนินกำรเมื่อเดือนมกรำคม 2554 และในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ ได้รับงบอุดหนุนจำกโครงกำรถ่ำยโอน
ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จำนวน ๑๑, ๑๓๕,๐๐๐ บำท
เพื่อก่อสร้ำงระบบกำจัดขยะมูล ฝอย ระยะที่ ๒ (งบประมำณอำจมีควำมแตกต่ำงจำกตำรำงที่ ๔-๒๖
เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดงบประมำณกำรก่อสร้ำง)
ตารางที่ ๔-๒๖ กำรดำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองบำงมูลนำก
ลาดับที่

ปีงบประมาณ
พ.ศ.

แหล่งงบประมาณ

1

2541-2542 กระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม

2

2551-2552 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม (งบประมำณ
แผ่นดิน)

วงเงิน
(ล้านบาท)
3.0

35.91

๓

๒๕๕๔

งบเทศบำลเมืองบำงมูลนำก

๒.๖

๔

๒๕๕๘

สำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

๑๑.๑๓๕

รายละเอียดโครงการ
ศึกษำออกแบบรำยละเอียด
(Detail Design : DD)
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ ๑
ก่อสร้ำงระบบกำจัดขยะมูลฝอย
(ระยะที่ 1) งบอุดหนุนเฉพำะกิจ
35,910,000 บำท
งบสมทบ 3,990,000 บำท
ก่อสร้ำงถนนลำดยำงทำงเข้ำพื้นที่
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
ก่อสร้ำงระบบกำจัดขยะมูลฝอย
ระยะที่ ๒

ที่มา : เทศบำลเมืองบำงมูลนำก, ๒๕๕๘

เทศบำลเมืองบำงมูลนำก จัดตั้งศูนย์จัดกำรมูลฝอย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน จำนวน ๑๐ แห่ง นำขยะมูลฝอยมำทิ้งร่วม ปัจจุบันมีปริมำณขยะมูลฝอยที่เข้ำสู่ระบบ
กำจัดจำนวน ๑๕-๒๐ ตัน/วัน (ดังตำรำงที่ ๔-๒๗)
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ตารางที่ ๔-๒๗ หน่วยงำนที่นำขยะมูลฝอยมำกำจัด ณ ศูนย์จัดกำรขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองบำงมูลนำก
อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบันและส่วนอื่นๆ
ปริมาณขยะที่นามากาจัด (ตัน/วัน)
เทศบำลเมืองบำงมูลนำก
๑๕-๒๐
เทศบำลตำบลหอไกร
เทศบำลตำบลเนินมะกอก
เทศบำลตำบลบำงไผ่
เทศบำลตำบลทุ่งน้อย
เทศบำลตำบลสำนักขุนเณร
เทศบำลตำบลโพธิ์ประทับช้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงลำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทะนง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทับหมัน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยแก้ว
ที่มา : เทศบำลเมืองบำงมูลนำก, ๒๕๕๘
ในเขตเทศบำลเมืองบำงมูลนำก มีจำนวนประชำกร จำนวน ๘, ๗๗๓ คน และมีจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด ๓,๕๗๔ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย ในเขต
เทศบำลเมืองบำงมูลนำก พบว่ำ ส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยมำจำกร้ำนอำหำร จำนวน ๑๗ แห่ง
หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน ๑๑ แห่ง สถำนพยำบำล ๙ แห่ง และแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยอื่นรองลงมำ
ได้แก่ โรงงำน หมู่บ้ำนจัดสรร ตลำด และโรงแรม ตำมลำดับ
ตารางที่ ๔-๒๘ แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก
ลาดับที่
กิจกรรมหลัก
จานวน (แห่ง)
1
ตลำด
๑
2
โรงแรม
๑
3
สถำนพยำบำล
๙
4
ร้ำนอำหำร
๑๗
5
โรงงำน
๒
6
หมู่บ้ำนจัดสรร
๒
7
หน่วยงำนรำชกำร/เอกชน
๑๑
8
ห้ำงสรรพสินค้ำ
9
อื่น ๆ (ระบุ………)
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2558
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สำหรับองค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองพิจิตร (จำกกำรสุ่ม
เก็บตัวอย่ำง) สำมำรถแบ่งประเภทขยะรวมทั้งหมด ๗ ประเภท ได้แก่ เศษอำหำร พลำสติก กระดำษ แก้ว
ผ้ำ ใบไม้ กิ่งไม้ และโลหะ ซึ่งสำมำรถเรียงลำดับองค์ประกอบจำกมำกไปน้อย ดังนี้ (๑) เศษอำหำร ร้อยละ
๓๐.๖ (๒) พลำสติก ร้อยละ ๒๕.๖(๓) กระดำษ ร้อยละ ๑๖.๕ (๔) โลหะ ร้อยละ ๑๑.๕ (๕) แก้ว ร้อยละ
๖.๘๕ (๖) ผ้ำ ร้อยละ ๖ และ (๗) ใบไม้/กิ่งไม้ ร้อยละ ๓.๓
ตารางที่ ๔-๒๙ องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร
ลาดับที่
ประเภท
ร้อยละ
1
เศษอำหำร
๓๐.๖
2
พลำสติก
๒๕.๖
3
กระดำษ
๑๖.๕
4
แก้ว
๖.๘๕
5
ผ้ำ
๖
6
ใบไม้/กิ่งไม้
๓.๓
7
โลหะ
๑๑.๕
8
อื่นๆ
ข้อมูล ณ เดือน มกรำคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) ข้อมูลด้านนโยบาย
มีนโยบำยในกำรจั ดกำรสิ่ งแวดล้ อมจำกฝ่ ำยบริหำรและถื อว่ำเป็นส่ วนหนึ่งของนโยบำย
หน่วยงำน โดยนโยบำยดังกล่ำวมีที่มำจำกแผน/ยุทธศำสตร์จังหวัด มีกำรแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติโดย
กำรจัดทำแผนงำน มำตรกำร โครงกำรที่เกี่ยวข้อง มีผู้รับผิดชอบรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอย ด้ำนระบบข้อมูล มีกำรจัดทำระบบข้อมูล ด้ำนเทคนิค บุคลำกร และงบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย และมีกำรสรุปรำยงำนผลข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยต่อผู้บริหำรเป็น
ระยะๆ ด้ำนงบประมำณ มีกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
3) ข้อมูลด้านเทคนิค
(1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง
ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองพิจิตร ดำเนินกำรโดย กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดำเนินกำรเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน มีถังขยะรองรับขยะแบบ
ถังเดี่ยวทิ้งขยะรวมทุกประเภท ขนำด 180 ลิตร เปิดฝำบน จำนวน 200 ใบ ซึ่งสำมำรถให้บริกำรเก็บขน
ขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมร้อยละ 95 ของพื้นที่บริกำรทั้งหมด
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เทศบำลเมืองบำงมูลนำก ดำเนินกำรระบบเก็บขนขยะมูลฝอย โดยกองสำธำรณสุข
และสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งสำมำรถให้บ ริกำรเก็บขนขยะมูล ฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่บริกำรเกือบทั้งหมด โดย
ดำเนินกำรเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน มีถังขยะแบบถังเดี่ยวรองรับขยะรวมทุกประเภท
ขนำด 200 ลิตร (ถังพลำสติก) จำนวน 200 ใบ ขนำด 120 ลิตร (ถังพลำสติกล้อเข็น) จำนวน 30 ใบ
โดยสำมำรถให้บริกำรเก็บขนขยะมูลฝอยได้ร้อยละ 100 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด มีรถเก็บขนมูลฝอย
ของเทศบำลเมืองบำงมูลนำก จำนวน ๒ คัน และรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร จำนวน ๑๐ คัน (รำยละเอียดดังตำรำงที่ ๔-๓๐ และ ๔-๓๑)
ตารางที่ ๔-๓๐ รำยละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบำลเมืองบำงมูลนำก
ลาดับ

1
2

ประเภท

แบบเปิดข้ำง-เทท้ำย
แบบเปิดข้ำง-เทท้ำย

ขนาด

ทะเบียนรถ

ปีที่ได้มา

สภาพรถ

๑๐ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.

๘๑-๒๗๔๓ พจ
๘๑-๑๖๗๔ พจ

๒๕๓๘
๒๕๕๐

ซ่อมบ่อย
ดี

ที่มา : เทศบำลเมืองบำงมูลนำก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ตารางที่ ๔-๓๑ รำยละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมโครงกำร
ลาดับ

1

อปท.

ทต.หอไกร
ทต.เนินมะกอก
ทต.บำงไผ่
ทต.ทุ่งน้อย
ทต.ขุนเณร
ทต.โพธิ์ประทับช้ำง
อบต.บำงลำย
อบต.ทะนง
อบต.ทับหมัน
อบต.ห้วยแก้ว

ประเภท

ขนาด

รถอัด
เปิดข้ำง-เทท้ำย
รถอัด
รถอัด
เปิดข้ำง
รถอัด
เปิดข้ำง-เทท้ำย
เปิดข้ำง-เทท้ำย
รถอัด
รถบรรทุก

๒ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๑.๕ ลบ.ม.
๒ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๒ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๑๐ ลบ.ม.
๑.๕ ลบ.ม.
๑ ลบ.ม.

ที่มา : เทศบำลเมืองบำงมูลนำก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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ระยะทางถึงโครงการ
(กิโลเมตร)

ปริมาณขยะมูล
ฝอย (ตัน/วัน)

๑๐
๘
๑๘
๑๘
๒๐
๔๕
๓๐
๒๕
๓๕
๓๕

๒
๒
๑.๕
๒
๒
๒
๒
๒
๑.๕-๒
๑

(2) ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองบำงมูลนำก เป็นระบบฝังกลบอย่ำงถูกหลัก
สุขำภิบำล มีจำนวนบ่อฝั งกลบขยะมูล ฝอยจำนวน ๓ บ่อ โดยเป็นบ่อฝังกลบขยะมูล ฝอย แบบ Area
Method มีควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณขยะมูลฝอยได้ ๗-๑๐ ตันต่อวัน มีค่ำตำมที่ออกแบบไว้
จำนวน ๔ ชั้น ควำมสูงของแต่ละชั้น ๒.๕ เมตร แต่ในปัจจุบันมีกำรดำเนินกำรจริงจำนวน ๓ ชั้น ในแต่ละ
ชั้นมีควำมสูง ๒.๕ เมตร ปริมำณขยะมูลฝอยรวมที่กำจัดได้ ทั้งสิ้น ๓๓,๖๐๐ ลูกบำศก์เมตร มีระบบบำบัด
น้ำชะมูลฝอย เป็นระบบบ่อผึ่ง จำนวน ๓ บ่อ ประกอบด้วย บ่อที่ ๑ ขนำด ๖, ๑๐๐ ลูกบำศก์เมตร บ่อที่
๒ ขนำด ๔, ๑๒๐ ลูกบำศก์เมตร และบ่อที่ ๑ ขนำด ๒, ๖๐๐ ลูกบำศก์เมตร ไม่ มีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบก๊ำซ มีระบบติดตำมตรวจสอบน้ำใต้ดิน (บ่อสังเกตกำรณ์) จำนวน ๔ บ่อ ส่วนระบบกำรจัดกำร
น้ำฝนในโครงกำรมีลักษณะเป็นรำงดิน
เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองบำงมูลนำกที่ยังใช้
กำรได้จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นรถชนิดต่ำงๆ ที่ใช้งำน (รำยละเอียดตำมตำรำงที่ ๔-๓๒) นอกจำกนั้น
เป็นอำคำรประกอบและระบบสำธำรณูปโภค ได้แก่ อำคำรป้อมยำม อำคำรจอดรถ และอำคำรซ่อมบำรุง
ส่วนถนนภำยในโครงกำรเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ควำมกว้ำง ๖ เมตร มีกำรปลูกไม้ยืนต้น เช่น สัก
สะเดำ ประดู่ ควำมสูงเฉลี่ย ๕ เมตร รอบทั้ง ๔ ด้ำน เป็นแนวกันชน (Buffer Zone)
ตาราง ๔-๓๒ เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบกาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก
ลาดับ
ประเภท
ขนาด
ทะเบียนรถ
ปีที่ได้มา
(แรงม้า)
1 รถขุดตัก
๑๕๕
พจ ๒๑๘๐
๒๕๕๒
2 รถแทรคเตอร์
๑๘๐
พจ ๒๑๗๙
๒๕๕๒
3 รถบรรทุก
๖ ลบ.ม. พจ ๘๑-๓๔๑๑
๒๕๕๒
๔ รถบรรทุก
๖ ลบ.ม. พจ ๘๑-๓๔๐๘
๒๕๕๒
ที่มา : เทศบำลเมืองบำงมูลนำก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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สภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี

รูปที่ 4-19 รูปภำพบริเวณสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบำลเมืองบำงมูลนำก
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4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
กำรกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองบำงมูลนำก ได้มอบหมำยให้ กองสำธำรณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม ดูแลระบบฯ มีบุคลำกรประจำระบบ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย พนักงำนงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
จำนวน ๑ คน พนักงำนขับรถ จำนวน ๓ คน และ พนักงำนประจำเครื่องชั่ง จำนวน ๑ คน โดยทำงเทศบำลฯ
ดำเนินกำรเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยเอง
ส่วนกำรจัดเก็ บค่ำธรรมเนียมนั้น เทศบำลเมืองบำงมูลนำกได้ออกเทศบัญญัติ เรื่องกำร
กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม ๒๕๔๔ ตำมพระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ๒๐ (๔) และมำตรำ ๒๐ (๕) เพื่อจัดเก็บค่ำเก็บขนขยะมูลฝอย อัตรำกำร
จัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนขยะมูลฝอย ในอัตรำ ๑๐ -๒๐ บำท/ครัวเรือน/เดือน สำหรับท้องถิ่นที่นำ
ขยะมำกำจัดร่วมนั้น เทศบำลเมืองบำงมูลนำกได้ออกระเบียบเทศบำลเมืองบำงมูลนำก เรื่อง กำรกำจัดมูล
ฝอย พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2553 ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำ 48
(4) มำตรำ 61 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.11 พ.ศ. 2553 มำตรำ 50(3) มำตรำ 53(1) มำตรำ 60 วรรค 2 เพื่อ
เก็บค่ำธรรมเนียมในกำรนำมูลฝอยมำกำจัด โดยกำหนดไว้ที่ตันละ ๓๐๐ บำท เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีรำยได้
กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑๙๐,๒๑๐ บำท และมีรำยได้จำกกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรกำจัด จำนวน ๗๐๗,๑๗๖.๕๐ บำท แต่เทศบำลมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย (เงิ น เดือน ค่ ำน้ ำมัน เชื้อเพลิ ง ค่ำวัส ดุ ) ปีล ะ ๘๙๐,๘๕๔ บำท มีปัญ หำในกำรดำเนินงำน เรื่อ ง
ค่ำใช้จ่ำยไม่เพียงพอ และเครื่องจักรชำรุด/ซ่อมบ่อย
5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบำลเมืองบำงมูลนำกมีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงต่อเนื่อง
โดยกำรประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย กำรแจกสื่อประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น แผ่นพับ และมีกำร
ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย โดยจัดทำโครงกำรคัดแยกขยะในครัวเรือน และ
ยังไม่มีปัญหำเรื่องร้องเรียนใดจำกกำรบริหำรจัดกำรสถำนที่ฝังกลบขยะ ทั้งเรื่องกลิ่น น้ำทิ้ง หรือ ขยะปลิว
และรวมถึงด้ำนอื่นๆ ด้วย เนื่องจำก สถำนที่กำจัดขยะตั้งอยู่ห่ำงจำกพื้นที่ชุมชน รวมทั้ง เทศบำลมีกำร
ป้องกันผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นเป็นอย่ำงดี
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองบำงมูลนำก ยังคงมีปัญหำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
สำคัญ คือ ปัญหำเรื่องกลิ่นเหม็น แมลง พำหะนำโรค น้ำเสีย และทัศนอุจำด แต่ไม่รุนแรงมำกนักและ
เทศบำลเมื องบำงมูล นำกสำมำรถจั ดกำรกั บปั ญหำเหล่ ำ นี้ได้ ในระดั บดี แต่ที่ป ระสบปั ญหำ คื อเรื่อ ง
ค่ำใช้จ่ ำยในกำรซ่อมแซมเครื่ องจั กรกล กำรจัดหำดินกลบทับขยะมูล ฝอยที่นับวันจะหำได้ยำกและมี
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มสูงขึ้น
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บทที่ ๕
บทวิเคราะห์การจัดการน้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอย
๕.๑ จังหวัดน่าน
๕.๑.๑ ระบบบ้าบัดน้าเสียเทศบาลเมืองน่าน
๑) ด้านนโยบาย
การบริหารจัดการเชิงนโยบาย พบปัญหาเรื่องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน้าเสีย เนื่องจากในกลุ่มการเมืองเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของวิธีการและ
อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน้าเสีย ซึ่งอาจเกิดการต่อต้านจากประชาชน รวมทังส่งผลกระทบต่อ
การเข้ามาบริหารงานในระยะต่อไป จึงยังไม่มีการออกเป็นเทศบัญญัติการจ่ายค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน้าเสีย
๒) ด้านเทคนิค
ระบบรวบรวมน้าเสียของเทศบาลเมืองน่าน เป็นระบบท่อรวม พบปัญหา คือ มีการช้ารุด
เสียหายของท่อรวบรวมน้าเสียในบางจุด มีการอุดตันจากขยะบริเวณสถานีสูบน้าเสีย ในส่วนของการ
รวบรวมน้าเสีย ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อท่อน้าเสียจากครัวเรือนเข้าสู่ระบบท่อรวบรวม
ของเทศบาลฯ หรือในบางจุดท่อรวบรวมน้าเสีย อยู่สูงกว่าท่อระบายน้าของประชาชน มีผลให้น้าเสียที่เข้า
ระบบฯ มีปริมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
ส้าหรั บ ผลการตรวจสอบประสิทธิภ าพของระบบ พบว่า มี การตรวจวัดคุณภาพน้าเข้า
ระบบและน้าทิงจากระบบบ้าบัดน้าเสีย ทุกๆ ๓ เดือน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิงเป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าทิงจากระบบบ้าบัดน้าเสี ยชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการลดค่าความ
สกปรกของน้าในรูป BOD ร้อยละ 85.36
๓) ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้าเสียทางเทศบาลเมืองน่านได้เป็นฝ่ายด้าเนินการในเรื่อง
การเดินระบบเอง แต่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการน้าเสียและควบคุมระบบ
และประสบกั บ ปั ญ หาในเรื่ อ งเครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์ ใ นการด้ า เนิ น งานภายในระบบช้ า รุ ด บ่ อ ยและไม่ มี
งบประมาณในการซ่อมแซมหรือบ้ารุงรักษา โดยทางเทศบาลฯ ยังคงต้องน้างบประมาณจากรายได้ส่วนอื่น
มาสมทบในการจัดการ เนื่องจาก ยังไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน้าเสียจากประชาชน
๔) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองน่าน ได้ด้าเนินการประชาสัมพันธ์และด้าเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการน้าเสียอย่างต่อเนื่อง เช่น การออกหน่วยเทศบาลพบประชาชน การเสนอสื่อทางสถานี
วิทยุของผู้บริหาร การแนะน้าให้ประชาชนต่อท่อน้าเสียลงท่อรวบรวมน้าเสียของเทศบาลเมืองน่าน และ
แนะน้ า ให้ มี ก ารติ ด ตั งบ่ อ ดั ก ไขมั น เป็ น ต้ น แต่ ยั ง คงประสบปั ญ หาในการคอยดู แ ลและตั ก เศษขยะ
เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังมีการทิงขยะลงในท่อระบายน้า
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๕.๑.๒ ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน
๑) ด้านนโยบาย
นโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน อยู่ภายใต้กรอบนโยบายด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคมคุณภาพ โดยสนับสนุนการจัดการระบบก้าจัดขยะให้ถูกหลักสุขาภิบาลและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการด้าเนินตามกรอบนโยบายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม คือ ให้มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการทิงขยะครอบคลุ มทุกครัวเรือนและเป็นธรรมตามปริม าณขยะที่เกิดขึนจริง ส่วนการ
จัดเก็บค่าก้าจัดนัน มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นที่น้าขยะมาก้าจัดร่วม
(ยกเว้น องค์การบริการส่วนต้าบลผาสิงห์ ซึ่งเป็นที่ตังโครงการ)
๒) ด้านเทคนิค
เทศบาลเมืองน่าน ด้าเนินงานระบบก้าจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล ซึ่งไม่มีความซับซ้อนของเทคโนโลยี ประสบปัญหาในส่วนของเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบ
เกิดการช้ารุดเสียหายบ่อยครัง เนื่องจากอายุการใช้งานนานหลายปี ประกอบกับมีปริมาณขยะที่น้ามา
ก้าจัดมากกว่าที่ออกแบบไว้เท่าตัว ส่งผลให้อายุการใช้งานของระบบสันลง ในปัจจุบันได้มีการก่อสร้าง
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยระยะที่ ๒ เพิ่มเติม โดยน้าเทคโนโลยีการก้าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีเชิงกลชีวภาพ
(MBT) เข้ามาร่วม ซึ่งจะส่งผลให้มีการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้าชะขยะ และแก๊ส อีกทังท้าให้
ปริมาตรของกองขยะมูลฝอยยุบตัวลง ท้าให้ลดพืนที่ที่จะใช้ฝังกลบ อันเป็นการยืดอายุการใช้งานของบ่อ
๓) ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการเชิงนโยบายที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าหน้าที่ในการ
ก้าจัดขยะเป็นของเทศบาล จึงยังไม่ให้ความส้า คัญในการจัดการขยะเท่าที่ควร ประสบปัญหาในเรื่องของ
การขาดแคลนบุ คลากรในการจัดการขยะมูล ฝอย เนื่องจาก ข้อจ้ากัดในเรื่องของสัดส่ว นงบประมาณ
รายจ่ ายของเทศบาลฯ นอกจากนัน การด้าเนินงานระบบก้าจัดต้องใช้งบประมาณจ้านวนมากในการ
จัดการ ทังการเสริมคันดิน การปูแผ่นพลาสติก HDPE เป็นต้น
๔) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองน่าน มีการประชาสัมพันธ์และด้าเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ลดและคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชนบางส่วนยังไม่มีการคัดแยกขยะ เช่น การทิงขยะเศษอาหาร
การทิงเศษวัสดุก่อสร้าง และการทิงขยะที่สามารถน้ามาใช้ใหม่ได้น้ามาทิงร่วมกับขยะทั่วไป ทังนี ได้มีการจัด
กิจกรรมด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ได้แก่ โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย (โรงเรียนเขตเทศบาล
เมื องน่ านร่ วมใจ ลดเมื องร้ อน) การอบรมการจั ดการขยะรี ไซเคิ ล การส่ งเสริ มการจั ดการวัสดุ รี ไซเคิ ล
การท้าปุ๋ยหมักชีวภาพในครัวเรือน และตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีการคัดแยก
ขยะจากต้นก้าเนิด คือครัวเรือนในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ทางเทศบาลต้อง
น้าไปก้าจัด
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๕.๒ จังหวัดอุตรดิตถ์
๕.๒.๑ ระบบบ้าบัดน้าเสียเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ขณะนีระบบบ้าบัดน้าเสียเพียงแห่งเดียวของจังหวัด ได้แก่ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ใช้งานไม่ได้
เนื่องจาก ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยน้าท่วม ส่งผลให้ระบบฯ ได้รับความเสียหาย
ทังหมด ไม่สามารถใช้งานได้จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ท้าให้น้าเสียทังหมดถูกระบายลงสู่แม่น้าน่านโดยตรง ดังนัน
จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องเข้ามาร่วมกันวางแผนป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากการ
ระบายน้าเสียลงสู่แหล่งน้าโดยตรง
๕.๒.๒ ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
๑) ด้านนโยบาย
นโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่อง
ขาดการมีส่ วนร่ว มของประชาชน ขาดแคลนบุคลากรในการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจาก
ข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ ได้มีการด้าเนินตามกรอบนโยบายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูล
ฝอย และการเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอย
๒) ด้านเทคนิค
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ด้าเนินงานระบบก้าจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ระบบฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล ด้าเนินการเก็บขนและก้าจัดขยะมูลฝอยเอง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ
ดีพอสมควร แต่ไม่ได้ฝั งกลบตามที่ออกแบบไว้ เนื่องจากขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึน และบ่อฝั งกลบมี
แนวโน้มจะเต็มเร็วกว่าระยะเวลาที่ก้าหนดไว้
๓) ด้านการบริหารจัดการ
ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความส้าคัญในการจัดการขยะเท่าที่ควร เนื่องจากเข้าใจว่าการ
จัดการขยะเป็นหน้าที่ของเทศบาลฯ นอกจากนันแล้ว การจัดการพืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยในระยะที่ ๒
เทศบาลยังไม่สามารถด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการว่าจ้างที่ปรึกษาใน
การศึกษาออกแบบก่อสร้างระยะที่ 2 และคาดว่าจะสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
ระบบผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
๔) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลฯ ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนท้าการศึกษาและออกแบบบ่อฝังกลบ
ขยะ และได้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะ รวมทังส่งเสริมให้ชุมชนในเขตเทศบาล
มีส่ว นร่ว มในการคัดแยกขยะจากต้นก้าเนิดตังแต่ในระดับครัว เรือน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ทาง
เทศบาลต้องน้าไปก้าจัด
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๕.๓ จังหวัดพิษณุโลก
๕.๓.๑ ระบบบ้าบัดน้าเสียเทศบาลนครพิษณุโลก
ปัจจุบันเทศบาลนครพิษณุโลก ยังไม่สามารถด้าเนินการเดินระบบฯ เพื่อรวบรวมและบ้าบัด
น้าเสียได้ เนื่องจากการทดสอบระบบ พบว่า เกิดการรั่วไหลของน้าเสียในระบบรวบรวมน้าเสีย ในส่วนที่
กรมโยธาธิการและผั งเมืองรับ ผิ ดชอบด้าเนินการก่อสร้าง ปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับ
งบประมาณปี พ.ศ.2555 ส้าหรับเป็นค่าซ่อมแซมระบบระบายน้าและบ้าบัดน้าเสียเทศบาลนครพิษณุโลก
ทังสิน 51 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมแก้ไขความช้ารุดบกพร่องเสียหายของระบบระบายน้าและระบบบ้าบั ด
น้าเสีย ที่บริเวณถนนมิตรภาพ ตังแต่ทางรถไฟ ไปจนถึง คลองโคกช้าง ความยาว 4, 206 เมตร ก้าหนด
แล้วเสร็จในปี 2560
๕.๓.๒ ระบบบ้าบัดน้าเสียเทศบาลต้าบลบางระก้า
๑) ด้านนโยบาย
นโยบายด้านการจัดการน้าเสียของเทศบาลต้าบลบางระก้า จัดอยู่ในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาคือ จัดระบบบ้าบัดน้าเสีย โดยได้มีการด้าเนินงานตาม
กรอบนโยบายในการรณรงค์และการติดตังถังดักไขมันโดยจะเน้นในกลุ่มของร้านค้าเป็นหลัก และขยายสู่
ระดับครัวเรือน ปัจจุบันยังไม่มีการออกเป็นเทศบัญญัติการจ่ายค่ าธรรมเนียมการบ้าบัดน้าเสีย เนื่องจาก
กลุ่มการเมืองมองว่าระบบบ้าบัดน้าเสียที่มีในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมพืนที่ทังหมด เกรงจะเกิดการต่อต้าน
และอาจมีผลต่อการเข้ามาบริหารในระยะต่อไป
๒) ด้านเทคนิค
เทศบาลต้าบลบางระก้า มีระบบบ้าบัดน้าเสีย แบบกลุ่มอาคาร แบบถังส้าเร็ จรูปชนิดเติม
อากาศ ซึ่งต้องมีการเดินระบบตลอด ๒๔ ชั่ว โมง ปัญหาคือการดูแลเครื่องเติมอากาศ มีค่าไฟฟ้าที่สู ง
ประกอบกับเทศบาลฯ ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบ้าบัดน้าเสีย และมีการช้ารุดบ่อยครัง ทางเทศบาล
แก้ปัญหาโดยเปิดเครื่องเติมอากาศสลับกัน รวมทังการดูแลและตักเศษขยะที่อาจมีการหลุดเข้าไปในระบบ
บ้าบัดน้าเสียได้ การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ พบว่า มี การตรวจวัดคุณภาพน้าเข้าระบบและน้า
ทิงจากระบบบ้าบัดน้าเสียทุกๆ ๖ เดือน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิงไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้าทิงจากระบบบ้าบัดน้าเสียชุมชน ในพารามิเตอร์ ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี ตะกอนหนัก และ
ฟอสฟอรัสทังหมด นอกจากนัน ระบบบ้าบัดน้าเสียยังไม่สามารถบ้าบัดแบคทีเรีย กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มได้
ดังนัน ทางเทศบาลฯ ควรมีการปรับปรุงระบบเพิ่มเติมส้าหรับเติมคลอรีนเพื่อผสมกับน้าทิงก่อนระบายลงสู่
แหล่งน้าต่อไป
๓) ด้านการบริหารจัดการ
เทศบาลต้าบลบางระก้ายังไม่มีการด้าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ้าบัดน้าเสีย
จากประชาชนในพืนที่ โดยเทศบาลฯ ได้รับผิดชอบในการน้างบประมาณจากรายได้อื่นๆ มาใช้ในการ
บริหารจัดการระบบ นอกจากนียังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความช้านาญเกี่ยวกับระบบบ้าบัดน้าเสีย
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๔) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
การด้าเนินงานระบบบ้าบัดน้าเสียของเทศบาลต้าบลบางระก้า ได้รับความเห็นชอบจาก
ประชาชนก่อนการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสีย ที่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับความจ้าเป็นในการก่อสร้างและเดินระบบบ้าบัดน้าเสียเป็นระยะ โดยเน้นเรื่องการไม่ทิงขยะลง
ระบบรวบรวมน้าเสีย แต่ยังคงประสบปัญหาในการคอยดูแลและตักเศษขยะก่อนเข้าตัวระบบฯ อยู่
๕.๓.๓ ระบบบ้าบัดน้าเสียเทศบาลต้าบลวังทอง
๑) ด้านนโยบาย
ผู้บริหารให้ความส้าคัญและให้การสนับสนุนในเรื่องการจัดการน้าเสียพอสมควรและมี
การมอบหมายหรือสั่งการให้มีผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวชัดเจน
๒) ด้านเทคนิค
การด้าเนิ น งานระบบบ้าบัดน้าเสี ย เป็น แบบกลุ่ มอาคาร แบบถังส้ าเร็จรูปชนิดเติม
อากาศ ซึ่งจะต้องเดินระบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง ปัญหาส่วนใหญ่จึงอยู่ที่การดูแลเครื่องเติมอากาศและระบบ
ไฟฟ้า เนื่องจากมีการช้ารุดบ่อยครัง ปัจจุบัน พบว่า ระบบท่อรวบรวมน้าเสียไม่สามารถรวบรวมน้าเสีย
ทังหมดเข้าสู่ระบบฯ ได้ ท้าให้มีปริมาณน้าเสียเข้าระบบน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก บางฤดูกาลไม่มีน้าทิง
ออกจากระบบบ้าบัดน้าเสียเลย ส้าหรับผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ พบว่า มี การตรวจวัด
คุณภาพน้าเข้าระบบและน้าทิงจากระบบบ้าบัด น้าเสียทุกๆ ๖ เดือน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิงเป็นไป
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิงจากระบบบ้าบัดน้าเสียชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการลด
ค่าความสกปรกของน้าในรูป BOD ร้อยละ 82.56
๓) ด้านการบริหารจัดการ
เทศบาลฯ ยังไม่มีการจัดตังงบประมาณในการดูแลรักษาระบบที่ชัดเจน และยังไม่มีการ
ด้าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ้าบัดน้าเสียจากประชาชนในพืนที่
๔) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง ความจ้ า เป็ น สถานการณ์ ปั จ จุ บั น การดู แ ลระบบฯ ให้ กั บ
ประชาชนในพืนที่ โดยแนะน้าให้มีการติดตังบ่อดักไขมันทุกครัวเรือนในกรณีสร้างบ้านใหม่ โดยออกเป็น
ข้อบังคับเทศบัญญัติและรณรงค์ให้ความรู้การบ้าบัดน้าเสียภายในครัวเรือน
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๕.๓.๔ ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก
๑) ด้านนโยบาย
เทศบาลนครพิษณุโลกมี นโยบาย และสามารถบริห ารจัดการขยะเป็นไปตามกรอบ
นโยบายที่ก้าหนดไว้ แต่เนื่องจากเมืองพิษณุโลกมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึน ส่งผลถึงปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึนตามไปด้วย ท้าให้เทศบาลฯ ไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มี
การจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการขนถ่าย
และค่าธรรมเนียมในการน้าขยะมาก้าจัดร่วม เนื่องจากไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นน้าขยะมูลฝอย
มาทิงร่วม นอกจาก อบต.บึงกอก ซึ่งเป็นเจ้าของพืนที่เท่านัน
๒) ด้านเทคนิค
เดิมระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนคพิษณุโ ลก เป็นระบบฝั งกลบแบบถูกหลั ก
สุขาภิบาลแต่ทางเทศบาลนครพิษณุโลกได้เลิกใช้การก้าจัดโดยวิธีนีเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีการน้าเอา
เทคโนโลยี การบ้าบัดขยะก่อนน้าไปก้าจัดหรือฝังกลบโดยใช้กรรมวิธีเชิงกล–ชีวภาพ (MBT) มาใช้ก่อนที่จะ
น้าไปฝังกลบ เพือ่ ยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ
๓) ด้านการบริหารจัดการ
เนื่องจากชุมชนได้มีร้องเรียนให้มีการปิดบ่อขยะของเทศบาลนครพิษณุโลก จนเกิดการ
เจรจาระหว่าง อบต.บึงกอก ชุมชนและเทศบาลนครพิษณุโลกขึน และก้าหนดให้เฉพาะเทศบาลนครพิษณุโลก
และ อบต.บึงกอก เท่านันที่สามารถน้าขยะมูลฝอยมาก้าจัดในพืนที่ดังกล่าวได้ โดยได้มีการท้าบันทึกลงนาม
MOU ระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลกกับ อบต.บึงกอก ให้ระยะเวลาในการน้าขยะมูลฝอยมาทิงได้ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เท่านัน ซึ่งเทศบาลฯ จะต้องด้าเนินการจัดหาที่ก้าจัดขยะแห่งใหม่ต่อไป
๔) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
การด้าเนิน งานการมีส่ว นร่ว มในการลดและคัดแยกขยะของเทศบาลนครพิษณุโ ลก
ด้าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงประสบปัญหาในการจัดการขยะอยู่ เนื่ องจากพิษณุโลกมีประชากร
แฝงจ้านวนมาก ส่งผลให้มีประชากรที่หลากหลาย ท้า ให้มีขยะจ้านวนมากที่ไม่ได้มีการคัดแยกก่อนทิง ซึ่ง
เทศบาลฯ ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด้าเนินงานให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงต่อไป

(150)

๕.๔ จังหวัดพิจิตร
๕.๔.๑ ระบบบ้าบัดน้าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร
๑) ด้านนโยบาย
ผู้บริหารให้ความส้าคัญและให้การสนับสนุนในเรื่องการจัดการน้าเสียพอสมควรและมี
การมอบหมายหรือสั่งการให้มีผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวชัดเจน
๒) ด้านเทคนิค
เนื่องจากระบบบ้าบัดน้าเสียของเทศบาลเมืองพิจิตร ได้ออกแบบเป็นระบบบ่อเติมอากาศ
(Facultative aerated lagoon) ซึ่งเป็นระบบที่น้าเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ มีความยุ่งยากซับซ้อน การ
เรียนรู้ ฝึกฝน เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู้โดยตรงและให้รับผิดชอบจึงเป็นเรื่องที่ด้าเนินการได้ยาก
๓) ด้านการบริหารจัดการ
ระบบรวบรวมและบ้าบัดน้าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ อีกทังยังขาดความรู้ ทักษะ ความช้านาญ ในการดูแล
บ้ารุงรักษาระบบฯ และยังไม่มีข้อบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริการบ้าบัดน้าเสียชุมชน
๔) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร ยังขาดแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านการจัดการน้าเสีย ซึ่งในส่วนนีควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนและประชาชนเกิด
ความตระหนักในหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง
๕.๔.๒ ระบบบ้าบัดน้าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน
๑) ด้านนโยบาย
เทศบาลเมืองตะพานหิน มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็นครังคราวจากฝ่ายบริหาร ไม่มี
การก้าหนดนโยบายที่ชัดเจนโดยผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบ และไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ท้าไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ไม่มีการจัดตังคณะท้างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้าเสีย แต่ใช้ผังโครงสร้างของ
หน่วยงานปัจจุบันในหารมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล
๒) ด้านเทคนิค
ระบบบ้าบัดน้าเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน เป็นระบบบ่อปรับเสถียร ไม่มีความซับซ้อน
ของระบบฯ แต่มีพืนที่ใช้งานในระบบบ้าบัดน้าเสียค่อนข้างมาก ประกอบด้วย อาคารท้าการ สนามหญ้า
พืนที่แนวกันชน ถนน บ่อบ้าบัดน้าเสีย แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจ้านวนน้อย ท้าให้การดูแลไม่ทั่วถึง อาคาร
ส้านักงานไม่ได้ใช้งาน บ่อบ้าบัดน้าเสียมีปริมาณสาหร่ายสีเขียวจ้านวนมาก
ส้าหรับผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ พบว่า มีสาหร่ายเกิดขึนมาก และจากการ
ตรวจวัดคุณภาพน้าเข้าระบบและน้าทิงจากระบบบ้าบัดน้าเสี ยปีละ 2 ครัง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิง
เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิงจากระบบบ้าบัดน้าเสียชุมชนทัง ๒ ครัง โดยระบบมีค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน้าในรูป BOD ร้อยละ 78.26
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๓) ด้านการบริหารจัดการ
ในระดับผู้บริหารเทศบาลเมืองตะพานหินยังไม่มีความชัดเจนในการก้าหนดนโยบาย
ด้านการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้าเสีย แผนการดูแลรักษาเครื่องจักรยังขาดความชัดเจน
เนื่องจากยังขาดเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านซึ่งจ้าเป็นต้องมีการตังกรอบอัตราก้าลังให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจ
๔) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองตะพานหิน ยังขาดแผนการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการปัจจุบันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับน้อยมาก
๕.๔.๓ ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร
๑) ด้านนโยบาย
มีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
หน่วยงาน ไม่มีการจัดตังคณะท้างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแต่ใช้ผังโครงสร้าง
ของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล
๒) ด้านเทคนิค
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร เป็นระบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล จึง
ต้องใช้เครื่องจักรกลจ้านวนมาก แต่เ มื่อใช้งานมาระยะเวลานานเครื่องจักรกลไม่เพียงพอ ช้ารุด เสียหาย
บ่อยครัง บุคลากรยังขาดความรู้ด้านเทคนิคในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล แต่ยังคงสามารถด้าเนินการจัดการขยะในชุมชน ตลอดจนดูแลระบบฝังกลบขยะมูลฝอยได้ดี
ระดับหนึ่ง
๓) ด้านการบริหารจัดการ
เทศบาลเมืองพิจิตรมีอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย แต่ยังไม่มีการ
ด้าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก้าจัดขยะ เนื่องจาก อบต.ท่าหลวง ซึ่งน้าขยะมาทิงร่วมเพียงแห่งเดียว
เป็นที่ตังของระบบก้าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลจึงให้น้าขยะมาก้าจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบัน เทศบาลฯ
ยังคงต้องน้างบประมาณจากรายได้ส่วนอื่นมาสมทบในการจัดการขยะมูลฝอย ทังนีเนื่องจาก ค่าธรรมเนียมที่
จัดเก็บได้ไม่เพียงพอต่อการด้าเนินงาน
๔) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองพิจิตร ได้ด้าเนินการประชาสัมพันธ์และด้าเนินการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงประสบปัญหาในการจัดการขยะอยู่ เนื่องจาก
ประชนบางส่วนยังไม่มีการคัดแยกขยะ
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๕.๔.๔ ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางมูลนาก
๑) ด้านนโยบาย
มีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้ อมจากฝ่ายบริหารและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
หน่วยงาน มีผู้รับผิดชอบรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการจัดท้าระบบข้อมูล
ด้านเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีการสรุปรายงานผลข้อมูล
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ ด้านงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย
๒) ด้านเทคนิค
เทศบาลเมืองบางมูลนาก ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนใดจากการบริหารจัดการสถานที่ฝังกลบขยะ ทังเรื่องกลิ่น
น้าทิง หรือ ขยะปลิว และรวมถึงด้านอื่นๆ ด้วย เนื่องจาก สถานที่ก้าจัดขยะตังอยู่ห่างจากพืนที่ชุมชน
รวมทัง เทศบาลมีการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึนเป็นอย่างดี
๓) ด้านการบริหารจัดการ
เทศบาลเมืองบางมูลนาก ด้าเนินการระบบเก็บขนขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพืนที่บริการเกือบทังหมด โดยด้าเนินการ
เก็บรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะของประชาชนใน
เขตเทศบาล ครอบคลุมพืนที่เทศบาล และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ ที่น้าขยะมูลฝอยมาก้าจัดร่วม
๔) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองบางมูลนากมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การแจกสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ
และมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดท้าโครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน
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บทที่ ๖
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอย
6.๑ ด้านการจัดการน้าเสียชุมชน
6.1.1 ควรก้ำหนดให้กำรจัดกำรน้้ำเสียเป็นนโยบำยที่ส้ำคัญทั้งในระดับชำติและระดับจังหวัด
กำรก้ ำ หนดพื้น ที่ เ ป้ ำ หมำยต้ อ งชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง จัด ท้ ำ เป็ น แผนยุ ท ธศำสตร์ เ พื่ อ ขอรั บกำรสนั บ สนุ น
งบประมำณทั้งในด้ำนกำรศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบรำยละเอียด งบประมำณส้ำหรับกำรก่อสร้ำง
ระบบ โดยพิจ ำรณำให้กำรสนับสนุนงบประมำณตำมขนำดขององค์กรเพรำะจำกข้อมูล พบว่ำองค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ที่มีขนำดเล็ กและไม่มีรำยได้จะไม่ส ำมำรถด้ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมและ
ออกแบบรำยละเอียดได้เอง ท้ำให้ปัญหำน้้ำเสียไม่ได้รับกำรแก้ไข
6.1.2 ควรก้ำหนดนโยบำยส่งเสริมกำรจัดกำรน้้ำเสียที่ต้นทำง โดยออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้
ประชำชนติดตั้งถังดักไขมัน ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำหรับบ้ำนเรือน และกำรจัดเก็บค่ำบริกำรบ้ำบัดน้้ำเสีย ซึ่ง
ควรเป็นนโยบำยที่ชัดเจนจำกภำครัฐเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตำมหลักกำรผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่ำย
6.1.3 ควรท้ ำ กำรวิ เ ครำะห์ ปั ญ หำน้้ ำ เสี ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนำคต เนื่ อ งจำกกำรเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ประชำกร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่จ้ำกัดและศึกษำควำมเป็นไปได้ที่เหมำะสมในกำร
เลือกระบบบ้ำบัดน้้ำเสียขนำดเล็ก เช่น ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียแบบรวมกลุ่มอำคำร (Cluster Treatment
Plant) ส้ำหรับชุมชนขนำดเล็กหรือกลุ่มอำคำรบ้ำนเรือนที่มีขนำดไม่ใหญ่มำก เพื่อลดกำรจัดสร้ำงระบบ
ท่อรวบรวมน้้ำเสีย
6.1.4 ควรมีกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย โดยค้ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถใน
กำรรองรับมลพิษทั้งระบบของพื้นที่ โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็ นเจ้ำของระบบมีส่ วนร่ว ม
รับผิดชอบในกำรจัดกำรและควบคุมมลพิษในพื้นที่ของตนเอง และควรมีกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้งำน
และประสิทธิภำพระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย รวมที่มีกำรจัดสร้ำงไว้แล้วและปรับปรุงฟื้นฟูระบบฯ ขยำยระบบท่อ
รวบรวมน้้ำเสีย เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริกำรและศักยภำพกำรรองรับน้้ำเสียของระบบ
6.1.5 ควรให้แต่ละชุมชนมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรน้้ำเสียของชุมชนเอง โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ควำมช่วยเหลือด้ำนบุคลำกรที่ให้ควำมรู้ งบประมำณบำงส่วนในกำรจัดกำรน้้ำเสีย กระจำย
อ้ำนำจในกำรตัดสินใจให้กับชุมชนในกำรดูแลจัดกำรน้้ำเสีย
6.1.6 ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชำชน รวมทั้งกำร
รับ ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและร่วมกันตัดสินใจในกำรด้ำเนินกำรจัดกำรน้้ำเสีย ตลอดจนสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมด้ำเนินกำรทั้งภำครัฐ เอกชนและประชำชน
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6.๒ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
6.๒.๑ ควรก้ำหนดให้ กำรจัดกำรขยะมูล ฝอยเป็นนโยบำยที่ส้ ำคัญทั้งในระดับชำติและระดับ
จังหวัดและก้ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยที่ชัดเจน พร้อมทั้งจัดท้ำเป็นแผนยุทธศำสตร์เพื่อขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณทั้งในด้ำนกำรศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบรำยละเอียดงบประมำณส้ำหรับกำรก่อสร้ำง
ระบบ โดยพิจ ำรณำให้กำรสนับสนุนงบประมำณตำมขนำดขององค์กร เพรำะจำกข้อมูล พบว่ำองค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ที่มีขนำดเล็ กและไม่มีรำยได้จะไม่ส ำมำรถด้ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมและ
ออกแบบรำยละเอียดได้เองท้ำให้ปัญหำขยะมูลฝอยไม่ได้รับกำรแก้ไข
6.2.2 ในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน ต้องมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่ดีและเป็นรูปธรรม ทั้งกำรคัดแยก กำรน้ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ และกำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ ประเด็นส้ำคัญ คือ ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำมำรถบริหำรจัดกำรได้เอง
กล่ำวคือ ต้องเป็นเทคโนโลยีที่เหมำะสม มีควำมเป็นไปได้ทั้งในด้ำนเทคนิคและด้ำนเศรษฐศำสตร์ รวมทั้ง
ต้องมีควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรต้องมุ่งสู่กำรพัฒนำที่สมดุลและยั่งยืน
ระหว่ำงเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6.๒.3 กำรไม่ได้คัดแยกขยะมำตั้งแต่ต้นทำงและเรื่องกลิ่นเหม็นจำกขยะก็เป็นปัญหำส้ำคัญ ที่
ส่งผลให้ปริมำณขยะที่ต้องน้ำไปก้ำจัดมีปริมำณมำก ค่ำควำมชื้นในขยะสูง และสร้ำงควำมร้ำคำญแก่ชุมชน
ที่อำศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ทิ้งขยะ ส้ำหรับเรื่องควำมชื้นของขยะจะมีผลโดยตรงกับค่ำควำมร้อนของเชื้อเพลิง
และกระบวนกำรเผำไหม้ ดังนั้นหำกสำมำรถคัดแยกขยะตั้งแต่แหล่งก้ำเนิด จะสำมำรถลดปัญหำข้ำงต้นได้
แต่ทั้งนี้ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกประชำชนในฐำนะเป็นผู้สร้ำงและทิ้งขยะมูลฝอย รวมถึงนโยบำยในกำร
ควบคุมกำรคัดแยกและกำรทิ้งขยะตั้งแต่ต้นทำง กำรเก็บขน จนถึงกำรแปรรูปเป็นพลังงำน ซึ่งนโยบำย
ดังกล่ำวต้องชัดเจน เป็นรูปธรรม และสำมำรถน้ำมำใช้ในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรขยะได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
6.๒.4 ควรเร่งรัดให้เกิดกำรบังคับด้ำนกำรจัดเก็บค่ำบริกำรก้ำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งควรเป็นนโยบำยที่
ชัดเจนจำกภำครัฐเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตำมหลักกำรผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย
6.๒.5 ควรพิจำรณำทำงเลือกในกำรจ้ำงบริษัทเอกชน ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรมำกขึ้ น
ทั้งในด้ำนกำรเก็บขนและกำรก้ำจัดขยะมูลฝอย โดยอำจใช้รูปแบบเทศบำลลงทุนและให้เอกชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรด้ำเนินกำร โดยวิธีกำรว่ำจ้ำง แล้วจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นกำรเหมำจ่ำยตำมปริมำณงำน หรือกำรให้
สัมปทำน และเทศบำลมอบหมำยให้เอกชนมีสิทธิบริหำรจัดกำรได้ ทั้งนี้เอกชนต้องจ่ำยค่ำตอบแทนให้
ท้องถิ่น หรืออำจให้เอกชนลงทุนและบริหำรจัดกำรเองเพื่อไม่ให้มีปัญหำด้ำนงบประมำณ
6.2.6 ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชำชน รวมทั้งกำร
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและร่วมกันตัดสินใจในกำรด้ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ตลอดจนสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมด้ำเนินกำรทั้งภำครัฐ เอกชนและประชำชน
6.2.7 ควรสร้ำงระบบกำรติดตำมตรวจสอบประสิทธิภำพระบบอย่ำงต่อเนื่องและมีเกณฑ์ชี้วัด
ประเมินผลที่มีประสิทธิภำพและเกี่ ยวเนื่องกับตัวชี้วัดของจังหวัดเพื่อให้เกิดกำรผลักดันงบประมำณจำก
จังหวัดในกำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
๑. ผลกำรสำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบำบัดนำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอย
๑.๑ จังหวัดน่ำน
๑) ข้อมูลพืนฐำน
จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 11,472 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าเขาและลาดชัน
ประมาณร้อยละ ๘๕ ที่เหลือร้อยละ ๑๕ เป็นพื้นที่ราบ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๕ อาเภอ ๙๙ ตาบล
๘๙๐ หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตาบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 80 แห่ง ประชากรรวมในปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีจานวน
478,264 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแม่น้าสายสาคัญ ได้แก่ แม่น้าน่าน แม่น้าว้า แม่น้าสา
และแม่น้าปัว จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าผิวดินในแม่น้าน่าน ของพื้นที่จังหวัดน่าน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จานวน ๔ สถานี พบว่า คุณภาพน้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เทียบได้ตามมาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภทที่
๓ สามารถใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อการเกษตร การอุ ปโภคบริ โ ภค โดยผ่ านการฆ่ าเชื้ อโรคตามปกติ และผ่ า น
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน
๒) ระบบรวบรวมและบำบัดนำเสียชุมชน
จังหวัดน่าน มีระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชน จานวน ๑ แห่ง คือ ระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาล
เมืองน่าน เป็นระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ตั้งอยู่ ณ ชุมชนพวงพะยอม ถ.ผากอง ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน มีขนาดพื้นที่ 111 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจัดการน้าเสีย 5.4 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่
การปกครองรวม 7.6 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นการบริการเชิงพื้นที่ร้อยละ 71 ของพื้นที่เขตปกครอง สามารถ
รองรับน้าเสียได้ประมาณวันละ 8,259 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้าเสียเข้าสู่ระบบวันละ 4,000-5,000
ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความสามารถในการรองรับที่ออกแบบไว้ พบปัญหาเรื่องดินโคลน
ตะกอนอุดตันในท่อรวบรวมและบ่อสูบน้าเสีย การแก้ไขในส่วนที่ดาเนินการได้จะปฏิบัติไปก่อน ส่วนในระยะ
ยาวต้องรอการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง
๓) ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยส้มป่อย ต.ผาสิงห์ อ.เมือง
จ.น่าน บนเนื้อที่ ๖๐ ไร่ ห่างจากเขตเทศบาลเมืองน่านประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้ากาจัดประมาณวันละ ๔๐ ตัน แบ่งออกเป็นขยะของเทศบาลเมืองน่าน
ประมาณวันละ ๒๘ ตัน และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นอีกจานวน ๑๗ แห่ง นาขยะมากาจัดร่วม
ประมาณวันละ ๒๒ ตัน ได้แก่ ทต.ท่าวังผา ทต.กลางเวียง ทต.เวียงสา ทต.ปัว ทต.หนองแดง ทต.กองควาย
ทต.ดู่ใต้ ทต.เชียงกลาง อบต.ผาสิ งห์ อบต.ฝายแก้ว อบต.ท่าน้าว อบต.ถืมตอง อบต.ม่วงตื้ด อบต.น้าปั้ว
อบต.ไชยสถาน อบต.สะเนียน และ อบต.ศรีภูมิ
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เทศบาลเมืองน่ าน มีเตาเผาขยะติดเชื้อ ๒ เตา ความสามารถในการเผาเตาละ ๑,๐๐๐
กิโลกรัม/วัน ให้บริการกาจัดขยะติดเชื้อให้กับสถานพยาบาลในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาล
และหน่วยงานต่างๆ นาขยะติดเชื้อมากาจัด จานวน 13 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาล
สั น ติ สุ ข โรงพยาบาลบ่ อ เกลื อ โรงพยาบาลยุ พ ราชปั ว โรงพยาบาลท่ า วั ง ผา โรงพยาบาลเชี ย งกลาง
โรงพยาบาลทุ่งช้าง โรงพยาบาลเวียงสา โรงพยาบาลบ้านหลวง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล
สองแคว คลีนิกบุญรักษาไตเทียม และคลินิกไตเทียมต้นน้าน่าน ดาเนินการเผาสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง
ปัญหาการดาเนินงานของระบบฯ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบเกิด
การชารุดเสียหายบ่อยครั้ง เนื่องจากมีการใช้งานนานหลายปี และปัญหาสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ระยะเวลา
ในการใช้งานระบบ เนื่องจากในการศึกษาออกแบบได้คาดการณ์สาหรับใช้ฝั งกลบขยะเฉพาะขยะของ
เทศบาลเมืองน่าน และขยะของ อบต.ผาสิงห์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บ่อขยะของเทศบาลตั้งอยู่ ปริมาณขยะทั้งสอง
แห่ งรวมกัน ไม่เกิน วัน ละ 30 ตัน แต่ปัจจุบัน ได้ดาเนินการแบบศูนย์จัดการขยะของจังหวัดที่มี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ นาขยะมากาจัดร่วมประมาณ 22 ตัน/วัน ซึ่งมากกว่าที่ออกแบบ
ไว้กว่าเท่าตัว ส่งผลให้อายุการใช้งานของระบบสั้นลงมาก

๑.๒ จังหวัดอุตรดิตถ์
๑) ข้อมูลพืนฐำน
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 7,840.09 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 9 อาเภอ 67 ตาบล 613 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาบล 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 53 แห่ง มี
ประชากรรวม 460,400 คน (พ.ศ. ๒๕๕๗) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแม่น้าสาย
สาคัญ ได้แก่ แม่น้าน่าน คลองตรอน
จากการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพน้ าผิ วดิ นในแม่ น้ าน่ านและคลองตรอน ของพื้ นที่ จั งหวั ด
อุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวนรวม ๙ สถานี แบ่งออกเป็น แม่น้าน่าน จานวน ๔ สถานี พบว่า คุณภาพ
น้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เทียบได้ตามมาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๓ สามารถใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร การอุปโภคบริโภค โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้า
ทั่วไปก่อน และคลองตรอน จานวน ๕ สถานี พบว่า คุณภาพน้าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
เทียบได้ตามมาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๔ สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าเพื่อการอุตสาหกรรม
การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทาการ ฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้าเป็นพิเศษก่อน
๒) ระบบรวบรวมและบำบัดนำเสียชุมชน
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชน ๑ แห่ง คือ ระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์ เป็นระบบถังบาบัดแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ ลักษณะเป็นถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปขนาด
80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จ านวน 2 จุด ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้าน่านหลังลานพระบรมรูป
รัชกาลที่ 5 และบริเวณสวนสาธารณะเกษมราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ได้รับการออกแบบให้ฝังถัง
บาบัดน้าเสียสาเร็จรูป 2 ถัง ฝังอยู่ใต้ดิน (จุดละ ๒ ถัง) สามารถรองรับน้าเสียเต็มศักยภาพของระบบฯ ได้
๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน/จุด รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน
(2)

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบบบัดน้าเสียเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัย
น้าท่วม ส่งผลให้ระบบฯ ได้รับความเสียหายทั้งหมด ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมระบบฯ
๓) ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ บ้านพระฝาง หมู่ที่ ๓ ต.ผาจุก อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ เนื้อที่ ๑๑๒ ไร่ ห่างจากเขตเทศบาลฯ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้ากาจัดประมาณวันละ 60 ตัน แบ่งเป็นขยะจากเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ประมาณวันละ 35 ตัน และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นอีก ๑๔ แห่ง นามากาจัดร่วมประมาณวันละ
๒๕ ตัน ได้แก่ ทต.บ้านเกาะ ทต.ร่วมจิต ทต.ผาจุก ทต.ตรอน ทต.คุ้งตะเภา ทต.หาดกรวด ทต.หัวดง ทต.ท่าสัก
อบต.น้าพี้ อบต.วังแดง อบต.แม่พูล อบต.งิ้วงาม อบต.นานกกก และอบต.ฝายหลวง
ปัญหาการดาเนินงานของระบบ คือ เรื่องกลิ่นเหม็น แมลง พาหะนาโรค ทัศนอุจาด น้าเสียที่ล้น
ออกสู่พื้นที่ของประชาชนที่มีที่ดินอยู่ติดกับพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเทศบาลได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
โดยการปรับเพิ่มระดับคันบ่อบาบัดน้าเสียให้สูงขึ้น มีการชารุดเสียหายและยั งไม่ได้รับการซ่อมแซมของ
เครื่องจักรกล อาคารสานักงาน เครื่องชั่ง บ้านพัก อาคารจอดเครื่องจักรกล นอกจากนั้น ปัญหาที่มีมากขึ้น
คือ การจัดหาดินกลบทับขยะมูลฝอยที่หาได้ยากและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น

๑.๓ จังหวัดพิษณุโลก
๑) ข้อมูลพืนฐำน
จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประมาณ ๑๐, ๘๑๕.๘ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9
อาเภอ ๙๓ ตาบล ๑,๐๓๕ หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1
แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาบล ๒๔ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล
๗๖ แห่ง มีประชากรรวม ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ จานวน 858,988 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี
แหล่งน้าที่สาคัญ คือ แม่น้าน่าน แม่น้ายม แม่น้าวังทอง แม่น้าแควน้อย และคลองโปร่งนก
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าผิวดินในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจานวน
รวม ๒๐ สถานี ได้แก่
(๑) แม่น้าน่าน จานวน ๖ สถานี พบว่า คุณภาพน้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เทียบได้ตาม
มาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๓ สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค โดยผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน
(๒) แม่น้ายม จานวน ๒ สถานี พบว่า คุณภาพน้าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
เทียบได้ตามมาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๔ สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าเพื่อการอุตสาหกรรม
การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทาการ ฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้าเป็นพิเศษก่อน
(๓) แม่น้าวังทอง จานวน ๖ สถานี พบว่า คุณภาพน้าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้
เทียบได้ตามมาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๓ สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค
โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน
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(๔) แม่น้าแควน้อย จานวน ๕ สถานี พบว่า คุณภาพน้าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้
เทียบได้ตามมาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๓ สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค
โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน
(๕) คลองโปร่งนก จานวน ๑ สถานี พบว่า คุณภาพน้าโดยรวมอยู่ ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
เทียบได้ตามมาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๕ สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าเพื่อการคมนาคม
๒) ระบบรวบรวมและบำบัดนำเสียชุมชน
จังหวัดพิษณุโลก มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียชุมชน จานวน ๓ แห่ง ได้แก่
๒.๑ ระบบรวบรวมและบำบัดนำเสียเทศบำลนครพิษณุโลก
ระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond)
ตั้งอยู่ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองอีเฒ่า หมู่ที่ 6 ถนน ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก มีพื้นที่ให้บริการ
ประมาณ 59.5 ตารางกิโลเมตร สามารถรองรับน้าเสียได้ประมาณ 28,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ปัจจุ บันเทศบาลนครพิษณุโลก ยังไม่ส ามารถดาเนินการเดินระบบฯ เพื่อรวบรวมและ
บาบัดน้าเสียได้ เนื่องจากการทดสอบระบบเกิดการรั่วไหลของน้าเสียในระบบรวบรวมน้าเสีย ในส่วนที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบดาเนินการก่อสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณ
ปี พ.ศ.2555 จานวน 51 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมแก้ไขความชารุดบกพร่องเสียหายของระบบระบายน้า
และระบบบาบัดน้าเสีย ที่บริเวณถนนมิตรภาพ ตั้งแต่ทางรถไฟ ไปจนถึง คลองโคกช้าง กาหนดแล้วเสร็จใน
ปี 2560 แล้วเสร็จจะส่งมอบให้เทศบาลนครพิษณุโลกดูแลระบบต่อไป
๒.๒ ระบบรวบรวมและบำบัดนำเสียเทศบำลตำบลบำงระกำ
ระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลตาบลบางระกา เป็นแบบกลุ่มอาคาร ระบบถังบาบัดแบบ
เกรอะ-กรองเติมอากาศ โดยเป็นรูปแบบถังสาเร็จรูปชนิดเติมอากาศ มีขนาดของถังบาบัดที่สามารถรองรับการ
บาบัดน้าเสียได้ประมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร จานวน 3 ถัง จานวน 2 จุด คือบริเวณจุดรับน้าเสียบริเวณชุมชน
วัดสุนทรประดิษฐ์ ชุมชนแสวงสุข และบริเวณจุดรับน้าเสียบริเวณชุมชนศรีสุนทร ต.บางระกา อ.บางระกา
จ.พิษณุโลก รองรับปริมาณน้าเสียชุมชนเข้าสู่ระบบ ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
ความสามารถในการรองรับที่ออกแบบไว้
พบปัญหาระบบบาบัดน้าเสียมีตะกอนสะสมในบ่อตกตะกอนมาก ทาให้บ่อตื้นเขินเร็ว น้าทิ้ง
ที่ผ่านการบาบัดแล้วมีค่าตะกอนในปริมาณสูงกว่าน้าเสียที่เข้าระบบ จากการตรวจสอบคุณภาพน้าเข้าระบบ
และน้ าทิ้งจากระบบบ าบั ดน้ าเสี ย ตรวจวิเคราะห์ โดยห้ องปฏิบัติการส านักงานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ ๓ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 2 ครั้ง พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากระบบ
บาบัดน้ าเสี ยรวมของชุมชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพารามิเตอร์
ตะกอนหนัก ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี และฟอสฟอรัสทั้งหมด
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๒.๓ ระบบรวบรวมและบำบัดนำเสียเทศบำลตำบลวังทอง
ระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลตาบลวังทอง เป็นแบบกลุ่มอาคาร ระบบถังบาบัดแบบ
เกรอะ-กรองเติมอากาศ โดยเป็นรูปแบบถังสาเร็จรูปชนิดเติมอากาศ มีขนาดของถังบาบัดที่สามารถรองรับ
การบาบัดน้าเสียได้ประมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ถัง ตั้งอยู่บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 ต.วังทอง
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจัดการน้าเสีย 0.5 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่การปกครอง
รวม 1.77 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นการบริการเชิงพื้นที่ร้อยละ 28.25 ของพื้นที่เขตการปกครอง รองรับ
ปริมาณน้าเสียชุมชนเข้าสู่ระบบ 8.23 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.29 ของความสามารถ
ในการรองรับที่ออกแบบไว้ 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ปัญหาการดาเนินงานของระบบ พบว่า ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และเทคนิค งบประมาณ
มีจากัด และระบบท่อรวบรวมน้าเสียไม่สามารถรวบรวมน้าเสียทั้งหมดเข้าระบบฯ ได้ ทาให้น้าเสียเข้าระบบ
บาบัดน้อยกว่าศักยภาพระบบที่รองรับได้
๓) ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
จังหวัดพิษณุโลก มีระบบกาจัดขยะมูลฝอย จานวน ๑ แห่ง คือ ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ ณ บ้านบึงกอก ต.บึงกอก อ.บางระกา จ.พิษณุโลก มีระยะทางห่างจากเขต
เทศบาลฯ ไปจุดฝังกลบประมาณ 30 กิโลเมตร มีที่ดินสาหรับกาจัดขยะที่กาลังใช้ จานวน ๒๒๔-๒-๓๙ ไร่
เพื่อใช้เป็นทีฝ่ ังกลบขยะ เดิมใช้วิธีการกาจัดขยะโดยเทขยะลงในบ่อแล้วใช้ดินฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล
โดยวิธีนี้เกิดปัญหาในเรื่องการจัดการน้าเสียที่ซึมลงไปสู่ท่อระบายน้าได้ช้ามาก ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นจาก
น้าชะขยะไปรบกวนบริเวณชุมชนใกล้ เคียง ประสบปัญหาในฤดูฝนเรื่องดินโคลนทาให้เครื่องจักรชารุด
เสียหาย และอายุการใช้งานของบ่อกาจัดขยะสั้นลง เพราะต้องใช้ดินกลบขยะทุกวัน โดยไม่สามารถคานวณ
วันที่จะปิดบ่อได้แน่นอน ทางเทศบาลนครพิษณุโลกได้เลิกใช้การกาจัดโดยวิธีนี้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔
เทศบาลนครพิษณุโลกได้นาเทคโนโลยี การบาบัดขยะก่อนนาไปกาจัดหรือฝังกลบโดยใช้กรรมวิธี
เชิงกล–ชีวภาพ (Mechanical–Biological Waste Treatment: MBT) มาใช้ก่อนที่จะนาไปฝังกลบ ซึ่งจะ
ส่งผลให้มีการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้าชะขยะ และแก๊ส อีกทั้งทาให้ปริมาตรของกองขยะ
มูลฝอยยุบตัวลง ทาให้ลดพื้นที่ที่จะใช้ฝังกลบอันเป็นการยืดอายุการใช้งานของบ่อ
แต่ปัญหาที่สาคัญในปัจจุบัน คือ ในช่วงปี พ.ศ.2556 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 12
แห่ ง ที่เดิมมีการน าขยะมูล ฝอยไปกาจั ดยังบ่อกาจัดขยะของเอกชน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.วังน้าคู้ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก แต่บ่อดังกล่าวได้รับการร้องเรียนและถูกปิดไม่ให้นาขยะมูลฝอยไปทิ้ง ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 12 แห่ง ต้องนาขยะมูลฝอยมากาจัดร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก ทาให้มีปริมาณขยะมูล
ฝอยเพิ่ ม ขึ้ น กว่ า 50 ตั น /วั น ซึ่ ง เกิ น ขี ด ความสามารถของระบบที่ จ ะรองรั บ ได้ ท าให้ เ กิ ด ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะปัญหากลิ่นเหม็น นอกจากนั้นยังเกิดผลกระทบต่อชุมชนจากการขนส่งขยะ
มูลฝอยที่มีปริมาณรถเก็บขนวิ่งมากขึ้น บางครั้งเกิดอุบัติเหตุ ทาให้ชุมชนร้องเรียนให้มีการปิดบ่อขยะของ
เทศบาลนครพิษณุโลก จนเกิดการเจรจาระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอก ชุมชนและเทศบาลนคร
พิษณุโลกขึ้น และกาหนดให้เฉพาะเทศบาลนครพิษณุโลกและองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอกเท่านั้น
ที่สามารถนาขยะมูลฝอยมากาจัดในพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยได้มีการทาบันทึกลงนาม MOU ระหว่างเทศบาล
นครพิษณุโลกกับองค์การบริหารส่วนตาบลบึง กอก โดยให้ระยะเวลาในการนาขยะมูลฝอยมาทิ้งได้ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เท่านั้น ซึ่งเทศบาลฯ จะต้องดาเนินการจัดหาที่กาจัดขยะแห่งใหม่ต่อไป
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๑.๔ จังหวัดพิจิตร
๑) ข้อมูลพืนฐำน
จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ประมาณ 4,531 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ
ไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อาเภอ 86 ตาบล 888 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตาบล 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ตาบล 73 แห่ง เมื่อปี พ.ศ. 2557 มีประชากรทั้งสิ้น 547,543 คน มีแม่น้า 3 สายไหลผ่านตัวจังหวัด
คือ แม่น้าน่าน แม่น้ายม และแม่น้าพิจิตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าและเหตุที่เป็นจังหวัดขนาดเล็ก
สภาพภูมิประเทศจึงไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากตะกอนที่
น้าพัดมาทับ ถมเหมาะแก่การทานา และปลู กพืชหมุนเวียน พื้นที่ส่ว นใหญ่บุกเบิกเพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าผิ วดิน ในแม่น้าน่าน แม่น้ายม และแม่น้าพิจิตร พื้น ที่
จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจานวนรวม ๙ สถานี ได้แก่
(๑) แม่น้าน่าน จานวน ๕ สถานี พบว่า คุณภาพน้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เทียบได้ตาม
มาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๓ สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค โดยผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน
(๒) แม่น้ายม จานวน ๓ สถานี พบว่า คุณภาพน้าโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
เทียบได้ตามมาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๔ สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าเพื่อการอุตสาหกรรม
การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทาการ ฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้าเป็นพิเศษก่อน
(๓) แม่น้าพิจิตร จานวน ๑ สถานี พบว่า คุณภาพน้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม เทียบ
ได้ตามมาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 4 สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าเพื่อการอุตสาหกรรม การ
อุปโภคและบริโภค โดยต้องทาการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้าเป็นพิเศษก่อน
๒) ระบบรวบรวมและบำบัดนำเสียชุมชน
จังหวัดพิจิตร มีระบบบาบัดน้าเสียรวมชุมชน จานวน ๒ แห่ง ได้แก่
๒.๑ ระบบบำบัดนำเสียเทศบำลเมืองพิจิตร
ระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองพิจิตร เป็นระบบบ่อเติมอากาศ (Facultative aerated
lagoon) ตั้งอยู่ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร มีขนาดพื้นที่ จานวน 43 ไร่ 1 งาน ครอบคลุมพื้นที่
ให้บริการจัดการน้าเสีย 10 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่การปกครองรวม 12.017 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
การบริการเชิงพื้นที่ร้อยละ 83.2 ของพื้นที่เขตปกครอง รองรับปริมาณน้าเสียชุมชนเข้าสู่ระบบ 4,0005,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.66 ของความสามารถในการรองรับที่ออกแบบไว้
๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พบปัญหา ขาดแคลนบุคลากร อีกทั้งยังขาดความรู้ ทักษะ ความชานาญ ใน
การดูแลบารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสีย
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๒.๒ ระบบบำบัดนำเสียเทศบำลเมืองตะพำนหิน
ระบบบ าบั ดน้ าเสี ย เทศบาลเมืองตะพานหิ น เป็น ระบบบ่อปรั บเสถียร (Stabilization
Pond) ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด จานวน ๖๐ ไร่ ๓ งาน ๑๗
ตารางวา ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจัดการน้าเสีย ๔.๐๗๓๑ ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่การปกครองรวม
๕.๒๐๒๓ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นการบริการเชิงพื้นที่ร้อยละ ๗๘.๒๙ ของพื้นที่เขตปกครอง รองรับปริมาณ
น้าเสียชุมชนเข้าสู่ระบบ ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๓ ของความสามารถในการ
รองรับที่ออกแบบไว้ ๗,๑๖๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เทศบาลเมืองตะพานหินยังไม่มีส่ วนงานที่มีหน้าที่รั บผิ ดชอบ ดูแล บารุงรักษา ระบบ
รวบรวมและบาบัดน้าเสียโดยตรง ประกอบกับบุคลากรมีจานวนน้อยไม่เพียงพอ และยังขาดความรู้ ทักษะ
ความชานาญ ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย
๓) ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
จังหวัดพิจิตร มีระบบกาจัดขยะมูลฝอย จานวน ๒ แห่ง ได้แก่
๓.๑ ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองพิจิตร
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ตั้งอยู่ที่บ้านบึงช้าง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร มีระยะทางห่างจากเทศบาลฯ ๖ กิโลเมตร โดยมีที่ดิน
สาหรับทิ้งขยะมูลฝอย จานวน ๑๐๖ ไร่ ๓ งาน ๒๔ ตารางวา โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๖
แห่ ง ที่ จั ดทาบั นทึกข้อตกลงร่ วมกัน แต่นามาทิ้งจริ งเพียง ๑ แห่ ง คื อ องค์การบริหารส่ วนต าบลท่ าหลวง
ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกาจัดจานวน ๒๔-๒๙ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของประสิทธิภาพ
การกาจัดที่ออกแบบไว้ ประสบปัญหาเรื่องการจัดหาดินกลบทับขยะมูลฝอยที่นับวันจะหาได้ยากและมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ทาให้ต้องจัดหางบประมาณจากส่วนอื่นมาเพิ่มเติมประจาทุกปี นอกจากนั้น ปัญหาการ
ชารุดของเครื่องจักรกลที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 10 ปี ทาให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง
๓.๒ ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองบำงมูลนำก
ระบบก าจั ด ขยะมู ล ฝอยเทศบาลเมื อ งบางมู ล นาก เป็ น ระบบฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั ก
สุขาภิบาล ตั้งอยู่ที่บ้านวังสาโรง หมู่ที่ ๓ ต.วังสาโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร มีพื้นที่ประมาณ ๑๔๑ ไร่
ห่างจากเทศบาลเมืองบางมูลนากประมาณ ๗ กิโลเมตร ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกาจัด
จานวน ๑๕-๒๐ ตัน/วัน โดยเป็นขยะของเทศบาลเมืองบางมูลนาก และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
นาขยะมูลฝอยมาทิ้งร่วม จานวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ ทต.เนินมะกอก ทต.สานักขุนเณร ทต.หอไกร ทต.ทุ่งน้อย
ทต.บางไผ่ ทต.โพธิ์ประทับช้าง อบต.บางลาย อบต.ทะนง อบต.ทับหมัน และอบต.ห้วยแก้ว
พื้นที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบางมูลนาก ยังคงมีปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
สาคัญ คือ ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น แมลง พาหะนาโรค น้าเสีย และทัศนอุจาด และปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมเครื่องจักรกล การจัดหาดินกลบทับขยะมูลฝอยที่นับวันจะหาได้ยากและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น
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๒ บทวิเครำะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
2.1 ด้ำนกำรจัดกำรนำเสียชุมชน
1) ควรกาหนดให้การจัดการน้าเสียเป็นนโยบายที่สาคัญทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด การ
กาหนดพื้นที่เป้าหมายต้องชัดเจน พร้อมทั้งจัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ทั้งในด้านการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด งบประมาณสาหรับการก่อสร้างระบบ โดย
พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณตามขนาดขององค์กรเพราะจากข้อมูล พบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กและไม่มีรายได้จะไม่สามารถดาเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ได้เอง ทาให้ปัญหาน้าเสียไม่ได้รับการแก้ไข
2) ควรกาหนดนโยบายส่งเสริมการจัดการน้าเสียที่ต้ นทาง โดยออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้
ประชาชนติดตั้งถังดักไขมัน ระบบบาบัดน้าเสียสาหรับบ้านเรือน และการจัดเก็บค่าบริการบาบัดน้าเสีย ซึ่ง
ควรเป็นนโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหลักการผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่าย
3) ควรทาการวิเคราะห์ปัญหาน้าเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่จากัดและศึกษาความเป็นไปได้ที่เหมาะสมในการเลือกระบบ
บาบัดน้าเสียขนาดเล็ก เช่น ระบบบาบัดน้าเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร (Cluster Treatment Plant) สาหรับ
ชุมชนขนาดเล็กหรือกลุ่มอาคารบ้านเรือนที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เพื่อลดการจัดสร้างระบบท่อรวบรวมน้าเสีย
4) ควรมีการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเสีย โดยคานึงถึงขีดความสามารถใน
การรองรั บ มลพิษทั้งระบบของพื้น ที่ โดยให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของระบบมีส่ ว นร่ ว ม
รับผิดชอบในการจัดการและควบคุมมลพิษในพื้นที่ของตนเอง และควรมีการติดตามประเมินผลการใช้งาน
และประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสียรวมที่มีการจัดสร้างไว้แล้วและปรับปรุงฟื้นฟูระบบฯ ขยายระบบท่อ
รวบรวมน้าเสีย เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการและศักยภาพการรองรับน้าเสียของระบบ
5) ควรให้แต่ละชุมชนมีการวางแผนการจัดการน้าเสียของชุมชนเอง โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความช่ว ยเหลือด้านบุคลากรที่ให้ความรู้ งบประมาณบางส่ว นในการจัดการน้าเสี ย กระจาย
อานาจในการตัดสินใจให้กับชุมชนในการดูแลจัดการน้าเสีย
6) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชน รวมทั้งการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนและร่วมกันตัดสินใจในการดาเนินการจัดการน้าเสีย ตลอดจนสร้างการมีส่วน
ร่วมดาเนินการทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
1) ควรกาหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นนโยบายที่สาคัญทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด
และกาหนดพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ทั้งในด้านการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงบประมาณสาหรับการก่อสร้างระบบ โดย
พิจารณาให้การสนั บสนุนงบประมาณตามขนาดขององค์กร เพราะจากข้อมูลพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กและไม่มีรายได้จะไม่สามารถดาเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ได้เองทาให้ปัญหาขยะมูลฝอยไม่ได้รับการแก้ไข
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2) ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต้องมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดีและเป็นรูปธรรม ทั้งการคัดแยก การนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ประเด็นสาคัญ คือ ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถบริหารจัดการได้เอง
กล่าวคือ ต้องเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ทั้งในด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ รวมทั้ง
ต้องมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางการบริหารจัดการต้องมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) การไม่ได้คัดแยกขยะมาตั้งแต่ต้นทางและเรื่องกลิ่นเหม็นจากขยะก็เป็นปัญหาสาคัญ ที่
ส่งผลให้ปริมาณขยะที่ต้องนาไปกาจัดมีปริมาณมาก ค่าความชื้นในขยะสูง และสร้างความราคาญแก่ชุมชนที่
อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ทิ้งขยะ สาหรับเรื่องความชื้นของขยะจะมีผลโดยตรงกับค่าความร้อนของเชื้อเพลิ ง
และกระบวนการเผาไหม้ ดังนั้นหากสามารถคัดแยกขยะตั้งแต่แหล่งกาเนิด จะสามารถลดปัญหาข้างต้นได้
แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในฐานะเป็นผู้สร้างและทิ้งขยะมูลฝอย รวมถึงนโยบายในการ
ควบคุมการคัดแยกและการทิ้งขยะตั้งแต่ต้นทาง การเก็บขน จนถึงการแปรรูปเป็นพลั งงาน ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวต้องชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถนามาใช้ในการควบคุมการบริหารจัดการขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) ควรเร่งรัดให้เกิดการบังคับด้านการจัดเก็บค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอย ซึ่งควรเป็นนโยบาย
ที่ชัดเจนจากภาครัฐเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
5) ควรพิจารณาทางเลือกในการจ้างบริษัทเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมาก
ขึ้น ทั้งในด้านการเก็บขนและการกาจัดขยะมูลฝอย โดยอาจใช้รูปแบบเทศบาลลงทุนและให้เอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินการ โดยวิธีการว่าจ้าง แล้วจ่ายค่าจ้างเป็นการเหมาจ่ายตามปริมาณงาน หรือการให้
สัมปทาน และเทศบาลมอบหมายให้เอกชนมีสิทธิบริหารจัดการได้ ทั้งนี้เอกชนต้องจ่ายค่าตอบแทนให้
ท้องถิ่น หรืออาจให้เอกชนลงทุนและบริหารจัดการเองเพื่อไม่ให้มีปัญหาด้านงบประมาณ
6) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชน รวมทั้ง
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและร่วมกันตัดสินใจในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจน
สร้างการมีส่วนร่วมดาเนินการทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7) ควรสร้างระบบการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบอย่างต่อเนื่องและมีเกณฑ์ชี้วัด
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและเกี่ยวเนื่องกับตัวชี้วัดของจังหวัดเพื่อให้เกิดการผลักดันงบประมาณจาก
จังหวัดในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ

นายถาวร เพ็ชรบัว
ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

บรรณำธิกำร นายอานนท์ ลาวัณยกุล

ผู้อานวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ

นางสาวศุภจิตร ขุนจร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

คณะผู้สำรวจและจัดทำรำยงำน
นายดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ

นางสาวศุภจิตร ขุนจร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาวสุรีย์รัตน์ ฟังนิยมอมตะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จัดทำโดย
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 3 พิษณุโลก
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ
คานา
สารบัญ
สารบัญรูป
สารบัญตาราง
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัด
1.1 จังหวัดน่าน
1.2 จังหวัดอุตรดิตถ์
1.3 จังหวัดพิษณุโลก
1.4 จังหวัดพิจิตร
บทที่ 2 สถานการณ์น้าเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด
2.1 จังหวัดน่าน
2.2 จังหวัดอุตรดิตถ์
2.3 จังหวัดพิษณุโลก
2.4 จังหวัดพิจิตร
บทที่ 3 ผลการติดตามและประเมินระบบรวบรวมบาบัด
น้าเสียชุมชน
3.1 จังหวัดน่าน
3.1.1 เทศบาลเมืองน่าน
3.2 จังหวัดอุตรดิตถ์
3.2.1 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
3.3 จังหวัดพิษณุโลก
3.3.1 เทศบาลนครพิษณุโลก
3.3.2 เทศบาลตาบลบางระกา
3.3.3 เทศบาลตาบลวังทอง
3.4 จังหวัดพิจิตร
3.4.1 เทศบาลเมืองพิจิตร
3.4.2 เทศบาลเมืองตะพานหิน
บทที่ 4 ผลการสารวจและประเมินระบบกาจัดขยะมูลฝอย
4.1 จังหวัดน่าน
4.1.1 เทศบาลเมืองน่าน
4.2 จังหวัดอุตรดิตถ์
4.2.1 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
4.3 จังหวัดพิษณุโลก
4.3.1 เทศบาลนครพิษณุโลก
ข

หน้า
ก
ข
ง
ฉ
(1)
(10)
(10)
(18)
(24)
(35)
(40)
(40)
(41)
(43)
(45)
(47)
(47)
(47)
(56)
(56)
(61)
(61)
(66)
(74)
(79)
(79)
(87)
(95)
(95)
(95)
(109)
(109)
(118)
(118)

สารบัญ (ต่อ)
4.4 จังหวัดพิจิตร
4.4.1 เทศบาลเมืองพิจิตร
4.4.2 เทศบาลเมืองบางมูลนาก
บทที่ 5 บทวิเคราะห์การจัดการน้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอย
5.1 จังหวัดน่าน
5.2 จังหวัดอุตรดิตถ์
5.3. จังหวัดพิษณุโลก
5.4. จังหวัดพิจิตร
บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน้าเสียชุมชน
และขยะมูลฝอย
6.1 ด้านการจัดการนาเสียชุมชน
6.2 ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
คณะผู้จัดทา

ค

(129)
(129)
(137)
(145)
(145)
(147)
(148)
(151)
(154)
(154)
(155)

สารบัญรูป
รูปที่
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-20
3-21
3-22
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9

แผนที่แสดงแนวเขตการปกครองจังหวัดน่าน
แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดน่าน
การแบ่งพืนที่การปกครองของจังหวัดอุตรดิตถ์
แผนที่การแบ่งพืนที่การปกครองของจังหวัดพิษณุโลก
แผนที่การแบ่งพืนที่การปกครองของจังหวัดพิจิตร
ที่ตังระบบบาบัดนาเสียของเทศบาลเมืองน่าน
ระบบบาบัดนาเสียเทศบาลเมืองน่าน
ที่ตังระบบบาบัดนาเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ผังระบบบาบัดนาเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
บริเวณระบบบาบัดนาเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (จุดที่ 1)
บริเวณระบบบาบัดนาเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (จุดที่ 2)
บริเวณระบบบาบัดนาเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (ปี พ.ศ.2558)
ที่ตังระบบบาบัดนาเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก
ระบบบาบัดนาเสียของเทศบาลนครพิษณุโลก
ที่ตังระบบบาบัดนาเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลตาบลบางระกา
ที่ตังระบบบาบัดนาเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลตาบลบางระกา
ผังระบบบาบัดนาเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลตาบล บางระกา
รูปภาพบริเวณระบบบาบัดนาเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลตาบลบางระกา จุดที่ 1
รูปภาพบริเวณระบบบาบัดนาเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลตาบลบางระกา จุดที่ 2
ที่ตังระบบบาบัดนาเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลตาบลวังทอง
ผังระบบบาบัดนาเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลตาบลวังทอง
รูปภาพบริเวณระบบบาบัดนาเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลตาบลวังทอง
ที่ตังระบบบาบัดนาเสียเทศบาลเมืองพิจิตร
รูปภาพบริเวณระบบบาบัดนาเสียเทศบาลเมืองพิจิตร
ที่ตังระบบบาบัดนาเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน
สถานีสูบนาเสียและ/หรือ สถานียกระดับนาเสีย เทศบาลเมืองตะพานหิน
รูปภาพบริเวณระบบบาบัดนาเสียเทศบาลเมืองตะพานหิน
ที่ตังเขตเทศบาลและสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน
การคัดแยกองค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน
แผนผังโครงการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน
ที่ตังระบบกาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน
รูปภาพบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน
รูปภาพบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน ระยะที่ 2
รูปภาพบริเวณที่ตังเตาเผาขยะติดเชือ เทศบาลเมืองน่าน
รูปภาพบริเวณบ่อบาบัดนาชะขยะเทศบาลเมืองน่าน
ที่ตังเขตเทศบาลและสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ง

หน้า
(11)
(12)
(20)
(25)
(36)
(49)
(53)
(57)
(58)
(59)
(59)
(60)
(64)
(65)
(66)
(67)
(70)
(71)
(71)
(74)
(76)
(76)
(79)
(84)
(87)
(91)
(92)
(95)
(99)
(100)
(100)
(103)
(104)
(105)
(106)
(109)

สารบัญรูป (ต่อ)
รูปที่
4-10
4-11
4-12
4-13
4-14
4-15
4-16
4-17
4-18
4-19

รูปภาพบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ที่ตังเขตเทศบาลและสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก
รูปภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก
ขันตอนของเทคโนโลยีการบาบัดขยะโดยวิธีทางกลและชีวภาพ (MBT) ของเทศบาล
นครพิษณุโลก
ระบบร่อนคัดแยกขันหลัง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ MBT ของเทศบาล
นครพิษณุโลก
เครื่องจักร ครุภัณฑ์ และบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก
ที่ตังเขตเทศบาลและสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร
รูปภาพบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร
ตาแหน่งที่ตังสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก
รูปภาพบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก

จ

หน้า
(114)
(118)
(121)
(124)
(125)
(126)
(129)
(135)
(137)
(143)

สารบัญตาราง
ตารางที่
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

ประชากร จาแนกตามเพศ และเขตการปกครอง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2553 – 2557
แสดงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดน่าน ตามราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต
พืนที่ป่าสงวนที่มีสภาพป่า จาแนกตามประเภทป่าและเนือที่ ปี พ.ศ. 2554-2557
พืนที่ป่าตามกฎหมาย จาแนกตามประเภทป่า และเนือที่ ปี พ.ศ. 2556
จานวนพืนที่ป่าถูกบุกรุกทาลายที่ได้มีการดาเนินการตามกฎหมายหรือจัดการตาม
หลัก วิชาการ ปี พ.ศ. 2554-2557
1-6 การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
1-7 ประชากร จาแนกตามเพศ และเขตการปกครอง จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2553–
2557
1-8 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต จ.อุตรดิตถ์
1-9 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ และเขตการปกครอง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2553 – 2557
1-10 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต จังหวัด
พิษณุโลก พ.ศ. 2554 – 2556
1-11 ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ และเขตการปกครอง จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. 2553 – 2557
1-12 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. 2554 – 2556
2-1 องค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืนที่จังหวัดน่าน
2-2 องค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
2-3 ระบบบาบัดนาเสียในจังหวัดพิษณุโลก
2-4 องค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืนที่จังหวัดพิษณุโลก
2-5 ระบบบาบัดนาเสียในจังหวัดพิจิตร
2-6 องค์ประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลในพืนที่จังหวัดพิจิตร
3-1 การดาเนินการระบบรวบรวมและระบบบาบัดนาเสีย เทศบาลเมืองน่าน
3-2 แหล่งกาเนิดนาเสียในชุมชน เทศบาลเมืองน่าน
3-3 รายละเอียดระบบรวบรวมนาเสียชุมชน เทศบาลเมืองน่าน
3-4 รายละเอียดจานวนบ่อดักนาเสีย (CSO) เทศบาลเมืองน่าน
3-5 รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบนาเสียและ/หรือ สถานียกระดับนาเสีย เทศบาลเมืองน่าน
3-6 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนาเสียก่อนเข้าระบบบาบัดนาเสีย และนาทิงจาก
ระบบบาบัดนาเสียของเทศบาลเมืองน่าน

ฉ

หน้า
(13)
(14)
(15)
(16)
(16)
(19)
(21)
(22)
(27)
(28)
(37)
(38)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(49)
(50)
(51)
(52)
(55)

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12

3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-20
3-21
3-22
3-23
3-24
3-25
4-1
4-2
4-3
4-4

หน้า
สรุปการดาเนินระบบการจัดการนาเสีย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
(56)
การดาเนินงานระบบรวบรวมและบาบัดนาเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก
(61)
แหล่งกาเนิดนาเสียในชุมชน เทศบาลตาบลบางระกา
(68)
รายละเอียดระบบรวบรวมนาเสียชุมชน เทศบาลตาบลบางระกา
(69)
รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบนาเสียและ/หรือ สถานียกระดับนาเสีย เทศบาลตาบลบาง (69)
ระกา
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนาเสียก่อนเข้าระบบบาบัดนาเสีย และนาทิงจาก (73)
ระบบบาบัดนาเสียของเทศบาลตาบลบางระกา จุดที่ 1 ชุมชนวัดสุนทรประดิษฐ์ และ
ชุมชนแสวงสุข
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนาเสียก่อนเข้าระบบบาบัดนาเสีย และนาทิงจาก (73)
ระบบบาบัดนาเสียของเทศบาลตาบลบางระกา จุดที่ 2ชุมชนศรีสุนทร
รายละเอียดระบบรวบรวมนาเสียชุมชน เทศบาลตาบลวังทอง
(75)
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนาเสียก่อนเข้าระบบบาบัดนาเสีย และนาทิงจาก (78)
ระบบบาบัดนาเสียของเทศบาลตาบลวังทอง
แหล่งกาเนิดนาเสียในชุมชน เทศบาลเมืองพิจิตร
(80)
รายละเอียดระบบรวบรวมนาเสียชุมชน เทศบาลเมืองพิจิตร
(81)
รายละเอียดจานวนบ่อดักนาเสีย (CSO) เทศบาลเมืองพิจิตร
(83)
รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบนาเสียและ/หรือ สถานียกระดับนาเสีย เทศบาลเมือง
(83)
พิจิตร
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนาเสียก่อนเข้าระบบบาบัดนาเสีย และนาทิงจาก (86)
ระบบบาบัดนาเสียของเทศบาลเมืองพิจิตร
การดาเนินการระบบรวบรวมและระบบบาบัดนาเสีย เทศบาลเมืองตะพานหิน
(88)
แหล่งกาเนิดนาเสียในชุมชน เทศบาลเมืองตะพานหิน
(89)
รายละเอียดระบบรวบรวมนาเสียชุมชน เทศบาลเมืองตะพานหิน
(90)
รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบนาเสียและ/หรือ สถานียกระดับนาเสีย เทศบาลเมือง
(90)
ตะพานหิน
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนาเสียก่อนเข้าระบบบาบัดนาเสีย และนาทิงจาก (94)
ระบบบาบัดนาเสียของเทศบาลเมืองตะพานหิน
การดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน
(96)
หน่วยงานที่นาขยะมูลฝอยมากาจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน
(97)
แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองน่าน
(97)
องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน
(99)
ซ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
4-11
4-12
4-13
4-14
4-15
4-16
4-17
4-18
4-19
4-20
4-21
4-22
4-23
4-24
4-25
4-26
4-27
4-28
4-29
4-30
4-31
4-32

หน้า
รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน
(102)
รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
(102)
เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน
(106)
การดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
(110)
หน่ ว ยงานที่น าขยะมู ล ฝอยมาก าจัด ณ ศู น ย์ จัด การขยะมู ล ฝอย เทศบาลเมื อ ง (111)
อุตรดิตถ์
แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
(112)
องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
(112)
รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
(113)
เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
(115)
การดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก
(119)
รายละเอียดครุภัณฑ์สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก
(121)
รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก
(122)
รายละเอียดรถเช่า NGV เก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก
(123)
เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบกาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก
(127)
การดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร
(130)
หน่วยงานที่นาขยะมูลฝอยมากาจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร (131)
แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
(131)
องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร
(132)
รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตร
(133)
รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
(133)
เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบกาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร
(134)
การดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก
(138)
หน่วยงานที่นาขยะมูลฝอยมากาจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก (139)
แหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก
(139)
องค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิจิตร
(140)
รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางมูลนาก
(141)
รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
(141)
เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบกาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบางมูลนาก
(142)
ซ

รายงานการสารวจและประเมิน
ระบบรวบรวมและบาบัดนาเสียชุมชนและระบบกาจัดขยะมูลฝอย
(น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจติ ร)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

