øć÷ÜćîñúÖćøêĉéêćöĒúąðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćó
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ßčößî ĒúąøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
ĔîóČĚîìĊęúčŠöîĚĞćìŠćÝĊî
ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. ģĦĦĦ

ÝĆéìĞćēé÷ :

ÿĞćîĆÖÜćîÿĉęÜĒüéúšĂöõćÙìĊę Ħ
ÖøąìøüÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö
ÿîĆïÿîčîēé÷ : ÿĞćîĆÖÜćîîē÷ïć÷ĒúąĒñîìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö

øć÷ÜćîñúÖćøêĉéêćöĒúąðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćó
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ßčößî
ĔîóČĚîìĊęúčŠöîĚĞćìŠćÝĊî
ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. ģĦĦĦ

ÝĆéìĞćēé÷ :

ÿĞćîĆÖÜćîÿĉęÜĒüéúšĂöõćÙìĊę Ħ
ÖøąìøüÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö
ÿîĆïÿîčîēé÷ : ÿĞćîĆÖÜćîîē÷ïć÷ĒúąĒñîìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö

øć÷ÜćîñúÖćøêĉéêćöĒúąðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćó
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
ĔîóČĚîìĊęúčŠöîĚĞćìŠćÝĊî
ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. ģĦĦĦ

ÝĆéìĞćēé÷ :

ÿĞćîĆÖÜćîÿĉęÜĒüéúšĂöõćÙìĊę Ħ
ÖøąìøüÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö
ÿîĆïÿîčîēé÷ : ÿĞćîĆÖÜćîîē÷ïć÷ĒúąĒñîìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö




øć÷ÜćîñúÖćøêĉéêćöĒúąðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćó
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ßčößî ĒúąøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
ĔîóČĚîìĊęúčŠöîĚĞćìŠćÝĊî
ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. ģĦĦĦ



ÝĆéìĞćēé÷ :

ÿĞćîĆÖÜćîÿĉęÜĒüéúšĂöõćÙìĊę Ħ
ÖøąìøüÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö
ÿîĆïÿîčîēé÷ : ÿĞćîĆÖÜćîîē÷ïć÷ĒúąĒñîìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉÜę ĒüéúšĂö

ÿćøïĆâ
Āîšć
ÙĞćîĞć

Ö

ÿćøïĆâ

×

ÿćøïĆâøĎð

Ù

ÿćøïĆâêćøćÜ

Ü

ïìÿøčðÿĞćĀøĆïñĎšïøĉĀćø
ïììĊę Ģ ïìîĞć

Ģ-Ģ

Ģ.Ģ ÙüćöđðŨîöć

Ģ-Ģ

Ģ.ģ üĆêëčðøąÿÜÙŤ

Ģ-Ģ

Ģ.Ĥ óČĚîìĊęéĞćđîĉîÖćø

Ģ-Ģ

Ģ.ĥ üĉíĊéĞćđîĉîÖćø

Ģ-ģ

Ģ.Ħ ñúìĊęÙćéüŠćÝąĕéšøĆï

Ģ-ģ

ïììĊę ģ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ßčößî

ģ-Ģ

ÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćì
ģ.Ģ đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì

ģ-Ģ

ģ.ģ đìýïćúêĞćïúĀĆîÙć

ģ-Ĥ

ÝĆÜĀüĆéÿčóøøèïčøĊ
ģ.Ĥ đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ

ģ-Ħ

ģ.ĥ đìýïćúêĞćïúĂĎŠìĂÜ

ģ-ĩ

ÝĆÜĀüĆéîÙøðåö
ģ.Ħ đìýïćúîÙøîÙøðåö

ģ-Ģġ

ÿćøïĆâ (êŠĂ)
ÝĆÜĀüĆéÿöčìøÿćÙø
ģ.ħ đìýïćúêĞćïúïćÜðúć

ģ-Ģģ

ģ.Ĩ ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂ

ģ-Ģĥ

ÿøčðñúÖćøðøąđöĉîøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ßčößî

ģ-ĢĨ

ïììĊę Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî

Ĥ-Ģ

ÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćì
Ĥ.Ģ đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì

Ĥ-Ģ

Ĥ.ģ đìýïćúêĞćïúĀĆîÙć

Ĥ-Ħ

Ĥ.Ĥ đìýïćúêĞćïúēóíĉĝóĉìĆÖþŤ

Ĥ-ĩ

ÝĆÜĀüĆéÿčóøøèïčøĊ
Ĥ.ĥ đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ

Ĥ-Ģġ

Ĥ.Ħ đìýïćúđöČĂÜÿĂÜóĊęîšĂÜ

Ĥ-ĢĤ

Ĥ.ħ đìýïćúêĞćïúýøĊðøąÝĆîêŤ

Ĥ-ĢĦ

ÝĆÜĀüĆéîÙøðåö
Ĥ.Ĩ đìýïćúîÙøîÙøðåö

Ĥ-ĢĪ

ÝĆÜĀüĆéÿöčìøÿćÙø
Ĥ.ĩ đìýïćúđöČĂÜĂšĂöîšĂ÷

Ĥ-ģĢ

ÿćøïĆâøĎð
Āîšć
øĎðìĊę ģ.Ģ-Ģ ĒñîñĆÜĒÿéÜđÿšîìćÜÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì

ģ-Ģ

øĎðìĊę ģ.Ģ-ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì

ģ-ģ

øĎðìĊę ģ.ģ-Ģ ĒñîñĆÜĒÿéÜđÿšîìćÜÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúêĞćïúĀĆîÙć

ģ-Ĥ

øĎðìĊę ģ.ģ-ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúêĞćïúĀĆîÙć

ģ-ĥ

øĎðìĊę ģ.Ĥ-Ģ ĒñîñĆÜĒÿéÜđÿšîìćÜÖćøĕĀúĒúąïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ

ģ-ħ

øĎðìĊę ģ.Ĥ-ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ

ģ-Ĩ

øĎðìĊę ģ.ĥ-Ò ĒñîñĆÜĒÿéÜđÿšîìćÜÖćøĕĀúĒúąïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúêĞćïúĂĎŠìĂÜ

ģ-ĩ

øĎðìĊę ģ.ĥ-ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúêĞćïúĂĎŠìĂÜ

ģ-Ī

øĎðìĊę ģ.Ħ-Ģ ĒñîñĆÜĒÿéÜđÿšîìćÜÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúîÙøîÙøðåö

ģ-Ģġ

øĎðìĊę ģ.Ħ-ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúîÙøîÙøðåö

ģ-ĢĢ

øĎðìĊę ģ.ħ-Ģ ĒñîñĆÜĒÿéÜđÿšîìćÜÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúêĞćïúïćÜðúć

ģ-Ģģ

øĎðìĊę ģ.ħ-ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúêĞćïúïćÜðúć

ģ-ĢĤ

øĎðìĊę ģ.Ĩ-Ģ ĒñîñĆÜĒÿéÜđÿšîìćÜÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂ

ģ-Ģĥ

øĎðìĊę ģ.Ĩ-ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂ

ģ-ĢĦ

øĎðìĊę ģ.Ĩ-Ĥ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂ
(ēøÜó÷ćïćúÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóêĞćïú)
øĎðìĊę ģ.Ĩ-ĥ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂ
(ÙúĂÜđìóÖćâÝîć)

ģ-Ģħ
ģ-Ģħ

ÿćøïĆâøĎð (êŠĂ)
Āîšć
øĎðìĊę Ĥ.Ģ-Ģ ñĆÜïøĉđüèÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì ( ĀîĂÜöąēöÜ)

Ĥ-ģ

øĎðìĊę Ĥ.Ģ-ģ ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì ( ĀîĂÜöąēöÜ)

Ĥ-Ĥ

øĎðìĊę Ĥ.Ģ-Ĥ ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì ( đ×ćóúĂÜ)

Ĥ-ĥ

øĎðìĊę Ĥ.ģ-Ģ ñĆÜïøĉđüèÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúêĞćïúĀĆîÙć

Ĥ-Ħ

øĎðìĊę Ĥ.ģ-ģ ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúêĞćïúĀĆîÙć

Ĥ-ħ

øĎðìĊę Ĥ.Ĥ-Ģ ñĆÜïøĉđüèÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúêĞćïúēóíĉĝóĉìĆÖþŤ

Ĥ-ĩ

øĎðìĊę Ĥ.Ĥ-ģ ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúêĞćïúēóíĉĝóĉìĆÖþŤ

Ĥ-Ī

øĎðìĊę Ĥ.ĥ-Ģ ñĆÜïøĉđüèÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ

Ĥ-ĢĢ

øĎðìĊę Ĥ.ĥ-ģ ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ

Ĥ-ĢĤ

øĎðìĊę Ĥ.Ħ-Ģ ñĆÜïøĉđüèÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜÿĂÜóĊęîšĂÜ

Ĥ-ĢĤ

øĎðìĊę Ĥ.Ħ-ģ ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜÿĂÜóĊęîšĂÜ

Ĥ-ĢĦ

øĎðìĊę Ĥ.ħ-Ģ ñĆÜïøĉđüèÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúêĞćïúýøĊðøąÝĆîêŤ

Ĥ-Ģħ

øĎðìĊę Ĥ.ħ-ģ ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúêĞćïúýøĊðøąÝĆîêŤ

Ĥ-Ģĩ

øĎðìĊę Ĥ.Ĩ-Ģ ñĆÜïøĉđüèÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúîÙøîÙøðåö

Ĥ-ĢĪ

øĎðìĊę Ĥ.ĩ-Ģ ñĆÜïøĉđüèÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜĂšĂöîšĂ÷

Ĥ-ģĢ

ÿćøïĆâêćøćÜ
Āîšć
êćøćÜìĊę Ģ ñúÖćøêøüÝüĆéÙčèõćóîĚĞćÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷

ģ-Ģĩ

ïììĊę Ģ
ïìîĞć
Ģ.Ģ ÙüćöđðŨîöć
ÿĞćîĆÖÜćîîē÷ïć÷ĒúąĒñîìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö (ÿñ.) ĔîåćîąĀîŠü÷ÜćîĀúĆÖ
ĔîÖćøéĞćđîĉîÜćîĔîđøČęĂÜĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆéêćööćêøć ĤĨ – ĥĢ
ĒĀŠ Ü óøąøćßïĆ â âĆ êĉ ÿŠ Ü đÿøĉ ö ĒúąøĆ Ö þćÙč è õćóÿĉę Ü Ēüéúš Ă öĒĀŠ Ü ßćêĉ ó.ý.ģĦĤĦ ĕéš ÝĆ é ìĞ ć ēÙøÜÖćø
đóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøÝĆéìĞćĒúąóĉÝćøèćĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆé àċęÜ
ĕéšøĆïÖćøÝĆéÿøøÜïĀöüéøć÷ÝŠć÷ĂČęî (ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøđÿøĉöÿøšćÜðøąÿĉìíĉõćóĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćø
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆé) ðŘÜïðøąöćè ó.ý. ģĦĦĤ ēé÷öĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂ
êĉ é êćöĒúąðøąđöĉ î ÿöøøëîąÖćøđéĉ î øąïïïĞ ć ïĆ é îĚĞ ć đÿĊ ÷ ĒúąøąïïÖĞ ć ÝĆ é ×÷ąöĎ ú òĂ÷õć÷Ĕêš Ē ñî
ðäĉïĆêĉÖćøĄ ĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆé ìĆęüðøąđìý êĆĚÜĒêŠðŘÜïðøąöćè ó.ý. ģĦĤĨ – ģĦĦĥ
ÿĞćîĆÖÜćîÿĉęÜĒüéúšĂöõćÙ (ÿÿõ.) đðŨîÖúĕÖìĊęÿĞćÙĆâĔîÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøĒðúÜĒñîĕðÿĎŠÖćø
ðäĉïĆêĉĂ÷ŠćÜđðŨîøĎðíøøö ēé÷ðøąÿćîÖćøÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćøĄ ĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆéìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóêćööćêøć
Ĥĩ ĒĀŠÜ ó.ø.ï. ÿŠÜđÿøĉöĒúąøĆÖþćÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĒĀŠÜßćêĉ ó.ý.ģĦĤĦ ĒúąÿîĆïÿîčîÿŠÜđÿøĉöéšćî
đìÙîĉÙüĉßćÖćøĒÖŠĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî (Ăðì.) øüöìĆĚÜ êøüÝÿĂïĒúąêĉéêćöðøąđöĉîñúÖćøéĞćđîĉî
ēÙøÜÖćøÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ßčößîĒúą×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî éĆÜîĆĚî đóČęĂĔĀšēÙøÜÖćøĄ ïøøúčêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤ Ēúą
ÿćöćøëéĞ ć đîĉ î Öćøĕéš Ă ÷Š ć ÜöĊ ð øąÿĉ ì íĉ õ ćóĒúąðøąÿĉ ì íĉ ñ ú ÿñ. Ýċ Ü ×ĂÙüćöøŠ ü ööČ Ă ÿÿõ. ìĊę Ģ – Ģħ
éĞćđîĉîÖćøēÙøÜÖćøđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĒúąøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ õć÷Ĕêš
ĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆé ×ĂÜ Ăðì. àċęÜĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊę
Ùüćö
øĆïñĉéßĂï×ĂÜĒêŠúą ÿÿõ.

Ģ.ģ üĆêëčðøąÿÜÙŤ
Ģ.ģ.Ģ đóČęĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĒúąøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷
õć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćøĄ ĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆéìĆęüðøąđìý
Ģ.ģ.ģ đóČęĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøÝĆéìĞćĒúąóĉÝćøèćĒñîðäĉïĆêĉÖćøĄ ĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆé

Ģ.Ĥ óČîĚ ìĊęéĞćđîĉîÖćø
Ģ.Ĥ.Ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ßčößî
Ģ.Ĥ.Ģ.Ģ ÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćì
Ģ.Ĥ.Ģ.ģ ÝĆÜĀüĆéÿčóøøèïčøĊ
Ģ.Ĥ.Ģ.Ĥ ÝĆÜĀüĆéîÙøðåö
Ģ.Ĥ.Ģ.ĥ ÝĆÜĀüĆéÿöčìøÿćÙø
Ģ.Ĥ.ģ øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷
Ģ.Ĥ.ģ.Ģ ÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćì
Ģ.Ĥ.ģ.ģ ÝĆÜĀüĆéÿčóøøèïčøĊ
Ģ.Ĥ.ģ.Ĥ ÝĆÜĀüĆéîÙøðåö
Ģ.Ĥ.ģ.ĥ ÝĆÜĀüĆéÿöčìøÿćÙø

ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî
ÝĞćîüî

Ĩ
ģ
ģ
Ģ
ģ
ĩ
Ĥ
Ĥ
Ģ
Ģ

ĒĀŠÜ (Ī øąïï)
ĒĀŠÜ
ĒĀŠÜ
ĒĀŠÜ
ĒĀŠÜ
ĒĀŠÜ
ĒĀŠÜ
ĒĀŠÜ
ĒĀŠÜ
ĒĀŠÜ

Ģ.ĥ üĉíĊéćĞ đîĉîÖćø
ÿĞćîĆÖÜćîÿĉęÜĒüéúšĂöõćÙìĊę Ħ ĕéšéĞćđîĉîÖćøêćö×ĆĚîêĂîéĆÜîĊĚ
Ģ.ĥ.Ģ üćÜĒñîÖćøéĞćđîĉîÜćî ÖćøĔßšÝŠć÷Üïðøąöćè ðøąÿćîÜćîÖĆïĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüî
ìšĂÜëĉęî đóČęĂßĊĚĒÝÜĒñîÜćî ēÙøÜÖćø óøšĂö×Ă×šĂöĎúìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜðøąÖĂïéšü÷ ×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïÿõćóĒüéúšĂö
ìĆęüĕð ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø ðŦâĀćĂčðÿøøÙĒúąüĉíĊÖćøĒÖšĕ×êúĂéÝîÙüćöêšĂÜÖćøđøŠÜéŠüîĔîÖćøéĞćđîĉîÜćîÖćø
ÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ĒúąÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ øüöìĆĚÜ ×šĂđÿîĂĒîąêŠćÜė
Ģ.ĥ.ģ ÿĞćøüÝ×šĂöĎúõćÙÿîćö ĒúąđĂÖÿćøøć÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ đóČęĂĔĀšĕéš×šĂöĎúìĊęëĎÖêšĂÜĒúą
Ùøïëšüî ÿĞćĀøĆïîĞćĕðüĉđÙøćąĀŤðøąđöĉîÿëćîÖćøèŤ
Ģ.ĥ.Ĥ üĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎú ðøąđöĉîÿëćîÖćøèŤ ðŦâĀć ðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøÝĆéÖćøöĎúòĂ÷ĒúąÖćø
ÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷
Ģ.ĥ.ĥ ÿøčððŦâĀćĔîÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ĒúąÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüî
ìšĂÜëĉęî
Ģ.ĥ.Ħ ÝĆ é ìĞ ć øć÷Üćîðøąđöĉ î ðøąÿĉ ì íĉ õ ćóøąïïïĞ ć ïĆ é îĚĞ ć đÿĊ ÷ ßč ö ßîĒúąøąïïÖĞ ć ÝĆ é ×÷ą
öĎúòĂ÷ßčößîõć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆé ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè
ó.ý. ģĦĦĦ

Ģ.Ħ ñúìĊęÙćéüŠćÝąĕéšøïĆ
Ģ.Ħ.Ģ ×šĂöĎúøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ßčößîĒúąøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößîõć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćø
đóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆé ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. ģĦĦĦ ĔîóČĚîìĊę
Ģ.Ħ.ģ ĒîüìćÜ ÙĞćĒîąîĞć Ēúą×šĂđÿîĂĒîąĔĀšĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî ĕéšĔßšÜćîøąïï
ïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ßčößîĒúąøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößîĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó ĒúąéĞćđîĉîÜćîĕéšĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ
Ģ.Ħ.Ĥ ×šĂđÿîĂđßĉÜîē÷ïć÷ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂö
ĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆé



ïìÿøčðñĎšïøĉĀćø
Ģ. øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößî
ÝćÖÖćøêĉéêćöêøüÝÿĂïĒúąðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ßčößîÝĞćîüî Ĩ ĒĀŠÜ ÙČĂ øąïï
ïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì đìýïćúêĞćïúĀĆîÙć đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ đìýïćúêĞćïúĂĎŠìĂÜ đìýïćúîÙø
îÙøðåö đìýïćúêĞćïúïćÜðúć ĒúąĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂ
Ģ.Ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćìêĆĚÜĂ÷ĎŠìĊęøćßóĆÿéčĀîĂÜöîêøĊìćÜĀúüÜĀöć÷đú× Ĥġĥ êĞćïúïšćî
Öúšü÷ĂĞćđõĂđöČĂÜ×îćéóČĚîìĊę Ħġ ĕøŠ Ă÷ĎŠĔîđ×êđìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćìđðŨîøąïïïŠĂđêĉöĂćÖćý (AeratedLagoon :
AL) ĒúąøąïïïŠĂñċęÜ (Stabilization Pond :SP) ÿćöćøëøĂÜøĆïîĚĞćđÿĊ÷ĕéš Ħ,ĩĨġ úĎÖïćýÖŤđöêøêŠĂüĆî
øąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷đðŨîìŠĂøąïć÷îĚĞćÙüćö÷ćü Ħ,ġĦĩ đöêø ĒúąìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷đóČęĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷
ÝćÖìŠĂøąïć÷îĚĞćĕðÿĎŠÿëćîĊÿïĎ îĚĞćđÿĊ÷ (ĥ,ĢĪġđöêø) đóČęĂÿĎïîĚĞćđ×šćÿĎŠøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷Ēúąøąïć÷îĚĞćìĊęïĞćïĆéĒúšü
úÜÿĎŠĒöŠîĚĞćđÝšćóøą÷ć ÖćøĔĀšïøĉÖćøÙøĂïÙúčöóČĚîìĊęðøąöćè ĥ.Ģģ êø.Öö.(øšĂ÷úą ħĨ) ÿĎïîĚĞćđ×šćøąïïĄ üĆîúą
ģ ÙøĆĚÜöĊðøĉöćèîĚĞćđ×šćøąïïĄðøąöćè Ĥ,ĥġġ - Ĥ,ĪġġúĎÖïćýÖŤđöêøêŠĂüĆî
ðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜøąïï Ą óïüŠć öĊ×÷ąöĎúòĂ÷ÝĞćîüîöćÖúĂ÷ðąðîöćÖĆïîĞĚćđÿĊ÷ìĞćĔĀšìŠĂøąïć÷
îĚĞćđÖĉéÖćøĂčéêĆîđÙøČęĂÜüĆéĂĆêøćÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćßĞćøčéßćüïšćîøšĂÜđøĊ÷îđøČęĂÜÿëćîĊÿĎïîĚĞćöĊđÿĊ÷ÜéĆÜøïÖüî
ðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïïĄ ÿćöćøëúéðøĉöćèôŘÙĂúēÙúĉôĂøŤöĒïÙìĊđøĊ÷ ĕéšøšĂ÷úą ĪĪ úéðøĉöćèêąÖĂî
ĀîĆÖĕéšøĆĂ÷úą Ħģ ĒúąúéĕîēêøđÝîĔîøĎðìĊđÙđĂĘî ĕéšøšĂ÷úą ĢĪ ðøĉöćèîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆî (FatOil and
Grease) ĒúąðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖĕöŠđðŨîĕðêćööćêøåćîÙüïÙčöÖćøøąïć÷îĚĞćìĉĚÜÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜ
ßčößî ĒúąÙŠćÙüćöÿÖðøÖĔîøĎðÿćøĂĉîìøĊ÷Ť (BOD) ÙŠćÙüćöđðŨîÖøé-éŠćÜ (pH) ĒúąîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆî (FatOil and
Grease) ĔîîĚĞćìĉĚÜÿĎÜÖüŠć ĔîîĚĞćđÿĊ÷ÖŠĂîđ×šćøąïïĄ
Ģ.ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößîđìýïćúêĞćïúĀĆîÙć
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößîđìýïćúêĞćïúĀĆîÙćđðŨîĒïïïŠĂñċęÜñÿöïċÜðøąéĉþåŤÝĞćîüî Ģ óČĚîìĊęöĊ
óČĚîìĊęðøąöćè Ģ ĕøŠ ÿćöćøëøĂÜøĆïîĚĞćđÿĊ÷ĕéš Ħġ úï.ö./üĆî ìĞćÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ìĊęøüïøüöîĚćĞ đÿĊ÷ÝćÖßčößî
ÖùþèćĒúąßčößîêúćéóĆçîćîĚĞćđÿĊ÷ÝąëĎÖÿŠÜđ×šćïŠĂéĆÖîĚĞćđÿĊ÷ñŠćîêąĒÖøÜđ×šćÿĎŠïŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷×îćéÙüćöÝč
ģĩ.ĢĤ úï.ö. ÝćÖîĆĚîëĎÖÿŠÜñŠćîêąĒÖøÜïŠĂéĆÖìøć÷đ×šćÿĎŠïŠĂđÖøĂąđóČęĂéċÜÖćÖĂĂÖÿĎŠúćîêćÖêąÖĂî ĒúąîĚĞćÝą
ñŠćîĕð÷ĆÜïŠĂñċęÜ Ēúąđ×šćÿĎŠïċÜðøąéĉþåŤ ïŠĂðøĆïÿõćóÖŠĂîðúŠĂ÷úÜÿĎŠĒöŠîćĚĞ ìŠćÝĊî
ðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜøąïïĄ óïüŠćðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîêŠĂüĆîìĊęøüïøüöĕéš öĊðøĉöćèöćÖÖüŠć Ħġ
úĎÖïćýÖŤđöêø/üĆî éĆÜîĆĚî ÝċÜêšĂÜöĊÖćøðúŠĂ÷ĔĀšîĚĞćđÿĊ÷ÿŠüîìĊęđÖĉîÙüćöÿćöćøëøĂÜøĆï×ĂÜøąïïĄ ĕĀúúÜĒöŠîĚĞć
ìŠćÝĊîēé÷êøÜ
ðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïï Ą ĕöŠÿćöćøëðøąđöĉîĕéš đîČęĂÜÝćÖøąïï Ą êĆĚÜĂ÷ĎŠêĉéÖĆïĒöŠîĚĞćìŠćÝĊîìĞćĔĀšĕéšøĆï
ñúÖøąìïÝćÖõćüąîĚĞćìŠüö đöČęĂðúć÷ðŘ ó.ý. ģĦĦĥ ìĞćĔĀšêąĒÖøÜïŠĂéĆÖìøć÷ïŠĂñċęÜïċÜðøąéĉþåŤĒúąïŠĂðøĆï
ÿõćóđÿĊ÷Āć÷/ßĞćøčé ÖćøàŠĂöĒàö÷ĆÜĕöŠĒúšüđÿøĘÝêšĂÜĀ÷čéđéĉîøąïï Ą ßĆęüÙøćü
Ģ.Ĥ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊöĊìĊęêĆĚÜĂ÷ĎŠĔîđ×êđìýïćú è ĩĩ/Ģ ëîîóĆîýøē÷íć êĞćïú
øĆĚüĔĀâŠĂĞćđõĂđöČĂÜÝĆÜĀüĆéÿčóøøèïčøĊđðŨîøąïïïŠĂñċęÜ (Stabilization Pond :SP) ïîóČĚîìĊęðøąöćè Ĩġ ĕøŠ ÿćöćøë

ïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĕéšüĆîúą ĢĢ,ĥġġ úĎÖïćýÖŤđöêøêŠĂüĆîøąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊÙøĂïÙúčö
ÙøĂïÙúčöðøąßćÖøðøąöćè øšĂ÷úą ĩĤ ÙøĂïÙúčöóČîĚ ìĊę Ħ.ĩħ êćøćÜÖĉēúđöêø ĔîÿŠüîìĊę÷ĆÜĕöŠÙøĂïÙúčö ÙČĂ
ïøĉđüèßčößîüĆéóøąýøĊøĆêîöĀćíćêč ēé÷÷ĆÜĕöŠĕéšðøĆïøąéĆïÙüćöúćéđĂĊ÷Ü ĒúąÖćøđßČęĂöêŠĂÖĆïøąïïïĞćïĆéîĚĞć
đÿĊ÷øüö ĔîÿŠüî×ĂÜēÙøÜÖćøðøąÖĂïéšü÷øąïïøąïć÷îĚĞćđÿĊ÷Ùüćö÷ćüøüö Ģĥ,ħĨĥ đöêø øąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷
Ùüćö÷ćüøüö Ģġ,ģĥĪ đöêø Ă÷ĎŠĔî×ĆîĚ êĂî×ĂĂîčâćêĔßšóČĚîìĊęÝćÖÖøöìćÜĀúüÜÿĎïîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïĄ üĆîúą
Ģĥ ßĆęüēöÜ (ġħ.ġġ î. – ģġ.ġġ î.) öĊîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïĄ (ÙĞćîüèÝćÖÖĞćúĆÜđÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćÙĎèéšü÷ÝĞćîüîßĆęüēöÜ)
ðøąöćèĪ,Ĥģĥ úĎÖïćýÖŤđöêøêŠĂüĆî
ðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜøąïïĄ óïüŠć ìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ßĞćøčéêšĂÜàŠĂöĒàöïøĉđüèìĊęêĆĚÜÿĞćîĆÖÜćî
ēÙøÜÖćøĄ đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ßĞćøčéĤđÙøČęĂÜđÙøČęĂÜüĆéÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïĄ (flow
meter) ßĞćøčéĔßšÜćîĕöŠĕéš ×Ăï/ñîĆÜïŠĂßĞćøčéöĊìøć÷úąđĂĊ÷éĕĀúđ×šćĕðĔîïŠĂÝĞćîüîöćÖĒúąđÙøČęĂÜêĆÖ×÷ąßĞćøčé
ðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïï Ą ÿćöćøëúéðøĉöćèôŘÙĂúēÙúĉôĂøŤöĕéšøšĂ÷úą Ģġġ úéðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖĕéš
øšĂ÷úą ĪĦ úéîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆîĕéšøšĂ÷úą Ħĩ úé×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷ĕéšøšĂ÷úą Ħħ úéĕîēêøđÝîĔîøĎðìĊđÙđĂĘîĕéš
øšĂ÷úą ĦĦ ĒúąúéÙŠćÙüćöÿÖðøÖĔîøĎðÿćøĂĉîìøĊ÷ŤĕéšøšĂ÷úą ĥĨ ÙčèõćóîĚĞćìĉĚÜ ðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖĕöŠđðŨîĕð
êćööćêøåćîÙüïÙčöÖćøøąïć÷îĚĞćìĉĚÜÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößî
Ģ.ĥøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúêĞćïúĂĎŠìĂÜ
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúêĞćïúĂĎŠìĂÜ êĆĚÜĂ÷ĎŠìĊęïšćî÷ćÜ÷ĊęĒÿ ĀŠćÜÝćÖìćÜĀúüÜĒñŠîéĉîĀöć÷đú× ĤģĢ
ðøąöćè ĥ.Ħ Öĉēúđöêø đðŨîøąïïïŠĂñċęÜ (Stabilization Pond :SP) ïîóČĚîìĊęðøąöćè ĥġ ĕøŠÿćöćøëïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
ĕéšüĆîúą Ħ,Ħġġ úĎÖïćýÖŤđöêøêŠĂüĆîøąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćú Ą óČĚîìĊĔę ĀšïøĉÖćø Ģ.ĩ êø.Öö. ÙøĂïÙúčö
ðøąßćÖø øšĂ÷úą ĩģ
ðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜøąïïĄ óïüŠć đÙøČęĂÜüĆéÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïĄ (flow meter) ßĞćøčé
ĔßšÜćîĕöŠĕéš đÙøČęĂÜÝĆÖøßĞćøčé ×÷ąĂčéêĆîđÙøČęĂÜÿĎï
ðøąÿĉìíĉõćóøąïïĄ ÿćöćøëúéðøĉöćèôŘÙĂúēÙúĉôĂøŤöĕéšøšĂ÷úą ĪĢ úéÙŠćÙüćöÿÖðøÖĔîøĎð
ÿćøĂĉîìøĊ÷ŤĕéšøšĂ÷úą ĨĪ úéðøĉöćèîĚćĞ öĆîĒúąĕ×öĆîĕéšøšĂ÷úą Ĥħ úéĕîēêøđÝîĔîøĎðìĊđÙđĂĘîĕéšøšĂ÷úą Ĥħ
Ēúąúé×ĂÜĒ×ĘÜúąúć÷îĚĞćĕéšøšĂ÷úą Ģġ ÙčèõćóîĚĞćìĉĚÜĀúĆÜïĞćïĆé îĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆî ðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖ Ēúą
×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷ĕöŠđðŨîĕðêćööćêøåćîÙüïÙčöÖćøøąïć÷îĚĞćìĉĚÜÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößî
Ģ.Ħ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúîÙøîÙøðåö
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúîÙøîÙøðåö õć÷ĔêšßČęĂÿëćîĊðøĆïðøčÜÙčèõćóîĚĞć đìýïćúîÙøîÙøðåö êĆĚÜĂ÷ĎŠ
è ïšćîēÙÖÿüîĀúüÜ êĞćïúëîî×ćé ĂĞćđõĂđöČĂÜ ïîóČĚîìĊęðøąöćè ģĩĦ ĕøŠøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ðøąÖĂïéšü÷
ïŠĂïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĒïïïŠĂñċęÜ (Stabilization Pond : SP) ÝĞćîüî Ĥ ïŠĂ ÿćöćøëïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĕéš üĆîúą ħġ,ġġġ
úĎÖïćýÖŤđöêøêŠĂüĆî ĒúąÝćÖÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúîĚĞćđÿĊ÷đ×šćÿĎŠøąïïöĊðøĉöćèüĆîúą ĢĨ,Ħġġ úĎÖïćýÖŤđöêø (ÙĉéđðŨî
øšĂ÷úą ĤĤ ×ĂÜøąïïïĞćïĆé ĒúąÙĉéđðŨîøšĂ÷úą ħĨ× ĂÜðøĉöćèÖćøĔßšîĚĞćðøąðćõć÷Ĕîđ×êđìýïćúĄ) øąïï
øüïøüöîĚĞćđÿĊ÷đðŨîøąïïìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ĒúąîĚĞćòîĕöŠĒ÷ÖÖĆîÙøĂïÙúčöóČĚîìĊę Ħ.ģĩ êćøćÜÖĉēúđöêø (øšĂ÷úą
ģħ.ħġ ×ĂÜóČĚîìĊęđìýïćú) öĊÿëćîĊÿĎïîĚĞć (pump station) ÝĞćîüî ģ ĒĀŠÜ
(Ģ) ÿëćîĊÿĎïîĚćĞ ìĊęĢêĆĚÜĂ÷ĎŠìĊęàĂ÷Ĩ×îćéïŠĂÿĎï (Öx÷xÿ) ħ.ĦġxĪ.ġġxĩ.ġġđöêøÝĞćîüîđÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćĤ
đÙøČęĂÜ×îćé×ĂÜđÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćĦġ/ĤĨĒøÜöšć/ÖĉēúüĆêêŤĂĆêøćÖćøÿĎïîĚĞćģħĦúĉêø/üĉîćìĊđüúćìĞćÜćîĩßĆęüēöÜ/üĆî

(ģ) ÿëćîĊÿĎïîĚćĞ ìĊęģêĆĚÜĂ÷ĎŠìĊęÿąóćîïŠĂêąēĀîé×îćéïŠĂÿĎï (Öx÷xÿ)ĥ.ģĦxĩ.ġġxĪ.ġġđöêøÝĞćîüîđÙøČęĂÜ
ÿĎïîĚĞćĤđÙøČęĂÜ×îćé×ĂÜđÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćģĢĦ/ĢħġĒøÜöšć/ÖĉēúüĆêêŤĂĆêøćÖćøÿĎïîĚĞćģħĦúĉêø/üĉîćìĊđüúćìĞćÜćîĩ
ßĆęüēöÜ/üĆî
ĒúąĕéšìĞćÖćøÖŠĂÿøšćÜøąïïìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ÿŠüî×÷ć÷øą÷ąìĊę Ģ ēé÷ðøąÖĂïéšü÷ìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ïî
ëîî ĥ ÿć÷ĂćÙćøßúýćÿêøŤĒúąÖćøÖŠĂÿøšćÜÿëćîĊÿĎïîĚĞćìĊę Ĥ ìĞćĔĀšöĊøąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ÙøĂïÙúčöđóĉęö×ċĚîĂĊÖ
ĒêŠ÷ĆÜĕöŠÙøĂïÙúčöìĆĚÜđ×êđìýïćú
ðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜøąïïóïüŠćđÙøČęĂÜÝĆÖøöĊÿõćóđÖŠćßĞćøčéìøčéēìøöđßŠîđÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćøąïïÙüïÙčö
ìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ïćÜÿŠüîìŠĂÿŠÜîĚĞćđÿĊ÷ðŦÝÝčïĆîÝŠć÷ÙŠćĕôđéČĂîúą Ģġġ,ġġġ ïćì ĒúąÙŠćïĞćøčÜøĆÖþćøąïï/
ĂčðÖøèŤöćÖÖüŠć Ģ úšćîïćì/ðŘ đÖøÜüŠćÖćøéĞćđîĉîÖćøĔîøą÷ą÷ćüĂćÝöĊðŦâĀćđøČęĂÜÙŠćĔßšÝŠć÷ĒúąðŦÝÝčïĆî Ā÷čéđéĉî
øąïï Ą ßĆęüÙøćü đîČęĂÜÝćÖđÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćÿëćîĊÿĎïîĚĞćìĊę Ģ ßĞćøčé
ðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïï Ą ĕöŠÿćöćøëðøąđöĉîĕéš đîČęĂÜÝćÖĕöŠöĊîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïï Ą ĒêŠĀúĆÜÝćÖĕéšđéĉîøąïï
Ēúšü ÝċÜĕéšđ×šćĕððøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆé óïüŠć ÿćöćøëúéÙŠćÙüćöÿÖðøÖĔîøĎðÿćøĂĉîìøĊ÷ŤĕéšøšĂ÷úą
Ĩĥ ÙčèõćóîĚĞćìĉĚÜ ÙŠćÙüćöđðŨîÖøé-éŠćÜ ĕöŠđðŨîĕðêćööćêøåćîÙüïÙčöÖćøøąïć÷îĚĞćìĉĚÜÝćÖøąïïïĞćïĆé
îĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößî îĂÖÝćÖîĊĚ ðøĉöćè×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷×ĂÜîĚĞćìĉĚÜ ÿĎÜÖüŠćîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïĄ
Ģ.ħ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúêĞćïúïćÜðúć
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúêĞćïúïćÜðúćđðŨîĒïï Activated Sludge (AS) ĀøČĂøąïïêąÖĂîđøŠÜ×îćé
ĩġ úï.ö./üĆî ēé÷ĔßšĒïïöćêøåćî×ĂÜÖøöÙüïÙčööúóĉþêĆĚÜĂ÷ĎŠ è ÿüîÿćíćøèąéšćîĀîšć×ĂÜßčößîïšćîÿüîøĆÜÿĊ
đðŨîóČĚîìĊęïšćîÝĆéÿøø êĞćïúïšćîđÖćą ĂĞćđõĂđöČĂÜ ïîóČĚîìĊęðøąöćè ģ Üćî ħģ êćøćÜüć øüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖìŠĂ
øąïć÷îĚĞćĔîïŠĂóĆÖðŦūö×ċĚîëĆÜÝčúĉîìøĊ÷ŤđêĉöĂćÖćýñŠćîĕð÷ĆÜëĆÜêÖêąÖĂîîĚĞćìĊęñćŠ îÖćøïĞćïĆéúšîĂĂÖÿĎŠĒĀúŠÜîĚĞć
ÿćíćøèą ÙČĂ ÙúĂÜÿĊęüćóćÿüĆÿéĉĝ
ðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜøąïïĄ óïüŠć ðŦÝÝčïĆîĕöŠĕéšđéĉîøąïïĄ đîČęĂÜÝćÖđÙøČęĂÜÿĎïßĞćøčéĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćø
ÝĆéĀćìéĒìî
×èąîĊĚ đìýïćúĄ ĕéšĂîčâćêĔĀšĂÜÙŤÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đ×šćöćéĞćđîĉîÖćøÖŠĂÿøšćÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷Ēïï
Activated Sludge (AS) ĀøČĂøąïïêąÖĂîđøŠÜ×îćé ĥġġ úï.ö./üĆî øą÷ąđüúć ÖćøïøĉĀćøÜćî ĢĦ ðŘ
ðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïïĄ ðŦÝÝčïĆîĕöŠĕéšđéĉîøąïïĄ đîČęĂÜÝćÖĂčðÖøèŤĔîøąïïĄ (đÙøČęĂÜÿĎï) ëĎÖöĉÝÞćßĊó
×ēö÷Āúć÷ÙøĆÜĚ ÝċÜêšĂÜóĉÝćøèćÜïðøąöćè×ĂÜđìýïćúĄ ßŠüÜðúć÷ðŘÜïðøąöćè ģĦĦĦ đóČęĂðŜĂÜÖĆîĂčðÖøèŤ
ÖŠĂîàČĚĂĂčðÖøèŤĔĀöŠđóČęĂđéĉîøąïïĄ
Ģ.Ĩ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂ
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂđðŨîĒïï Activated Sludge(AS) ĀøČĂøąïï
êąÖĂîđøŠÜ×îćé ĩġ úï.ö./üĆî ēé÷ĔßšĒïïöćêøåćî×ĂÜÖøöÙüïÙčööúóĉþøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ìĆĚÜ Ĥ Ýčé đðŨîÖćø
øüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ĔîïŠĂóĆÖðŦūö×ċĚîëĆÜÝčúĉîìøĊ÷ŤđêĉöĂćÖćýñŠćîĕð÷ĆÜëĆÜêÖêąÖĂîîĚĞćìĉĚÜìĊęñŠćîÖćøïĞćïĆéúšîĂĂÖÿĎŠĒĀúŠÜîĚĞć
ÿćíćøèąöĊìĊęêĆĚÜ Ĥ ĒĀŠÜ ÙČĂ
ÝčéìĊę Ģ êĆĚÜĂ÷ĎŠïøĉđüèéšćî×šćÜÿĞćîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂîĚĞćìĉĚÜìĊęñŠćîÖćøïĞćïĆéĒúšüĕĀú
úÜÿĎŠÙúĂÜĀúüÜđéĉöïćÜ đéĉîøąïïĄ êćöðÖêĉ ÿĎïîĚĞćüĆîúą ģĥ ßĆęüēöÜ ÿúĆïÖĆîêĆüúą ĩ ßĆęüēöÜ
ðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïï Ą ÿćöćøëúéðøĉöćè×ĂÜĒ×ĘÜúąúć÷îĚĞćĕéšøšĂ÷úą ĪĪ úéðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖĕéš
øšĂ÷úą ĪĦ úé×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷ĕéšøšĂ÷úą ĩġ úéĕîēêøđÝîĔîøĎðìĊđÙđĂĘîĕéšøšĂ÷úą ĨĪ úéÙŠćÙüćöÿÖðøÖ
ĔîøĎðÿćøĂĉîìøĊ÷ŤĕéšøšĂ÷úą ĥĩ úéîĚćĞ öĆîĒúąĕ×öĆîĕéšøšĂ÷úą ĥġ ĒúąúéôŘÙĂúēÙúĉôĂøŤöĕéšøšĂ÷úą ģĢ

ÙčèõćóîĚĞćìĉĚÜ ðøĉöćèîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆî ĕöŠđðŨîĕðêćööćêøåćîÙüïÙčöÖćøøąïć÷îĚĞćìĉĚÜÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö
×ĂÜßčößî
ÝčéìĊę ģ êĆĚÜĂ÷ĎŠïøĉđüèéšćîĀúĆÜēøÜó÷ćïćúÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóðøąÝĞćêĞćïúîĚĞćìĊęñŠćîÖćøïĞćïĆéĒúšüĕĀúúÜÿĎŠ
ÙúĂÜÿĊęüćóćÿüĆÿéĉĝ ĕöŠöĊîĚĞćđ×šćøąïïĄ ÖĂÜßŠćÜÖĞćúĆÜêŠĂìŠĂđóČęĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïĄ ðŦÝÝčïĆîĔßšîĚĞćÝćÖÙúĂÜÿĊę
üćóćÿüĆÿéĉĝĀúŠĂđúĊĚ÷ÜĔîøąïïĄ
ðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïï Ą ĕöŠÿćöćøëðøąđöĉîĕéš đîČęĂÜÝćÖĕöŠöĊÖćøđéĉîøąïïĄ
ÝčéìĊę Ĥ êĆĚÜĂ÷ĎŠïøĉđüèøĉöÙúĂÜđìóÖćâÝîćîĚĞćìĉĚÜìĊęñŠćîÖćøïĞćïĆéĒúšüĕĀúúÜÿĎŠÙúĂÜđìóÖćâÝîćðŦâĀćĔî
ÖćøéĞćđîĉîÖćøĒúąéĎĒúøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷óïüŠćðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷ìĊęøüïøüöĕéšöĊðøĉöćèöćÖÖüŠć ĩġ úï.ö./üĆî
ðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïï Ą ÿćöćøëúéðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖĕéšøšĂ÷úą Īĥ úéÙŠćÙüćöÿÖðøÖĔîøĎð×ĂÜ
ÿćøĂĉîìøĊ÷ŤĕéšøšĂ÷úą ĨĪ úéîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆîĕéšøšĂ÷úą ĨĤ úé×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷ĕéšøšĂ÷úą ħģ Ēúąúé
ĕîēêøđÝîĔîøĎðìĊđÙđĂĘîĕéšøšĂ÷úą ĦĦ îĂÖÝćÖîĊĚôŘÙĂúēÙúĉôĂøŤöđóĉöę ×ċĚîĀúĆÜÝćÖìĊñę ŠćîÖćøïĞćïĆéĒúšü ĂćÝđðŨî
đóøćąîĚĞćĕöŠöĊÖćøĕĀúđüĊ÷îđ×šć-ĂĂÖøąïï đîČęĂÜÝćÖöĊðøĉöćèîĚĞćîšĂ÷ ĕöŠđ×šćøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ÙčèõćóîĚĞćìĉĚÜ
ðøĉöćèîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆîðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖ Ēúą×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷ ĕöŠđðŨîĕðêćööćêøåćîÙüïÙčöÖćøøąïć÷îĚĞć
ìĉĚÜÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößî

ïìÿøčðñĎšïøĉĀćø
ģ. øąïïÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
øąïïÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷øüö×ĂÜßčößî ÝĆéđðŨîēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøÙĆéĒ÷ÖĒúąòŦÜÖúïÿĉęÜðäĉÖĎúĀøČĂ
üĆÿéčĀøČĂüĆÿéčìĊęĕöŠĔßšĒúšü (ðøąđõìēøÜÜćîúĞćéĆïìĊęĢġĦ) àċęÜìčÖ×îćéđðŨîēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöÝĞćóüÖìĊę Ĥ ÝąêšĂÜ
×ĂĔïĂîčâćêÖŠĂî ÝċÜÝąÿćöćøëðøąÖĂïÖĉÝÖćøĕéšĔîÖøèĊđðŨîÖĉÝÖćø×ĂÜđĂÖßîÝćÖÖćøêĉéêćöêøüÝÿĂïĒúą
ðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
ìĊęĕéšøïĆ ÜïðøąöćèñŠćîĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćø
ÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆéÝĞćîüî ĩ ĒĀŠÜĕéšĒÖŠ Ģ) đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì ģ) đìýïćúêĞćïúĀĆîÙć Ĥ) đìýïćúêĞćïú
ēóíĉĝóĉìĆÖþŤ ĥ) đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ Ħ) đìýïćúđöČĂÜÿĂÜóĊęîšĂÜ ħ) đìýïćúêĞćïúýøĊðøąÝĆîêŤ Ĩ) đìýïćúîÙø
îÙøðåö Ēúą ĩ)đìýïćúîÙøĂšĂöîšĂ÷ ÿøčðĕéšéĆÜîĊĚ
ģ.Ģ øąïïÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ßčößîđìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì
đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì öĊ×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîĔîđ×êđìýïćúĄ ðøąöćèüĆîúą Ĥġ-Ĥģ êĆî ĒúąÿćöćøëđÖĘï
øüïøüöĕðÖĞćÝĆéĕéšìĆĚÜĀöé
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößîđìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì êĆĚÜĂ÷ĎŠĀöĎŠìĊę ĥ ïšćîĀîĂÜéĎŠ êĞćïúĀîĂÜöąēöÜĂĞćđõĂ
ĀîĂÜöąēöÜÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćì øą÷ąìćÜĀŠćÜÝćÖđìýïćú ħġ Öĉēúđöêø ĀŠćÜÝćÖëîîÿć÷ĀúĆÖðøąöćè ĥ Öĉēúđöêø
×îćéóČĚîìĊęøüö ĥĥ ĕøŠ đðŨîìĊęéĉî×ĂÜđìýïćúĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÖćøÖŠĂÿøšćÜõć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćø
ÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆéÖŠĂÿøšćÜĒúšüđÿøĘÝđöČęĂðŘ ģĦĥĥ ĒêŠĕöŠĕéšđðŗéĔßšÜćîÝîÖøąìĆęÜđöČęĂêšîðŘ ģĦĦĤ đøĉęööĊ
Öćøđ×šćĕððøĆïóČĚîìĊęđóČęĂĔßšđðŨîÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷
đîČęĂÜÝćÖóČĚîìĊęìĊęĔßšìĉĚÜĒúąÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ïøĉđüè
đ×ćóúĂÜ êĞćïúđ×ćìŠćóøą ĂĞćđõĂđöČĂÜĄ öĊðŦâĀćÖćøòŦÜÖúïĒúąñúÖøąìïÿĉęÜĒüéúšĂö ēé÷öĊÖćøîĞćöĎúòĂ÷ĕðđì
òŦÜÖúïđðŨîÙøĆĚÜÙøćü àċęÜêćöĒñîÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúöĎúòĂ÷×ĂÜÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćì óČĚîìĊęéĆÜÖúŠćüđìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì
ÝąĔßšđðŨîÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷àċęÜðŦÝÝčïĆîĂ÷ĎŠĔî×ĆĚîêĂîßĊĚĒÝÜĒîüìćÜ üĆêëčðøąÿÜÙŤ ĒúąüĉíĊ
éĞćđîĉîÜćî×ĂÜēÙøÜÖćøÖŠĂÿøšćÜÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ đóČęĂøĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘîÝćÖñĎšïøĉĀćø đÝšćĀîšćìĊę ñĎšîĞć
ìšĂÜëĉęîßčößî ×ĂÜ Ăïê. đ×ćìŠćóøą ßŠüÜðúć÷ðŘ ģĦĦĥ đîČęĂÜÝćÖõćüąîĚĞćìŠüö ìĞćĔĀšđÿšîìćÜÖćø×îÿŠÜ×÷ą
öĎúòĂ÷ĕðÖĞćÝĆéëĎÖêĆé×ćé đìýïćúĄ ÝċÜĕéšÖúĆïöćĔßšóČĚîìĊęïøĉđüèđ×ćóúĂÜ ĔîÖćøÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ìĆĚÜĀöé
ðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęîĞćöćÖĞćÝĆé ĕéšĒÖŠ ×÷ąöĎúòĂ÷×ĂÜđìýïćúìĆĚÜĀöé (Ĥġ-Ĥģ êĆî) Ēúą×÷ąöĎúòĂ÷
ĂĊÖÝĞćîüîĀîċęÜ ÝćÖĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî/ĀîŠü÷ÜćîøćßÖćø/đĂÖßîĂČęîė ĕöŠÿćöćøëøąïčðøĉöćèĕéšÿŠÜđ×šć
öćøŠüöÖĞćÝĆé ēé÷đÿĊ÷ÙŠćïøĉÖćøĔĀšĒÖŠđìýïćúĄ ÿĞćĀøĆïĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî ÙĉéĔîĂĆêøćđĀöćÝŠć÷đéČĂîúą
Ħ,ġġġ ïćì êŠĂĒĀŠÜ ĀîŠü÷ÜćîøćßÖćø/đĂÖßîĂČęîė ÙĉéÙŠćïøĉÖćøêćöðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷
ÖŠĂîÖćøÖĞćÝĆé ÝąöĊðøąßćßîðøąöćè Ħ-Ģġ Ùî đ×šćöćÙĆéĒ÷Ö×÷ąöĎúòĂ÷đóČęĂîĞćĕð×ć÷ ĒúąĂĊÖÝĞćîüî
ĀîċęÜðøąöćè Ħġ êĆîêŠĂüĆîÿĆðéćĀŤúą Ĥ üĆî ïøĉþĆìđĂÖßîÝąöćđÖĘï×îĕðÖĞćÝĆéìĊęđêćđñć×÷ą×ĂÜïøĉþĆì ìĊ óĊ ĕĂ
ÝĞćÖĆé ĔîóČîĚ ìĊęÝĆÜĀüĆéÿøąïčøĊ ×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęđĀúČĂđìýïćúĄ ÝąÖĞćÝĆéēé÷ÖćøđìÖĂÜ ĔßšøëĕëđÖøéĒúšüĔßšøë
ĒìøÖđêĂøŤïéĂĆé ēé÷ĕöŠöĊÖćøÖúïìĆïéšü÷éĉî
ñúÖøąìïêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂö öĊÖćøøšĂÜđøĊ÷îÝćÖðøąßćßîđøČęĂÜ ÖúĉęîđĀöĘî îĚĞćđÿĊ÷ ìĆýîąĂčÝćé ĒöúÜ ÿĆêüŤ
óćĀîąîĞćēøÙ
ðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÜćîóïüŠć

Ģ) øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ (ĀîĂÜöąēöÜ) Ă÷ĎŠĀŠćÜÝćÖđ×êđìýïćúĄöćÖ ìĞćĔĀšêšĂÜĔßšđüúćĒúąđÿĊ÷
ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćø×îÿŠÜöćÖ ĕöŠĕéšĔßšÜćîöćîćîêĆĚÜĒêŠÖŠĂÿøšćÜĒúšüđÿøĘÝ ĂćÙćøêŠćÜė đÖŠćĒúąìøčéēìøö ĂćÙćøđÙøČęĂÜ
ßĆęÜßĞćøčéĒúąĔßšÖćøĕöŠĕéšĄúĄ ðŦÝÝčïĆîĕöŠĕéšĔßšÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷
ģ) ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęĔßšÜćîĂ÷ĎŠĔîðŦÝÝčïĆî (ïøĉđüèđ×ćóúĂÜ) ÖćøòŦÜÖúïĕöŠëÖĎ ĀúĆÖÿč×ćõĉïćúĒúą
öĊðŦâĀćÖćøòŦÜÖúï ĒúąñúÖøąìïÿĉęÜĒüéúšĂöđìýïćúĄ ÖĞćúĆÜéĞćđîĉîÖćø×ĂøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćèÖŠĂÿøšćÜ
õć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆé ÖŠĂÿøšćÜđðŨîÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ ×èąîĊĚ
Ă÷ĎŠĔî×ĆĚîêĂîßĊĚĒÝÜĒîüìćÜ üĆêëčðøąÿÜÙŤ ĒúąüĉíĊéĞćđîĉîÜćî×ĂÜēÙøÜÖćøÖŠĂÿøšćÜÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ đóČęĂøĆï
ôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘîÝćÖñĎšïøĉĀćø đÝšćĀîšćìĊę ñĎšîćĞ ìšĂÜëĉęîßčößî ×ĂÜ Ăïê. đ×ćìŠćóøą
ģ.ģ øąïïÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ßčößîđìýïćúêĞćïúĀĆîÙć
đìýïćúêĞćïúĀĆîÙć öĊ×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęđÖĉé×ċîĚ Ĕîđ×êđìýïćúĄ ðøąöćèüĆîúą ĥ êĆî ĒúąÿćöćøëđÖĘï
øüïøüöĕðÖĞćÝĆéĕéšìĆĚÜĀöé
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷×ĂÜđìýïćúêĞćïúĀĆîÙć êĆĚÜĂ÷ĎŠìĊęïšćîĀîĂÜĒÝÜ ĀöĎŠìĊę Ĥ êĞćïúđéŠîĔĀâŠ ĂĞćđõĂ
ĀĆîÙć ÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćì öĊđîČĚĂìĊęðøąöćè Ĩĥ ĕøŠ ĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćèÖŠĂÿøšćÜ õć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂ
ÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆéðŘ ģĦĦĢ øüöüÜđÜĉîìĆĚÜÿĉĚî ģħ.ĢĦĦ úšćîïćì đðŨîđÜĉîÜïðøąöćè
ģĤ.ġĤĪĨ úšćîïćì ĒúąđìýïćúĄ ÿöìïÝĞćîüî Ĥ.ĢĢĦĤ úšćîïćì
ðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęđÖĘï×îöćÖĞćÝĆéðøąöćè Ĥģ êĆîêŠĂüĆî đðŨî×÷ąöĎúòĂ÷×ĂÜđìýïćúĄ ðøąöćè ĥ
êĆîêŠĂüĆî ĒúąĂĊÖðøąöćè ģĩ êĆîêŠĂüĆî đðŨî×ĂÜĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî/ĀîŠü÷ÜćîøćßÖćø/đĂÖßîĂČęîė ēé÷
ÙĉéÙŠćïøĉÖćøÖĞćÝĆéĔîĂĆêøć Ĥġġ ïćìêŠĂêĆî
ÖŠĂîÖćøÖĞćÝĆé ÝąöĊðøąßćßîðøąöćè ģġ Ùî đ×šćöćÙĆéĒ÷Ö×÷ąöĎúòĂ÷đóČęĂîĞćĕð×ć÷ ÿŠüîìĊęđĀúČĂÝą
ÖĞćÝĆéēé÷ĔßšøëĕëđÖøé ĒúšüÖúïìĆïéšü÷éĉîđðŨîïćÜÙøĆĚÜ ĒúšüĔßšøëĒìøÖđêĂøŤïéĂĆé
ñúÖøąìïêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂö öĊÖćøøšĂÜđøĊ÷îÝćÖðøąßćßîđÖĊę÷üÖĆï
Ģ) Öúĉîę ÝćÖ×÷ąöĎúòĂ÷đìýïćú Ą ĕéšĒÖšĕ×ēé÷ÖćøĔßš EM ÞĊéóŠîđóČęĂúéÖúĉęî
ģ) òčśîÝćÖÖćøüĉęÜđ×šć–ĂĂÖ ×ĂÜøëïøøìčÖ×îÿŠÜ×÷ąöĎúòĂ÷ øïÖüîßčßîêúĂéđÿšîìćÜìĊęüĉęÜñŠćî đìýïćúĄ
ĕéšĒÖšĕ×đïČĚĂÜêšîēé÷ÖćøĔßšøëïøøìčÖîĚĞćÞĊéóŠîóČĚîëîîĒÖšðŦâĀćđøČęĂÜòčśî ĒúąĕéšđÿîĂēÙøÜÖćøĄ ×ĂøĆïÖćøÿîĆïÿîčî
Üïðøąöćèõć÷ĔêšĒñîðäĉïêĆ ĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆéðŘ ģĦĦħ đóČęĂðøĆïðøčÜëîîìćÜ
đ×šćđðŨîëîîúćé÷ćÜ àċęÜĕéšñŠćîÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖÙèąÖøøöÖćøÿĉęÜĒüéúšĂöĒĀŠÜßćêĉĒúšü
Ĥ) ×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęÖĂÜĂ÷ĎŠĔîÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ðúĉüđ×šćĕðĔîóČĚîìĊę×ćš ÜđÙĊ÷ÜĔîÿŠüîîĊĚ đìýïćúĄ ĕéšêĆĚÜ
ÜïðøąöćèđóČęĂÖŠĂÿøšćÜÖĞćĒóÜøĂïóČĚîìĊęòŦÜÖúïĒúšü
ðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÜćî óïüŠć
Ģ) ïŠĂòŦÜÖúïìĊęöĊĂ÷ĎŠ ģ ïŠĂ ĔßšòŦÜÖúïđêĘöóČĚîìĊęĒúšü đìýïćúĄ ĕéšîĞćéĉîïéĂĆéòŦÜÖúï×÷ąöĎúòĂ÷ìĆĚÜ ģ ïŠĂ
ĒúšüîĞćéĉîöćđìÖĂÜìĞćđðŨîÙĆî×ĂïïŠĂÿĎÜ Ģ-ģ đöêø ĔßšìĉĚÜ×÷ąöĎúòĂ÷ ĒúąđÿîĂ×ĂøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćè
ÖŠĂÿøšćÜøąïïÙĆéĒ÷Ö×÷ąöĎúòĂ÷îĞćÖúĆïöćĔßšðøąē÷ßîŤĔĀöŠ ÝćÖÜï÷čìíýćÿêøŤ×ĂÜÖúčŠöÝĆÜĀüĆé ĔîðŘÜïðøąöćè
ó.ý. ģĦĦħ(ðøąöćè Ħ úšćîïćì)àċęÜñŠćîÙüćöđĀĘîßĂïĒúšü
ģ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷õć÷ĔîÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷öĊ×÷ąöĎúòĂ÷ðúĉüđ×šćĕðúĂ÷Ă÷ĎŠĔîïŠĂ ĒúąĕöŠöĊÖćø
ðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĆéîĚĞćđÿĊ÷ÖŠĂîøąïć÷îĚĞćìĉĚÜĂĂÖÿĎŠĒĀúŠÜîĚĞćÿćíćøèą

ģ.Ĥ øąïïÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ßčößîđìýïćúêĞćïúēóíĉĝóĉìĆÖþŤ
đìýïćúêĞćïúēóíĉĝóĉìĆÖþŤöĊ×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîĔîđ×êđìýïćúĄ ðøąöćèüĆîúą Ħ êĆî ĒúąÿćöćøëđÖĘï
øüïøüöĕðÖĞćÝĆéĕéšìĆĚÜĀöé
ĔîðŘģĦĦĤđìýïćúêĞćïúēóíĉĝ ĕéšøĆïÜïðøąöćèéĞćđîĉîÖćøÖŠĂÿøšćÜĂćÙćøÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ Ēúą
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ïîóČĚîìĊęĢġĕøŠïøĉđüèĀöĎìŠ ĊęģêĞćïúēóîćÜéĞćêÖĂĞćđõĂÿøøó÷ćÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćìàċęÜđöČęĂđðŗé
éĞćđîĉîÖćøĒúšü ÝąöĊ×÷ąöĎúòĂ÷ÝćÖĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîĂČęî Ēúą×ĂÜđìýïćúĄ ÿŠÜđ×šćöćìĊęÿëćîĊ×îëŠć÷
ðøąöćè ĤĤ êĆîêŠĂüĆî đóČęĂ×îÿŠÜĕðÖĞćÝĆéìĊęøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷×ĂÜđìýïćúêĞćïúĀĆîÙć
ðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÜćî óïüŠć
Ģ) ÷ĆÜĕöŠÿćöćøëđðŗéĔßšÜćîĕéšđîČęĂÜÝćÖĕöŠöĊđÙøČęĂÜÝĆÖøĒúąĂčðÖøèŤÖćøéĞćđîĉîÜćîĒúąđìýïćú Ą ĕéšđÿîĂ
×ĂøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćèõć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆéðŘģĦĦħ
Üïðøąöćè ģĥ.Ĩ úšćîïćì đìýïćúÿöìï ģ.ĥĨ úšćîïćì đóČęĂàČĚĂđÙøČęĂÜÝĆÖøĒúąĂčðÖøèŤÖćøéĞćđîĉîÜćîàċęÜñŠćî
ÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖÙèąÖøøöÖćøÿĉęÜĒüéúšĂöĒĀŠÜßćêĉĒúšüĕéšĒÖŠ
(Ģ) đÙøČęĂÜĂĆéöĎúòĂ÷
ÝĞćîüî Ģ ßčé
(ģ) øëïøøìčÖ×îÿŠÜêĎšöĎúòĂ÷
ÝĞćîüî Ģ ÙĆî
(Ĥ) êĎšïøøìčÖöĎúòĂ÷
ÝĞćîüî ģ Ĕï
ģ)ĂćÙćøÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ ĒúąøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷àċęÜÖŠĂÿøšćÜđÿøĘÝĒúšüĒêŠĕöŠĕéšĔßšÜćî îćîđ×šćĂćÝ
ßĞćøčéĒúąĔßšÖćøĕöŠĕéš
Ĥ) ÖćøÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúĄ ĕéšîĞć×÷ąöĎúòĂ÷ìĆĚÜĀöé ðøąöćè Ħ êĆîêŠĂüĆî öćÖĞćÝĆéĔîóČĚîìĊęüŠćÜ
ĔîïøĉđüèÿëćîĊ×îëŠć÷éĆÜÖúŠćü ēé÷ÖćøđìÖĂÜĒúšüđñć àċÜę ĕöŠëĎÖĀúĆÖÿč×ćõĉïćú
ģ.ĥ øąïïÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ßčößîđìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ
đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ öĊ×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîĔîđ×êđìýïćúĄ ðøąöćèüĆîúą Ĥġ.ĥġ êĆî Ēúąÿćöćøë
đÖĘïøüïøüöĕðÖĞćÝĆéĕéšìĆĚÜĀöé
ÿëćîìĊęÖĞćÝĆéöĎúòĂ÷đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊêĆĚÜĂ÷ĎŠïîóČĚîìĊęĀöĎŠïšćîēóíĉĝêąüĆîĂĂÖ êĞćïúïšćîēóíĉĝ ĂĞćđõĂ
đöČĂÜÝĆÜĀüĆéÿčóøøèïčøĊđðŗééĞćđîĉîÖćøđöČęĂðŘ ģĦĤĪ ēé÷đìýïćúĄĕéšîĞć×÷ąöĎúòĂ÷öćÝĆéÖćøéšü÷üĉíĊÖćøòŦÜÖúï
ĒïïëĎÖĀúĆÖÿč×ćõĉïćúĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜÝîëċÜðŦÝÝčïĆîìĆĚÜîĊĚđìýïćúĄĕéšüćÜĒñîÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ĔîóČĚîìĊęéĆÜÖúŠćü
ēé÷ĒïŠÜĂĂÖđðŨîģøą÷ąÙČĂøą÷ąìĊęĢóČĚîìĊęĢġĕøŠ×èąîĊĚĕéšĔßšóČĚîìĊęđêĘöýĆÖ÷õćóĒúąðŗéÖćøĔßšÜćîĕðĒúšüĒúąÖĞćúĆÜđðŗé
ĔßšÜćîĔîÿŠüîøą÷ąìĊęģóČĚîìĊęĢĥĨĕøŠ
ðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęÿŠÜđ×šćöćÖĞćÝĆéðøąöćèüĆîúą ĥġ.ĦĤ êĆî đðŨî×ĂÜđìýïćúĄ üĆîúą Ĥġ.ĥġ êĆî
ĒúąĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîĂČęîĂĊÖ Ģġ ĒĀŠÜðøąöćèüĆîúą Ģġ.ĢĤ êĆî ēé÷ÙĉéÙŠćïøĉÖćøêĆîúą ĨĦġ ïćì
ÖćøÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúĄ ĔßšüĉíĊòŦÜÖúï öĊÖćøßĆęÜîĚĞćĀîĆÖ×ĂÜøëóøšĂö×÷ąöĎúòĂ÷ìĞćĔĀšìøćïîĚćĞ ĀîĆÖ
×÷ąöĎúòĂ÷ ÝćÖîĆĚîìĞćÖćøđìÖĂÜøüöúÜïîóČĚîìĊęĀúčö đóČęĂĔĀšóîĆÖÜćîéĞćđîĉîÖćøÙĆéĒ÷Ö×÷ąÖŠĂîìĞćÖćøòŦÜÖúï
ĒêŠ÷ĆÜĕöŠöĊÖćøđÖĘï×šĂöĎúðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęÙĆéĒ÷Öĕéš üĆÿéčìĊęÙĆéĒ÷ÖĕéšÖĘÝąîĞćöćÖĂÜøüöÖĆîĕüšĒúšüÝċÜîĞćĂĂÖÝćÖ
óČĚîìĊęõć÷ĔîüĆîđéĊ÷üÖĆîìĞćĔĀšĕöŠđðŨîĂčðÿøøÙĔîÖćøéĞćđîĉîÜćîòŦÜÖúï×÷ąöĎúòĂ÷ÝćÖîĆĚîÝċÜìĞćÖćøòŦÜÖúï×÷ąöĎú
õć÷ĔîüĆîéĆÜÖúŠćüìĆîìĊ
ñúÖøąìïêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂö
Ģ) ĕöŠöÙĊ üćöøčîĒøÜ×ĂÜÖúĉęî ðøĉöćèĒöúÜüĆîĕöŠöćÖ îĆÖìĆĚÜîĊĚĀćÖöĊðŦâĀćđøČęĂÜÖúĉęîđìýïćúĄ Ýą
éĞćđîĉîÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćēé÷Ĕßš EM ÞĊéóŠîàċęÜßŠü÷ïøøđìćðŦâĀćĕéšĕöŠóïðŦâĀć×÷ąöĎúòĂ÷êÖÙšćÜĒúąðŦâĀć×÷ą
ĕĀúúšîđîČęĂÜÝćÖÿćöćøëòŦÜÖúï×÷ąĕéšĀöé

ģ) ðŦâĀćđýþ×÷ąöĎúòĂ÷ðúĉüÖøąÝć÷đîČęĂÜÝćÖëĎÖúöóĆéĒêŠÖĘĕöŠđðŨîðŦâĀćöćÖîĆÖđîČĂę ÜÝćÖĕöŠĕéšðúĉüĂĂÖ
îĂÖÿëćîìĊęÖĞćÝĆéöĎúòĂ÷
ðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÜćî óïüŠć
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷õć÷ĔîÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ öĊ×÷ąöĎúòĂ÷ðúĉüđ×šćĕðúĂ÷Ă÷ĎŠĔîïŠĂ ĒñŠî÷ćÜ HDPE
ðĎøĂÜóČĚîïŠĂïĞćïĆéēðśÜóĂÜĒúąĕöŠöĊÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĆéîĚĞćđÿĊ÷ÖŠĂîøąïć÷îĚĞćìĉĚÜĂĂÖÿĎŠĒĀúŠÜîĚĞć
ÿćíćøèą
ģ.Ħ øąïïÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ßčößîđìýïćúđöČĂÜÿĂÜóĊęîšĂÜ
đìýïćúđöČĂÜÿĂÜóĊęîšĂÜ öĊ×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîĔîđ×êđìýïćúĄ ðøąöćèüĆîúą Ĥġ.ĥġ êĆî Ēúąÿćöćøë
đÖĘïøüïøüöĕðÖĞćÝĆéĕéš ðøąöćèüĆîúą ģġ êĆî ĀøČĂøšĂ÷úą Īġ ×ĂÜ×÷ąöĎúòĂ÷ìĆĚÜĀöé
ÿëćîìĊęòŦÜÖúïöĎúòĂ÷đìýïćúđöČĂÜÿĂÜóĊęîšĂÜêĆĚÜĂ÷ĎŠìĊęëîîýøĊÿĞćøćâ Ĥ ĀŠćÜÝćÖìĊęìĞćÖćøđìýïćúĄ
ðøąöćè Ħ Öĉēúđöêø öĊ×îćéóČĚîìĊę ĥĪ ĕøŠ đðŨîìĊęéĉîÖøøöÿĉìíĉĝ×ĂÜđìýïćúĄ đðŗééĞćđîĉîÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷
êĆĚÜĒêŠðŘ ģĦĦĢ
ðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęÿŠÜöćÖĞćÝĆéðøąöćèüĆîúąģģêĆîēé÷đðŨî×ĂÜđìýïćúĄ ģġ êĆî Ēúą×ĂÜđĂÖßî
ìĊęöć×ĂĔßšóČĚîìĊÖę ĞćÝĆé ģ êĆî
ÖćøÖĞćÝĆéîĞć×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúĄ ĕéšĔĀšđĂÖßîđßŠćĂćÙćøĒúąóČĚîìĊęïćÜìĊęïćÜÿŠüîéĞćđîĉîÖćøÙĆéĒ÷Ö×÷ą
öĎúòĂ÷ìĊęîĞćöćÖĞćÝĆéĕéšðøąöćèüĆîúą Ĩ êĆî đóČęĂÙĆéĒ÷Ö×÷ąöĎúòĂ÷ðøąđõìóúćÿêĉÖöćĒðøøĎðđðŨîîĚĞćöĆî
đßČĚĂđóúĉÜ (ĕöŠöĊ×šĂöĎúóúćÿêĉÖìĊęÙĆéĒ÷Öĕéš) ×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęđĀúČĂđìýïćúĄ ÝąÖĞćÝĆééšü÷üĉíĊÖćøĕë ĒúšüïéĂĆééšü÷øë
ĒìøÖđêĂøŤ
ñúÖøąìïêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂö ĕöŠöĊÖćøøšĂÜđøĊ÷îđøČęĂÜÖúĉęîđĀöĘî îĚĞćđÿĊ÷ ìĆýîąĂčÝćé ĒöúÜ ÿĆêüŤóćĀąîĞćēøÙ
ðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÜćîóïüŠć
Ģ) øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷êĆĚÜĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊęøćïúčŠöîĚĞćìŠüöëċÜ ĕéšøĆïñúÖøąìïÝćÖÿëćîÖćøèŤĂčìÖõĆ÷đðŨî
ðøąÝĞćìčÖðŘ ïŠĂòŦÜÖúï ĒúąøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĕéšøĆïÙüćöđÿĊ÷Āć÷ ĒöšüŠćÝąöĊÖćøÿøšćÜÙĆîéĉîðŜĂÜÖĆîĕüš
ģ) ðŦâĀćÖćøòŦÜÖúïÿõćóóČĚîìĊęòŦÜÖúïĕöŠđĀöćąÖĆïÖćøĔßšđðŨîïŠĂòŦÜÖúïđîČęĂÜÝćÖöĊîĚĞćĔêšéĉîĔîøąéĆïÿĎÜ
ÖćøĂĂÖĒïïïŠĂòŦÜÖúïēé÷ÖćøĀćàČĚĂéĉîÝćÖĒĀúŠÜĂČęîöćÖŠĂđðŨîÙĆîéĉîÿĎÜ×ċĚî îĞć×÷ąöĎúòĂ÷öćđìÖĂÜÖĆïóČĚîĒúšüĔßš
øëĒìøÖđêĂøŤêĊîêą×ćïïéĂĆé îćî ė ÙøĆÜĚ ÝċÜÝąĔßšéĉîÖúïìĆï
Ĥ) ðŦâĀćîĚĞćìŠüö×ĆÜÿŠÜñúĔĀš×÷ąìĊęøĂÖćøïéĂĆéßčŠöĕðéšü÷îĚĞćòîìĞćĔĀšîćĚĞ ßą×÷ąöĎúòĂ÷öĊðøĉöćèöćÖ×ċĚîÝċÜ
÷ćÖĔîÖćøïéĂĆéĒúąĂćÝĕĀúúšîĂĂÖîĂÖóČĚîìĊęéĞćđîĉîÜćîîĂÖÝćÖîĊĚÖćøòŦÜÖúï÷ĆÜđðŨîúĆÖþèąđìÖĂÜÖĆïóČĚîđóøćą
ĕöŠöĊéĉîĔîÖćøÖúïàċęÜêšĂÜÝĆéàČĚĂÝćÖĒĀúŠÜĂČîę
ĥ) ĕöŠöĊîĚĞćĔîïŠĂÿĆÜđÖêÖćøèŤ×ĂÜîĚĞćĔêšéĉîìĆĚÜìĊęÝćÖÖćøýċÖþćÿõćóóČĚîìĊęöĊîĚĞćĔêšéĉîĂ÷ĎŠĔîøąéĆïÿĎÜ
Ħ) ðŦâĀćđÙøČęĂÜÝĆÖøĕöŠđĀöćąÿöÖĆïðøĉöćèöĎúòĂ÷ìĊęêšĂÜÖĞćÝĆéÖúŠćüÙČĂĔßšøëĒìøÖđêĂøŤêĊîêą×ćïĔîÖćø
ïéĂĆéöĎúòĂ÷đóĊ÷ÜĂ÷ŠćÜđéĊ÷üìĞćĔĀšÖćøïéĂĆéöĊðøąÿĉìíĉõćóĕöŠéĊîĆÖ
ħ) øąïïïĆéîĚĞćđÿĊ÷õć÷ĔîÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ öĊ×÷ąöĎúòĂ÷ðúĉüđ×šćĕðĔîïŠĂïĞćïĆé ÿõćóìøčéēìøööĊ
üĆßóČß×ċĚîïøĉđüè×ĂïïŠĂ öĊ×÷ąöĎúòĂ÷ðúĉüđ×šćĕðĔîïŠĂïĞćïĆé ĒúąĕöŠöĊÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĆéîĚĞć
đÿĊ÷ÖŠĂîøąïć÷îĚĞćìĉĚÜĂĂÖÿĎŠĒĀúŠÜîĚĞćÿćíćøèą
ģ.ħ øąïïÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ßčößîđìýïćúêĞćïúýøĊðøąÝĆîêŤ
đìýïćúêĞćïúýøĊðøąÝĆîêŤöĊ×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîĔîđ×êđìýïćúĄ ðøąöćèüĆîúą Ħ-ħ êĆî Ēúąÿćöćøë
đÖĘïøüïøüöĕðÖĞćÝĆéĕéš ðøąöćèüĆîúą Ĥ-ĥ êĆî ĀøČĂøšĂ÷úą ĨĦ ×ĂÜ×÷ąöĎúòĂ÷ìĆĚÜĀöé

ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷×ĂÜđìýïćúêĞćïúýøĊðøąÝĆîêŤ êĆĚÜĂ÷ĎŠìĊęïšćîÿąóćîĀúüÜĀöĎŠ ĥ êĞćïúýøĊðøąÝĆîêŤ
ĂĞćđõĂýøĊðøąÝĆîêŤÝĆÜĀüĆéÿčóøøèïčøĊĀŠćÜÝćÖđ×êđìýïćú ĩ ÖĉēúđöêøĀŠćÜÝćÖëîîÿć÷ Ĥĥġ ðøąöćè ħ Öĉēúđöêø
öĊóČĚîìĊęøüö ĦĢ ĕøŠ Ĥ Üćî ĩ êćøćÜüć àċÜę đðŨîìĊęéĉî×ĂÜđìýïćúĄ đĂÜĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćèÝćÖÖøąìøüÜ
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö
õć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆé
ÝĞćîüî ĢĥĢ,ģġĩ,ġģĢ ïćì Ēúą ĔßšÜïðøąöćè×ĂÜđìýïćúĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĞćîüî ĢĦ,ħĩĪ,Ĩĩġ ïćì
øüöüÜđÜĉîìĆĚÜÿĉĚîÝĞćîüî ĢĦħ,ĩĪĨ,ĩġĢ úšćîïćì ïøĉđüèøĂïė öĊÖćøĔßšðøąē÷ßîŤìĊęéĉîđóČęĂÖćøđÖþêøÖøøö
ðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęÖĞćÝĆéĔîĒêŠúąüĆî ðøąÖĂïéšü÷ ×÷ą×ĂÜđìýïćú Ą üĆîúą Ĥ - ĥ êĆî Ēúą×÷ą
öĎúòĂ÷ÝćÖĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîĂČęîĂĊðøąöćèüĆîúą ģĩ êĆîêŠĂüĆî
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøđìýïćúĄ ĕéšĔĀšđĂÖßîđßŠćéĞćđîĉîÖćøêĆĚÜĒêŠ ðŘ ģĦĦĤ õć÷ĔîøąïïÖĞćÝĆéĄ öĊđìÙēîēú÷Ċ
ĒïïÙøïüÜÝøêĆĚÜĒêŠÖćøÙĆéĒ÷Ö×÷ąöĎúòĂ÷øĊĕàđÙĉúĕð×ć÷ÿŠüî×÷ąöĎúòĂ÷ĂĉîìøĊ÷ŤÝąĀöĆÖđðŨîðčŞ÷ìĊęđĀúČĂÝąëĎÖîĞćĕð
ÖĞćÝĆé
ñúÖøąìïêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂö ĕöŠöĊÖćøøšĂÜđøĊ÷îđøČęĂÜÖúĉęîđĀöĘî îĚĞćđÿĊ÷ ìĆýîąĂčÝćé ĒöúÜ ÿĆêüŤóćĀąîĞćēøÙ
ðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÜćî óïüŠć
Ģ) đĂÖßîñĎšđßŠćîĞć×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęđĀúČĂÝćÖÖćøÙĆéĒ÷Öĕð×ć÷ ĒúąìĞćðčŞ÷ĒúšüĕðđìÖĂÜĕüšĔîïŠĂÖĞćÝĆé ēé÷ĕöŠ
öĊÖćøòŦÜÖúïĔĀšëĎÖêšĂÜêćö×šĂÖĞćĀîé
ģ) øąïïïĆéîĚĞćđÿĊ÷õć÷ĔîÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ öĊ×÷ąöĎúòĂ÷ðúĉüđ×šćĕðĔîïŠĂïĞćïĆé ĒúąĕöŠöĊÖćø
ðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĆéîĚĞćđÿĊ÷ÖŠĂîøąïć÷îĚĞćìĉĚÜĂĂÖÿĎŠĒĀúŠÜîĚĞćÿćíćøèą
ģ.Ĩ øąïïÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ßčößîđìýïćúîÙøîÙøðåö
đìýïćúîÙøîÙøðåö ðøĉöćèöĎúòĂ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîĔîđ×êđìýïćúĄ ðøąöćèüĆîúą Ģĥġ-ĢĦġ êĆîÿćöćøë
đÖĘïøüïøüöĕðÖĞćÝĆéĕéšìĆĚÜĀöé
ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷đìýïćúîÙøîÙøðåö êĆĚÜĂ÷ĎŠìĊę êĞćïúêćÖšĂÜ ĂĞćđõĂđöČĂÜ ÝĆÜĀüĆéîÙøðåö
×îćéóČĚîìĊę ĢĨħ ĕøŠ Ă÷ĎŠĀćŠ ÜÝćÖßčößîðøąöćè Ģ Öĉēúđöêø ēé÷øĂïìĆĚÜ ĥ éšćî×ĂÜÿëćîìĊęÖĞćÝĆéĄ öĊÖćøĔßš
ðøąē÷ßîŤéšćîđÖþêøÖøøö
ÖćøÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ ĔßšÖćøòŦÜÖúïëĎÖĀúĆÖÿč×ćõĉïćú
ñúÖøąìïêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂö ĕöŠöĊÖćøøšĂÜđøĊ÷îđøČęĂÜÖúĉęîđĀöĘî îĚĞćđÿĊ÷ ìĆýîąĂčÝćé ĒöúÜ ÿĆêüŤóćĀąîĞćēøÙ
ðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÜćî ĕöŠöĊ×Ăš öĎúÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïïïĆéîĚĞćđÿĊ÷
ģ.ĩøąïïÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ßčößîđìýïćúîÙøĂšĂöîšĂ÷
đìýïćúđöČĂÜĂšĂöîšĂ÷ðøĉöćèöĎúòĂ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîĔîđ×êđìýïćúĄ ðøąöćèüĆîúą Ģġġ-Ģģġ êĆîÿćöćøë
đÖĘïøüïøüöĕðÖĞćÝĆéĕéšìĆĚÜĀöé ēé÷ÖćøÝšćÜđĂÖßîÖĞćÝĆé
đìýïćúĄ ĕéšÝĆéàČĚĂìĊęéĉîÝĞćîüî ĨĦ ĕøŠđóČęĂéĞćđîĉîÖćøÖŠĂÿøšćÜøąïïÖĞćÝĆé×÷ą ïøĉđüèĀöĎŠ Ĥ êĞćïúìŠćđÿć
ĂĞćđõĂÖøąìčŠöĒïî ÝĆÜĀüĆéÿöčìøÿćÙø ĕéšéĞćđîĉîÖćøÖŠĂÿøšćÜøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ ēé÷üĉíĊòŦÜÖúïĂ÷ŠćÜëĎÖĀúĆÖ
ÿč×ćõĉïćú àċęÜĕéšÖŠĂÿøšćÜøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷øą÷ąìĊę Ģ êĆĚÜĒêŠðŘ ģĦĥġ-ģĦĥģ Ēúąđìýïćúĕéš×ĂøĆï
ÜïðøąöćèÿîĆïÿîčîĔîÖćøÖŠĂÿøšćÜøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷øą÷ąìĊę ģ ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. ģĦĥĩ ÝćÖ
ÖøąìøüÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö õć÷ĔêšēÙøÜÖćøëŠć÷ēĂîÖćøÿîĆïÿîčîĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćø
ÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆé
đóČęĂéĞćđîĉîÖćøÖŠĂÿøšćÜøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ēé÷üĉíĊòŦÜÖúïĂ÷ŠćÜëĎÖĀúĆÖ
ÿč×ćõĉïćúĔĀšĒúšüđÿøĘÝøüöüÜđÜĉîìĊęĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîìĆĚÜÿĉîĚ ĢĤĦ.Ĥġ úšćîïćì

ðŦâĀćÖćøéĞćđîĉîÜćî óïüŠć
Ģ) ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷đìýïćúđöČĂÜĂšĂöîšĂ÷ĕéšéĞćđîĉîÖćøÖŠĂÿøšćÜĒúšüđÿøĘÝêĆĚÜĒêŠðŘ ģĦĥģ ĒêŠĕöŠ
ÿćöćøëđðŗééĞćđîĉîÖćøĕéšÝîëċÜðŦÝÝčïĆî ìĆĚÜîĊĚđîČęĂÜÝćÖöĊÖćøÙĆéÙšćîÝćÖßćüïšćîĔîóČĚîìĊęøĂïė ìĊęêÜĆĚ ÿëćîìĊęÖĞćÝĆéĄ
ĒúąðŦÝÝčïĆî ĕéšöĊÖćø×÷ć÷êĆü×ĂÜßčößîđóĉęööćÖ×ċĚîĔîïøĉđüèéĆÜÖúŠćü ĒúąßćüïšćîĔîßčößîđĀúŠćîĊĚđÖøÜüŠć ÖćøòŦÜ
Öúï×÷ąöĎúòĂ÷ ĔîóČĚîìĊęÝąđÖĉéñúÖøąìïéšćîÿĉęÜĒüéúšĂö ĕöŠ÷ĂöĔĀš×î×÷ąöĎúòĂ÷đ×šćĕðÖĞćÝĆé
ģ) đìýïćúđöČĂÜĂšĂöîšĂ÷êšĂÜđÿĊ÷ÙŠćĔßšÝŠć÷đóĉęö×ċĚîĔîÖćøÝšćÜđĂÖßîÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷

ïììĊę ģ
ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößî
ĔîóČĚîìĊęúčŠöîĚĞćìŠćÝĊî ĥ ÝĆÜĀüĆé ĕéšĒÖŠ ÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćì ÿčóøøèïčøĊ îÙøðåö ĒúąÿöčìøÿćÙø
öĊøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößî ÝĞćîüî Ī øąïï Ă÷ĎŠĔîÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜĂÜÙŤÖø
ðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî ÝĞćîüî Ĩ ĒĀŠÜ éĆÜîĊĚ

ģ.Ģ đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì
ģ.Ģ.Ģ ìĊęêĆĚÜ øąïïìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
ìĊęêĆĚÜ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷êĆĚÜĂ÷ĎŠĔîìĊęøćßóĆÿéčĀîĂÜöîêøĊ êĞćïúïšćîÖúšü÷ ĂĞćđõĂđöČĂÜßĆ÷îćì
ĀŠćÜÝćÖìćÜĀúüÜĀöć÷đú× Ĥġĥ ðøąöćè Ģ/ģ Öĉēúđöêø ×îćéóČĚîìĊę Ħġ ĕøŠ (êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆéõĎöĉýćÿêøŤ
X ġħģĤġģħ Y ĢħĨĩĤģġ)
øąïïìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷đðŨîĒïïìŠĂøüö (Combined System) øüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖìŠĂøąïć÷
îĚĞćĕðÿĎŠÿëćîĊÿïĎ îĚĞćđÿĊ÷ ÖćøĔĀšïøĉÖćøÙøĂïÙúčöóČĚîìĊęðøąöćè ĥ.Ģģ êø.Öö.(øšĂ÷úą ħĨ)
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ đðŨîøąïïïŠĂđêĉöĂćÖćý (Aerated Lagoon : AL) ĒúąøąïïïŠĂñċęÜ
(Stabilization Pond :SP) ÿćöćøëøĂÜøĆïîĚĞćđÿĊ÷ĕéš Ħ,ĩĨġ úï.ö./üĆî øüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ÿĎïđ×šćøąïï Ą üĆî
úą ģ ÙøĆĚÜ ðøąöćè Ĥ,ĥġġ - Ĥ,Īġġ úï.ö./üĆî îĚĞćìĊęñŠćîÖćøïĞćïĆéĒúšü Ýąøąïć÷úÜÿĎŠĒöŠîĚĞćđÝšćóøą÷ć
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø đìýïćú Ą øĆïñĉéßĂïĔîÖćøÖćøđéĉîøąïïĄ ĒúąÙŠćĔßšÝŠć÷ ðŦÝÝčïĆî ĕöŠöĊ
ÖćøÝĆéđÖĘïÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąĕöŠöĊÖćøđêøĊ÷öÖćøđøČęĂÜéĆÜÖúŠćü
ìŠĂøąïć÷îĚĞć

ĒöŠîĚĞćđÝšćóøą÷ć

CSO

ïŠĂÿĎï Ģ

ïŠĂÿĎï ģ

ïŠĂñċęÜ Ĥ

ïŠĂ Ģ đêĉöĂćÖćý

ïŠĂñċęÜ ĥ

ïŠĂñċęÜ ģ

øĎðìĊę ģ.Ģ-Ģ ĒñîñĆÜĒÿéÜđÿšîìćÜÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì

ģ.Ģ.ģ ÿëćîõćóÖćøĔßšÜćîøąïïøüïøüöĒúąïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
öĊÖćøđéĉîøąïïĄ êćöðÖêĉ
ģ.Ģ.Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
ðøąÿĉìíĉõćóÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ÿćöćøëúéðøĉöćèôŘÙĂúēÙúĉôĂøŤöĒïÙìĊđøĊ÷ ĕéšøšĂ÷úą ĪĪ
úéðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖĕéšøĆĂ÷úą Ħģ ĒúąúéĕîēêøđÝîĔîøĎðìĊđÙđĂĘî ĕéšøšĂ÷úą ĢĪ



ģ-Ģ

ÙčèõćóîĚĞćìĉĚÜ ðøĉöćèîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆî (Fat Oil and Grease) ĒúąðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖ
ĕöŠđðŨîĕðêćööćêøåćîÙüïÙčöÖćøøąïć÷îĚĞćìĉĚÜÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößî ÙŠćÙüćöÿÖðøÖĔîøĎð
ÿćøĂĉîìøĊ÷Ť (BOD) ÙŠćÙüćöđðŨîÖøé-éŠćÜ (pH) ĒúąîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆî (FatOil and Grease) ĔîîĚĞćìĉÜĚ ÿĎÜÖüŠć
ĔîîĚĞćđÿĊ÷ÖŠĂîđ×šćøąïïĄ
ģ.Ģ.ĥ ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
öĊ×÷ąöĎúòĂ÷ÝĞćîüîöćÖðąðîöćÖĆïîĞĚćđÿĊ÷ìĞćĔĀšìŠĂøąïć÷îĚĞćđÖĉéÖćøĂčéêĆî đÙøČęĂÜüĆéĂĆêøć
ÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷(flow meter) ßĞćøčéĔßšÜćîĕöŠĕéš ßćüïšćîøšĂÜđøĊ÷îđøČęĂÜđÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćìĊęÿëćîĊÿĎïîĚĞćöĊđÿĊ÷Ü
éĆÜøïÖüî

øĎðìĊę ģ.Ģ-ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì

ģ.Ģ.Ħ ×šĂđÿîĂĒîą
Ģ) đîČęĂÜÝćÖöĊðøĉöćèîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆî (FatOil and Grease) öĊÙŠćÿĎÜ ĒÿéÜüŠć ÖćÖêąÖĂîìĊę
ÖšîïŠĂĂćÝöĊðøĉöćèöćÖđÖĉî Ĥġ đàîêĉđöêø ÝċÜÙüøöĊÖćøÿĎïêąÖĂîÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ìĉĚÜ ĔîÖøèĊ
ðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖ ĒúąÙŠćÙüćöđðŨîÖøé-éŠćÜ (pH) ×ĂÜîĚĞćìĉĚÜÿĎÜÖüŠćîĚĞćđÿĊ÷ÖŠĂîđ×šćøąïïĄ ĂćÝđÖĉéÝćÖöĊ
ðøĉöćèÿćĀøŠć÷öćÖđÖĉîĕð àċÜę ĂćÝÝąêšĂÜĔßšëĆÜêÖêąÖĂîĔĀšÿćĀøŠć÷êÖÿĎÖŠ šîëĆÜ Ēúšüøąïć÷îĚĞćĔÿĂĂÖ
ģ) ÙüøðøĆïðøčÜĀøČĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ĔĀšÙøĂïÙúčöÿćöćøëøĂÜøĆï
ðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîĔîóČĚîìĊę ēé÷đÿîĂēÙøÜÖćøñŠćîĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂö
øąéĆïÝĆÜĀüĆéđóČęĂ×ĂøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćè ĀøČĂĒĀúŠÜÜïðøąöćèĂČęî



ģ-ģ

Ĥ) ÙüøÝĆéìĞćïĆâßĊøć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đóČęĂĔĀšìøćïëċÜêšîìčîìĊęĒìšÝøĉÜ đóČęĂĔßš
đðŨî×šĂöĎúĔîÖćøÖĞćĀîéĂĆêøćÙŠćïøĉÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖðøąßćßî ēé÷ĂĆêøćìĊęÖĞćĀîéÙüøóĉÝćøèćëċÜÙüćö
ÙčšöìčîĔîÖøèĊêŠćÜ ė ìčÖÖøèĊ øüöìĆĚÜÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜðøąßćßî
ĥ) ÙüøĂĂÖ×šĂïĆââĆêĉìšĂÜëĉîę đóČęĂÝĆéđÖĘïÙŠćïøĉÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ êćöĀúĆÖÖćøñĎšÖŠĂ öúóĉþđðŨî
ñĎšÝŠć÷ ĒúąđóČęĂĔĀšðøąßćßîĕéšöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đóČęĂĔĀšöĊøć÷ĕéšìĊęđóĊ÷ÜóĂĔîÖćøđéĉîĒúą
ïĞćøčÜøĆÖþćøąïïĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ üĉíĊÖćøĂćÝÝĆéđÖĘïēé÷ (Ģ) Ē÷Ö đÖĘïđðŨîÙŠćîĚĞćđÿĊ÷ĂĂÖöćĔĀšßĆéđÝî ĀøČĂ
(ģ) đÖĘïøüöÖĆïÙŠćîĚĞćðøąðć ĀøČĂ (Ĥ) đÖĘïøüöÖĆïÙŠćõćþĊēøÜđøČĂî ĒúąìĊęéĉî ĀøČĂĂČęîė êćöÙüćöđĀöćąÿö
Ħ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đðŨîĒĀúŠÜÖĞćđîĉîöúóĉþ ìĊęÝąêšĂÜÝĆéìĞćøć÷ÜćîêćöÖãÖøąìøüÜĂĂÖêćö
ÙüćöĔîöćêøć ĩġ ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉÿŠÜđÿøĉöĒúąøĆÖþćÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĒĀŠÜßćêĉ ó.ý. ģĦĤĦ
ÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąĒïïÖćøÝĆéđÖĘïÿëĉêĉ ×šĂöĎú ÖćøÝĆéìĞćïĆîìċÖøć÷úąđĂĊ÷éĒúąøć÷Üćîÿøčðñú
ÖćøìĞćÜćî×ĂÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ó.ý. ģĦĦĦ àċęÜöĊñúïĆÜÙĆïĔßšêĆĚÜĒêŠüĆîìĊę ģ ÿĉÜĀćÙö ģĦĦĦ éĆÜîĆĚî ÝċÜ
êšĂÜéĞćđîĉîÖćøêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîÖãÖøąìøüÜéšü÷đßŠîÖĆî

ģ.ģ đìýïćúêĞćïúĀĆîÙć
ģ.ģ.Ģ ìĊęêĆĚÜ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ øąïïìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
ìĊęêĆĚÜ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷Ă÷ĎŠìĊęøĉöĒöŠîĚĞćìŠćÝĊî ĔîßčößîÖùþèć ĀöĎŠ Ī êĞćïúĀĆîÙć ĂĞćđõĂĀĆîÙć
ÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćì ïøĉđüèðćÖÙúĂÜ÷ć÷ĀĂö öĊóČĚîìĊęðøąöćè Ģ ĕøŠ (êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆéõĎöĉýćÿêøŤ X ġħģģħĪĢ
Y ĢħĨĩħġġ)
øąïïìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ đðŨîøąïïìŠĂøüö (Combined System) øüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖßčößî
ÖùþèćĒúąßčößîêúćéóĆçîć ÙøĂïÙúčöóČĚîìĊę×ĂÜđìýïćú Ą øšĂ÷úą ģĢ
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ đðŨîĒïïïŠĂñċęÜ(Stabilization Pond :SP) ñÿöïċÜðøąéĉþåŤ (Constructed
Wetland : CW) ÿćöćøëøĂÜøĆïîĚĞćđÿĊ÷ĕéš Ħġ úï.ö./üĆî ēé÷îĚĞćđÿĊ÷ÝąëĎÖÿŠÜđ×šćïŠĂéĆÖîĚĞćđÿĊ÷ ñŠćîêąĒÖøÜ
đ×šćÿĎŠïŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷×îćéÙüćöÝč ģĩ.ĢĤ úï.ö. ÝćÖîĆĚîëĎÖÿŠÜñŠćîêąĒÖøÜïŠĂéĆÖìøć÷ đ×šćÿĎŠïŠĂđÖøĂą
đóČęĂéċÜÖćÖĂĂÖÿĎŠúćîêćÖêąÖĂî ĒúąîĚĞćÝąñŠćîĕð÷ĆÜïŠĂñċęÜ Ēúąđ×šćÿĎŠïċÜðøąéĉþåŤ ĒúąïŠĂðøĆïÿõćóÖŠĂî
ðúŠĂ÷úÜÿĎŠĒöŠîćĚĞ ìŠćÝĊî
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø đìýïćú Ą øĆïñĉéßĂïĔîÖćøÖćøđéĉîøąïïĄ ĒúąÙŠćĔßšÝŠć÷ ðŦÝÝčïĆî ĕöŠöĊ
ÖćøÝĆéđÖĘïÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąĕöŠöĊÖćøđêøĊ÷öÖćøđøČęĂÜéĆÜÖúŠćü

øĎðìĊę ģ.ģ-Ģ ĒñîñĆÜĒÿéÜđÿšîìćÜÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúêĞćïúĀĆîÙć


ģ-Ĥ

ģ.ģ.ģ ÿëćîõćóÖćøĔßšÜćîøąïïøüïøüöĒúąïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
ðŦÝÝčïĆîĕöŠÿćöćøëĕéšđéĉîøąïïĄ đîČęĂÜÝćÖĕéšøĆïÙüćöđÿĊ÷Āć÷ÝćÖĂčìÖõĆ÷ đöČęĂðŘ ó.ý.ģĦĦĥ
ģ.ģ.Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
ĕöŠÿćöćøëðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĕéš
ģ.ģ.ĥ ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
ðŦÝÝčïĆî Ā÷čéđéĉîøąïï Ą ßĆęüÙøćü đîČęĂÜÝćÖĕéšøĆïñúÖøąìïÝćÖõćüąîĚĞćìŠüö ìĞćĔĀšêąĒÖøÜ
ïŠĂéĆÖìøć÷ ïŠĂñċęÜïċÜðøąéĉþåŤ ĒúąïŠĂðøĆïÿõćóđÿĊ÷Āć÷/ßĞćøčé ÖćøàŠĂöĒàö÷ĆÜĕöŠĒúšüđÿøĘÝ
ðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîêŠĂüĆîìĊęøüïøüöĕéšöćÖÖüŠć Ħġ úï.ö./üĆî éĆÜîĆĚî ÝċÜêšĂÜöĊÖćøðúŠĂ÷ĔĀš
îĚĞćđÿĊ÷ÿŠüîìĊęđÖĉîÙüćöÿćöćøëøĂÜøĆï×ĂÜøąïïĄ ĕĀúúÜĒöŠîĚĞćìŠćÝĊîēé÷êøÜ

øĎðìĊę ģ.ģ-ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúêĞćïúĀĆîÙć


ģ-ĥ

ģ.ģ.Ħ ×šĂđÿîĂĒîą
Ģ) ÙüøìïìüîðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷ĔîóČĚîìĊę àċęÜĂćÝöĊÖćøðøĆïóČĚîìĊęđóČęĂĔĀšøĂÜøĆïðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷ĔĀšĕéš
đóĉęö×ċĚî
ģ) ÙüøðøĆïðøčÜĀøČĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ĔĀšÙøĂïÙúčöÿćöćøëøĂÜøĆï
ðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîĔîóČĚîìĊę ēé÷đÿîĂēÙøÜÖćøñŠćîĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂö
øąéĆïÝĆÜĀüĆéđóČęĂ×ĂøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćè ĀøČĂĒĀúŠÜÜïðøąöćèĂČęî
Ĥ) ÙüøÝĆéìĞćïĆâßĊøć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đóČęĂĔĀšìøćïëċÜêšîìčîìĊęĒìšÝøĉÜ đóČęĂĔßš
đðŨî×šĂöĎúĔîÖćøÖĞćĀîéĂĆêøćÙŠćïøĉÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖðøąßćßî ēé÷ĂĆêøćìĊęÖĞćĀîéÙüøóĉÝćøèćëċÜÙüćö
ÙčšöìčîĔîÖøèĊêŠćÜ ė ìčÖÖøèĊ øüöìĆĚÜÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜðøąßćßî
ĥ) ÙüøĂĂÖ×šĂïĆââĆêĉìšĂÜëĉîę đóČęĂÝĆéđÖĘïÙŠćïøĉÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ êćöĀúĆÖÖćøñĎšÖŠĂ öúóĉþđðŨî
ñĎšÝŠć÷ ĒúąđóČęĂĔĀšðøąßćßîĕéšöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đóČęĂĔĀšöĊøć÷ĕéšìĊęđóĊ÷ÜóĂĔîÖćøđéĉîĒúą
ïĞćøčÜøĆÖþćøąïïĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ
üĉíĊÖćøĂćÝÝĆéđÖĘïēé÷ (Ģ) Ē÷Ö đÖĘïđðŨîÙŠćîĚĞćđÿĊ÷ĂĂÖöćĔĀšßĆéđÝî ĀøČĂ
(ģ) đÖĘïøüöÖĆï
ÙŠćîĚĞćðøąðć ĀøČĂ (Ĥ) đÖĘïøüöÖĆïÙŠćõćþĊēøÜđøČĂî ĒúąìĊéę ĉî ĀøČĂĂČęîė êćöÙüćöđĀöćąÿö
Ħ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đðŨîĒĀúŠÜÖĞćđîĉîöúóĉþ ìĊęÝąêšĂÜÝĆéìĞćøć÷ÜćîêćöÖãÖøąìøüÜĂĂÖêćö
ÙüćöĔîöćêøć ĩġ ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉÿŠÜđÿøĉöĒúąøĆÖþćÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĒĀŠÜßćêĉ ó.ý. ģĦĤĦ
ÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąĒïïÖćøÝĆéđÖĘïÿëĉêĉ ×šĂöĎú ÖćøÝĆéìĞćïĆîìċÖøć÷úąđĂĊ÷éĒúąøć÷Üćîÿøčðñú
ÖćøìĞćÜćî×ĂÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ó.ý. ģĦĦĦ àċęÜöĊñúïĆÜÙĆïĔßšêĆĚÜĒêŠüĆîìĊę ģ ÿĉÜĀćÙö ģĦĦĦ éĆÜîĆĚî ÝċÜ
êšĂÜéĞćđîĉîÖćøêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîÖãÖøąìøüÜéšü÷đßŠîÖĆî

ģ.Ĥ đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ
ģ.Ĥ.Ģ ìĊęêĆĚÜ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ øąïïìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
ìĊęêĆĚÜ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷êĆĚÜĂ÷ĎŠĔîđ×êđìýïćú ìĊę ĩĩ/Ģ ëîîóĆîýøē÷íć êĞćïúøĆĚüĔĀâŠ ĂĞćđõĂ
đöČĂÜ ÝĆÜĀüĆéÿčóøøèïčøĊ ïîóČĚîìĊęðøąöćè Ĩġ ĕøŠ (êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆéõĎöĉýćÿêøŤ X ġħĢĩĨĤĢ Y ĢĦĪĩħħġ)
øąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ đðŨîøąïïìŠĂøüö (Combined System) ÙøĂïÙúčöðøąßćÖøøšĂ÷úą
ĩĤ ÙøĂïÙúčöóČĚîìĊę øšĂ÷úą ħĦ (Ħ.ĩħ êćøćÜÖĉēúđöêø) ĔîÿŠüîìĊę÷ĆÜĕöŠÙøĂïÙúčöÙČĂïøĉđüèßčößî
üĆéóøąýøĊøĆêîöĀćíćêč
ēé÷÷ĆÜĕöŠĕéšðøĆïøąéĆïÙüćöúćéđĂĊ÷ÜĒúąÖćøđßČęĂöêŠĂÖĆïøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö
ĔîÿŠüî×ĂÜēÙøÜÖćøðøąÖĂïéšü÷øąïïøąïć÷îĚĞćđÿĊ÷Ùüćö÷ćüøüö Ģĥ,ħĨĥ đöêø øąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷
Ùüćö÷ćüøüö Ģġ,ģĥĪ đöêø Ă÷ĎŠĔî×ĆîĚ êĂî×ĂĂîčâćêĔßšóČĚîìĊęÝćÖÖøöìćÜĀúüÜ ÿĎïîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïĄ
üĆîúą Ģĥ ßĆęüēöÜ (ġħ.ġġ î. – ģġ.ġġ î.)
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ đðŨîøąïïïŠĂñċęÜ (Stabilization Pond : SP) ÿćöćøëïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĕéšüĆîúą
ĢĢ,ĥġġ úï.ö./üĆî öĊîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïĄ (ÙĞćîüèÝćÖÖĞćúĆÜđÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćÙĎèéšü÷ÝĞćîüîßĆęüēöÜ) ðøąöćè
Ī,Ĥģĥ úï.ö./üĆî
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø đìýïćú Ą øĆïñĉéßĂïĔîÖćøÖćøđéĉîøąïïĄ ĒúąÙŠćĔßšÝŠć÷ ðŦÝÝčïĆî ĕöŠöĊ
ÖćøÝĆéđÖĘïÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąĕöŠöĊÖćøđêøĊ÷öÖćøđøČęĂÜéĆÜÖúŠćü



ģ-Ħ

îĚĞćđÿĊ÷ÝćÖ
øąïïøüïøüö

ÿëćîĊÿĎïîĚĞćđÿĊ÷
ĒúąêąĒÖøÜéĆÖ

ïŠĂñċęÜ Ģ

ïŠĂñċęÜ ģ

ïŠĂñċęÜ Ĥ

îĚĞćìĉĚÜÿĎŠÙúĂÜ
ýøĊïĆüïćî
øĎðìĊę ģ.Ĥ-Ģ ĒñîñĆÜĒÿéÜđÿšîìćÜÖćøĕĀúĒúąïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ

ģ.Ĥ.ģ ÿëćîõćóÖćøĔßšÜćîøąïïøüïøüöĒúąïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
đéĉîøąïïĄ êćöðÖêĉ
ģ.Ĥ.Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
ðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ÿćöćøëúéðøĉöćèôŘÙĂúēÙúĉôĂøŤöĕéšøšĂ÷úą Ģġġ úé
ðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖĕéšøšĂ÷úą ĪĦ úéîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆîĕéšøšĂ÷úą Ħĩ úé×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷ĕéšøšĂ÷úą Ħħ
úéĕîēêøđÝîĔîøĎðìĊđÙđĂĘîĕéšøšĂ÷úą ĦĦ ĒúąúéÙŠćÙüćöÿÖðøÖĔîøĎðÿćøĂĉîìøĊ÷ŤĕéšøšĂ÷úą ĥĨ
ÙčèõćóîĚĞćìĉĚÜ ðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖĕöŠđðŨîĕðêćööćêøåćîÙüïÙčöÖćøøąïć÷îĚĞćìĉĚÜÝćÖøąïï
ïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößî ĒêŠúéúÜĕðöćÖđöČęĂđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïîĚĞćđÿĊ÷ìĊęđ×šćøąïï ÙŠćÙüćöđðŨîÖøé-éŠćÜ(pH)
×ĂÜîĚĞćìĉĚÜÿĎÜÖüŠćîĚĞćđÿĊ÷ÖŠĂîđ×šćøąïïĄ đîČęĂÜÝćÖöĊÿćĀøŠć÷öćÖ
ģ.Ĥ.ĥ ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
ìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ßĞćøčéïøĉđüèìĊęêĆĚÜÿĞćîĆÖÜćîēÙøÜÖćøĄ đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïĄ ßĞćøčé
đÙøČęĂÜüĆéÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷ (flow meter) ĔßšÜćîĕöŠĕéš ×Ăï/ñîĆÜïŠĂßĞćøčé öĊìøć÷úąđĂĊ÷éĕĀúđ×šćĕðĔîïŠĂ
ÝĞćîüîöćÖ ĒúąđÙøČęĂÜêĆÖ×÷ąßĞćøčé



ģ-ħ

øĎðìĊę ģ.Ĥ-ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ

ģ.Ĥ.Ħ ×šĂđÿîĂĒîą
Ģ) ÙüøðøĆïðøčÜ ĀøČĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ĔĀšÙøĂïÙúčöÿćöćøëøĂÜøĆï
ðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîĔîóČĚîìĊę ēé÷đÿîĂēÙøÜÖćøñŠćîĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂö
øąéĆïÝĆÜĀüĆéđóČęĂ×ĂøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćè ĀøČĂĒĀúŠÜÜïðøąöćèĂČęî đîČęĂÜÝćÖđĀúČĂđóĊ÷Ü×ĆĚîêĂîÖćø
×ĂĂîčâćêĔßšóČĚîìĊęÝćÖÖøöìćÜĀúüÜđìŠćîĆĚî
ģ) ÙüøÝĆéìĞćïĆâßĊøć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đóČęĂĔĀšìøćïëċÜêšîìčîìĊęĒìšÝøĉÜ đóČęĂĔßš
đðŨî×šĂöĎúĔîÖćøÖĞćĀîéĂĆêøćÙŠćïøĉÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖðøąßćßî ēé÷ĂĆêøćìĊęÖĞćĀîéÙüøóĉÝćøèćëċÜÙüćö
ÙčšöìčîĔîÖøèĊêŠćÜ ė ìčÖÖøèĊ øüöìĆĚÜÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜðøąßćßî
Ĥ) ÙüøĂĂÖ×šĂïĆââĆêĉìšĂÜëĉîę đóČęĂÝĆéđÖĘïÙŠćïøĉÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ êćöĀúĆÖÖćøñĎšÖŠĂ öúóĉþđðŨî
ñĎšÝŠć÷ ĒúąđóČęĂĔĀšðøąßćßîĕéšöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đóČęĂĔĀšöĊøć÷ĕéšìĊęđóĊ÷ÜóĂĔîÖćøđéĉîĒúą
ïĞćøčÜøĆÖþćøąïïĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ
üĉíĊÖćøĂćÝÝĆéđÖĘïēé÷ (Ģ) Ē÷Ö đÖĘïđðŨîÙŠćîĚĞćđÿĊ÷ĂĂÖöćĔĀšßĆéđÝî ĀøČĂ
(ģ) đÖĘïøüöÖĆï
ÙŠćîĚĞćðøąðć ĀøČĂ (Ĥ) đÖĘïøüöÖĆïÙŠćõćþĊēøÜđøČĂî ĒúąìĊéę ĉî ĀøČĂĂČęîė êćöÙüćöđĀöćąÿö
Ħ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đðŨîĒĀúŠÜÖĞćđîĉîöúóĉþ ìĊęÝąêšĂÜÝĆéìĞćøć÷ÜćîêćöÖãÖøąìøüÜĂĂÖêćö
ÙüćöĔîöćêøć ĩġ ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉÿŠÜđÿøĉöĒúąøĆÖþćÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĒĀŠÜßćêĉ ó.ý. ģĦĤĦ
ÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąĒïïÖćøÝĆéđÖĘïÿëĉêĉ ×šĂöĎú ÖćøÝĆéìĞćïĆîìċÖøć÷úąđĂĊ÷éĒúąøć÷Üćîÿøčðñú
ÖćøìĞćÜćî×ĂÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ó.ý. ģĦĦĦ àċęÜöĊñúïĆÜÙĆïĔßšêĆĚÜĒêŠüĆîìĊę ģ ÿĉÜĀćÙö ģĦĦĦ éĆÜîĆĚî ÝċÜ
êšĂÜéĞćđîĉîÖćøêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîÖãÖøąìøüÜéšü÷đßŠîÖĆî


ģ-Ĩ

ģ.ĥ đìýïćúêĞćïúĂĎŠìĂÜ
ģ.ĥ.Ģ ìĊęêĆĚÜ øąïïìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
ìĊęêĆĚÜ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷êĆĚÜĂ÷ĎŠìĊęïšćî÷ćÜ÷ĊęĒÿ êĞćïúÖøąÝĆî ĂĞćđõĂĂĎŠìĂÜ ÝĆÜĀüĆéÿčóøøèïčøĊ
ĀŠćÜÝćÖìćÜĀúüÜĒñŠîéĉîĀöć÷đú× ĤģĢ ðøąöćè ĥ.Ħ Öĉēúđöêø ïîóČĚîìĊęðøąöćè ĥġ ĕøŠ (êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆé
õĎöĉýćÿêøŤ X ġĦĪĪĨģĪ Y ĢĦĩĪĨħĩ)
øąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ đðŨîøąïïìŠĂøüö (Combined System) ÙøĂïÙúčöóČĚîìĊęøšĂ÷úą Īġ
( Ģ.ĩ êćøćÜÖĉēúđöêø) ÿĎïîĚćĞ đÿĊ÷đ×šćøąïïĄ üĆîúą ħ ßĆęüēöÜ
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ đðŨîøąïïïŠĂñċęÜ (Stabilization Pond :SP) ÿćöćøëïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĕéšüĆîúą
Ħ,Ħġġ úï.ö./üĆî öĊîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïĄ ðøąöćè Ģ,Īġġ úï.ö./üĆî
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø đìýïćú Ą øĆïñĉéßĂïĔîÖćøÖćøđéĉîøąïïĄ ĒúąÙŠćĔßšÝŠć÷ ðŦÝÝčïĆî ĕöŠöĊ
ÖćøÝĆéđÖĘïÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąĕöŠöĊÖćøđêøĊ÷öÖćøđøČęĂÜéĆÜÖúŠćü
ÿëćîĊÿĎï

ïŠĂñċęÜ Ģ

ïŠĂïŠö ģ

îĚĞćìĉĚÜúÜÿĎŠÙúĂÜ

ïŠĂïŠö Ģ

÷ć÷ĒÖšü

øĎðìĊę ģ.ĥ-Ò ĒñîñĆÜĒÿéÜđÿšîìćÜÖćøĕĀúĒúąïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúêĞćïúĂĎŠìĂÜ

ģ.ĥ.ģ ÿëćîõćóÖćøĔßšÜćîøąïïøüïøüöĒúąïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
đéĉîøąïïĄ êćöðÖêĉ
ģ.ĥ.Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
ðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ÿćöćøëúéðøĉöćèôŘÙĂúēÙúĉôĂøŤöĕéšøšĂ÷úą ĪĢ úéÙŠć
ÙüćöÿÖðøÖĔîøĎðÿćøĂĉîìøĊ÷ŤĕéšøšĂ÷úą ĨĪ úéðøĉöćèîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆîĕéšøšĂ÷úą Ĥħ úéĕîēêøđÝîĔîøĎð
ìĊđÙđĂĘîĕéšøšĂ÷úą Ĥħ Ēúąúé×ĂÜĒ×ĘÜúąúć÷îĚĞćĕéšøšĂ÷úą Ģġ
ÙčèõćóîĚĞćìĉĚÜ ðøĉöćèîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆî êąÖĂîĀîĆÖ Ēúą×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷ĕöŠđðŨîĕðêćö
öćêøåćîÙüïÙčöÖćøøąïć÷îĚĞćìĉĚÜÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößî îĂÖÝćÖîĊĚ ðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖ
Ēúą×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷×ĂÜîĚĞćìĉĚÜ ÿĎÜÖüŠćîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïĄ
ģ.ĥ.ĥ ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
đÙøČęĂÜüĆéÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïĄ (flow meter) ßĞćøčéĔßšÜćîĕöŠĕéš đÙøČęĂÜÝĆÖøßĞćøčé ×÷ą
ĂčéêĆîđÙøČęĂÜÿĎï



ģ-ĩ

øĎðìĊę ģ.ĥ-ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúêĞćïúĂĎŠìĂÜ

ģ.ĥ.Ħ ×šĂđÿîĂĒîą
Ģ) ÙüøöĊÖćøÿĎïêąÖĂîÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ìĉĚÜ đîČęĂÜÝćÖöĊðøĉöćèîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆî (FatOil
and Grease) öĊÙŠćÿĎÜ ĒÿéÜüŠćÖćÖêąÖĂîìĊęÖšîïŠĂĂćÝöĊðøĉöćèöćÖđÖĉî Ĥġ đàîêĉđöêø ĒúąðøĉöćèêąÖĂî
ĀîĆÖ ÙŠćÙüćöđðŨîÖøé-éŠćÜ (pH) ×ĂÜîĚĞćìĉĚÜÿĎÜÖüŠć îĚĞćđÿĊ÷ÖŠĂîđ×šćøąïïĄ ĂćÝđÖĉéÝćÖöĊÿćĀøŠć÷öćÖ
àċęÜĂćÝÝąêšĂÜĔßšëĆÜêÖêąÖĂîĔĀšÿćĀøŠć÷ êÖÿĎŠÖšîëĆÜ Ēúšüøąïć÷îĚĞćĔÿĂĂÖ
ģ) ÙüøðøĆïðøčÜĀøČĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ĔĀšÙøĂïÙúčöÿćöćøëøĂÜøĆï
ðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîĔîóČĚîìĊę ēé÷đÿîĂēÙøÜÖćøñŠćîĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂö
øąéĆïÝĆÜĀüĆéđóČęĂ×ĂøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćè ĀøČĂĒĀúŠÜÜïðøąöćèĂČęî
Ĥ) ÙüøÝĆéìĞćïĆâßĊøć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đóČęĂĔĀšìøćïëċÜêšîìčîìĊęĒìšÝøĉÜ đóČęĂĔßš
đðŨî×šĂöĎúĔîÖćøÖĞćĀîéĂĆêøćÙŠćïøĉÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖðøąßćßî ēé÷ĂĆêøćìĊęÖĞćĀîéÙüøóĉÝćøèćëċÜÙüćö
ÙčšöìčîĔîÖøèĊêŠćÜ ė ìčÖÖøèĊ øüöìĆĚÜÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜðøąßćßî
ĥ) ÙüøĂĂÖ×šĂïĆââĆêĉìšĂÜëĉîę đóČęĂÝĆéđÖĘïÙŠćïøĉÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ êćöĀúĆÖÖćøñĎšÖŠĂ öúóĉþđðŨî
ñĎšÝŠć÷ ĒúąđóČęĂĔĀšðøąßćßîĕéšöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đóČęĂĔĀšöĊøć÷ĕéšìĊęđóĊ÷ÜóĂĔîÖćøđéĉîĒúą
ïĞćøčÜøĆÖþćøąïïĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ
üĉíĊÖćøĂćÝÝĆéđÖĘïēé÷ (Ģ) Ē÷Ö đÖĘïđðŨîÙŠćîĚĞćđÿĊ÷ĂĂÖöćĔĀšßĆéđÝî ĀøČĂ
(ģ) đÖĘïøüöÖĆï
ÙŠćîĚĞćðøąðć ĀøČĂ (Ĥ) đÖĘïøüöÖĆïÙŠćõćþĊēøÜđøČĂî ĒúąìĊéę ĉî ĀøČĂĂČęîė êćöÙüćöđĀöćąÿö
Ħ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đðŨîĒĀúŠÜÖĞćđîĉîöúóĉþ ìĊęÝąêšĂÜÝĆéìĞćøć÷ÜćîêćöÖãÖøąìøüÜĂĂÖêćö
ÙüćöĔîöćêøć ĩġ ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉÿŠÜđÿøĉöĒúąøĆÖþćÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĒĀŠÜßćêĉ ó.ý. ģĦĤĦ
ÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąĒïïÖćøÝĆéđÖĘïÿëĉêĉ ×šĂöĎú ÖćøÝĆéìĞćïĆîìċÖøć÷úąđĂĊ÷éĒúąøć÷Üćîÿøčðñú


ģ-Ī

ÖćøìĞćÜćî×ĂÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ó.ý. ģĦĦĦ àċęÜöĊñúïĆÜÙĆïĔßšêĆĚÜĒêŠüĆîìĊę ģ ÿĉÜĀćÙö ģĦĦĦ éĆÜîĆĚî
ÝċÜêšĂÜéĞćđîĉîÖćøêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîÖãÖøąìøüÜéšü÷đßŠîÖĆî

ģ.Ħ đìýïćúîÙøîÙøðåö
ģ.Ħ.Ģ ìĊęêĆĚÜ øąïïìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
ìĊęêĆĚÜ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷êĆĚÜĂ÷ĎŠ è ïšćîēÙÖÿüîĀúüÜ êĞćïúëîî×ćé ĂĞćđõĂđöČĂÜ Ą ïîóČĚîìĊę
ðøąöćè ģĩĦ ĕøŠ (êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆéõĎöĉýćÿêøŤ X ġħĢħĦĩĥ Y ĢĦģĤĥĥĥ)
øąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ đðŨîøąïïìŠĂøüö (Combined System) ÙøĂïÙúčöóČĚîìĊę Ħ.ģĩ êćøćÜ
Öĉēúđöêø (øšĂ÷úą ģħ.ħġ ×ĂÜóČĚîìĊę) öĊÿëćîĊÿĎïîĚĞć (pump station) ÝĞćîüî Ĥ ĒĀŠÜ ĕéšĒÖŠ
Ģ) ÿëćîĊÿĎïîĚćĞ ìĊę Ģ êĆĚÜĂ÷ĎŠìĊęàĂ÷ Ĩ ×îćéïŠĂÿĎï (Öx÷xÿ) ħ.ĦġxĪ.ġġxĩ.ġġ đöêø ÝĞćîüî
đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞć Ĥ đÙøČęĂÜ×îćé×ĂÜđÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćĦġ/ĤĨĒøÜöšć/ÖĉēúüĆêêŤ ĂĆêøćÖćøÿĎïîĚĞćģħĦúĉêø/üĉîćìĊđüúć
ìĞćÜćî ĩ ßĆęüēöÜ/üĆî
ģ) ÿëćîĊÿĎïîĚĞćìĊę ģ êĆĚÜĂ÷ĎŠìĊęÿąóćîïŠĂêąēĀîé ×îćéïŠĂÿĎï (Öx÷xÿ)ĥ.ģĦxĩ.ġġxĪ.ġġ
đöêøÝĞćîüîđÙøČęĂÜÿĎïîĚĞć ĤđÙøČęĂÜ ×îćé×ĂÜđÙøČęĂÜÿĎïîĚĞć ģĢĦ/Ģħġ ĒøÜöšć/ÖĉēúüĆêêŤ ĂĆêøćÖćøÿĎïîĚĞć ģħĦ
úĉêø/üĉîćìĊ đüúćìĞćÜćî ĩ ßĆęüēöÜ/üĆî
Ĥ) ÿëćîĊÿĎïîĚćĞ ìĊę Ĥ ĕéšìĞćÖćøÖŠĂÿøšćÜóøšĂöÖĆïÖćøÖŠĂÿøšćÜøąïïìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ÿŠüî×÷ć÷
øą÷ąìĊę Ģ ēé÷ðøąÖĂïéšü÷ìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ïîëîî ĥ ÿć÷ ĂćÙćøßúýćÿêøŤ ìĞćĔĀšöĊøąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷
ÙøĂïÙúčöđóĉęö×ċĚîĂĊÖĒêŠ÷ĆÜĕöŠÙøĂïÙúčöìĆĚÜđ×êđìýïćú
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ đðŨîøąïïïŠĂñċęÜ (Stabilization Pond : SP) ÿćöćøëïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĕéšüĆîúą
ħġ,ġġġ úï.ö./üĆî îĚĞćđÿĊ÷đ×šćÿĎŠøąïïĄ ðøąöćè ĢĨ,Ħġġ úï.ö./üĆî (ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą ĤĤ ×ĂÜøąïï
ïĞćïĆé)
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø đìýïćú Ą øĆïñĉéßĂïĔîÖćøÖćøđéĉîøąïïĄ ĒúąÙŠćĔßšÝŠć÷ ðŦÝÝčïĆî ĕöŠöĊ
ÖćøÝĆéđÖĘïÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąĕöŠöĊÖćøđêøĊ÷öÖćøđøČęĂÜéĆÜÖúŠćü

îĚĞćđÿĊ÷ÝćÖßčößî

ïŠĂÿĎïîĚĞćìĊę
Ģ

ïŠĂÿĎïîĚĞćìĊę
ģ

ÿëćîĊðøĆïðøčÜ
ÙčèõćóîĚĞć

ÙúĂÜøąïć÷îĚĞćßČĂę
ÙúĂÜìŠćñć-ïćÜĒÖšü
øĎðìĊę ģ.Ħ-Ģ ĒñîñĆÜĒÿéÜđÿšîìćÜÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúîÙøîÙøðåö

ģ.Ħ.ģ ÿëćîõćóÖćøĔßšÜćîøąïïøüïøüöĒúąïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
đéĉîøąïïĄ êćöðÖêĉ
ģ.Ħ.Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
ĕöŠÿćöćøëðøąđöĉîĕéš đîČęĂÜÝćÖĕöŠöĊîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïï Ą ĒêŠĀúĆÜÝćÖĕéšđéĉîøąïïĒúšü ÝċÜĕéšđ×šć
ĕððøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆé óïüŠćÿćöćøëúéÙŠćÙüćöÿÖðøÖĔîøĎðÿćøĂĉîìøĊ÷ŤĕéšøšĂ÷úą Ĩĥ


ģ-Ģġ

ÙčèõćóîĚĞćìĉĚÜ ÙŠćÙüćöđðŨîÖøé-éŠćÜ ĕöŠđðŨîĕðêćööćêøåćîÙüïÙčöÖćøøąïć÷îĚĞćìĉĚÜÝćÖøąïï
ïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößî îĂÖÝćÖîĊĚ ðøĉöćè×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷×ĂÜîĚĞćìĉĚÜ ÿĎÜÖüŠćîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïĄ
ģ.Ħ.ĥ ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
đÙøČęĂÜÝĆÖøöĊÿõćóđÖŠć ßĞćøčé ìøčéēìøö đßŠî đÙøČĂę ÜÿĎïîĚĞć øąïïÙüïÙčöìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷
ïćÜÿŠüîìŠĂÿŠÜîĚĞćđÿĊ÷ ðŦÝÝčïĆîÝŠć÷ÙŠćĕôđéČĂîúą Ģġġ,ġġġïćì ĒúąÙŠćïĞćøčÜøĆÖþćøąïï/ĂčðÖøèŤöćÖÖüŠć
Ģ úšćîïćì/ðŘ đÖøÜüŠćÖćøéĞćđîĉîÖćøĔîøą÷ą÷ćüĂćÝöĊðŦâĀćđøČęĂÜÙŠćĔßšÝŠć÷

øĎðìĊę ģ.Ħ-ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúîÙøîÙøðåö

ģ.Ħ.Ħ ×šĂđÿîĂĒîą
Ģ) ÙŠćÙüćöđðŨîÖøé-éŠćÜ (pH) ×ĂÜîĚĞćìĉĚÜÿĎÜÖüŠć îĚĞćđÿĊ÷ÖŠĂîđ×šćøąïïĄ ĂćÝđÖĉéÝćÖöĊÿćĀøŠć÷
öćÖ àċęÜĂćÝÝąêšĂÜĔßšëĆÜêÖêąÖĂîĔĀšÿćĀøŠć÷ êÖÿĎŠÖšîëĆÜ Ēúšüøąïć÷îĚĞćĔÿĂĂÖ
ģ) ÙüøðøĆïðøčÜĀøČĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ĔĀšÙøĂïÙúčöÿćöćøëøĂÜøĆï
ðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîĔîóČĚîìĊę ēé÷đÿîĂēÙøÜÖćøñŠćîĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂö
øąéĆïÝĆÜĀüĆéđóČęĂ×ĂøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćè ĀøČĂĒĀúŠÜÜïðøąöćèĂČęî
Ĥ) ÙüøÝĆéìĞćïĆâßĊøć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đóČęĂĔĀšìøćïëċÜêšîìčîìĊęĒìšÝøĉÜ đóČęĂĔßš
đðŨî×šĂöĎúĔîÖćøÖĞćĀîéĂĆêøćÙŠćïøĉÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖðøąßćßî ēé÷ĂĆêøćìĊęÖĞćĀîéÙüøóĉÝćøèćëċÜÙüćö
ÙčšöìčîĔîÖøèĊêŠćÜ ė ìčÖÖøèĊ øüöìĆĚÜÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜðøąßćßî
ĥ) ÙüøĂĂÖ×šĂïĆââĆêĉìšĂÜëĉîę đóČęĂÝĆéđÖĘïÙŠćïøĉÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ êćöĀúĆÖÖćøñĎšÖŠĂ öúóĉþđðŨî
ñĎšÝŠć÷ ĒúąđóČęĂĔĀšðøąßćßîĕéšöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đóČęĂĔĀšöĊøć÷ĕéšìĊęđóĊ÷ÜóĂĔîÖćøđéĉîĒúą
ïĞćøčÜøĆÖþćøąïïĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ


ģ-ĢĢ

üĉíĊÖćøĂćÝÝĆéđÖĘïēé÷ (Ģ) Ē÷Ö đÖĘïđðŨîÙŠćîĚĞćđÿĊ÷ĂĂÖöćĔĀšßĆéđÝî ĀøČĂ
(ģ) đÖĘïøüöÖĆï
ÙŠćîĚĞćðøąðć ĀøČĂ (Ĥ) đÖĘïøüöÖĆïÙŠćõćþĊēøÜđøČĂî ĒúąìĊéę ĉî ĀøČĂĂČęîė êćöÙüćöđĀöćąÿö
Ħ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đðŨîĒĀúŠÜÖĞćđîĉîöúóĉþ ìĊęÝąêšĂÜÝĆéìĞćøć÷ÜćîêćöÖãÖøąìøüÜĂĂÖêćö
ÙüćöĔîöćêøć ĩġ ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉÿŠÜđÿøĉöĒúąøĆÖþćÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĒĀŠÜßćêĉ ó.ý. ģĦĤĦ
ÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąĒïïÖćøÝĆéđÖĘïÿëĉêĉ ×šĂöĎú ÖćøÝĆéìĞćïĆîìċÖøć÷úąđĂĊ÷éĒúąøć÷Üćîÿøčðñú
ÖćøìĞćÜćî×ĂÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ó.ý. ģĦĦĦ àċęÜöĊñúïĆÜÙĆïĔßšêĆĚÜĒêŠüĆîìĊę ģ ÿĉÜĀćÙö ģĦĦĦ éĆÜîĆĚî ÝċÜ
êšĂÜéĞćđîĉîÖćøêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîÖãÖøąìøüÜéšü÷đßŠîÖĆî

ģ.ħ đìýïćúêĞćïúïćÜðúć
ģ.ħ.Ģ øąïïìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
ìĊęêĆĚÜ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ êĆĚÜĂ÷ĎŠìĊęÿüîÿćíćøèąéšćîĀîšć×ĂÜßčößîïšćîÿüîøĆÜÿĊ đðŨîóČĚîìĊęïšćî
ÝĆéÿøø êĞćïúïšćîđÖćą ĂĞćđõĂđöČĂÜĄïîóČĚîìĊęðøąöćè ģ Üćî ħģ êćøćÜüć (êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆéõĎöĉýćÿêøŤ
X ġħĤħĨħĤ Y ĢĦġģĪĥĦ)
øąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ đðŨîøąïïìŠĂøüö (Combined System) øüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖìŠĂøąïć÷
îĚĞć ÝćÖßčößîïšćîÿüîøĆÜÿĊ đðŨîóČĚîìĊęïšćîÝĆéÿøø ÙøĂïÙúčöóČĚîìĊę øšĂ÷úą ġ.ġģ
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ đðŨîëĆÜïĞćïĆéÿĞćđøĘÝøĎðĒïïêąÖĂîđøŠÜ (Activated Sludge : AS) ×îćé
ĩġ úï.ö./üĆî øüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ĔîïŠĂóĆÖÿĎï×ċĚîëĆÜÝčúĉîìøĊ÷ŤđêĉöĂćÖćý ñŠćîĕð÷ĆÜëĆÜêÖêąÖĂî îĚĞćìĊęñŠćîÖćø
ïĞćïĆéúšîĂĂÖÿĎŠĒĀúŠÜîĚĞćÿćíćøèą ÙČĂ ÙúĂÜÿĊęüćóćÿüĆÿéĉĝ
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø đìýïćú Ą øĆïñĉéßĂïĔîÖćøÖćøđéĉîøąïïĄ ĒúąÙŠćĔßšÝŠć÷ ðŦÝÝčïĆî ĕöŠöĊ
ÖćøÝĆéđÖĘïÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąĕöŠöĊÖćøđêøĊ÷öÖćøđøČęĂÜéĆÜÖúŠćü ×èąîĊĚ đìýïćúĄ ĕéšĂîčâćê
ĔĀšĂÜÙŤÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đ×šćöćéĞćđîĉîÖćøÖŠĂÿøšćÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷Ēïï Activated Sludge (AS) ĀøČĂ
øąïïêąÖĂîđøŠÜ×îćé ĥġġ úï.ö./üĆî øą÷ąđüúć ÖćøïøĉĀćøÜćî ĢĦ ðŘ

îĚĞćđÿĊ÷ÝćÖßčößî

øąïïïĞćïĆé

ÙúĂÜøąïć÷îĚĞć

îĚĞćđÿĊ÷

øĎðìĊę ģ.ħ-Ģ ĒñîñĆÜĒÿéÜđÿšîìćÜÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúêĞćïúïćÜðúć

ģ.ħ.ģ ÿëćîõćóÖćøĔßšÜćîøąïïøüïøüöĒúąïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
ðŦÝÝčïĆîĕöŠĕéšđéĉîøąïïĄ đîČęĂÜÝćÖĂčðÖøèŤĔîøąïïĄ (đÙøČęĂÜÿĎï) ëĎÖöĉÝÞćßĊó×ēö÷Āúć÷ÙøĆĚÜ
ÝċÜêšĂÜóĉÝćøèćÜïðøąöćè×ĂÜđìýïćúĄ ßŠüÜðúć÷ðŘÜïðøąöćè ģĦĦĦ đóČęĂðŜĂÜÖĆîĂčðÖøèŤ ÖŠĂîàČĚĂ
ĂčðÖøèŤĔĀöŠđóČĂę đéĉîøąïïĄ
ģ.ħ.Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷


ģ-Ģģ

ĕöŠÿćöćøëðøąđöĉîĕéš
ģ.ħ.ĥ ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
ðŦÝÝčïĆîĕöŠĕéšđéĉîøąïïĄ

øĎðìĊę ģ.ħ-ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đìýïćúêĞćïúïćÜðúć

ģ.ħ.Ħ ×šĂđÿîĂĒîą
Ģ) ÙüøìĞćÖĞćĒóÜðŜĂÜÖĆîÖćøúĆÖ×ēö÷ĂčðÖøèŤ ĔîêĆüøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ đóČęĂĔĀšøąïïïĞćïĆéĄ
ÿćöćøëìĞćÜćîĕéš
ģ) ÙüøÝĆéìĞćïĆâßĊøć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đóČęĂĔĀšìøćïëċÜêšîìčîìĊęĒìšÝøĉÜ đóČęĂĔßš
đðŨî×šĂöĎúĔîÖćøÖĞćĀîéĂĆêøćÙŠćïøĉÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖðøąßćßî ēé÷ĂĆêøćìĊęÖĞćĀîéÙüøóĉÝćøèćëċÜÙüćö
ÙčšöìčîĔîÖøèĊêŠćÜ ė ìčÖÖøèĊ øüöìĆĚÜÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜðøąßćßî
Ĥ) ÙüøĂĂÖ×šĂïĆââĆêĉìšĂÜëĉîę đóČęĂÝĆéđÖĘïÙŠćïøĉÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ êćöĀúĆÖÖćøñĎšÖŠĂ öúóĉþđðŨî
ñĎšÝŠć÷ ĒúąđóČęĂĔĀšðøąßćßîĕéšöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đóČęĂĔĀšöĊøć÷ĕéšìĊęđóĊ÷ÜóĂĔîÖćøđéĉîĒúą
ïĞćøčÜøĆÖþćøąïïĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ
üĉíĊÖćøĂćÝÝĆéđÖĘïēé÷ (Ģ) Ē÷Ö đÖĘïđðŨîÙŠćîĚĞćđÿĊ÷ĂĂÖöćĔĀšßĆéđÝî ĀøČĂ
(ģ) đÖĘïøüöÖĆï
ÙŠćîĚĞćðøąðć ĀøČĂ (Ĥ) đÖĘïøüöÖĆïÙŠćõćþĊēøÜđøČĂî ĒúąìĊéę ĉî ĀøČĂĂČęîė êćöÙüćöđĀöćąÿö
ĥ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đðŨîĒĀúŠÜÖĞćđîĉîöúóĉþ ìĊęÝąêšĂÜÝĆéìĞćøć÷ÜćîêćöÖãÖøąìøüÜĂĂÖêćö
ÙüćöĔîöćêøć ĩġ ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉÿŠÜđÿøĉöĒúąøĆÖþćÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĒĀŠÜßćêĉ ó.ý. ģĦĤĦ
ÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąĒïïÖćøÝĆéđÖĘïÿëĉêĉ ×šĂöĎú ÖćøÝĆéìĞćïĆîìċÖøć÷úąđĂĊ÷éĒúąøć÷Üćîÿøčðñú


ģ-ĢĤ

ÖćøìĞćÜćî×ĂÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ó.ý. ģĦĦĦ àċęÜöĊñúïĆÜÙĆïĔßšêĆĚÜĒêŠüĆîìĊę ģ ÿĉÜĀćÙö ģĦĦĦ éĆÜîĆĚî ÝċÜ
êšĂÜéĞćđîĉîÖćøêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîÖãÖøąìøüÜéšü÷đßŠîÖĆî

ģ.Ĩ ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂ
ģ.Ĩ.Ģ ìĊęêĆĚÜ øąïïìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
ìĊęêĆĚÜ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ öĊìêĊę ĆĚÜĂ÷ĎŠ Ĥ ĒĀŠÜ ĕéšĒÖŠ
Ģ) ÿĞćîĆÖÜćîĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂ (êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆéõĎöĉýćÿêøŤ X ġħĥĥĥħġ
Y ĢĦġĤĪĦĥ)
ģ) ēøÜó÷ćïćúÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóêĞćïú (êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆéõĎöĉýćÿêøŤ X ġħĥĤĪĦĩ Y ĢĦġĤĤĥġ)
Ĥ) ÙúĂÜđìóÖćâÝîć (êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆéõĎöĉýćÿêøŤ X ġħĥĤĥĤĤ Y ĢĦġĤĨĩĨ)
øąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ đðŨîøąïïìŠĂøüö (Combined System) ÙøĂïÙúčöóČĚîìĊę øšĂ÷úą ĥĪ
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ đðŨîëĆÜïĞćïĆéÿĞćđøĘÝøĎðĒïïêąÖĂîđøŠÜ (Activated Sludge : AS) ×îćé
ĩġ úï.ö./üĆî ēé÷øüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ĔîïŠĂóĆÖÿĎï×ċĚîëĆÜÝčúĉîìøĊ÷ŤđêĉöĂćÖćý ñŠćîĕð÷ĆÜëĆÜêÖêąÖĂî îĚĞćìĉĚÜìĊę
ñŠćîÖćøïĞćïĆéúšîĂĂÖÿĎŠĒĀúŠÜîĚĞćÿćíćøèą
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø Ăïê. ÙĂÖÖøąïČĂ øĆïñĉéßĂïĔîÖćøÖćøđéĉîøąïïĄ ĒúąÙŠćĔßšÝŠć÷ ðŦÝÝčïĆî
ĕöŠöĊÖćøÝĆéđÖĘïÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąĕöŠöĊÖćøđêøĊ÷öÖćøđøČęĂÜéĆÜÖúŠćü

îĚĞćđÿĊ÷ÝćÖßčößî

øąïïïĞćïĆé

ÙúĂÜøąïć÷îĚĞć

îĚĞćđÿĊ÷

øĎðìĊę ģ.Ĩ-Ģ ĒñîñĆÜĒÿéÜđÿšîìćÜÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂ

ģ.Ĩ.ģ ÿëćîõćóÖćøĔßšÜćîøąïïøüïøüöĒúąïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
Ģ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (ÿĞćîĆÖÜćî Ăïê.Ą) đéĉîøąïïĄ êćöðÖêĉ ÿĎïîĚĞćüĆîúą ģĥ ßĆęüēöÜ
ÿúĆïÖĆîêĆüúą ĩ ßĆęüēöÜ îĚĞćìĉĚÜìĊęñŠćîÖćøïĞćïĆéĒúšüĕĀúúÜÿĎŠÙúĂÜĀúüÜđéĉöïćÜ
ģ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (ēøÜó÷ćïćúÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóêĞćïú) ĕöŠöĊîĚĞćđ×šćøąïïĄ ÖĂÜßŠćÜÖĞćúĆÜêŠĂ
ìŠĂđóČęĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïĄ ðŦÝÝčïĆîĔßšîĚĞćÝćÖÙúĂÜÿĊęüćóćÿüĆÿéĉĝĀúŠĂđúĊĚ÷ÜĔîøąïïĄ
Ĥ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (ÙúĂÜđìóÖćâÝîć) îĚĞćìĉĚÜìĊęñŠćîÖćøïĞćïĆéĒúšüĕĀúúÜÿĎÙŠ úĂÜđìó
ÖćâÝîć ðøąöćè ģ üĆî ÖŠĂîđ×šćĕðêøüÝÿĂïÙčèõćóîĚĞćðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷öĊîĚĞćîšĂ÷ ĕöŠöĊîĚĞćđÿĊ÷đ×šćøąïïĄ
ģ.Ĩ.Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
Ģ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (ÿĞćîĆÖÜćî Ăïê.Ą)
ðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ÿćöćøëúéðøĉöćè×ĂÜĒ×ĘÜúąúć÷îĚĞćĕéšøšĂ÷úą ĪĪ úé
ðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖĕéšøšĂ÷úą ĪĦ úé×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷ĕéšøšĂ÷úą ĩġ úéĕîēêøđÝîĔîøĎðìĊđÙđĂĘîĕéš


ģ-Ģĥ

øšĂ÷úą ĨĪ úéÙŠćÙüćöÿÖðøÖĔîøĎðÿćøĂĉîìøĊ÷ŤĕéšøšĂ÷úą ĥĩ úéîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆîĕéšøšĂ÷úą ĥġ Ēúą
úéôŘÙĂúēÙúĉôĂøŤöĕéšøšĂ÷úą ģĢ
ÙčèõćóîĚĞćìĉĚÜ ðøĉöćèîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆî ĕöŠđðŨîĕðêćööćêøåćîÙüïÙčöÖćøøąïć÷îĚĞćìĉĚÜÝćÖ
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößî
ģ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (ēøÜó÷ćïćúÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóêĞćïú)
ĕöŠöĊÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
Ĥ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (ÙúĂÜđìóÖćâÝîć)
ðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ÿćöćøëúéðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖĕéšøšĂ÷úą Īĥ úéÙŠć
ÙüćöÿÖðøÖĔîøĎð×ĂÜÿćøĂĉîìøĊ÷ŤĕéšøšĂ÷úą ĨĪ úéîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆîĕéšøšĂ÷úą ĨĤ úé×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷ĕéš
øšĂ÷úą ħģ ĒúąúéĕîēêøđÝîĔîøĎðìĊđÙđĂĘîĕéšøšĂ÷úą ĦĦ îĂÖÝćÖîĊôĚ ŘÙĂúēÙúĉôĂøŤöđóĉęö×ċĚîĀúĆÜÝćÖìĊęñŠćî
ÖćøïĞćïĆéĒúšü ĂćÝđðŨîđóøćąîĚĞćĕöŠöĊÖćøĕĀúđüĊ÷îđ×šć-ĂĂÖøąïï đîČęĂÜÝćÖöĊðøĉöćèîĚĞćîšĂ÷ ĕöŠđ×šćøąïï
ïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷
ÙčèõćóîĚĞćìĉĚÜ ðøĉöćèîĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆî ðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖ Ēúą×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷
ĕöŠđðŨîĕðêćööćêøåćîÙüïÙčöÖćøøąïć÷îĚĞćìĉĚÜÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößî
ģ.Ĩ.ĥ ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
Ģ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (ēøÜó÷ćïćúÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóêĞćïú) ĕöŠöĊÖćøđéĉîøąïïĄ Ă÷ĎŠøąĀüŠćÜêŠĂ
ìŠĂøüïøüö îĚĞćđÿĊ÷đ×šćÿĎŠøąïï
ģ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (ÙúĂÜđìóÖćâÝîć) ðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷ìĊęøüïøüöĕéšöĊðøĉöćèöćÖÖüŠć ĩġ
úï.ö./üĆî

øĎðìĊę ģ.Ĩ-Ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂ


ģ-ĢĦ

øĎðìĊę ģ.Ĩ-ģ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂ (ēøÜó÷ćïćúÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóêĞćïú)

øĎðìĊę ģ.Ĩ-Ĥ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂ (ÙúĂÜđìóÖćâÝîć)


ģ-Ģħ

ģ.Ĩ.Ħ ×šĂđÿîĂĒîą
Ģ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (ÙúĂÜđìóÖćâÝîć) ðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷ìĊęøüïøüöĕéšöĊðøĉöćèöćÖÖüŠć ĩġ
úï.ö./üĆî àċęÜĂćÝÝąêšĂÜđóĉęöđêĉöëĆÜïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ēé÷êšĂÜóĉÝćøèćðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷ìĊęđ×šćøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ĔĀöŠ
ģ) ÙüøðøĆïðøčÜĀøČĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïïøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ĔĀšÙøĂïÙúčöÿćöćøëøĂÜøĆï
ðøĉöćèîĚĞćđÿĊ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîĔîóČĚîìĊę ēé÷đÿîĂēÙøÜÖćøñŠćîĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂö
øąéĆïÝĆÜĀüĆéđóČęĂ×ĂøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćè ĀøČĂĒĀúŠÜÜïðøąöćèĂČęî
Ĥ) ÙüøÝĆéìĞćïĆâßĊøć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đóČęĂĔĀšìøćïëċÜêšîìčîìĊęĒìšÝøĉÜ đóČęĂĔßš
đðŨî×šĂöĎúĔîÖćøÖĞćĀîéĂĆêøćÙŠćïøĉÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ÝćÖðøąßćßî ēé÷ĂĆêøćìĊęÖĞćĀîéÙüøóĉÝćøèćëċÜÙüćö
ÙčšöìčîĔîÖøèĊêŠćÜ ė ìčÖÖøèĊ øüöìĆĚÜÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜðøąßćßî
ĥ) ÙüøĂĂÖ×šĂïĆââĆêĉìšĂÜëĉîę đóČęĂÝĆéđÖĘïÙŠćïøĉÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ êćöĀúĆÖÖćøñĎšÖŠĂ öúóĉþđðŨî
ñĎšÝćŠ ÷ ĒúąđóČęĂĔĀšðøąßćßîĕéšöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøÝĆéÖćøîĚĞćđÿĊ÷ đóČęĂĔĀšöĊøć÷ĕéšìĊęđóĊ÷ÜóĂĔîÖćøđéĉîĒúą
ïĞćøčÜøĆÖþćøąïïĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ
üĉíĊÖćøĂćÝÝĆéđÖĘïēé÷ (Ģ) Ē÷Ö đÖĘïđðŨîÙŠćîĚĞćđÿĊ÷ĂĂÖöćĔĀšßĆéđÝî ĀøČĂ
(ģ) đÖĘïøüöÖĆï
ÙŠćîĚĞćðøąðć ĀøČĂ (Ĥ) đÖĘïøüöÖĆïÙŠćõćþĊēøÜđøČĂî ĒúąìĊéę ĉî ĀøČĂĂČęîė êćöÙüćöđĀöćąÿö
Ħ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷đðŨîĒĀúŠÜÖĞćđîĉîöúóĉþ ìĊęÝąêšĂÜÝĆéìĞćøć÷ÜćîêćöÖãÖøąìøüÜĂĂÖêćö
ÙüćöĔîöćêøć ĩġ ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉÿŠÜđÿøĉöĒúąøĆÖþćÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöĒĀŠÜßćêĉ ó.ý. ģĦĤĦ
ÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤ üĉíĊÖćø ĒúąĒïïÖćøÝĆéđÖĘïÿëĉêĉ ×šĂöĎú ÖćøÝĆéìĞćïĆîìċÖøć÷úąđĂĊ÷éĒúąøć÷Üćîÿøčðñú
ÖćøìĞćÜćî×ĂÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ó.ý. ģĦĦĦ àċęÜöĊñúïĆÜÙĆïĔßšêĆĚÜĒêŠüĆîìĊę ģ ÿĉÜĀćÙö ģĦĦĦ éĆÜîĆĚî
ÝċÜêšĂÜéĞćđîĉîÖćøêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîÖãÖøąìøüÜéšü÷đßŠîÖĆî
ÿøčðñúÖćøðøąđöĉîøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ßčößî
ÝćÖÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷øüö×ĂÜßčößîìĆĚÜ Ĥ Ēïï ĕéšĒÖŠ øąïïïŠĂñċęÜ
(Stabilization Pond : SP) øąïïïŠĂđêĉöĂćÖćý (Aerated Lagoon : AL) ĒúąøąïïêąÖĂîđøŠÜ
(Activated Sludge : AS) óïüŠć øąïïïŠĂñċęÜöĊðøąÿĉìíĉõćóÿĎÜĔîÖćøúéĒïÙìĊđøĊ÷ÖúčŠöôŘÙĂúēÙúĉôĂøŤö
ÿĞćĀøĆïøąïïêąÖĂîđøŠÜöĊðøąÿĉìíĉõćóÿĎÜĔîÖćøúéðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖ Ēúą×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷ îĂÖÝćÖîĊĚ
óïüŠć ÙŠćÙüćöÿÖðøÖĔîøĎðÿćøĂĉîìøĊ÷Ť×ĂÜîĚĞćđÿĊ÷ÖŠĂîđ×šćøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷öĊðøĉöćèĕöŠÿÜĎ öćÖ ĂćÝđðŨî
đóøćąöĊÖćøôĂÖêĆü êćöøą÷ąìćÜìĊęîĚĞćđÿĊ÷ĕĀúöćëċÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ĒúąđðŨîßŠüÜìĊęöĊòîêÖ
éĆßîĊïŠÜßĊĚÙčèõćóîĚĞćìĊęÿĞćÙĆâ ĒêŠĕöŠĕéšÖĞćĀîéđðŨîöćêøåćîÙüïÙčöÖćøøąïć÷îĚĞćìĉĚÜÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞć
đÿĊ÷ßčößî ĕéšĒÖŠ ðøĉöćèôĂÿôĂøĆÿìĆĚÜĀöé (Total Phosphorus : TP) ĒúąðøĉöćèĒïÙìĊđøĊ÷ÖúčŠöôŘÙĂúēÙ
úĉôĂøŤö (Fecal Coli from Bacteria: FCB) óïüŠć
ðøĉöćèôĂÿôĂøĆÿìĆĚÜĀöé ĕöŠöĊÙŠćöćêøåćîÖĞćĀîéĕüšĒêŠÝćÖÖćøêøüÝÿĂïđĂÖÿćøìćÜüĉßćÖćøĕéš×šĂ
öĎúüŠć ĒĀúŠÜîĚĞćìĊęöĊÙŠćðøĉöćèôĂÿôĂøĆÿìĆÜĚ Āöé øąĀüŠćÜ ġ.ġĦ – Ģ.ġġ öÖ./ú. ĀøČĂöćÖÖüŠćöĊēĂÖćÿìĞćĔĀš
đÖĉéÖćøđÝøĉâđêĉïēêđÖĉî×Ċé×ĂÜÿćĀøŠć÷ (Algae bloom) ĕéš ĒĀúŠÜîĚĞćìĊęđÿČęĂöēìøööĆÖöĊÙŠćðøĉöćèôĂÿôĂøĆÿ
ìĆĚÜĀöéöćÖÖüŠć ġ.ħ öÖ./ú. ×ċĚîĕð îĚĞćìĉĚÜÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ÝĞćîüî Ħ ĒĀŠÜ ĕéšĒÖŠ đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì
ÿčóøøèïčøĊ đìýïćúêĞćïúĂĎŠìĂÜ ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂ öĊÙŠćôĂÿôĂøĆÿìĆĚÜĀöéÙŠĂî×šćÜÿĎÜ ÙČĂ
öćÖÖüŠć ġ.ġĦ öÖ./ú àċęÜĂćÝìĞćĔĀšĒĀúŠÜîĚĞćÿćíćøèąìĊęøĂÜøĆïîĚĞćìĉĚÜéĆÜÖúŠćüöĊēĂÖćÿđÖĉé Algae bloom ĕéš
ðøĉöćèĒïÙìĊđøĊ÷ÖúčŠöôŘÙĂúēÙúĉôĂøŤö ĕöŠöĊöćêøåćîÖĞćĀîéĕüš ÝćÖÖćøêøüÝüĉđÙøćąĀŤîĚĞćìĉĚÜÝćÖ
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ óïüŠć îĚĞćìĉĚÜøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜđìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì ÿčóøøèïčøĊ ĒúąđìýïćúêĞćïúĂĎŠ


ģ-ĢĨ

ìĂÜ öĊÖćøðîđðŚŪĂî×ĂÜĒïÙìĊđøĊ÷ÖúčŠöôŘÙĂúēÙúĉôĂøŤöîšĂ÷ÖüŠć Ģ,ġġġ đĂĘöóĊđĂĘî/Ģġġ öú. đðŨîĕðêćö
öćêøåćîÙčèõćóĒĀúŠÜîĚĞćñĉüéĉîðøąđõììĊę ģ ĒêŠøąïïïĆéîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÙĂÖÖøąïČĂ
öĊÙŠćîšĂ÷ÖüŠć ĥ,ġġġ đĂĘöóĊđĂĘî/Ģġġ öú. đðŨîĕðêćööćêøåćîÙčèõćóĒĀúŠÜîĚĞćñĉüéĉîðøąđõììĊę Ĥ
ñúÖćøêøüÝüĆéÙčèõćóîĚĞćÝćÖøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ìĊęÿćöćøëêøüÝüĆéĕéš ħ ĒĀŠÜ ÝćÖ Ī ĒĀŠÜ
đöČęĂüĆîìĊę ĢĦ-ĢĨ óùþõćÙö Ēúą ĤĢ ÖøÖãćÙö ģĦĦĦ
Ģ. ìö.ßĆ÷îćì

ĥ. ìê. ĂĎŠìĂÜ

éĆßîĊÙčèõćóîĚĞć

îĚĞćÖŠĂî
đ×šćøąïï

îĚĞćìĊęñŠćî
ÖćøïĞćïĆé

îĚĞćÖŠĂî
đ×šćøąïï

îĚĞćìĊęñŠćî
ÖćøïĞćïĆé

îĚĞćÖŠĂî
đ×šćøąïï

îĚĞćìĊęñŠćî
ÖćøïĞćïĆé

öćêøåćî*

îĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆî
ĕîēêøđÝîĔîøĎð TKN
ôĂÿôĂøĆÿìĆĚÜĀöé
ôŘÙĂúēÙúĉôĂøŤö
ðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖ
×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷
×ĂÜĒ×ĘÜúąúć÷îĚĞć
ÙŠćïĊēĂéĊ (BOD)
ĂčèĀõĎöĉ
ÙŠćÙüćöđðŨîÖøé-éŠćÜ
ÙüćöîĞćĕôôŜć
ÙüćöđÙĘö

Ĩ.ĩĤ
ħ.ĪĢ
ġ.ĥģ
Ģ,Ģġġ
ĢĪ.ĥġ
ģĥ.Ĩ
ģĥģ
ħ.Ħ
ĤĢ.ĥ
ħ.Īħ
ħĥħ
ġ.Ĥģ

ĩ.Ħġ
Ħ.ħġ
ġ.ĦĤ
ĢĢ
Ī.Ĥġ
Ĥģ.Ĩ
ģħĥ
Ģħ.ĥ
Ĥģ.ģ
ĩ.Ĩĩ
ĦĪĩ
ġ.ģĪ

ĢĢ.ĩġ
Ī.ħħ
ġ.ħĦ
ĢĨ,ġġġ
Ģĥ.ġġ
ĥħ.Ģ
ĤĪĥ
Ħ.Ī
ĤĢ.ĩ
ħ.Īĩ
ĪħĤ
ġ.ĥĩ

Ħ.ġġ
ĥ.ĤĪ
ġ.ĩĨ
ĥ.Ħ
ġ.Ĩġ
ģġ.Ħ
ĥĦġ
Ĥ.Ģ
ĤĤ.ġ
ĩ.ĥĪ
Ģ,ġġġ
ġ.ĥĪ

ĢĨ.Ĥġ
ĢĦ.Īġ
Ģ.ĥģ
Ī,Ĥġġ
ģ.ġġ
ĢĢ.ĥ
Ħģģ
Ģħ.ġ
ĤĢ.ĥ
ħ.ĪĪ
Ģ,ĤĤġ
ġ.ħħ

ĢĢ.ġġ
Ģġ.Ģġ
Ĥ.ħģ
ĩģġ
Ĩ.Ĥġ
ħĨ.Ģ
ĥĨģ
Ĥ.Ĥ
ĤĢ.ħ
Ĩ.ĥĩ
Ģ,ġħĤ
ġ.ĦĤ

ĕöŠđÖĉî Ħ öÖ./ú.
Ģġġ öÖ./ú.
ĕöŠöĊÙŠćöćêøåćî
ĕöŠöĊÙŠćöćêøåćî
ġ.Ħ öÖ./ú.
Ħġ öÖ./ú.
ĕöŠöĊÙŠćöćêøåćî
ĕöŠđÖĉî ģġ öÖ./ú.
ĕöŠđÖĉî ĥġ { à
Ħ.Ħ- Ī.ġ
ĕöŠöĊÙŠćöćêøåćî
ĕöŠöĊÙŠćöćêøåćî

éĆßîĊÙčèõćóîĚĞć
îĚĞćöĆîĒúąĕ×öĆî
ĕîēêøđÝîĔîøĎð TKN
ôĂÿôĂøĆÿìĆĚÜĀöé
ôŘÙĂúēÙúĉôĂøŤö
ðøĉöćèêąÖĂîĀîĆÖ
×ĂÜĒ×ĘÜĒ×üîúĂ÷
×ĂÜĒ×ĘÜúąúć÷îĚĞć
ÙŠćïĊēĂéĊ (BOD)
ĂčèĀõĎöĉ
ÙŠćÙüćöđðŨîÖøé-éŠćÜ
ÙüćöîĞćĕôôŜć
ÙüćöđÙĘö
Āöć÷đĀêč



Ĥ. ìö.ÿčóøøèïčøĊ

Ħ. ìî.îÙøðåö
îĚĞćìĊęñŠćî
îĚĞćÖŠĂî
ÖćøïĞćïĆé
đ×šćøąïï
ĩ.ĩ
Ĥģġ
Ī.ģ
Ĥģ.ġ
Ĩ.ģġ
ĨĨĤ
ġ.Ĥĩ

ĥĤ.Ĥ
Ĥĥġ
ģ.ĥ
Ĥģ.ġ
Ī.ġĤ
ĨĪĨ
ġ.ĤĪ

Ĩ.Ģ Ăïê.ÙĂÖÖøąïČĂ

Ĩ.Ĥ ÙúĂÜđìóÖćâÝîć

îĚĞćÖŠĂî
đ×šćøąïï

îĚĞćìĊęñŠćî
ÖćøïĞćïĆé

îĚĞćÖŠĂî
đ×šćøąïï

îĚĞćìĊęñŠćî
ÖćøïĞćïĆé

öćêøåćî*

Ģģ.Ĩġ
Ħ.ģĨ
ġ.ĥĤ
Ģ,ĥġġ
ĩ.ħġ
ĩ.ĥ
ĤĨħ
ģ.Ī
ĤĤ.Ĥ
Ĩ.ĥħ
ĩĪģ
ġ.ĥĥ

Ĩ.ħĨ
Ģ.Ģġ
ġ.ħĢ
Ģ,Ģġġ
ġ.ĥġ
Ģ.Ĩ
ĥ
Ģ.Ħ
ĤĤ.Ĥ
Ĩ.ĨĤ
Ģ,ġģġ
ġ.Ħġ

ħģ.Ħġ
Ĥĥ.ĥġ
Ģ.ĥĤ
Ģ,ĥġġ
Ģ,ĦĪĥ
ģģĥ
ĦĦģ
ĩģ.ĥ
Ĥģ.ģ
Ĩ.ĥĨ
Ģ,Ĥĩĥ
ġ.ħĪ

Ģħ.ĩġ
ĢĦ.ĥġ
ģ.ĩĩ
ģ,Ģġġ
ĪĪ
ĩĦ
ĨħĤ
ĢĨ.ħ
Ĥĥ.ĥ
Ĩ.ħĪ
Ģ,ĨĨħ
ġ.ĩĪ

ĕöŠđÖĉî Ħ öÖ./ú.
Ģġġ öÖ./ú.
ĕöŠöĊÙŠćöćêøåćî
ĕöŠöĊÙŠćöćêøåćî
ġ.Ħ öÖ./ú.
Ħġ öÖ./ú.
ĕöŠöĊÙŠćöćêøåćî
ĕöŠđÖĉî ģġ öÖ./ú.
ĕöŠđÖĉî ĥġ { à
Ħ.Ħ- Ī.ġ
ĕöŠöĊÙŠćöćêøåćî
ĕöŠöĊÙŠćöćêøåćî

* Āöć÷ëċÜ ÙŠćöćêøåćîÙüïÙčöÖćøøąïć÷îĚĞćìĉĚÜÝćÖĒĀúŠÜÖĞćđîĉéðøąđõìēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöĒúąîĉÙöĂčêÿćĀÖøøö
(ðøąđõììĊę ĢġĢ)
êĆüđú× Āöć÷ëċÜ ÙŠćìĊęĕöŠđðŨîĕðêćööćêøåćî

ģ-Ģĩ

ïììĊę Ĥ
ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
øąïïÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷øüö×ĂÜßčößî ÝĆéđðŨîēøÜÜćîðøąÖĂïÖĉÝÖćøÙĆéĒ÷ÖĒúąòŦÜÖúï
ÿĉęÜðäĉÖĎúĀøČĂüĆÿéčĀøČĂüĆÿéčìĊęĕöŠĔßšĒúšü (ðøąđõìēøÜÜćîúĞćéĆïìĊęĢġĦ) àċęÜìčÖ×îćéđðŨîēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøö
ÝĞćóüÖìĊę Ĥ ÝąêšĂÜ×ĂĔïĂîčâćêÖŠĂî ÝċÜÝąÿćöćøëðøąÖĂïÖĉÝÖćøĕéšĔîÖøèĊđðŨîÖĉÝÖćø×ĂÜđĂÖßî
ÝćÖÖćøêĉéêćöêøüÝÿĂïĒúąðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî ĔîđéČĂîöĉëčîć÷î ģĦĦĦ
ìĊęĕéšøĆïÜïðøąöćèñŠćîĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆé ÝĞćîüî ĩ ĒĀŠÜ ĕéšĒÖŠ đìýïćú
đöČĂÜßĆ÷îćì đìýïćúêĞćïúĀĆîÙć đìýïćúêĞćïúēóíĉĝóĉìĆÖþŤ đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ đìýïćúđöČĂÜÿĂÜóĊę
îšĂÜ đìýïćúêĞćïúýøĊðøąÝĆîêŤ đìýïćúîÙøîÙøðåö ĒúąđìýïćúîÙøĂšĂöîšĂ÷ ÿøčðĕéšéĆÜîĊĚ
Ĥ.Ģ đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì
Ĥ.Ģ.Ģ øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
øąïïÖĞ ć ÝĆ é ×÷ąöĎ ú òĂ÷ßč ö ßî êĆĚ Ü Ă÷ĎŠ Ā öĎŠ ìĊę ĥ ïš ć îĀîĂÜéĎŠ êĞ ć ïúĀîĂÜöąēöÜ ĂĞ ć đõĂ
ĀîĂÜöąēöÜ ÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćì (êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆéõĎöĉýćÿêøŤ X ġĦĩĤĨġĢ Y ĢħĩĤġĦģ) øą÷ąìćÜĀŠćÜÝćÖ
đìýïćú ħġ Öĉēúđöêø ĀŠćÜÝćÖëîîÿć÷ĀúĆÖðøąöćè ĥ Öĉēúđöêø×îćéóČĚîìĊęøüö ĥĥ ĕøŠ đðŨîìĊęéĉî×ĂÜ
đìýïćúĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÖćøÖŠĂÿøšćÜõć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆé
ÖŠĂÿøšćÜĒúšüđÿøĘÝđöČęĂðŘ ģĦĥĥ đðŨîïŠĂòŦÜÖúï×÷ąöĎúòĂ÷×ĂÜđìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì öĊïŠĂòŦÜÖúï×÷ąöĎúòĂ÷
ÝĞćîüî Ģ ïŠĂ đðŨîøĎðĀšćđĀúĊę÷ö ĂĂÖĒïïĔĀšöĊÖćøòŦÜÖúï ģ ßĆĚî Ă÷ĎŠĔîÿõćóóøšĂöĔßšÜćîĒêŠĕöŠĕéšđðŗéĔßšÜćî
ÝîÖøąìĆęÜđöČęĂêšî ðŘ ģĦĦĤ óČĚîìĊęìĊęĔßšìĉĚÜĒúąÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ (ðøąöćè Ĩħ ĕøŠ) öĊðŦâĀćÖćøòŦÜÖúïĒúą
ñúÖøąìïÿĉęÜĒüéúšĂö ÝċÜĕéšöĊÖćøđ×šćĕððøĆïóČĚîìĊęĔßšđðŨîÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ êŠĂöćĔîßŠüÜðúć÷ðŘ ģĦĦĥ
ĕéšđÖĉéõćüąîĚĞćìŠüöìĞćĔĀšđÿšîìćÜÖćø×îÿŠÜ×÷ąöĎúòĂ÷ĕðÖĞćÝĆéëĎÖêĆé×ćé đìýïćúĄ ÝċÜĕéšÖúĆïöćĔßšóČĚîìĊę
ïøĉđüèđ×ćóúĂÜ ĀöĎŠìĊę Ĩ ïšćîđ×ćéĉî êĞćïúđ×ćìŠćóøą ĂĞćđõĂđöČĂÜĄ ÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćì (êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆé
õĎöĉýćÿêøŤ X ġħģģĩĦĦ Y ĢħĩĢĩĥĥ) øą÷ąìćÜĀŠćÜÝćÖđìýïćú Ĩ Öĉēúđöêø ĔîÖćøÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷
ìĆĚÜĀöéĂĊÖÙøĆĚÜÝîëċÜðŦÝÝčïĆî
óČĚîìĊęïøĉđüèđ×ćóúĂÜéĆÜÖúŠćü êćöĒñîÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúöĎúòĂ÷×ĂÜÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćì đìýïćú
đöČ Ă ÜßĆ ÷ îćìÝąĔßšđ ðŨ î ÿëćîìĊę ÖŠ Ăÿøš ć ÜÿëćîĊ × îëŠ ć ÷×÷ąöĎ ú òĂ÷ àċę Ü ðŦÝ Ýč ïĆî Ă÷ĎŠ Ĕ î×ĆĚ î êĂîßĊĚ Ē ÝÜĒîüìćÜ
üĆêëčðøąÿÜÙŤ ĒúąüĉíĊéĞćđîĉîÜćî×ĂÜēÙøÜÖćøÖŠĂÿøšćÜÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ đóČęĂøĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘîÝćÖ
ñĎšïøĉĀćø đÝšćĀîšćìĊę ñĎšîĞćìšĂÜëĉęîßčößî Ăïê. đ×ćìŠćóøą
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (îĚĞćßą×÷ąöĎúòĂ÷ : Leachate) ĀîĂÜöąēöÜđðŨîĒïïïŠĂñċęÜ (Stabilization
Pond :SP)
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø đìýïćúĄ éĞćđîĉîÖćøđĂÜ ðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęîĞćöćÖĞćÝĆé ĕéšĒÖŠ ×÷ąöĎúòĂ÷
×ĂÜđìýïćúìĆĚÜĀöé (Ĥġ-Ĥģ êĆîêŠĂüĆî) Ēúą×÷ąöĎúòĂ÷ĂĊÖÝĞćîüîĀîċęÜĕöŠÿćöćøëøąïčðøĉöćèĕéš ÝćÖĂÜÙŤÖø
ðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî/ĀîŠü÷ÜćîøćßÖćø/đĂÖßîĂČęîė ÿŠÜđ×šćöćøŠüöÖĞćÝĆé ēé÷ÙĉéÙŠćïøĉÖćø Ą ÿĞćĀøĆïĂÜÙŤÖø


Ĥ-Ģ

ðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîĔîĂĆêøćđĀöćÝŠć÷đéČĂîúą Ħ,ġġġ ïćìêŠĂĒĀŠÜ ĀîŠü÷ÜćîøćßÖćø/đĂÖßîĂČęî ė Ùĉé
ÙŠćïøĉÖćøêćöðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷ ÖŠĂîÖćøÖĞćÝĆéÝąöĊðøąßćßîðøąöćè Ħ-Ģġ Ùî đ×šćöćÙĆéĒ÷Ö×÷ąöĎú
òĂ÷đóČęĂîĞćĕð×ć÷ ĒúąĂĊÖÝĞćîüîĀîċęÜðøąöćè Ħġ êĆîêŠĂüĆî ÿĆðéćĀŤúą Ĥ üĆî ïøĉþĆìđĂÖßîÝąöćđÖĘï×îĕð
ÖĞćÝĆéìĊęđêćđñć×÷ą×ĂÜïøĉþĆì ìĊ óĊ ĕĂ ÝĞćÖĆé ĔîóČĚîìĊęÝĆÜĀüĆéÿøąïčøĊ ÿŠüî×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęđĀúČĂđìýïćú Ą Ýą
ÖĞćÝĆéēé÷ÖćøđìÖĂÜ ĔßšøëĕëđÖøéĒúšüĔßšøëĒìøÖđêĂøŤïéĂĆé ēé÷ĕöŠöĊÖćøÖúïìĆïéšü÷éĉî

øĎðìĊę Ĥ.Ģ-Ģ ñĆÜïøĉđüèÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì (ĀîĂÜöąēöÜ)

Ĥ.Ģ.ģ ÿëćîõćóÖćøĔßšÜćîøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî (ĀîĂÜöąēöÜ) ĕöŠĕéšĔßšÜćî êĆĚÜĒêŠßŠüÜðúć÷ðŘ ģĦĦĥ đîČęĂÜÝćÖĕéš
đÖĉéõćüąîĚĞćìŠüöìĞćĔĀšđÿšîìćÜÖćø×îÿŠÜ×÷ąöĎúòĂ÷ĕðÖĞćÝĆéëĎÖêĆé×ćé ðŦÝÝčïĆî đìýïćúĄ ĔßšóČĚîìĊęÖĞćÝĆé×÷ą
öĎúòĂ÷ïøĉđüèđ×ćóúĂÜĔîÖćøÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ìĆĚÜĀöé
Ĥ.Ģ.Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
óČĚîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ïøĉđüèđ×ćóúĂÜ ÖćøÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷öĊðŦâĀćÖćøòŦÜÖúïĒúąñúÖøąìï
ÿĉęÜĒüéúšĂö öĊÖćøøšĂÜđøĊ÷îÝćÖðøąßćßîđøČęĂÜ ÖúĉęîđĀöĘî îĚĞćđÿĊ÷ ìĆýîąĂčÝćé ĒöúÜ ĒúąÿĆêüŤóćĀąîĞćēøÙ
Ĥ.Ģ.ĥ ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
Ģ) øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ (ĀîĂÜöąēöÜ) Ă÷ĎŠĀŠćÜÝćÖđ×êđìýïćúĄ öćÖ ìĞćĔĀšêšĂÜĔßšđüúćĒúą
đÿĊ÷ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćø×îÿŠÜöćÖ ÖćøĕöŠĕéšĔßšÜćîöćîćîêĆĚÜĒêŠÖŠĂÿøšćÜĒúšüđÿøĘÝ ĂćÙćøêŠćÜ ė đÖŠćĒúąìøčéēìøö
ĂćÙćøđÙøČęĂÜßĆęÜßĞćøčéĔßšÖćøĕöŠĕéš ĕöŠöĊđÙøČęĂÜÝĆÖøĔîÖćøïéĂĆé×÷ą ðŦÝÝčïĆîĕöŠĕéšĔßšÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷



Ĥ-ģ

øĎðìĊę Ĥ.Ģ-ģ ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì (ĀîĂÜöąēöÜ)

ģ) ÿëćîìĊęÖćĞ ÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęĔßšÜćîĂ÷ĎŠĔîðŦÝÝčïĆî (ïøĉđüèđ×ćóúĂÜ) ÖćøòŦÜÖúïĕöŠëĎÖĀúĆÖ
ÿč×ćõĉïćú ĒúąöĊðŦâĀćÖćøòŦÜÖúïĒúąñúÖøąìïÿĉęÜĒüéúšĂö đìýïćúĄ ÖĞćúĆÜéĞćđîĉîÖćø×ĂøĆïÖćøÿîĆïÿîčî
ÜïðøąöćèÖŠĂÿøšćÜõć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆéÖŠĂÿøšćÜđðŨîÿëćîĊ
×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ ×èąîĊĚĂ÷ĎŠĔî×ĆĚîêĂîßĊĚĒÝÜĒîüìćÜ üĆêëčðøąÿÜÙŤ ĒúąüĉíĊéĞćđîĉîÜćî×ĂÜēÙøÜÖćøÖŠĂÿøšćÜ
ÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ đóČĂę øĆïôŦÜÙüćöÙĉéđĀĘîÝćÖñĎšïøĉĀćø đÝšćĀîšćìĊę ñĎšîĞćìšĂÜëĉęîßčößî Ăïê. đ×ćìŠćóøą



Ĥ-Ĥ

øĎðìĊę Ĥ.Ģ-Ĥ ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜßĆ÷îćì (đ×ćóúĂÜ)

Ĥ.Ģ.Ħ ×šĂđÿîĂĒîą
Ģ) ÙüøđøŠÜðøĆïðøčÜ/àŠĂöĒàöøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęĀîĂÜöąēöÜ đóČęĂĔĀšÿćöćøëĔßš
ÜćîĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąëĎÖĀúĆÖüĉßćÖćø ÿŠüîÖćøĔßšìĊęđ×ćóúĂÜÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßĆęüÙøćüîĆĚî Ùüø
éĞćđîĉîÖćøêćöĀúĆÖÿč×ćõĉïćú ĒúąđøŠÜéĞćđîĉîÖćø×ĂøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćèÖŠĂÿøšćÜõć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉ
ÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆéÖŠĂÿøšćÜđðŨîÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷
ģ) ÙüøÿøšćÜÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝ×ĂÜðøąßćßîđÖĊę÷üÖĆïðŦâĀćøąïïĀøČĂÿëćîìĊęÖĞćÝĆé
×÷ąöĎúòĂ÷ĔîóČĚîìĊęđóČęĂúéÖćøêŠĂêšćî ēé÷ĔĀšðøąßćßîĔîóČĚîìĊęìĊęÝąđðŨîÿëćîìĊęÝĆéÿøšćÜøąïïĄ đ×šćöćöĊÿŠüî
øŠüöĒúąöĊñúêĂïĒìîêćöÙüćöđĀöćąÿö
Ĥ) ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đ×šć×Šć÷đðŨîēøÜÜćîúĞćéĆïìĊę ĢġĦ (ÖćøÙĆéĒ÷ÖĒúąòŦÜ
ÖúïÿĉęÜðäĉÖĎúĀøČĂüĆÿéčìĊęĕöŠĔßšĒúšü) êćöÖãÖøąìøüÜÞïĆïìĊę ģ (ó.ý.ģĦĤĦ) ĂĂÖêćöÙüćöĔîóøąøćßïĆââĆêĉ
ēøÜÜćî ó.ý. ģĦĤĦ àċęÜìčÖ×îćéđðŨîēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöÝĞćóüÖìĊę Ĥ ĔîÖøèĊđðŨîÖĉÝÖćø×ĂÜđĂÖßîÝąêšĂÜ
×ĂĔïĂîčâćêÖŠĂî ÝċÜÝąÿćöćøëðøąÖĂïÖĉÝÖćøĕéšĒúąöĊÖãĀöć÷ìĊęđÖĊ÷ę ü×šĂÜìĊęÝąêšĂÜðäĉïĆêĉêćö éĆÜîĆĚî Ĕî
ÖøèĊìĊęĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîĔĀšđĂÖßîđßŠćóČĚîìĊęéĞćđîĉîÖćø
ÝċÜđðŨîĀîšćìĊęìĊęÝąêšĂÜÖĞćÖĆïéĎĒúĔĀšöĊÖćø
ðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ÿŠüîĔîÖøèĊìĊęđðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøđĂÜ ĒöšüŠćÝąĕöŠêšĂÜ×ĂĔïĂîčâćêÖĘêćö ĒêŠÖĘ
ÝĞćđðŨîêšĂÜðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜéšü÷đßŠîÖĆî



Ĥ-ĥ

Ĥ.ģ đìýïćúêĞćïúĀĆîÙć
Ĥ.ģ.Ģ øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî êĆĚÜĂ÷ĎŠïšćîĀîĂÜĒÝÜ ĀöĎŠìĊę Ĥ êĞćïúđéŠîĔĀâŠ ĂĞćđõĂĀĆîÙć ÝĆÜĀüĆé
ßĆ÷îćì (êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆéõĎöĉýćÿêøŤ X ġĦĪĩĪģġ Y ĢħħġĨġĥ) øą÷ąĀŠćÜÝćÖđìýïćú ĢĦ Öĉēúđöêø
×îćéóČĚîìĊęøüö Ĩĥ ĕøŠ đðŨîìĊęéĉî×ĂÜđìýïćú ĒêŠđðŨîÖćøÖĞćÝĆé×÷ąìĊęĕöŠëĎĀúĆÖÿč×ćõĉïćú êŠĂöćĕéšøĆïÖćø
ÿîĆïÿîčîõć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆé ðŘ ģĦĦĢ öĊïŠĂòŦÜÖúï×÷ąöĎú
òĂ÷ÝĞćîüî Ĥ ïŠĂ ĔßšĒúšü ģ ïŠĂ
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (îĚĞćßą×÷ąöĎúòĂ÷ : Leachate) đðŨîĒïïïŠĂñċęÜ (Stabilization Pond :SP)
ìčÖïŠĂöĊÖćøðĎĒñŠî HDPE
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø đìýïćúĄ éĞćđîĉîÖćøđĂÜ ðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęîĞćöćÖĞćÝĆé ĕéšĒÖŠ ×÷ąöĎú
òĂ÷×ĂÜđìýïćúĄ ìĆĚÜĀöé Ģħġ êĆîêŠĂđéČĂî (ĥ êĆîêŠĂüĆî ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą Ģġġ ×ĂÜ×÷ąöĎúòĂ÷ìĆĚÜĀöé)
îĂÖđ×êđìýïćúĄ Ħĥġ êĆîêŠĂđéČĂî (Ģĩ êĆîêŠĂüĆî) Ēúą×÷ąöĎúòĂ÷ĂĊÖÝĞćîüîĀîċęÜ ÝćÖĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜ
ÿŠüîìšĂÜëĉęî ħ ĒĀŠÜ ÿŠÜđ×šćöćøŠüöÖĞćÝĆé Ī êĆîêŠĂđéČĂî ēé÷đÿĊ÷ÙŠćïøĉÖćøĔĀšĒÖŠđìýïćú Ą ĔîĂĆêøćêĆîúą
Ĥġġ ïćì ÖŠĂîÖćøÖĞćÝĆéÝąöĊðøąßćßîðøąöćè ģġ Ùî đ×šćöćÙĆéĒ÷Ö×÷ąöĎúòĂ÷đóČęĂîĞćĕð×ć÷ ÿŠüîìĊę
đĀúČĂÝąÖĞćÝĆéēé÷Öćø đìÖĂÜ ĔßšøëêĊîêą×ćï ĒúąøëĕëïéĂĆé ÖúïìĆïéšü÷éĉî

øĎðìĊę Ĥ.ģ-Ģ ñĆÜïøĉđüèÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúêĞćïúĀĆîÙć

Ĥ.ģ.ģ ÿëćîõćóÖćøĔßšÜćîøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
ïŠĂòŦÜÖúï×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęöĊĂ÷ĎŠìÜĆĚ ģ ïŠĂ ĔßšòŦÜÖúïđêĘöóČĚîìĊęĒúšü đìýïćúĄ ĕéšîĞćéĉîïéĂĆéòŦÜÖúï
×÷ąöĎúòĂ÷ìĆĚÜ ģ ïŠĂ ĒúšüîĞćéĉîöćđìÖĂÜìĞćđðŨîÙĆî×ĂïïŠĂÿĎÜ Ģ-ģ đöêø đóČęĂĔßšÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷
Ĥ.ģ.Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî


Ĥ-Ħ

Ģ) ñúÖøąìïÿĉęÜĒüéúšĂö öĊÖćøøšĂÜđøĊ÷îÝćÖðøąßćßîđøČęĂÜ ÖúĉęîđĀöĘî Ēúą×÷ąðúĉüĂĂÖĕð
õć÷îĂÖ
ģ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (îĚĞćßą×÷ąöĎúòĂ÷ : Leachate) öĊÖćøēðśÜóĂÜ×ĂÜĒñŠî HDPE
Ĥ.ģ.ĥ ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
Ģ) ÖćøÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ìĆĚÜĀöé öĊðŦâĀćÖćøòŦÜÖúï êšĂÜĔßšéĉîðøĉöćèöćÖĔîÖćøòŦÜÖúï
ģ) øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (îĚĞćßą×÷ąöĎúòĂ÷ : Leachate) öĊÖćøēðśÜóĂÜ×ĂÜĒñŠî HDPE
Ĥ) ïŠĂìĊęĔßšòŦÜÖúïđêĘöđøĘüÖüŠćìĊęÙćéÖćøèŤĕüš đîČęĂÜÝćÖöĊ×÷ąöĎúòĂ÷ÝćÖĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüî
ìšĂÜëĉęîĂČęîÿŠÜđ×šćöćøŠüöÖĞćÝĆééšü÷

øĎðìĊę Ĥ.ģ-ģ ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúêĞćïúĀĆîÙć


Ĥ-ħ

Ĥ.ģ.Ħ ×šĂđÿîĂĒîą
Ģ) ÙüøðúĎÖêšîĕöšĔïĀîćøĂïøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ ēé÷ðúĎÖđðŨîĒîüôŦîðúćđóČęĂúéÙüćöđøĘü
úöĒúąÖćøóĆéóćÖúĉęîĕð÷ĆÜïøĉđüèĔÖúšđÙĊ÷Ü ĒúąÙüøöĊÖćøÙĆéĒ÷Ö×÷ąĔîĂćÙćøÙĆéĒ÷Ö øüöìĆĚÜĀćéĉîĀøČĂĀĉî
ÖøüéòŦÜÖúï×÷ąìĊęđìÖĂÜđðŨîðøąÝĞć đóČęĂðŜĂÜÖĆîòčśî ĒúąÖćøðúĉü×ĂÜ×÷ą
ģ) ÖćøĒÖšðâ
Ŧ ĀćÖćøēðśÜóĂÜ×ĂÜĒñŠî HDPE ēé÷ÖćøđÝćąïŠĂ×šćÜĀúčöÿĎïîĚĞćĂĂÖđóČęĂúéøąéĆï
îĚĞćĔêšéĉîĔêšĀúčöĒúąĒÖšĕ×ßĆĚîéĉîđĀîĊ÷üÖĆîàċö ìĞćÖćøïéĂĆéĒúąìéÿĂïÙŠćÖćøîĞćñŠćîĔĀöŠ
Ĥ) ÙüøđøŠÜéĞćđîĉîÖćøđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ĔĀšÿćöćøëøĂÜøĆïðøĉöćè×÷ąöĎú
òĂ÷ìĊęđóĉęö×ċĚî đóČęĂĔĀšÿćöćøëĔßšÜćîĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąëĎÖĀúĆÖüĉßćÖćø
ĥ) ÙüøÿøšćÜÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝĒÖŠðøąßćßîđÖĊę÷üÖĆïðŦâĀćøąïïĀøČĂÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷
ĔîóČĚîìĊęđóČęĂúéÖćøêŠĂêšćî ēé÷ĔĀšðøąßćßîĔîóČĚîìĊęìĊęÝąđðŨîÿëćîìĊęÝĆéÿøšćÜøąïïĄ đ×šćöćöĊÿŠüîøŠüöĒúąöĊ
ñúêĂïĒìîêćöÙüćöđĀöćąÿö
Ħ) ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đ×šć×Šć÷đðŨîēøÜÜćîúĞćéĆïìĊę ĢġĦ (ÖćøÙĆéĒ÷ÖĒúąòŦÜÖúïÿĉęÜðäĉÖĎú
ĀøČĂüĆÿéčìĊęĕöŠĔßšĒúšü) êćöÖãÖøąìøüÜÞïĆïìĊę ģ (ó.ý.ģĦĤĦ) ĂĂÖêćöÙüćöĔîóøąøćßïĆââĆêĉēøÜÜćî ó.ý.
ģĦĤĦ àċęÜìčÖ×îćéđðŨîēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöÝĞćóüÖìĊę Ĥ ĔîÖøèĊđðŨîÖĉÝÖćø×ĂÜđĂÖßîÝąêšĂÜ×ĂĔïĂîčâćê
ÖŠĂî ÝċÜÝąÿćöćøëðøąÖĂïÖĉÝÖćøĕéšĒúąöĊÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜìĊęÝąêšĂÜðäĉïĆêĉêćö éĆÜîĆĚî ĔîÖøèĊìĊęĂÜÙŤÖø
ðÖÙøĂÜÿŠ ü îìš Ă Üëĉęî ĔĀšđ ĂÖßîđßŠ ćóČĚ îìĊę éĞ ć đîĉ îÖćø Ýċ Ü đðŨ î Āîš ć ìĊę ìĊę Ý ąêš Ă ÜÖĞ ć ÖĆ ïéĎ Ē úĔĀšöĊ Ö ćøðäĉ ïĆ êĉê ćö
ÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ÿŠüîĔîÖøèĊìĊęđðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøđĂÜ ĒöšüŠćÝąĕöŠêšĂÜ×ĂĔïĂîčâćêÖĘêćö ĒêŠÖĘÝĞćđðŨîêšĂÜ
ðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜéšü÷đßŠîÖĆî
ħ) ÙüøöĊ Ö ćøðøĆ ï ðøč Ü êćö×š Ă Ùĉ é đĀĘ î ÝćÖÖøöÙüïÙč ö öúóĉ þ đßŠ î ÖćøĀš ć öÖćøđñćĔîóČĚ î ìĊę
òŦÜÖúïĒúąïøĉđüèĔÖúšđÙĊ÷Ü đîČęĂÜÝćÖõć÷ĔîïŠĂòŦÜÖúïöĊĒÖŢÿöĊđíî ĀćÖđÖĉéđóúĉÜĕĀöšÝąøąÜĆïđĀêčĕéš÷ćÖ
đðŨîêšî
Ĥ.Ĥ đìýïćúêĞćïúēóíĉóĝ ĉìÖĆ þŤ
Ĥ.Ĥ.Ģ ÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
ÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî êĆĚÜĂ÷ĎŠĀöĎŠìĊę ģ êĞćïúēóîćÜéĞćêÖ ĂĞćđõĂÿøøó÷ć ÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćì
(êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆéõĎöĉýćÿêøŤ X ġħģĦģĦĩ Y ĢħħĤĦġĩ) ĀŠćÜÝćÖđìýïćúĄ ðøąöćè Ĥ Öĉēúđöêø óČĚîìĊę
Ģġ ĕøŠ đðŨîìĊęéĉî×ĂÜđìýïćúĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÖćøÖŠĂÿøšćÜõć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćó
ÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆéðŘ ó.ý. ģĦĦģ - ģĦĦĤ ðøąÖĂïéšü÷ ÿëćîĊ×îëŠć÷ øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ Ēúąúćî
êćÖêąÖĂî
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (îĚĞćßą×÷ąöĎúòĂ÷ : Leachate) đðŨîĒïïàĊđÙüîàĉÜĒïìàŤøĊĒĂÖđêĂøŤ
(Sequencing Batch Reactor :SBR)
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø đìýïćúĄ éĞćđîĉîÖćøđĂÜ ēé÷Ýą×îÿŠÜ×÷ąöĎúòĂ÷ĕðÖĞćÝĆéìĊęøąïïÖĞćÝĆé×÷ą
öĎúòĂ÷×ĂÜđìýïćúêĞćïúĀĆîÙć



Ĥ-Ĩ

øĎðìĊę Ĥ.Ĥ-Ģ ñĆÜïøĉđüèÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúêĞćïúēóíĉóĝ ĉìĆÖþŤ

Ĥ.Ĥ.ģ ÿëćîõćóÖćøĔßšÜćîÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
ÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî Ă÷ĎŠĔîÿõćóĕöŠóøšĂöĔßšÜćî đîČęĂÜÝćÖ×ćéđÙøČęĂÜßĆęÜîĚĞćĀîĆÖ Ēúą
ÿć÷óćîÙĆéĒ÷Ö×÷ą ðŦÝÝčïîĆ ĔßšóČĚîìĊęüŠćÜìĊęđĀúČĂĂ÷ĎŠÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷×ĂÜđìýïćúĄ ìĆĚÜĀöé ĢĦġ êĆîêŠĂđéČĂî
(Ħ êĆîêŠĂüĆî ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą Ģġġ ×ĂÜ×÷ąöĎúòĂ÷ìĆĚÜĀöé) ēé÷ÖćøđìÖĂÜĒúšüđñć
Ĥ.Ĥ.Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
ÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî ÷ĆÜĕöŠĕéšĔßšÜćî ìĞćĔĀšĂćÙćø ĂčðÖøèŤêŠćÜ ė øüöëċÜ øąïïïĞćïĆéîĚĞć
đÿĊ÷đøĉęößĞćøčé đÿČęĂöÿõćó
Ĥ.Ĥ.ĥ ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
ÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî ÷ĆÜĔßšÜćîĕöŠĕéš đîČęĂÜÝćÖÖćøÝĆéĀćĂčðÖøèŤéĞćđîĉîÜćî Ą ēé÷Öćø
×ĂøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćèõć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆéĀøČĂ
ĒĀúŠÜÜïðøąöćèĂČęî ĕöŠÿćöćøëÝĆéĀćĕéšóøšĂöÖĆîĔîÙøĆĚÜđéĊ÷ü îĂÖÝćÖîĊĚ ÷ĆÜóïðŦâĀćòčśîÝćÖÖćø×îÿŠÜ×÷ą
öĎúòĂ÷ ĒúąÖćøðúĉü×ĂÜ×÷ąöĎúòĂ÷ĂĂÖĕðõć÷îĂÖ



Ĥ-ĩ

øĎðìĊę Ĥ.Ĥ-ģ ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúêĞćïúēóíĉĝóĉìĆÖþŤ

Ĥ.Ĥ.Ħ ×šĂđÿîĂĒîą
Ģ) ÙüøđøŠÜéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćĂčðÖøèŤĔîÖćøéĞćđîĉîÜćîĔĀšÙøï đßŠî đÙøČęĂÜßĆęÜîĚĞćĀîĆÖ Ēúąÿć÷óćî
ÙĆéĒ÷Ö×÷ą ēé÷óĉÝćøèćüŠćÿëćîĊ×îëŠć÷ÙüøêšĂÜöĊĂčðÖøèŤĂąĕøïšćÜìĊęêšĂÜĔßš đóČęĂĔĀšÿćöćøëĔßšÜćîĕéšĂ÷ŠćÜöĊ
ðøąÿĉìíĉõćóĒúąëĎÖĀúĆÖüĉßćÖćø
ģ) ÙüøðúĎÖêšîĕöšĔïĀîćøĂïÿëćîĊ×îëŠć÷×÷ąöĎúòĂ÷ ēé÷ðúĎÖđðŨîĒîüôŦîðúćđóČęĂúéÙüćöđøĘü
úöĒúąÖćøóĆéóćÖúĉęîĕð÷ĆÜïøĉđüèĔÖúšđÙĊ÷Ü



Ĥ-Ī

Ĥ) ÙüøÿøšćÜÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝĒÖŠðøąßćßîđÖĊę÷üÖĆïðŦâĀćøąïïĀøČĂÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷
ĔîóČĚîìĊęđóČęĂúéÖćøêŠĂêšćî ēé÷ĔĀšðøąßćßîĔîóČĚîìĊęìĊęÝąđðŨîÿëćîìĊęÝĆéÿøšćÜøąïïĄ đ×šćöćöĊÿŠüîøŠüöĒúąöĊ
ñúêĂïĒìîêćöÙüćöđĀöćąÿö
ĥ) ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đ×šć×Šć÷đðŨîēøÜÜćîúĞćéĆïìĊę ĢġĦ (ÖćøÙĆéĒ÷ÖĒúąòŦÜÖúïÿĉęÜðäĉÖĎú
ĀøČĂüĆÿéčìĊęĕöŠĔßšĒúšü) êćöÖãÖøąìøüÜÞïĆïìĊę ģ (ó.ý.ģĦĤĦ) ĂĂÖêćöÙüćöĔîóøąøćßïĆââĆêĉēøÜÜćî ó.ý.
ģĦĤĦ àċęÜìčÖ×îćéđðŨîēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöÝĞćóüÖìĊę Ĥ ĔîÖøèĊđðŨîÖĉÝÖćø×ĂÜđĂÖßîÝąêšĂÜ×ĂĔïĂîčâćê
ÖŠĂî ÝċÜÝąÿćöćøëðøąÖĂïÖĉÝÖćøĕéšĒúąöĊÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜìĊęÝąêšĂÜðäĉïĆêĉêćö éĆÜîĆĚî ĔîÖøèĊìĊęĂÜÙŤÖø
ðÖÙøĂÜÿŠ ü îìš Ă Üëĉęî ĔĀšđ ĂÖßîđßŠ ćóČĚ îìĊę éĞ ć đîĉ îÖćø ÝċÜ đðŨ î Āîš ć ìĊęìĊę Ý ąêš Ă ÜÖĞ ć ÖĆ ïéĎ Ē úĔĀšöĊ Ö ćøðäĉ ïĆ êĉê ćö
ÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ÿŠüîĔîÖøèĊìĊęđðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøđĂÜ ĒöšüŠćÝąĕöŠêšĂÜ×ĂĔïĂîčâćêÖĘêćö ĒêŠÖĘÝĞćđðŨîêšĂÜ
ðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜéšü÷đßŠîÖĆî
Ĥ.ĥ đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ
Ĥ.ĥ.Ģ øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî êĆĚÜĂ÷ĎŠĀöĎŠìĊę Ĥ êĞćïúïšćîēóíĉĝ ĂĞćđõĂđöČĂÜ ÝĆÜĀüĆéÿčóøøèïčøĊ (êĞćĒĀîŠÜ
óĉÖĆéõĎöĉýćÿêøŤ X ġħĢħĩĢġ Y ĢħġĦĩĩĩ) ĀŠćÜÝćÖđ×êđìýïćúðøąöćè ĢĤ Öĉēúđöêø ×îćéóČĚîìĊęøüö
ĢĦħ ĕøŠ đðŨîìĊęéĉî×ĂÜđìýïćú ĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÖćøÖŠĂÿøšćÜõć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćó
ÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆé ðŘ ģĦĤĩ ðŘ ģĦĤĪ-ģĦĥĤ Ēúą ðŘ ģĦĦĢ đðŨîïŠĂòŦÜÖúï×÷ąöĎúòĂ÷ öĊïŠĂòŦÜÖúï
×÷ąöĎúòĂ÷ÝĞćîüî ĥ ïŠĂ ÖĞćĀîéĔĀšòŦÜÖúï ĥ ßĆĚî ÿĎÜ ģ.Ħ đöêø
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (îĚĞćßą×÷ąöĎúòĂ÷ : Leachate) đðŨîĒïïïŠĂñċęÜ (Stabilization Pond :SP)
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø đìýïćúĄ éĞćđîĉîÖćøđĂÜ ðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷ìĊîę ĞćöćÖĞćÝĆé ĕéšĒÖŠ ×÷ąöĎú
òĂ÷×ĂÜđìýïćúìĆĚÜĀöé ĪĢģ êĆîêŠĂđéČĂî (Ĥġ.ĥ êĆîêŠĂüĆî ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą Ģġġ ×ĂÜ×÷ąöĎúòĂ÷ìĆĚÜĀöé)
îĂÖđ×êđìýïćú ĤġĤ êĆîêŠĂđéČĂî Ēúą×÷ąöĎúòĂ÷ĂĊÖÝĞćîüîĀîċęÜ ÝćÖĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî ÝĞćîüî
Ģġ ĒĀŠÜ ÿŠÜđ×šćöćøŠüöÖĞćÝĆé ģĦģ êĆîêŠĂđéČĂî ēé÷đÿĊ÷ÙŠćïøĉÖćøĔĀšĒÖŠđìýïćú Ą ĔîĂĆêøćêĆîúą ĨĦġ ïćì



Ĥ-Ģġ

øĎðìĊę Ĥ.ĥ-Ģ ñĆÜïøĉđüèÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ

Ĥ.ĥ.ģ ÿëćîõćóÖćøĔßšÜćîøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî ÝĞćîüî ĥ ïŠĂ đêĘöĒúšü ĕéšøüöđðŨî Ģ ïŠĂ ìĞćÖćøòŦÜÖúïßĆĚîìĊę ģ öĊ
ÙîÙĆéĒ÷Ö×÷ąĔîóČĚîìĊęòŦÜÖúï
Ĥ.ĥ.Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî ÖćøéĞćđîĉîÜćîđðŨîĕðêćöðÖêĉ ĕöŠöĊđøČęĂÜøšĂÜđøĊ÷î öĊÖúĉęî ĒöúÜüĆî
ĒúąÖćøðúĉ ü ×ĂÜ×÷ąđóĊ ÷ÜđúĘ Öîš Ă ÷ ĀćÖöĊÖ úĉęî đìýïćúÝąéĞć đîĉ î ÖćøĒÖš ĕ×ðŦ â Āćēé÷ĔßšîĚĞćÿÖĆ éßĊ ü õćó
(Effective Microorganism : EM) ÞĊéóŠî
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ öĊÖćøēðśÜóĂÜ×ĂÜĒñŠî HDPE ĂćÝÝąöĊîĚĞćĂ÷ĎŠĔêšïŠĂĀøČĂßĆĚîéĉîđĀîĊ÷üÖĆîàċö
đÿČęĂö
Ĥ.ĥ.ĥ ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
üĆÿéčòŦÜÖúïöĊøćÙćÙŠĂî×šćÜÿĎÜ



Ĥ-ĢĢ

øĎðìĊę Ĥ.ĥ-ģ ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜÿčóøøèïčøĊ

Ĥ.ĥ.Ħ ×šĂđÿîĂĒîą
Ģ) ÖćøĒÖšðâ
Ŧ ĀćÖćøēðśÜóĂÜ×ĂÜĒñŠî HDPE ēé÷ÖćøđÝćąïŠĂ×šćÜĀúčöÿĎïîĚĞćĂĂÖđóČęĂúéøąéĆï
îĚĞćĔêšéĉîĔêšĀúčöĒúąĒÖšĕ×ßĆĚîéĉîđĀîĊ÷üÖĆîàċö ìĞćÖćøïéĂĆéĒúąìéÿĂïÙŠćÖćøîĞćñŠćîĔĀöŠ
ģ). ÙüøÿøšćÜÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝĒÖŠðøąßćßîđÖĊę÷üÖĆïðŦâĀćøąïïĀøČĂÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎú
òĂ÷ ĔîóČĚîìĊęđóČęĂúéÖćøêŠĂêšćî ēé÷ĔĀšðøąßćßîĔîóČĚîìĊęìĊęÝąđðŨîÿëćîìĊęÝĆéÿøšćÜøąïïĄ đ×šćöćöĊÿŠüîøŠüöĒúą
öĊñúêĂïĒìîêćöÙüćöđĀöćąÿö



Ĥ-Ģģ

Ĥ) ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đ×šć×Šć÷đðŨîēøÜÜćîúĞćéĆïìĊę ĢġĦ (ÖćøÙĆéĒ÷ÖĒúąòŦÜÖúïÿĉęÜðäĉÖĎú
ĀøČĂüĆÿéčìĊęĕöŠĔßšĒúšü) êćöÖãÖøąìøüÜÞïĆïìĊę ģ (ó.ý.ģĦĤĦ) ĂĂÖêćöÙüćöĔîóøąøćßïĆââĆêĉēøÜÜćî ó.ý.
ģĦĤĦ àċęÜìčÖ×îćéđðŨîēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöÝĞćóüÖìĊę Ĥ ĔîÖøèĊđðŨîÖĉÝÖćø×ĂÜđĂÖßîÝąêšĂÜ×ĂĔïĂîčâćê
ÖŠĂî ÝċÜÝąÿćöćøëðøąÖĂïÖĉÝÖćøĕéšĒúąöĊÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜìĊęÝąêšĂÜðäĉïĆêĉêćö éĆÜîĆĚî ĔîÖøèĊìĊęĂÜÙŤÖø
ðÖÙøĂÜÿŠ ü îìš Ă Üëĉę î ĔĀšđ ĂÖßîđßŠ ćóČĚ îìĊę éĞ ć đîĉ îÖćø ÝċÜ đðŨ î Āîš ć ìĊę ìĊę Ý ąêš Ă ÜÖĞć ÖĆ ïéĎ Ē úĔĀšöĊ Ö ćøðäĉ ïĆ êĉê ćö
ÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ÿŠüîĔîÖøèĊìĊęđðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøđĂÜ ĒöšüŠćÝąĕöŠêšĂÜ×ĂĔïĂîčâćêÖĘêćö ĒêŠÖĘÝĞćđðŨîêšĂÜ
ðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜéšü÷đßŠîÖĆî
Ĥ.Ħ đìýïćúđöČĂÜÿĂÜóĊîę šĂÜ
Ĥ.Ħ.Ģ øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî êĆĚÜĂ÷ĎŠ Ģħĥ ëîîýøĊÿĞćøćâ ģ êĞćïúÿĂÜóĊęîšĂÜ ĂĞćđõĂÿĂÜóĊęîšĂÜ
ÝĆÜĀüĆéÿčóøøèïčøĊ (êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆéõĎöĉýćÿêøŤ X ġħġĪĦģġ Y ĢĦĨĥĥĨĩ) ĀŠćÜÝćÖđ×êđìýïćúĄ ðøąöćè
Ħ Öĉēúđöêø ×îćéóČĚîìĊęøüö ĥĪ ĕøŠ đðŨîìĊéę ĉîÿćíćøèą ĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÖćøÖŠĂÿøšćÜõć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćø
đóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆé ðŘ ģĦĥĩ - ģĦĦĢ đðŨîïŠĂòŦÜÖúï×÷ąöĎúòĂ÷ öĊïŠĂòŦÜÖúï
×÷ąöĎúòĂ÷ÝĞćîüî Ĥ ïŠĂ
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (îĚĞćßą×÷ąöĎúòĂ÷ : Leachate) đðŨîĒïïïŠĂñċęÜ (Stabilization Pond :SP)
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø đìýïćúĄ éĞćđîĉîÖćøđĂÜ ðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęîĞćöćÖĞćÝĆé ĕéšĒÖŠ ×÷ąöĎúòĂ÷
×ĂÜđìýïćúìĆĚÜĀöé ĦĪħ êĆîêŠĂđéČĂî (ģġ êĆîêŠĂüĆî ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą Īġ ×ĂÜ×÷ąöĎúòĂ÷ìĆĚÜĀöé) îĂÖđ×ê
đìýïćú ĢġĨ êĆîêŠĂđéČĂî Ēúą×÷ąöĎúòĂ÷ĂĊÖÝĞćîüîĀîċęÜ ÝćÖđĂÖßî ÿŠÜđ×šćöćøŠüöÖĞćÝĆé ħġ êĆîêŠĂđéČĂî
ēé÷đÿĊ÷ÙŠćïøĉÖćøĔĀšĒÖŠđìýïćú Ą ĔîĂĆêøćêĆîúą Ģ,ġġġ ïćì

øĎðìĊę Ĥ.Ħ-Ģ ĒñîñĆÜēÙøÜÖćøøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜÿĂÜóĊęîšĂÜ


Ĥ-ĢĤ

Ĥ.Ħ.ģ ÿëćîõćóÖćøĔßšÜćîøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî đìýïćúĄéĞćđîĉîÖćøđĂÜ ĒúąöĊđĂÖßîđßŠćóČĚîìĊęÙĆéĒ÷Ö×÷ąöĎúòĂ÷
đóČęĂñúĉêîĚĞćöĆî Ā÷čééĞćđîĉîÖćøßŠüÜðúć÷ðŘ ģĦĦĤ - ģĦĦĥ đîČęĂÜÝćÖđÖĉéðŦâĀćìćÜđìÙîĉÙ ĒúąđÖĉéĂčìÖõĆ÷
ēé÷đøĉęöéĞćđîĉîÖćøĂĊÖÙøĆĚÜĔîđéČĂîóùþõćÙö ðŘ ģĦĦĦ
Ĥ.Ħ.Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ ĕöŠöĊÖćøòŦÜÖúïĒêŠĔßšÖćøđìÖĂÜ đÙøČęĂÜßĆęÜßĞćøčé îĚĞćßą×÷ąÝćÖÖćøÙĆéĒ÷Ö
×ĂÜđĂÖßî úÜÿĎŠïŠĂïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ïŠĂ ģ ēé÷ĕöŠñŠćî ïŠĂ Ģ
Ĥ.Ħ.ĥ ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ êĆĚÜĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊęøćïúčŠöîĚĞćìŠüöëċÜ ÝċÜĕéšøĆïñúÖøąìïÝćÖÿëćîÖćøèŤ
ĂčìÖõĆ÷đðŨîðøąÝĞćìčÖðŘ øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ ïŠĂòŦÜÖúï ĒúąøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ ĕéšøĆïÙüćöđÿĊ÷Āć÷ ĒöšüŠć
ÝąöĊÖćøÿøšćÜÙĆîéĉîðŜĂÜÖĆîĕüš ðŦâĀćÖćø×ćéĒÙúîéĉîĔîÖćøòŦÜÖúï



Ĥ-Ģĥ

øĎðìĊę Ĥ.Ħ-ģ ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜÿĂÜóĊęîšĂÜ

Ĥ.Ħ.Ħ ×šĂđÿîĂĒîą
Ģ) ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đ×šć×Šć÷đðŨîēøÜÜćîúĞćéĆïìĊę ĢġĦ (ÖćøÙĆéĒ÷ÖĒúąòŦÜÖúïÿĉęÜðäĉÖĎú
ĀøČĂüĆÿéčìĊęĕöŠĔßšĒúšü) êćöÖãÖøąìøüÜÞïĆïìĊę ģ (ó.ý.ģĦĤĦ) ĂĂÖêćöÙüćöĔîóøąøćßïĆââĆêĉēøÜÜćî ó.ý.
ģĦĤĦ àċęÜìčÖ×îćéđðŨîēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöÝĞćóüÖìĊę Ĥ ĔîÖøèĊđðŨîÖĉÝÖćø×ĂÜđĂÖßîÝąêšĂÜ×ĂĔïĂîčâćê
ÖŠĂî ÝċÜÝąÿćöćøëðøąÖĂïÖĉÝÖćøĕéšĒúąöĊÖãĀöć÷ìĊęđÖĊ÷ę ü×šĂÜìĊęÝąêšĂÜðäĉïĆêĉêćö éĆÜîĆĚî ĔîÖøèĊìĊęĂÜÙŤÖø
ðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîĔĀšđĂÖßîđßŠćóČĚîìĊęéĞćđîĉîÖćø
ÝċÜđðŨîĀîšćìĊęìĊęÝąêšĂÜÖĞćÖĆïéĎĒúĔĀšöĊÖćøðäĉïĆêĉêćö
ÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ÿŠüîĔîÖøèĊìĊęđðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøđĂÜ ĒöšüŠćÝąĕöŠêšĂÜ×ĂĔïĂîčâćêÖĘêćö ĒêŠÖĘÝĞćđðŨîêšĂÜ
ðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜéšü÷đßŠîÖĆî éĆÜîĆîĚ ÙüøĔĀšđĂÖßîìĊęøĆïÙĆéĒ÷Ö×÷ąđóČęĂñúĉêîĚĞćöĆî ðøĆïîĚĞćßą
×÷ąĔĀšúÜĔîïŠĂ Ģ ĒúąđÖĘï×÷ąÝćÖïŠĂ ģ ×ċĚî đóČęĂĔĀšøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷öĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖ×ċĚî ÿĂéÙúšĂÜÖĆï
×šĂÙĉéđĀĘîÝćÖÖøöÙüïÙčööúóĉþ îĂÖÝćÖîĊĚ ÙüøöĊÖćøðøĆïðøčÜđóĉęöđêĉöêćö×šĂÙĉéđĀĘîÝćÖÖøöÙüïÙčööúóĉþ
ģ) ÙüøđøŠÜðøĆïðøčÜ/àŠĂöĒàöøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đóČęĂĔĀšÿćöćøëĔßšÜćîĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉ
õćóĒúąëĎÖĀúĆÖüĉßćÖćø
Ĥ) ÙüøÿøšćÜÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝ×ĂÜðøąßćßîđÖĊę÷üÖĆïðŦâĀćøąïïĀøČĂÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷
ĔîóČĚîìĊęđóČęĂúéÖćøêŠĂêšćî ēé÷ĔĀšðøąßćßîĔîóČĚîìĊęìĊęÝąđðŨîÿëćîìĊęÝĆéÿøšćÜøąïïĄ đ×šćöćöĊÿŠüîøŠüöĒúąöĊ
ñúêĂïĒìîêćöÙüćöđĀöćąÿö
Ĥ.ħ đìýïćúêĞćïúýøĊðøąÝĆîêŤ
Ĥ.ħ.Ģ øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
øąïïÖĞ ćÝĆ é ×÷ąöĎ ú òĂ÷ßč ö ßî êĆĚÜ Ă÷ĎŠ ïš ć îÿąóćîĀúüÜĀöĎŠ ĥ êĞ ć ïúýøĊ ð øąÝĆ î êŤ ĂĞ ć đõĂýøĊ
ðøąÝĆîêŤ ÝĆÜĀüĆéÿčóøøèïčøĊ (êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆéõĎöĉýćÿêøŤ X ġħģĨĪġħ Y ĢħĢħĪġĢ) ĀŠćÜÝćÖđìýïćúĄ
ĩ Öĉēúđöêø öĊóČĚîìĊęøüö ĦĢ ĕøŠ Ĥ Üćî ĩ êćøćÜüć đðŨîìĊęéĉî×ĂÜđìýïćúĄ ĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÖćøÖŠĂÿøšćÜ
õć÷ĔêšĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆé ðŘ ģĦĦģ - ģĦĦĥ đðŨîēÙøÜÖćø
ÖŠĂÿøšćÜøąïïÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ĒúąÿĉęÜðäĉÖĎúĒïïÙøïüÜÝø đðŨîïŠĂòŦÜÖúï×÷ąöĎúòĂ÷ öĊÝĞćîüî ģ ïŠĂ
öĊēøÜÙĆéĒ÷Ö×÷ą ĒúąēøÜĀöĆÖðčŞ÷
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (îĚĞćßą×÷ąöĎúòĂ÷ : Leachate) đðŨîĒïïïŠĂñċęÜ (Stabilization Pond :SP)


Ĥ-ĢĦ

ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø đìýïćúĄ ĔĀšđĂÖßîđßŠćóČĚîìĊęÙĆéĒ÷Ö/òŦÜÖúï ðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęîĞćöćÖĞćÝĆé
ĕéšĒÖŠ ×÷ąöĎúòĂ÷×ĂÜđìýïćúìĆĚÜĀöé Īġ – Ģģġ êĆîêŠĂđéČĂî (Ĥ - ĥ êĆîêŠĂüĆî ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą ĨĦ ×ĂÜ×÷ą
öĎúòĂ÷ìĆĚÜĀöé) îĂÖđ×êđìýïćú Ēúą×÷ąöĎúòĂ÷ĂĊÖÝĞćîüîĀîċęÜ ÝćÖĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî ÝĞćîüî
Ģġ ĒĀŠÜ ÿŠÜđ×šćöćøŠüöÖĞćÝĆé ĨĦĦ êĆîêŠĂđéČĂî ēé÷đÿĊ÷ÙŠćïøĉÖćøĔĀšĒÖŠïøĉþìĆ đĂÖßî ĔîĂĆêøćêĆîúą
Ĩġġ ïćì

øĎðìĊę Ĥ.ħ-Ģ ñĆÜïøĉđüèÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúêĞćïúýøĊðøąÝĆîêŤ

Ĥ.ħ.ģ ÿëćîõćóÖćøĔßšÜćîøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî đĂÖßîñĎšđßŠćîĞć×÷ąöĎúòĂ÷ĕðđìÖĂÜĕüšĔîïŠĂÖĞćÝĆé ĕöŠöĊÖćøòŦÜÖúï
ĔĀšëĎÖêšĂÜ
Ĥ.ħ.Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ ÖćøÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ìĆĚÜĀöéĕöŠöĊÖćøòŦÜÖúï öĊÖúĉęîđĀöĘî ĔîïŠĂïĞćïĆé
îĚĞćđÿĊ÷öĊ×÷ąđðŨîÝĞćîüîöćÖ ēàŠ×ĂÜÿć÷óćîÙĆéĒ÷Ö×÷ą×ćé öĊ×÷ąìčÖïŠĂĒêŠ×÷ąĕöŠđêĘöïŠĂ ÝąĂ÷ĎŠïøĉđüèøĉö
ïŠĂđðŨîÿŠüîĔĀâŠ
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ öĊÖćøēðśÜóĂÜ×ĂÜĒñŠî HDPE ĂćÝÝąöĊîĚĞćĂ÷ĎŠĔêšïŠĂĀøČĂßĆĚîéĉîđĀîĊ÷üÖĆîàċö
đÿČęĂö öĊ×÷ąĂ÷ĎŠĔîïŠĂđðŨîÝĞćîüîöćÖ
Ĥ.ħ.ĥ ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đÙøČęĂÜÝĆÖøÖúđÿĊ÷ïŠĂ÷ đîČęĂÜÝćÖøą÷ąđüúćĔîÖćøĔßšÜćîîćîÝċÜìĞćĔĀš
đÙøČęĂÜÝĆÖøđÿČęĂöÿõćó



Ĥ-Ģħ



Ĥ-ĢĨ

øĎðìĊę Ĥ.ħ-ģ ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúêĞćïúýøĊðøąÝĆîêŤ

Ĥ.ħ.Ħ ×šĂđÿîĂĒîą
Ģ) ÖćøĒÖšðâ
Ŧ ĀćÖćøēðśÜóĂÜ×ĂÜĒñŠî HDPE ēé÷ÖćøđÝćąïŠĂ×šćÜĀúčöÿĎïîĚĞćĂĂÖđóČęĂúéøąéĆï
îĚĞćĔêšéĉîĔêšĀúčöĒúąĒÖšĕ×ßĆĚîéĉîđĀîĊ÷üÖĆîàċö ìĞćÖćøïéĂĆéĒúąìéÿĂïÙŠćÖćøîĞćñŠćîĔĀöŠ
ģ) ÙüøòŦÜÖúïĔĀšëĎÖĀúĆÖÿč×ćõĉïćú ĔßšéĉîĔîÖćøðŗéìĆï×÷ą ĒúąÖćøđìÖĂÜ×÷ąĔĀšđðŨîøąđïĊ÷ï
éšćîĔééšćîĀîċęÜ ĕöŠÙüøđìÖĂÜĕüšøĂï ė ïŠĂ đóČęĂÙüćöÿąéüÖĒúąðúĂéõĆ÷ĔîÖćøÝĆéÖćø
Ĥ) ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đ×šć×Šć÷đðŨîēøÜÜćîúĞćéĆïìĊę ĢġĦ (ÖćøÙĆéĒ÷ÖĒúąòŦÜÖúïÿĉęÜðäĉÖĎú
ĀøČĂüĆÿéčìĊęĕöŠĔßšĒúšü) êćöÖãÖøąìøüÜÞïĆïìĊę ģ (ó.ý.ģĦĤĦ) ĂĂÖêćöÙüćöĔîóøąøćßïĆââĆêĉēøÜÜćî ó.ý.
ģĦĤĦ àċęÜìčÖ×îćéđðŨîēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöÝĞćóüÖìĊę Ĥ ĔîÖøèĊđðŨîÖĉÝÖćø×ĂÜđĂÖßîÝąêšĂÜ×ĂĔïĂîčâćê
ÖŠĂî ÝċÜÝąÿćöćøëðøąÖĂïÖĉÝÖćøĕéšĒúąöĊÖãĀöć÷ìĊęđÖĊ÷ę ü×šĂÜìĊęÝąêšĂÜðäĉïĆêĉêćö éĆÜîĆĚî ĔîÖøèĊìĊęĂÜÙŤÖø
ðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîĔĀšđĂÖßîđßŠćóČĚîìĊęéĞćđîĉîÖćø
ÝċÜđðŨîĀîšćìĊęìĊęÝąêšĂÜÖĞćÖĆïéĎĒúĔĀšöĊÖćøðäĉïĆêĉêćö
ÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ÿŠüîĔîÖøèĊìĊęđðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøđĂÜ ĒöšüŠćÝąĕöŠêšĂÜ×ĂĔïĂîčâćêÖĘêćö ĒêŠÖĘÝĞćđðŨîêšĂÜ
ðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜéšü÷đßŠîÖĆî éĆÜîĆĚî đìýïćúĄ ĒúąïøĉþĆìđĂÖßî ÙüøìïìüîÖćøéĞćđîĉîÜćî
đÜČęĂîĕ×ĔîøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ ĔîÿĆââćđßŠć đóČęĂĔĀšöĊÖćøéĞćđîĉîÜćîìĊęëĎÖêšĂÜ øüöëċÜÖćø×ĂĂîčâćêÝćÖ
ÖøöēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøö ĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜïøĉþĆìđĂÖßî
ĥ) ÙüøÿøšćÜÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝĒÖŠðøąßćßîđÖĊę÷üÖĆïðŦâĀćøąïïĀøČĂÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷
ĔîóČĚîìĊęđóČęĂúéÖćøêŠĂêšćî ēé÷ĔĀšðøąßćßîĔîóČĚîìĊęìĊęÝąđðŨîÿëćîìĊęÝĆéÿøšćÜøąïïĄ đ×šćöćöĊÿŠüîøŠüöĒúąöĊ
ñúêĂïĒìîêćöÙüćöđĀöćąÿö


Ĥ-Ģĩ

Ĥ.Ĩ đìýïćúîÙøîÙøðåö
Ĥ.Ĩ.Ģ øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî êĆĚÜĂ÷ĎŠ êĞćïúêćÖšĂÜ ĂĞćđõĂđöČĂÜ ÝĆÜĀüĆéîÙøðåö (êĞćĒĀîŠÜóĉÖĆé
õĎöĉýćÿêøŤ X ġħĢĤģĨĥ Y ĢĦĤģĨĦġ) ĀŠćÜÝćÖđìýïćúĄ ðøąöćè Ģġ Öĉēúđöêø öĊóČĚîìĊęøüö ģĤģ ĕøŠ
đðŨ î ìĊę éĉ î ×ĂÜđìýïćúĄ ĕéš øĆ ï ÖćøÿîĆ ï ÿîč î ÖćøÖŠ Ă ÿøš ć Üõć÷Ĕêš Ē ñîðäĉ ïĆ êĉ Ö ćøđóČę Ă ÖćøÝĆ é ÖćøÙč è õćó
ÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïÝĆÜĀüĆé đðŨîēÙøÜÖćøÖŠĂÿøšćÜøąïïÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ đðŨîïŠĂòŦÜÖúï×÷ąöĎúòĂ÷öĊ
ĂĂÖĒïïĕüšĔĀšòŦÜÖúï Ħ ßĆĚî ÿĎÜ ģ đöêø éĉîòŦÜÖúïĀîć ġ.Ħġ đöêø
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (îĚĞćßą×÷ąöĎúòĂ÷ : Leachate) đðŨîĒïïïŠĂñċęÜ (Stabilization Pond :SP)
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø đìýïćúĄ éĞćđîĉîÖćøđĂÜ ðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęîĞćöćÖĞćÝĆé ĕéšĒÖŠ ×÷ąöĎúòĂ÷
×ĂÜđìýïćúìĆĚÜĀöé ĥ,ģġġ – ĥ,Ħġġ êĆîêŠĂđéČĂî (Ģĥġ – ĢĦġ êĆîêŠĂüĆî ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą Ģġġ ×ĂÜ×÷ą
öĎúòĂ÷ìĆĚÜĀöé) Ēúą×÷ąöĎúòĂ÷ĂĊÖÝĞćîüîĀîċęÜ ÝćÖĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî ÝĞćîüî ĢĦ ĒĀŠÜ ĒúąđĂÖßî
ÿŠÜđ×šćöćøŠüöÖĞćÝĆé Ģ,ħĦĦ êĆîêŠĂđéČĂî ēé÷đÿĊ÷ÙŠćïøĉÖćøĂĆêøćêĆîúą Ĥġġ ïćì öĊÖćøÙĆéĒ÷Ö×÷ą
ĔîÿëćîìĊòę ŦÜÖúï ĥġ Ùî ĔßšîĚĞćÿÖĆéÝčúĉîìøĊ÷ŤßĊüõćóĔîÖćøéĆïÖúĉęî

øĎðìĊę Ĥ.Ĩ-Ģ ñĆÜïøĉđüèÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúîÙøîÙøðåö

Ĥ.Ĩ.ģ ÿëćîõćóÖćøĔßšÜćîøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî ĔßšóČĚîìĊęòŦÜÖúïĒúšü ĩġ ĕøŠ òŦÜÖúïëĎÖĀúĆÖÿč×ćõĉïćú
Ĥ.Ĩ.Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đĀúČĂóČĚîìĊĔę îÖćøòŦÜÖúïĂĊÖ ĢĦģ ĕøŠ ßčößîēé÷øĂïóČĚîìĊęòŦÜÖúï ĕöŠöĊ
ðŦâĀćđîČęĂÜÝćÖĔßšĀúĆÖÖćøĔĀšðøąē÷ßîŤÖĆïÙîĔîóČĚîìĊę



Ĥ-ĢĪ

Ĥ.Ĩ.ĥ ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
đÙøČęĂÜÝĆÖøđÿČęĂöÿõćó êšĂÜàŠĂöĒàöïŠĂ÷
Ĥ.Ĩ.Ħ ×šĂđÿîĂĒîą
Ģ) ÙüøÿøšćÜÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝĒÖŠðøąßćßîđÖĊę÷üÖĆïÖćøÙĆéĒ÷Ö×÷ą đóČęĂđðŨîÖćøúéðøĉöćè
×÷ąöĎúòĂ÷ĔîóČĚîìĊęòŦÜÖúï øüöëċÜ ÖćøÿŠÜđÿøĉö ÿîĆïÿîčîìšĂÜëĉęî ĒúąđĂÖßîìĊęøŠüöĔßšóČĚîìĊęòŦÜÖúï ĔîÖćøúé
ðøĉöćè×÷ą
ģ) ÿëćîìĊęÖćĞ ÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đ×šć×Šć÷đðŨîēøÜÜćîúĞćéĆïìĊę ĢġĦ (ÖćøÙĆéĒ÷ÖĒúąòŦÜÖúïÿĉęÜ
ðäĉÖĎúĀøČĂüĆÿéčìĊęĕöŠĔßšĒúšü) êćöÖãÖøąìøüÜÞïĆïìĊę ģ (ó.ý.ģĦĤĦ) ĂĂÖêćöÙüćöĔîóøąøćßïĆââĆêĉēøÜÜćî
ó.ý. ģĦĤĦ àċęÜìčÖ×îćéđðŨîēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöÝĞćóüÖìĊę Ĥ ĔîÖøèĊđðŨîÖĉÝÖćø×ĂÜđĂÖßîÝąêšĂÜ×Ă
ĔïĂîčâćêÖŠĂî ÝċÜÝąÿćöćøëðøąÖĂïÖĉÝÖćøĕéšĒúąöĊÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜìĊęÝąêšĂÜðäĉïĆêĉêćö éĆÜîĆĚî ĔîÖøèĊ
ìĊęĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîĔĀšđĂÖßîđßŠćóČĚîìĊęéĞćđîĉîÖćø ÝċÜđðŨîĀîšćìĊęìĊęÝąêšĂÜÖĞćÖĆïéĎĒúĔĀšöĊÖćøðäĉïĆêĉêćö
ÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ÿŠüîĔîÖøèĊìĊęđðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøđĂÜ ĒöšüŠćÝąĕöŠêšĂÜ×ĂĔïĂîčâćêÖĘêćö ĒêŠÖĘÝĞćđðŨîêšĂÜ
ðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜéšü÷đßŠîÖĆî
Ĥ.ĩ đìýïćúđöČĂÜĂšĂöîšĂ÷
Ĥ.ĩ.Ģ øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî ĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî êĆĚÜĂ÷ĎŠ Ģħ/Ħ ĀöĎŠ Ĥ êĞćïúìŠćđÿć ĂĞćđõĂÖøąìčŠöĒïî ÝĆÜĀüĆé
îÙøðåö (ĕöŠöĊ×šĂöĎúêĞćĒĀîŠÜóĉÖĆéõĎöĉýćÿêøŤ) öĊóČĚîìĊøę üö ĨĦ ĕøŠ đðŨîìĊęéĉî×ĂÜđìýïćúĄ ĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčî
ēÙøÜÖćøõć÷ĔêšēÙøÜÖćøëŠć÷ēĂîÖćøÿîĆïÿîčîĒñîðäĉïĆêĉÖćø đóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂö ĔîøąéĆï
ÝĆÜĀüĆéðŘ ģĦĥĩ đðŨîēÙøÜÖćøÖŠĂÿøšćÜøąïïÖćøÝĆéÖćø×÷ąöĎúòĂ÷ đðŨîïŠĂòŦÜÖúï×÷ąöĎúòĂ÷öĊÝĞćîüî
ÝĞćîüî ģ ïŠĂ
øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (îĚĞćßą×÷ąöĎúòĂ÷ : Leachate) đðŨîĒïïïŠĂñċęÜ (Stabilization Pond :SP)
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø đìýïćúĄ éĞćđîĉîÖćøĂĂÖĔïĂîčâćêĔĀšđĂÖßîéĞćđîĉîÖćøđÖĘï×î×÷ąĔîđ×ê
đìýïćúĄ ēé÷ÙĉéÙŠćíøøöđîĊ÷öêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîđìýïĆââĆêĉ ēé÷ñĎšìĊęøĆïĔïĂîčâćêđÖĘï×î×÷ą êšĂÜđÿĊ÷
ÙŠćíøøöđîĊ÷öĔïĂîčâćê ðŘúą Ħ,ġġġ ïćì ðŦÝÝčïĆîöĊÝĞćîüî ĩ øć÷ ðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷ìĊęđìýïćúÝĆéđÖĘïđĂÜ
öĊðøĉöćè×÷ąöĎúòĂ÷×ĂÜđìýïćúðøąöćè ģ,Ĥġġ-ģ,ĥġġ êĆîêŠĂđéČĂî ēé÷ßĆęÜÝćÖÿëćîĊ×îëŠć÷ (ĩġ –
ĢĢġ êĆîêŠĂüĆî ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą ĩġ ×ĂÜ×÷ąöĎúòĂ÷ìĆĚÜĀöé) ĂîčâćêĔĀšđĂÖßîøĆïĔïĂîčâćêđÖĘï×÷ąĔîđ×ê
đìýïćú ēé÷đÿĊ÷ÙŠćïøĉÖćøðŘúą Ħ,ġġġ ïćì



Ĥ-ģġ

øĎðìĊę Ĥ.ĩ-Ģ ñĆÜïøĉđüèÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đìýïćúđöČĂÜĂšĂöîšĂ÷

Ĥ.ĩ.ģ ÿëćîõćóÖćøĔßšÜćîøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî ĕöŠĕéšĔßšÜćî đîČęĂÜÝćÖöĊÖćøÙĆéÙšćîÝćÖßćüïšćîïøĉđüèēé÷øĂï àċęÜ×îćé
îĊĚĕéšöĊßčößîđÖĉé×ċĚîïøĉđüèøĂïė ĔÖúšÖĆïÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ą×ĂÜđìýïćú ĒúąßćüïšćîđĀúŠćîĊĚđÖøÜüŠćÝąđÖĉéñúÖøąìïéšćî
ÿĉęÜĒüéúšĂö
Ĥ.ĩ.Ĥ ÖćøðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî
ĕöŠÿćöćøëðøąđöĉîðøąÿĉìíĉõćóøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößîĕéš đóøćąÝšćÜđĂÖßîéĞćđîĉîÖćø
×îëŠć÷×÷ą ĕéšĒÖŠ ÿëćîĊ×îëŠć÷đĂÖßîìĊęêĞćïúíøøöýćúć ÝĆÜĀüĆéîÙøðåö ĒúąÿëćîĊ×îëŠć÷ìĉó÷ćüøøè
ïÝÖ. îĂÖÝćÖîĊĚ đöČęĂðŘ ģĦĦĥ đìýïćúĄ ĕéšýċÖþćĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜ×÷ą óïüŠć öĊđýþĂćĀćøøšĂ÷úą Ħĥ.ĩ
×ĂÜ×÷ąìĆĚÜĀöé
Ĥ.ĩ.ĥ ðŦâĀć ĂčðÿøøÙ
øąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ ĕöŠÿćöćøëéĞćđîĉîÖćøĕéš đîČęĂÜÝćÖÖćøÙĆéÙšćîÝćÖßćüïšćîïøĉđüèēé÷øĂïóČĚîìĊę
òŦÜÖúï
ÖćøÝĆéđÖĘïÙŠćíøøöđîĊ÷öĕöŠÿĂéÙúšĂÜÖĆïðøĉöćè×÷ąìĊęđÖĉé×ċĚîÝøĉÜ
Öćø×ćéÖãÖøąìøüÜ ĔîÖćøÖĞćĀîéÙŠćÖĞćÝĆé×÷ą ìĞćĔĀšđìýïćúĄ ĕöŠÿćöćøëÝĆéđÖĘïÙŠćÖĞćÝĆé
×÷ąĕéš
đìýïćúĄ êšĂÜÖćøĔĀšöĊÖćøĂïøö Öćøðøąđöĉî×÷ąÝćÖēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøö ÖćøÙćéÖćøèŤ
ðøĉöćè×÷ąìĊęđÖĉé×ċĚî ÖćøÙüïÙčö ÖćøÝĆéÖćøøąïïøć÷ÜćîĒúąðøąöüúñúĒúąêĉéêćö×÷ąĂčêÿćĀÖøøö
ĔîìšĂÜëĉęî êĆĚÜĒêŠēøÜÜćîìĊęìĞćĔĀšđÖĉé ĕðÝîëċÜÿëćîìĊęÖĞćÝĆé



Ĥ-ģĢ

Ĥ.ĩ.Ħ ×šĂđÿîĂĒîą
Ģ) ÿñ. ÙüøÿøšćÜÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝ×ĂÜðøąßćßîđÖĊę÷üÖĆïðŦâĀćøąïïĀøČĂÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎú
òĂ÷ĔîóČĚîìĊęđóČĂę úéÖćøêŠĂêšćî ēé÷ĔĀšðøąßćßîĔîóČĚîìĊęìĊęÝąđðŨîÿëćîìĊęÝĆéÿøšćÜøąïïĄ đ×šćöćöĊÿüŠ îøŠüöĒúą
öĊñúêĂïĒìîêćöÙüćöđĀöćąÿö
ģ) ÿëćîìĊęÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ đ×šć×Šć÷đðŨîēøÜÜćîúĞćéĆïìĊę ĢġĦ (ÖćøÙĆéĒ÷ÖĒúąòŦÜÖúïÿĉęÜðäĉÖĎú
ĀøČĂüĆÿéčìĊęĕöŠĔßšĒúšü) êćöÖãÖøąìøüÜÞïĆïìĊę ģ (ó.ý.ģĦĤĦ) ĂĂÖêćöÙüćöĔîóøąøćßïĆââĆêĉēøÜÜćî ó.ý.
ģĦĤĦ àċęÜìčÖ×îćéđðŨîēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöÝĞćóüÖìĊę Ĥ ĔîÖøèĊđðŨîÖĉÝÖćø×ĂÜđĂÖßîÝąêšĂÜ×ĂĔïĂîčâćê
ÖŠĂî ÝċÜÝąÿćöćøëðøąÖĂïÖĉÝÖćøĕéšĒúąöĊÖãĀöć÷ìĊęđÖĊ÷ę ü×šĂÜìĊęÝąêšĂÜðäĉïĆêĉêćö éĆÜîĆĚî ĔîÖøèĊìĊęĂÜÙŤÖø
ðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîĔĀšđĂÖßîđßŠćóČĚîìĊęéĞćđîĉîÖćø
ÝċÜđðŨîĀîšćìĊęìĊęÝąêšĂÜÖĞćÖĆïéĎĒúĔĀšöĊÖćøðäĉïĆêĉêćö
ÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ÿŠüîĔîÖøèĊìĊęđðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøđĂÜ ĒöšüŠćÝąĕöŠêšĂÜ×ĂĔïĂîčâćêÖĘêćö ĒêŠÖĘÝĞćđðŨîêšĂÜ
ðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜéšü÷đßŠîÖĆî
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đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
üćøÿćøÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóĒúąĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂöðŘìĊę ģĥ ÞïĆïìĊę Ģ öÖøćÙö-öĊîćÙö ģĦĥĥ. ÖćøýċÖþćÙčèúĆÖþèą
×ĂÜîĚĞćìĉĚÜÖŠĂîĒúąĀúĆÜÖćøïĞćïĆééšü÷øąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷×ĂÜēøÜó÷ćïćú ĔîõćÙêąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜđĀîČĂ
êĂîïî.
ýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ĒúąòřÖĂïøöéšćîÿĉęÜĒüéúšĂö ÖøöÿŠÜđÿøĉöÙčèõćÿĉęÜĒüéúšĂö ÖøąìøüÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúą
ÿĉęÜĒüéúšĂö. ģĦĥħ. đìÙēîēú÷ĊÖćøïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ (×ĆĚîÿĎÜ).
ÿĞćîĆÖÜćîÿĉęÜĒüéúšĂöõćÙìĊę Ħ ÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö.ÙèąìĞćÜćîÝĆéìĞćĒñî
ÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïõćÙ ÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćì ÿčóøøèïčøĊ îÙøðåö ĒúąÿöčìøÿćÙø. ģĦĥĪ.
ĒñîÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂöøąéĆïõćÙ óČĚîìĊęúčŠöîĚĞćìŠćÝĊî ĒúąúčŠöîĚĞćÙüïđÖĊę÷ü (účŠöîĚĞćđÝšćóøą÷ć Ēúą
účŠöîĚĞćîšĂ÷) ó.ý. ģĦĦġ – ģĦĦĥ ÝĆÜĀüĆéßĆ÷îćì ÿčóøøèïčøĊ îÙøðåö ĒúąÿöčìøÿćÙø.
ÿĞćîĆÖÜćîÿĉęÜĒüéúšĂöõćÙìĊę Ħ ÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö. ģĦĦĥ. øć÷Üćîñú
ÖćøêĉéêćöĒúąðøąđöĉîÿöøøëîąøąïïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ßčößîĒúąøąïïÖĞćÝĆé×÷ąöĎúòĂ÷ßčößî õć÷Ĕêš
ĒñîðäĉïĆêĉÖćøđóČęĂÖćøÝĆéÖćøÙčèõćóÿĉęÜĒüéúšĂö ĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆé ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. ģĦĤĨ-ģĦĦĤ
ĔîóČĚîìĊęúčŠöîĚĞćìŠćÝĊî.
www2.diw.go.th/iwmb/form/ÙĎŠöČĂ.doc
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คํานํา
รายงานผลการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ลุ่มน้ําท่าจีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2537-2556 ในพื้นที่ลุ่มน้ําท่าจีนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และจังหวัด
สมุทรสาคร โดยสาระสําคัญของรายงานฯ ประกอบด้วย ผลการติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและ
สถานีขนถ่ายมูลฝอย จํานวนรวม 7 แห่ง คือ เทศบาลเมืองชัยนาท เทศบาลตําบลหันคา เทศบาลตําบล
โพธิ์พิทักษ์ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เทศบาลตําบลศรีประจันต์ และเทศบาล
นครอ้อมน้อย การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ และข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร
จัดการ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ขอขอบคุณสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ําท่าจีน 4 จังหวัด ที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินโครงการ และขอขอบคุณองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น โครงการภายใต้
แผนปฏิบั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อมในระดั บจั ง หวั ด ซึ่ ง สํ านั ก งานสิ่ งแวดล้ อ มภาคที่ 5
ได้นํามาประกอบการพิจารณาแนวทางการฟื้นฟูแ ละปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพของระบบ รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมให้ท้องถิ่นสามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(นายวรพล จันทร์งาม)
ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)
กันยายน 2556
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สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ผลผลิต
1.4 พื้นที่ดําเนินการ
1.5 วิธีดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการ
1.6 งบประมาณ
1.7 ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไปรายจังหวัด
บทที่ 3 รายงานผลการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ
3.1 จังหวัดชัยนาท
3.2 จังหวัดสุพรรณบุรี
3.3 จังหวัดสมุทรสาคร
ภาคผนวก แบบสํารวจข้อมูลระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชัยนาท
แบบสํารวจข้อมูลระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลหันคา
แบบสํารวจข้อมูลระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลโพธิ์พิทกั ษ์
แบบสํารวจข้อมูลระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
แบบสํารวจข้อมูลระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
แบบสํารวจข้อมูลระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีประจันต์
แบบสํารวจข้อมูลระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครอ้อมน้อย
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สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

ตารางที่ 2.1 เขตการปกครองและขนาดพื้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด
ตารางที่ 2.2 เขตการปกครองในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด
ตารางที่ 2.3 ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด
ตารางที่ 3.1.1-1 ประเภทรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยนาท
ตารางที่ 3.1.1-2 จํานวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองชัยนาท
ตารางที่ 3.1.2-1 จํานวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลหันคา
ตารางที่ 3.2.1-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ตารางที่ 3.2.1-2 ประเภทรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ตารางที่ 3.2.2-1 การดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ตารางที่ 3.2.2-2 ประเภทรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ตารางที่ 3.2.3-1 การดําเนินงานระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล
เทศบาลตําบลศรีประจันต์
ตารางที่ 3.2.3-2 จํานวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลศรีประจันต์
ตารางที่ 3.2.3-3 สรุปค่าเฉลีย่ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้
ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2556
ตารางที่ 3.2.3-4 ประเภทรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลศรีประจันต์
ตารางที่ 3.3.1-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ตารางที่ 3.3.1-2 ประเภทรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอ้อมน้อย
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สารบัญรูป
รูปที่

หน้า

รูปที่ 2.1 ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 5
รูปที่ 2.2 จํานวนเรื่องร้องเรียนรายจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
9
รูปที่ 2.3 แผนภูมิแสดงสัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกประเภทปัญหามลพิษตามรายจังหวัด
10
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ลุ่มน้ําท่าจีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดทําขึ้นเพื่อติดตามระบบ
กํา จัด ขยะมูล ฝอยชุม ชนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537-2556 จํานวน 7 แห่ง คือ เทศบาลเมืองชัยนาท เทศบาลตําบลหันคา เทศบาล
ตําบลโพธิ์พิทักษ์ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เทศบาลตําบลศรีประจันต์ และเทศบาล
นครอ้อมน้อย ซึ่งมีสาระสําคัญของรายงานฯ ประกอบด้วย การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ
และข้ อ เสนอแนะแนวทางการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ การนํ า ไปใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาแนวทางฟื้น ฟูแ ละ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมให้ท้องถิ่นสามารถเดินระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1. ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนหรือโครงการระบบกําจัดวัสดุเหลือใช้ เทศบาลเมืองชัยนาท ตั้งอยู่
หมู่ ที่ 4 บ้ า นหนองดู่ ตํ า บลหนองมะโมง อํ า เภอหนองมะโมง จั ง หวั ด ชั ย นาท (ตํ า แหน่ ง พิ กั ด ภู มิ ศ าสตร์
X 0583701 Y 1683052) ระยะทางห่ างจากเทศบาล 60 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่รวม 71 ไร่ เป็ นที่ดินของ
เทศบาล ได้ รั บ ประมาณภายใต้ โ ครงการถ่ า ยโอนการสนั บ สนุ น แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 –2544 วงเงิน 32 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อปี 2544 มีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 1 บ่อ
เทศบาลเริ่มใช้กําจัดขยะมูลฝอยเมื่อปี พ.ศ. 2553 เนื่องจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมบริเวณ
เขาพลอง อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีปัญหาการฝังกลบและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
เทศบาลดําเนินการเอง ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบประมาณ 42.5 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาล ประมาณวันละ 12.5 ตัน และขยะมูลฝอยอีกจํานวนหนึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชนอื่นๆ อีกประมาณ 30 ตันต่อวัน โดยประมาณการจากรถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ไม่มีการชั่งน้ําหนัก
ขยะมู ล ฝอย เนื่ อ งจากอาคารเครื่อ งชั่ งชํ ารุ ด และไม่ มีก ารติ ด ตั้ ง เครื่อ งชั่ งน้ํ า หนัก รถเก็บ ขนขยะมูล ฝอย
นับตั้งแต่ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2544 โดยเทศบาลคิดอัตราค่ากําจั ดขยะมูลฝอยเหมาจ่ายเดือนละ
10,000 บาทต่อแห่ง
การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบฯ พบว่า
(1) โครงการระบบกําจัดวัสดุเหลือใช้ อําเภอหนองมะโมง การกําจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันไม่มี
การบดอัดและกลบทับด้วยดิน และพบว่ามีของเสียอันตรายจากบ้านเรือน ถูกทิ้งปะปนมากําจัดร่วมกันด้วย
บริเวณโดยรอบสถานที่ฝังกลบ มีขยะมูลฝอยจํานวนมากปลิวออกนอกหลุมฝังกลบกระจายทั่วบริเวณ มีการ
ร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเรื่องกลิ่นและแมลงนําโรครบกวน มีเจ้าหน้าที่ประจําสถานที่กําจัดฯ
จํานวน 2 คน ไม่มีการจดบันทึกข้อมูลมูลฝอย อาทิ ปริมาณมูลฝอย รายละเอียดรถเก็บขนมูลฝอยที่เข้าสู่
สถานที่กําจัด
(2) นอกจากนี้ เทศบาลเมื อ งชั ย นาทยั ง มี พื้ น ที่ กํ า จั ด มู ล ฝอยอี ก แห่ ง หนึ่ ง บริ เ วณเขาพลอง
ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่นําขยะมูลฝอยมากําจัด จํานวน 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองชัยนาท และองค์การบริหาร
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ส่วนตําบลเขาท่าพระ การกําจัดมูลฝอยใช้วิธีการเทกอง (Uncontrolled หรือ Open Dump) ได้รับการ
ร้องเรียนจากประชาชนใกล้เคียง เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนรําคาญจากกลิ่นเหม็น และแมลงวันรบกวน
2. ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลหันคา
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนหรือศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม แห่งที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตั้ ง อยู่ ห มู่ ที่ 3 บ้ า นหนองแจง ตํ า บลเด่ น ใหญ่ อํ า เภอหั น คา จั ง หวั ด ชั ย นาท (ตํ า แหน่ ง พิ กั ด ภู มิ ศ าสตร์
X 0598920 Y 1660704) ระยะทางห่างจากเทศบาล 14 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่รวม 74 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของ
เทศบาล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
ปี 2552 รวมวงเงินทั้งสิ้น 26.155 ล้านบาท โดยเป็นเงินอุดหนุน 23.0397 ล้านบาท และเทศบาลสมทบ
จํานวน 3.1153 ล้านบาท โดยก่อสร้างบนเนื้อที่ 31 ไร่เศษ มีบ่อฝังกลบมูลฝอย จํานวน 3 บ่อ ก่อสร้างบ่อฝัง
กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 2 บ่อ (20,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 12 ไร่
เศษ) และเป็นบ่อดินซึ่งไม่มีระบบป้องกันการซึมของน้ําชะขยะลงแหล่งน้ําใต้ดินและไม่มีระบบท่อรวบรวม
น้ําชะขยะ จํานวน 1 บ่อ
ระบบฯ เปิดใช้งานเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 การบริหารจัดการ เทศบาลดําเนินการเอง ปัจจุบัน
เทศบาลรับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลหันคา ประมาณวันละ 4 ตัน และ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอหันคา และอําเภออื่นๆ ทั้งในเขตจังหวัดชัยนาท และ
จังหวัดสุพรรณบุรีบางแห่ง โดยเสียค่าบริการในการกําจัดขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลตําบลหันคาในอัตราตันละ
300 บาท รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยรวม 30 ตันต่อวัน ปัจจุบันได้ดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย
จนเต็มบ่อฝังกลบ จํานวน 2 บ่อ และเริ่มการฝังกลบชั้นที่ 2 แล้ว
การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบฯ พบว่า
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยมีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและมีการป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดจากโครงการโดยการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นแนวกันชนบริเวณพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบ แต่ยังมีบางส่วนที่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการกลบทับ ดังนั้นควรดําเนินการจัดหาดินมาทําการกลบทับขยะมูลฝอยทั้งหมดเพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น และแมลงวัน
การบริหารจัดการยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ เช่น การจัดระเบียบการเทกองขยะ การบดอัดขยะ
ซึ่งจะช่วยให้สามารถฝังกลบขยะได้มากขึ้น
3. ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลโพธิ์พิทักษ์
สถานีขนถ่ายมูลฝอยแห่งที่ 2 เทศบาลตําบลโพธิ์พิทักษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตําบลโพนางดําตก อําเภอสรรพ
ยา จังหวัดชัยนาท (ตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ X 0625258 Y 1663508) ห่างจากเทศบาล 5 กิโลเมตร ขนาด
พื้นที่ 10 ไร่ เป็นที่ดินของเทศบาล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปี 2552-2553 วงเงิน 70 ล้านบาท ในการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
ภายหลังจากการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย แห่งที่ 2 แล้วเสร็จ แต่ยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เทศบาลจึงได้จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายมูลฝอย และได้รับการจัดสรรรายจ่าย
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 22,230,000 บาท และให้เทศบาลสมทบ 2,470,000 บาท รวมเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 24,700,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ คือ 1) เครื่องอัดมูลฝอย จํานวน
1 ชุด 2) รถยนต์บรรทุกขนส่งตู้มูลฝอย 1 คัน และ 3) ตู้บรรทุกมูลฝอย 2 ใบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556
การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบฯ พบว่า
หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553 ยังไม่สามารถเปิดใช้งานขนถ่ายมูลฝอยได้ เนื่องจากไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์การดําเนินงาน โดยเฉพาะส่วนของอาคารชั่งน้ําหนักยังไม่ได้รับงบประมาณในการ
ก่อสร้าง ทําให้อาคาร ระบบบําบัดน้ําเสีย และอุปกรณ์ต่างๆ ชํารุดเสียหาย ปัจจุบันใช้พื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ซึ่ง
เป็นบ่อดินเก่าเป็นพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยจากเทศบาล ประมาณ 3 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น (ประมาณการจากรถเก็บขนขยะ เนื่องจากไม่มีเครื่องชั่งน้ําหนัก) กําจัดโดยวิธีการเทกองแล้วเผา
4. ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ตําแหน่ง
พิกัดภูมิศาสตร์ X 0616810 Y 1605888) ระยะทางห่างจากเทศบาล 13 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 156 ไร่ เป็นที่ดิน
ของเทศบาล ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด พ.ศ.2538 พ.ศ. 2539-2543 และ พ.ศ.2551 รวมวงเงินทั้งสิ้น 144.844 ล้านบาท
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เปิดดําเนินการเมื่อ ปี 2539 โดยเทศบาลฯ ได้
วางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยจํานวน 4 บ่อ กําหนดให้ฝังกลบ 4 ชั้น สูง 2.5 เมตร ส่วนระยะที่ 2 ยังไม่เปิดใช้งาน
การบริ ห ารจั ด การ เทศบาลดํ า เนิ น การเอง โดยรั บ ผิ ด ชอบจั ด การขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเขตเทศบาล
ประมาณวันละ 30.4 ตัน และขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ อีกจํานวน 10 แห่ง ประมาณ
วันละ 15-20 ตัน โดยเสียค่าบริการให้แก่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในอัตราตันละ 750 บาท รวมปริมาณ
มูลฝอยเข้าระบบฯ ประมาณ 50 ตันต่อวัน
การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบฯ พบว่า
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและมีการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการโดยการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นแนวกันชนบริเวณพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบ
แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ทําการกลบทับ เนื่องจากมีหน้างานกว้าง ดังนั้นควรจัดหาดินมาดําเนินการกลบทับ
ขยะมูลฝอยทั้งหมดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น แมลงวัน และสุนัขคุ้ยเขี่ย
5. ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ระบบกํ าจัดขยะมูล ฝอยชุ ม ชน ตั้งอยู่ 164 ถนนศรีสําราญ 2 ตําบลสองพี่ น้อง อําเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี (ตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ X 0609520 Y 1574478) ระยะทางห่างจากเทศบาล 5 กิโลเมตร
ขนาดพื้นที่ 49 ไร่ เป็นที่ดินสาธารณะ ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด พ.ศ.2548-2549 แต่ได้ขยายเวลาการดําเนินงานจนถึงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 รวมวงเงินทั้งสิ้น 55.134 ล้านบาท
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ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เปิดดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ในปี 2553-2554
หยุดดําเนินการเนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคและเกิดปัญหาอุทกภัย เริ่มเปิดดําเนินการอีกครั้งในเดือน
พฤษภาคม 2555 และปิ ด ระบบชั่ ว คราวช่ ว งฤดู ฝ นในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2555 ถึ ง เดื อ นมกราคม 2556
การบริหารจัดการ เทศบาลดําเนินการเอง โดยรับผิดชอบจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมือง
สองพี่น้อง ประมาณวันละ 25 ตัน
การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบฯ พบว่า
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง มีการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกอง
ไม่มีการกลบทับด้วยดิน สภาพพื้นที่ฝังกลบไม่เหมาะกับการใช้เป็นบ่อฝังกลบ เนื่องจากมีน้ําใต้ดินในระดับสูง
เมื่อมีปริมาณขยะมูลฝอยเข้ามาจํานวนมากทําให้เกิดการปลิวกระจายของขยะมูลฝอย นอกจากนี้ รถเก็บขน
และเครื่องจักรดําเนินงานยากขึ้นเนื่องจากมีน้ําขังอยู่ในบ่อฝังกลบ ระบบสูบน้ําชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ และ
หากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจะยิ่งมีปัญหาการท่วมขัง ส่งผลให้ขยะมูลฝอยที่รอการบดอัดชุ่มไปด้วยน้ําฝนทําให้น้ําชะ
ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากขึ้น จึงยากในการบดอัดและอาจไหลล้นออกนอกพื้นที่ดําเนินงาน
6. ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลศรีประจันต์
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ตั้งอยู่ บ้านสะพานหลวง หมู่ 4 ตําบลศรีประจันต์ อําเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี (ตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ X 0627906 Y 1616901) ระยะทางห่างจากเทศบาล 8 กิโลเมตร
ขนาดพื้นที่ 51 ไร่ เป็นที่ดินของเทศบาล ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด พ.ศ.2552-2554 จํานวน 141,208,021 บาท และเทศบาลสมทบ
งบประมาณ จํานวน 15,689,780 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้นจํานวน 156,897,801 ล้านบาท มีบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอย จํานวน 2 บ่อ มีเทคโนโลยีแบบครบวงจร การนําขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบแบบถูก
หลักสุขาภิบาล โดยผ่านโรงคัดแยกขยะ โรงหมักปุ๋ย
ศู น ย์ กํ า จั ด มู ล ฝอยรวมแบบครบวงจรเทศบาลตํ า บลศรี ป ระจั น ต์ มี ก ารบริ ห ารจั ด การโดยให้
บริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินงาน คือ บริษัท เจษฎาวรรณกิจรุ่งเรือง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 รองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยประมาณ 25-35 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะจากเทศบาลตําบลศรีประจันต์ประมาณ 4 ตันต่อวัน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และเอกชนอีก 13 แห่ง ประมาณ 21-31 ตันต่อวัน ปัจจุบันมีการใช้พื้นที่บ่อ
ขยะทั้ง 2 บ่อ ในการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกอง มีการปิดทับด้วยดินเพียงเล็กน้อย ทําให้มีขยะมูลฝอย
กระจัดกระจายในพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบฯ พบว่า
ศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเทศบาลตําบลศรีประจันต์ มีการดําเนินการคัดแยกมูลฝอย
เพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนที่จะนําไปกําจัดยังบ่อฝังกลบ โดย
บริษัทเอกชนที่รับสัมปทานในปัจจุบันได้ทําการคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็น 10 ประเภท คือ ถุงพลาสติก
พลาสติก ขวดแตก กระป๋อง กระสอบ กระดาษ เศษไม้ เศษผ้า หิน และเศษผัก ขยะส่วนที่เหลือจากการคัด
แยกจะถูกอัดเป็นก้อนและขนส่งด้วยรถบรรทุกไปกําจัดที่บ่อฝังกลบ ซึ่งใช้วิธีการเทกอง ไม่มีการบดอัดกลบทับ
ด้วยดิน
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ระบบสายพานคั ด แยก มี ปั ญ หาชํ า รุ ด บ่ อ ยครั้ ง เนื่ อ งจากใช้ ง านมานานทํ า ให้ เ ครื่ อ งจั ก ร
เสื่อมสภาพ
โรงหมักปุ๋ ย อาจมี ก ารปนเปื้อนของขยะอัน ตราย ทํ า ให้ปุ๋ย ที่ผ ลิ ตได้ ยั งไม่ มี ต ลาดจําหน่ า ยที่
แน่นอน จึงหยุดการผลิตไว้ชั่วคราว
7. ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครอ้อมน้อย
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนหรือโครงการกําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ 16/5 หมู่ที่ 3 ตําบลท่าเสา
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ X 0636864 Y 1505450) ระยะทางห่างจาก
เทศบาล 15 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่รวม 75 ไร่ เป็นที่ดินของเทศบาล ซึ่งได้ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะ
ที่ 1 ตั้งแต่ปี 2540-2542 และเทศบาลได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ระยะที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2548 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดําเนินการ
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะให้แล้วเสร็จ ซึ่งโครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ้อมน้อย
ได้รับการสนับสนุนโครงการภายใต้โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 135.30 ล้านบาท
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอ้อมน้อย ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2542 แต่ไม่
สามารถเปิดดําเนินการได้ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากมีการคัดค้านจากประชาชนบริเวณโดยรอบ ซึ่งขณะนี้มี
ชุ ม ชนเกิ ด ขึ้ น บริ เ วณรอบๆ ใกล้ กั บ สถานที่ กํ า จั ด ขยะของเทศบาล และประชาชนเหล่ า นี้ เ กรงว่ า จะเกิ ด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบฯ พบว่า
เนื่ องจาก เทศบาลนครอ้ อมน้ อยไม่มีก ารดํ าเนิ นการระบบกํ าจัดขยะมู ล ฝอย จึง ไม่ส ามารถ
ประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบฯ ได้ ทั้งนี้ การกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลได้ดําเนินการจ้างเอกชนในการ
กําจัด โดยการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแล้วนําไปกําจัด ณ สถานที่กําจัดขยะเอกชน ที่อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม

บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 37-41 กําหนดว่า
เมื่อได้ประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่เขต
พื้ น ที่ คุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ เขตควบคุ ม มลพิ ษ จะต้ อ งจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สําหรับจังหวัดอื่นๆ อาจจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ที่มีรายละเอียดของระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม แล้วนําเสนอไปยังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อทํา
การรวบรวม วิเคราะห์ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และขอตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สกถ.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อมกําหนดว่า
เป็นงบประมาณสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน ซึ่งอยู่ใน
สัดส่วนของรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด จั ง หวั ด โดย
คณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) เป็นเลขานุการ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เพื่อเป็นแผนบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด
สําหรับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจําปี โดยเฉพาะโครงการลงทุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยและบําบัดน้ําเสียชุมชน จะต้อง
จัดทําข้อเสนอโครงการและเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อแสดงความพร้อม ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในคู่มือ
การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาค (สสภ.) ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ด้ า นเทคนิ ค วิ ช าการ (Technical
support) ให้แก่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกับ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการติดตามประเมินผลการเดินระบบและ
บํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนรวม
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ถู ก ประกาศเป็ น แหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารดํ า เนิ น งานตาม
มาตรฐานที่ กํ าหนด ตามมาตรา 80 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ มและรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ
พ.ศ. 2535 ดังนั้น เพื่อให้โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดั บ จั ง หวั ด บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ และสามารถดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชฃาติและสิ่งแวดล้อมจึงขอความ
ร่วมมือจากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ดําเนินการติดตามผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
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ระดับจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ซึ่งในส่วนของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จะต้องดําเนินการติดตามประเมินผล จํานวน 7 แห่ง

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทําข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน
1.2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด

1.3 ผลผลิต
รายงานผลการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ลุ่มน้ําท่าจีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

1.4 พื้นที่ดําเนินการ
การติดตามประเมินผลในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จํานวน 7 แห่ง
จําแนกรายจังหวัด ดังนี้
1.4.1 จังหวัดชัยนาท จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองชัยนาท เทศบาลตําบลหันคา และเทศบาล
ตําบลโพธิ์พิทักษ์
1.4.2 จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลศรีประจันต์ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
และเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
1.4.3 จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครอ้อมน้อย

1.5 วิธีดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการ
การติดตามและประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยดําเนินการ
ดังนี้
1.5.1 วางแผนการดําเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อชี้แจงแผนงาน โครงการ พร้อมขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไป
การบริหารจัดการ ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในเดือนมีนาคม 2556
1.5.2 สํารวจข้อมูลภาคสนาม ตรวจสอบและประเมินผลการเดินระบบ พร้อมถ่ายภาพในพื้นที่
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2556
1.5.3 วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระหว่างเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2556
1.5.4 สรุปปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําข้อเสนอแนะ
ต่อการแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาจากสถานการณ์ ข้อจํากัด และศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2556
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1.5.5 จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ลุ่มน้ําท่าจีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายในเดือน
กันยายน 2556

1.6 งบประมาณ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 ข้อมูลสมรรถนะการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ลุ่มน้ําท่าจีน จํานวน 7 แห่ง
1.7.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย มีแนวทางในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บทที่ 2
ข้อมูลทั่วไปรายจังหวัด
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ําท่าจีน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี
นครปฐม และสมุทรสาคร มีพื้นที่รวม 10,868.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,792,688 ไร่ โดยจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด 5,358 ตารางกิโลเมตร (3,348,750 ไร่) รองลงมาได้แก่ จังหวัดชัยนาท 2,469.7
ตารางกิโลเมตร (1,543,562 ไร่) จังหวัดนครปฐม 2,168.3 ตารางกิโลเมตร (1,355,188 ไร่) และจังหวัด
สมุทรสาคร 872.3 ตารางกิโลเมตร (545,188 ไร่) ตามลําดับ รายละเอียดของขอบเขตการปกครอง แสดงดัง
ตารางที่ 2.1 และรูปที่ 2.1 และจํานวนเขตการปกครอง จํานวนประชากรแสดงดังตารางที่ 2.2 และตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.1 เขตการปกครองและขนาดพื้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด
จังหวัด

ชัยนาท

สุพรรณบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

อําเภอ

เมืองชัยนาท
มโนรมย์
สรรพยา
วัดสิงห์
สรรคบุรี
หันคา
หนองมะโมง
เนินขาม
เมืองสุพรรณบุรี
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ดอนเจดีย์
อู่ทอง
สามชุก
เดิมบางนางบวช
หนองหญ้าไซ
สองพี่น้อง
ด่านช้าง
เมืองนครปฐม
นครชัยศรี
พุทธมณฑล
สามพราน
กําแพงแสน
ดอนตูม
บางเลน
เมืองสมุทรสาคร
กระทุ่มแบน
บ้านแพ้ว

รวม

ที่มา : http://www.e-report.energy.go.th/area.html

ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.)
255.377
225.644
228.277
315.318
354.796
539.334
291
260
540.917
481.298
180.986
252.081
630.29
355.917
552.33
420.209
750.381
1,193.599
417.44
284.031
52.3
249.347
405.019
171.354
588.836
492.04
135.276
245.031

รวมขนาดพื้นที่ (ตร.กม.)

ร้อยละ

2,469.7

22.72

5,358.0

49.30

2,168.3

19.95

872.3

8.03

10,868.3

100

5

5

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

รูปที่ 2.1 ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัดในพืน้ ที่รบั ผิดชอบสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5
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ตารางที่ 2.2 เขตการปกครองในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด
จังหวัด

ส่วนภูมิภาค
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน

ชัยนาท
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
รวม

8
10
7
3
28

51
110
106
40
307

อบจ.

ทน.

1
1
1
1
4

1
2
3

505
1,007
930
290
2,702

ส่วนท้องถิ่น
ทม.
ทต.
1
2
3
1
7

37
41
16
9
103

อบต.

รวม

21
83
96
25
225

60
127
117
38
342

ที่มา : http://nkpathom.nso.go.th/nkpathom สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

ตารางที่ 2.3 ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด
จํานวนประชากร
จังหวัด
ชัยนาท
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
รวม

ชาย

หญิง

รวม

จํานวน
บ้าน

160,769
410,612
420,026
245,830
1,237,237

172,403
436,696
454,590
262,982
1,326,671

333,172
847,308
874,616
508,812
2,563,908

115,328
272,653
338,019
245,074
971,074

พื้นที่
(ตร.กม.)
2,469.7
5,358.0
2,168.3
872.3
10,868.3

ความ
หนาแน่น
ประชากร
134.90
158.14
403.36
583.30
235.91

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2555
ที่มา : กรมการปกครอง (www.dopa.go.th) สืบค้น ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556

ข้อมูลทั่วไปรายจังหวัด
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายของแม่น้ําเจ้าพระยาและเป็นตอนเหนือสุดของภาคกลาง
บนเส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 16.854 เมตร
ห่างจากรุงเทพมหานครประมาณ 195 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 99.06 ของพื้นที่ทั้งหมด
ได้แก่ พื้นที่ตอนกลาง ตอนใต้และตะวันออกของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบจนถึงพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดมี
แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําท่าจีน แม่น้ําน้อยไหลผ่านพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกอําเภอ อาทิ แม่น้ําเจ้าพระยา ไหลผ่าน
อําเภอมโนรมย์ อําเภอวัดสิงห์ อําเภอเมืองชัยนาท และอําเภอสรรพยา แม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ํามะขามเฒ่า
ไหลผ่านอําเภอวัดสิงห์ และอําเภอหันคา แม่น้ําน้อย ไหลผ่านอําเภอสรรคบุรี คลองชลประทาน ซึ่งมีหลายสาย
ไหลผ่านพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ คลองอนุศาสนนันท์ คลองมหาราช คลองพลเทพ เป็นต้น นอกจากลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นพื้นที่ราบแล้ว ยังมีเนินเขาเล็กๆ ขนาดประมาณ 1-3 กิโลเมตรกระจายอยู่ทั่วไป ที่สําคัญ ได้แก่
เขาธรรมามูล ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สําคัญของจังหวัดชัยนาท เขาพลอง เขาขยาย เขาท่าพระ เขากระดี่ เขาใหญ่
เขารั ก เขาดิ น เขาหลั ก เขาไก่ ห้ อ ย เขาสารพั ด ดี เขาราวเที ย น เขาสรรพยา และเขาแก้ ว เป็ น ต้ น
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ป่าไม้ จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง คือ
1) ป่าสงวนแห่งชาติเขาช่องลม และป่าเขาหลัก ตามกฎกระทรวงฉบับ 188 (พ.ศ. 2506) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 เนื้อที่ประมาณ 54.99 ตารางกิโลเมตร หรือ
34,368.75 ไร่ อยู่ในพื้นที่ตําบลวังตะเคียน ตําบลหนองมะโมง และตําบลสะพานหิน อําเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท
2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 406 (พ.ศ.2512) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เนื้อที่ประมาณ 70.34 ตารางกิโลเมตร หรือ 43,962 ไร่ อยู่ใน
ท้องที่ตําบลไพรนกยูง และตําบลเด่นใหญ่ อําเภอหันคา ตําบลเนินขาม ตําบลสุขเดือนห้า และตําบลกระบก
เตี้ย อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
โดยกรมป่ า ไม้ ไ ด้ ส่ ง มอบพื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ที่ เ สื่ อ มโทรมให้ สํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช่องลม
และป่าเขาหลัก เนื้อที่ 20,361 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน เนื้อที่ 20,993 ไร่ รวมพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติที่มอบให้ ส.ป.ก. 41,354 ไร่ ดังนั้นคงเหลือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 2 ป่า จํานวน 36,976.75 ไร่
แหล่งน้ําผิวดิน มีแหล่งน้ําหลักสําคัญ 2 สาย คือ แม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งมีแม่น้ําสาขาคือ แม่น้ําน้อย
และแม่น้ําท่าจีน
สภาพทางเศรษฐกิจ จังหวัดชัยนาทมีการปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก โดยสามารถปลูกได้ทั้งข้าว
นาปีและข้าวนาปรัง การปลูกข้าวนาปีอาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติและน้ําชลประทาน ส่วนนาปรังเกษตรกรจะ
อาศัยน้ําจากแหล่งน้ําชลประทานและแหล่งน้ําอื่นๆ จึงทําให้เกษตรกรบางส่วนสามารถปลูกข้าวได้ 2 – 3 ครั้ง
ต่อปี จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2553 จังหวัดชัยนาทมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ตามราคาประจําปี 24,596 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (PER
CAPITA GPP) 67,078 บาท จัดเป็นอันดับที่ 5 ของภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) และ
เป็นอันดับที่ 42 ของประเทศ โดยสาขาการผลิตที่ทํารายได้ให้แก่จังหวัดมากที่สุด คือ สาขาเกษตรกรรม (ไม่
รวมการประมง)
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม แม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ําสุพรรณบุรี ไหลผ่านตามแนวยาวของ
จังหวัดจากเหนือจรดใต้ จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 4 ลิปดา ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือ
และระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 17 ลิปดา ถึง 100 องศา 16 ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 3 - 10 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูง โดยมี
ความลาดเทระหว่าง 0-3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดตลอดแนว ตั้งแต่เหนือจรดใต้บริเวณ
พื้นที่ต่ําสุดอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ คือ อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร ส่วน
ทางเหนือของจังหวัดอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด
สุพรรณบุรีมีการทํานาข้าว มีแม่น้ํา ลําคลอง หนอง บึง อยู่ทั่วไป แม่น้ําสายสําคัญที่ไหลผ่านจากเหนือสุดถึงใต้
สุดได้แก่ แม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ําสุพรรณบุรี
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ป่าไม้ ลักษณะป่าไม้ของจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ได้แก่ เต็ง มะค่าโมง ซาก มะค่า
แต้ ชิงชัน ตะเคียนทอง ยมหอม แต่สภาพปัจจุบันได้ถูกราษฎรบุกรุกเข้าทํากินในเขตป่าสงวนหลายแห่งถูก
เปลี่ยนเป็นไร่อ้อยและนาข้าว เป็นต้น
แหล่งน้ํา ประกอบด้วยแม่นํ้าลําคลองต่างๆ มีแม่น้ําสายใหญ่ๆ ที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อความ
เป็นอยู่ และเศรษฐกิจของประชากร ได้แก่ แม่น้ําท่าจีน หรือแม่น้ําสุพรรณบุรี เขื่อนกระเสียวซึ่งเป็นสาขาที่
สําคัญของแม่น้ําสุพรรณบุรี นอกจากนั้นเป็นแม่น้ําสายเล็กซึ่งส่วนใหญ่จะไหลลงแม่น้ําท่าจีนเกือบทั้งสิ้น
สภาพทางเศรษฐกิจ จากการรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พบว่าในปี 2553 จังหวัดสุพรรณบุรี มีมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จังหวัด GPP ตามราคาประจําปี 73,263
ล้านบาท มูลค่ารวมผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita GPP ) 81,670 บาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว อยู่ในลําดับที่ 5
ของภาคตะวันตก และอยู่ในอันดับที่ 39 ของประเทศ เมื่อพิจารณาด้านสาขาการผลิตที่ทํารายได้ให้แก่จังหวัด
มากที่สุด คือ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ซึ่งมีมูลค่าจํานวน 25,731 ล้านบาท (ร้อยละ 31.5
ของมูลค่าทั้งหมด) รองลงมา คือสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําท่าจีนซึ่งเป็นพื้นที่
ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยอยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิบดา 10 ฟิลิบดา เส้นแวงที่ 100 องศา
4 ลิบดา 28 ฟิลิบดา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตาม
เส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนครปฐม เป็นที่ราบ ไม่มีภูเขาและป่าไม้ มีแม่น้ําท่าจีน
ไหลผ่านจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนมีที่ราบ
ลุ่มทํานาได้เพียงบางส่วนพื้นที่ทางตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ดอนและแหล่งน้ํากระจายเป็นแห่งๆ
ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออก และด้านใต้เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ําท่าจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอยที่ขุดขึ้นอยู่
จํานวนมาก
สภาพทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ.2553 จังหวัดนครปฐม มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
จังหวัด (GPP) อนุกรมใหม่ ตามราคาประจําปี รวมทั้งสิ้น 172,891 ล้านบาท มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita
GPP) 177,110 บาท เป็นลําดับที่ 5 ของภาคกลาง และเป็นลําดับที่ 12 ของประเทศไทย สาขาอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการผลิตสูงสุดถึงร้อยละ 50.04 ของการผลิตรวมทั้งจังหวัด รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์
และการป่าไม้ สาขาการศึกษา มีมูลค่าการผลิตคิดเป็นร้อยละ 11.50 7.89 และ 4.76 ตามลําดับ
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวั ดสมุ ทรสาคร เป็ นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตอนล่ างของภาคกลางของประเทศไทย
ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 25 ลิปดา ถึง 13 องศา 39 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 0.5 ลิปดา ถึง
100 องศา 25 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)
ประมาณ 42 กิโลเมตร
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ลักษณะภูมิประเทศ มีสภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 1.00 – 2.00
เมตร มีแม่น้ําท่าจีนไหลผ่านจากจังหวัดนครปฐมสู่อําเภอกระทุ่มแบน และออกสู่ทะเลที่อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร สภาพโดยทั่วไปมีลําคลองประมาณ 170 สาย ซึ่งคลองต่างๆ เหล่านี้เชื่อมโยงคลองขุดที่เชื่อมแม่น้ํา
เจ้าพระยากับแม่น้ําท่าจีนที่สําคัญ ได้แก่ คลองภาษีเจริญ ซึ่งยาว 15 กิโลเมตร คลองมหาชัย ยาว 28.5 กิโลเมตร
และคลองพิทยาลงกรณ์ ยาว 27 กิโลเมตร ส่วนคลองที่เชื่อมแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้ําแม่กลอง ได้แก่ คลองดําเนิน
สะดวก ยาว 35 กิโลเมตร และคลองสุนัขหอน ยาว 42 กิโลเมตร
ด้านทิศเหนือของจังหวัดจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ประกอบด้วยนาข้าวและสวนผลไม้ ทางทิศใต้เป็น
ที่ราบและน้ําทะเลท่วมถึง มีสภาพเป็นป่าชายเลน และมีการทํานาเกลือ ส่วนพื้นที่บริเวณน้ําท่วมไม่ถึงมีการทํา
สวนมะพร้าว
ทรัพยากรป่าไม้ ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครไม่มีพื้นที่ป่าไม้ (ป่าบก)
สภาพเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสาครมีทรัพยากรที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2553 จังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ตามราคาประจําปี 303,878 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (PER CAPITA
GPP) 524,956 บาท เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี โดยสาขาการผลิตที่
ทํารายได้ให้แก่จังหวัดมากที่สุด คือ การผลิตอุตสาหกรรม รองลงมา ได้แก่ การขายส่ง การขายปลีก การ
ซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และการประมง

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 4 จังหวัด
สถิติเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ้น จํานวน 84 ครั้ง ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวนครั้ง
ของเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ทั้ ง สิ้ น 108 ครั้ ง ลดลงจํ า นวน 24 ครั้ ง ทั้ ง นี้ จั ง หวั ด ที่ มี ก ารแจ้ ง ร้ อ งเรี ย นด้ า น
สิ่งแวดล้อมสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คือ จังหวัดนครปฐม จํานวน 51 ครั้ง จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน
20 ครั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 10 ครั้ง และจังหวัดชัยนาท จํานวน 3 ครั้ง ดังรูปที่ 2.2
51 ครั้ง

60

จังหวัดชัยนาท

40
20
0

3 ครั้ง

10 ครั้ง

20 ครั้ง

จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสมุทรสาคร

รูปที่ 2.2 จํานวนเรื่องร้องเรียนรายจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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หากพิ จ ารณาสถานการณ์ ปั ญ หามลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น รายจั ง หวั ด พบว่ า จั ง หวั ด นครปฐม จั ง หวั ด
สมุทรสาคร เกิดปัญหามลพิษทางอากาศมากที่สุด (กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง/เขม่าควัน) รองลงมาได้แก่ ปัญหา
มลพิษทางน้ํา (น้ําเสีย) และปัญหาเสียงดัง ตามลําดับ ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
จํานวน 10 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นปัญหามลพิษทางอากาศ กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง และจังหวัดชัยนาท เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศ จํานวน 3 ครั้ง ดังรูปที่ 2.3

รูปที่ 2.3 แผนภูมิแสดงสัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกประเภทปัญหามลพิษตามรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555

บทที่ 3
ผลการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษา
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ลุ่มน้ําท่าจีน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร มีระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองชัยนาท เทศบาลตําบลหันคา เทศบาลตําบลโพธิ์พิทักษ์ (โพนางดํา)
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เทศบาลตําบลศรีประจันต์ และเทศบาลนครอ้อมน้อย
ซึ่งสรุปผลการติดตามประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบฯ จําแนกรายจังหวัด ดังนี้

3.1 จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาทมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งเป็นระบบฝังกลบที่ได้รับงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จํานวน 2 แห่ง คือ เทศบาลเมือง
ชัยนาท และเทศบาลตําบลหันคา และสถานีขนถ่ายจํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบลโพธิ์พิทักษ์ (โพนางดํา)
ซึ่งผลการติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน สรุปได้ดังนี้

3.1.1 เทศบาลเมืองชัยนาท
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลเมืองชัยนาท มีพื้นที่ 6.06 ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือน 6,654 ครอบครัว ระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน (โครงการระบบกําจัดวัสดุเหลือใช้) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองดู่ ตําบลหนองมะโมง
อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท (ตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ X 0583701 Y 1683052) ระยะทางห่างจาก
เทศบาล 60 กิ โ ลเมตร ห่างจากถนนสายหลั ก ประมาณ 4 กิ โ ลเมตรขนาดพื้ นที่ ร วม 71 ไร่ เป็นที่ ดิน ของ
เทศบาล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 – 2544 วงเงิน 32 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อปี 2544 มีบ่อฝังกลบมูลฝอย จํานวน 1 บ่อ เป็นรูปห้าเหลี่ยม โดยมีผังบริเวณฯ ดังรูปที่ 3.1.1-1 ออกแบบ
ให้มีการฝังกลบ 2 ชั้น อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแต่ไม่ได้เปิดใช้งาน ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาล
เมืองชัยนาท ดําเนินการปรับปรุงบ่อฝังกลบ เนื่องจากมีน้ําท่วมขังในบ่อฝังกลบ หลังจากปรับปรุงพื้นที่แล้ว
ได้เปิดใช้งานเมื่อต้นปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ เนื่องจากมีปัญหาการฝังกลบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
ฝังกลบมูลฝอยเดิมที่เขาพลอง ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ.2554 เกิดปัญหาอุทกภัยทําให้เส้นทางคมนาคมการ
ขนส่งขยะมูลฝอยไปกําจัดที่หนองมะโมงถูกตัดขาด เทศบาลฯ จึงได้กลับมาใช้พื้นที่บริเวณเขาพลอง หมู่ที่ 7
บ้านเขาดิน ตําบลเขาท่าพระ อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท (ตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ X 0622855 Y 1681844)
ซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ขนาด 67 ไร่ ระยะห่างจากเทศบาลฯ 7 กิโลเมตร ในการกําจัดขยะมูลฝอย
ทั้งหมดอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน
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รูปที่ 3.1.1-1 ผังบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย (หนองมะโมง) เทศบาลเมืองชัยนาท
พื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยอีกแห่งหนึ่งบริเวณเขาพลอง ตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยรวมของ
จัง หวั ดชั ย นาท เทศบาลเมื อ งชั ย นาทจะใช้ เ ป็น สถานที่ ก่ อสร้ า งสถานี ข นถ่ า ยขยะมู ล ฝอย โดยขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย (สถานีขนถ่าย/เตาเผาติดเชื้อและบ่อฝังกลบเถ้า
จากเตาเผา) เพื่อรองรับปริมาณขยะประมาณ 52 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยนาท
จํานวน 22 ตัน และอีก 30 ตัน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ จํานวน 10 แห่ง แต่สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีข้อเสนอแนะให้เทศบาลฯ จัดส่งรายงานผลการศึกษา
ความเหมาะสม (FS/DD) ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รวมทั้ง
จัดทําข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน แนบท้ายมากับรายงานผลการศึกษาความเหมาะสม เนื่องจากเคยศึกษาความ
เหมาะสมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ เทศบาลเมืองชัยนาทไม่ได้จัดส่งแบบการก่อสร้างให้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับเฉพาะผังบริเวณ (Layout) โครงการเท่านั้น (รูปที่ 3.1.1-2) ทําให้ไม่สามารถพิจารณาแบบ
ก่อสร้างเทียบกับประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ได้ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกันหรือไม่ ด้านข้อมูล
เอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เทศบาลฯ ต้องดําเนินการขออนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
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พ.ศ.2553 ส่วนเอกสารผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนั้น เทศบาลฯ ต้องจัดส่งผลการรับฟังความ
คิดเห็น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน พ.ศ.2548 ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ในขั้นตอนชี้แจงแนวทาง วัตถุประสงค์ และวิธีดําเนินงานของโครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นําท้องถิ่นชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลเขาท่าพระ ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของโครงการก่อสร้างดังกล่าว

รูปที่ 3.1.1-2 ผังบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอย แห่งที่ 1 (เขาพลอง)
2) สถานภาพระบบ
(1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนหรือโครงการระบบกําจัดวัสดุเหลือใช้ อําเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 แต่เทศบาลฯ เริ่มใช้กําจัดขยะมูลฝอยเมื่อปี พ.ศ.2553
เนื่องจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเดิมบริเวณเขาพลอง อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีปัญหาการฝังกลบและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ เทศบาลฯ ดําเนินการเอง ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ
ประมาณ 42.5 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประมาณวันละ 12.5 ตัน (เทศบาลฯ เก็บขนได้
ร้อยละ 100) และขยะมูลฝอยอีกจํานวนหนึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนอื่นๆ อีกประมาณ 30 ตัน
ต่อวัน โดยประมาณการจากรถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ไม่มีการชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอย เนื่องจากอาคารเครื่อง
ชั่งชํารุด และไม่มีการติดตั้งเครื่องชั่งน้ําหนักรถเก็บขนขยะมูลฝอย นับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2544
(รูปที่ 3.1.1-.3) โดยเทศบาลฯ คิดอัตราค่ากําจัดขยะมูลฝอยเหมาจ่ายเดือนละ 10,000 บาทต่อแห่ง หน่วยงาน
ที่นําขยะมูลฝอยมาร่วมกําจัดที่โครงการฯ จํานวน 16 แห่ง ได้แก่ 1) เทศบาลตําบลคุ้งสําเภา 2) องค์การ
บริหารส่วนตําบลคุ้งสําเภา 3) องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแร่ 4) องค์การบริหารส่วนตําบลมะขามเฒ่า
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5) เทศบาลตําบลหนองน้อย 6) เทศบาลตําบลบางขุด 7) เทศบาลตําบลตลุก 8) เทศบาลตําบลบางหลวง
9) เทศบาลตํ า บลหาดอาษา 10) เทศบาลตํ า บลโพธิ์ น างดํ า ออก 11) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลท่ า ชั ย
12) เทศบาลตําบลนางลือ 13) เทศบาลตําบลบ้านกล้วย 14) เทศบาลตําบลหาดท่าเสา 15) เทศบาลตําบลเสือโฮก
และ 16) บริษัทวังขนาย
การจั ด การขยะมู ล ฝอยในบ่ อ ฝั งกลบ มีก ารใช้ ดิ น กลบทั บ ขยะมู ล ฝอยเพี ย งช่ วงแรกที่ กํ า จั ด
ขยะมูลฝอยเท่านั้น ส่วนพื้นที่เทกองในปัจจุบันไม่มีการบดอัดและกลบทับด้วยดิน แต่ใช้วิธีเทกองรอบๆ ขอบบ่อ
ฝังกลบ และใช้รถแบคโฮบดอัดขยะ (รูปที่ 3.1.1-4) สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ก่อนการกําจัดจะมีประชาชนประมาณ
5-10 คน เข้ามาทําการคัดแยกมูลฝอยเพื่อนําไปขาย มีขยะมูลฝอยจํานวนมากปลิวออกนอกหลุมฝังกลบ (รูปที่
3.1.1-5) ส่งกลิ่นเหม็น เทศบาลฯ แก้ไขปัญหาโดยทําการฉีดพ่นจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่ง
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงในรัศมี 1-2 กิโลเมตร เกี่ยวกับปัญหากลิ่นและแมลงนําโรค
รบกวน โดยเฉพาะในฤดูฝน
(2) สภาพโดยรอบระบบกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยเป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม ไร่ อ้ อ ย ไร่ มั น สํ า ปะหลั ง
ชาวบ้านมักทําการเผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทําให้บางคราวเกิดการลุกลามเข้าสู่บริเวณรอบบ่อฝังกลบ
(3) การเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล รวมประมาณ
วันละ 12.5 ตัน (ใช้การประมาณการจากรถเก็บขนมูลฝอย เนื่องจากไม่มีเครื่องชั่ง) โดยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอย
จํานวน 5 คัน (ตารางที่ 3.1.1-1) มีถังพลาสติกสําหรับรวบรวมขยะ ขนาด 200 ลิตร จํานวน 200 ใบ และ
ถังคอนเทรนเนอร์ขนาด 4,000 ลิตร จํานวน 8 ใบ จํานวนพนักงานขับรถยนต์ 5 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ
16 คน พนั ก งานกวาดถนน จํ า นวน 43 คน และจํ า นวนพนั ก งานเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการเก็ บ ขนตาม
บ้านเรือน จํานวน 5 คน ส่วนจํานวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการกําจัดขยะมีรายละเอียดดังตารางที่
3.1.1-2
ตารางที่ 3.1.1-1 ประเภทรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยนาท
ลําดับ
ที่

ประเภทรถ

1
2
3
4
5

เทท้าย
เปิดข้างเทท้าย
เปิดข้างเทท้าย
คอนเทรนเนอร์
อัดหางเหยี่ยว

จํานวน ระยะทางในการ
จํานวนเที่ยว
ขนาดความจุ ปีที่
พนักงาน เก็บขนต่อเที่ยว
การเก็บขน
(ลม.ม.)
จัดซื้อ
ท้ายรถ ไม่รวมระยะทาง
(เที่ยว)
(คน)
ไปที่ทิ้งขยะ (กม.)

12
10
9
4
5

2530
2539
2542
2545
2545

2
2
4
6
2

4
4
4
4

50
50
70
50

ระยะเวลา
ในการเก็บ
ขนต่อเที่ยว
(ชั่วโมง)

1
1
1
2

ตารางที่ 3.1.1-2 จํานวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยนาท
ลําดับ
ขนาด/
ประเภทรถ/เครื่องจักร
ปีที่จัดซื้อ
ที่
แรงม้า
1 รถตักดินตีนตะขาบ/รถขุดตีนตะขาบ 6 สูบ
2539
2 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
124
2541
3 เครื่องชั่งน้ําหนัก
2554

การใช้ประโยชน์
ใช้
ไม่ใช้
3
3
3
-

สาเหตุ/ปัญหา
ชํารุด
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(4) ระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย (Leachate) ของโครงการระบบกําจัดวัสดุเหลือใช้ เป็นระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond : SP) จํานวน 5 บ่อ (บ่อซีเมนต์) โดยมีบ่อสุดท้ายเป็นบ่อบ่มที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุด ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ จากการตรวจสอบพบว่า บ่อบําบัดน้ําเสียยังคงอยู่ในสภาพดี
(รูปที่ 3.1.1-6) อย่างไรก็ตาม น้ําในบ่อบําบัดน้ําเสียน่าจะเป็นน้ําที่ขังอยู่ เนื่องจากไม่มีน้ําเสียจากบ่อสูบไหลเข้า
สู่ระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนั้น เทศบาลฯ ควรมีการตรวจสอบการทํางานของบ่อสูบน้ําเสียให้สามารถดําเนินงาน
ได้ตามปกติ
(5) บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) เป็นบ่อที่มีการก่อสร้างอย่างไม่
ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ โดยมีลักษณะเป็นท่อที่มีรูพรุนตลอดความยาวของท่อ และไม่มี
ฝาปิดปากบ่อ (รูปที่ 3.1.1-7) ซึ่งจะทําให้น้ําและสิ่งสกปรกต่างๆสามารถลงสู่ภายในบ่อติดตามตรวจสอบได้
เทศบาลควรดํ าเนิ นการก่ อสร้ างบ่ อติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพน้ํ าใต้ ดิ นใหม่ ใ ห้ ถู กต้ องตามข้ อกํ าหนดของ
กรมควบคุมมลพิษ (รูปที่ 3.1.1-9) เพื่อให้ตัวอย่างน้ําใต้ดินที่ได้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง

รูปที่ 3.1.1-3 อาคารเครื่องชั่ง อาคารซ่อมบํารุง
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รูปที่ 3.1.1-4 หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยส่วนที่ไม่ได้มีการกลบทับด้วยดิน

รูปที่ 3.1.1-5 ขยะมูลฝอยทีป่ ลิวออกนอกหลุมฝังกลบ

รูปที่ 3.1.1-6 ระบบบําบัดน้าํ เสีย
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รูปที่ 3.1.1-7 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
3) การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ
(1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนหรือโครงการระบบกําจัดวัสดุเหลือใช้ อําเภอหนองมะโมง
การกําจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันไม่มีการบดอัดและกลบทับด้วยดิน และพบว่ามีของเสียอันตรายจากบ้านเรือน
ถูกทิ้งปะปนมากําจัดร่วมกันด้วย รอบสถานที่ฝังกลบ มีขยะมูลฝอยจํานวนมากปลิวออกนอกหลุมฝังกลบ
กระจายทั่วบริเวณ มีการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเรื่องกลิ่นและแมลงนําโรครบกวน มีเจ้าหน้าที่
ประจําสถานที่กําจัดฯ จํานวน 2 คน ไม่มีการจดบันทึกข้อมูลมูลฝอย อาทิ ปริมาณขยะมูลฝอย รายละเอียดรถ
เก็บขนมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่กําจัดฯ
(2) พื้นที่กําจัดมูลฝอยบริเวณเขาพลอง ปัจจุบันมีหน่วยงานที่นําขยะมูลฝอยมากําจัด จํานวน 2
แห่ง คือ เทศบาลเมืองชัยนาท และ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาท่าพระ การกําจัดมูลฝอยใช้วิธีการเทกอง
(Uncontrolled หรือ Open Dump) (รูปที่ 3.1.1-8) ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนใกล้เคียง เนื่องจาก
ได้รับความเดือดร้อนรําคาญจากกลิ่นเหม็น และแมลงวันรบกวน

รูปที่ 3.1.1-8 สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยนาท (เขาพลอง)
4) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย
(1) ด้านเทคโนโลยี
- โครงการระบบกําจัดวัสดุเหลือใช้เทศบาลเมืองชัยนาท รองรับปริมาณขยะมูลฝอย ประมาณ
42.5 ตัน/วัน โดยเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองชัยนาท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเอกชนที่
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นําขยะมูลฝอยมากําจัดร่วมอีก 16 แห่ง การขนส่งขยะมูลฝอยไปกําจัดที่อําเภอหนองมะโมง มีระยะทาง
ค่อนข้างไกล ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการไม่มีเครื่องจักรในการบดอัดขยะ
มูลฝอยประจํา ณ สถานที่ฝังกลบ
- เทศบาลควรมีการตรวจสอบและแก้ไขระบบรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอยของบ่อฝังกลบขยะ
และตรวจสอบการทํางานของบ่อสูบน้ําเสียให้สามารถดําเนินงานได้ตามปกติ
- ดูแลรักษาต้นไม้ในแนวกันชน (Buffer zone) ให้ครอบคลุมพื้นที่ฝังกลบ
- เนื่องจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ มีขนาดพื้นที่ค่อนข้างมาก ดังนั้น ควรแบ่ง
พื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยออกเป็นพื้นที่ย่อย โดยมีการก่อสร้างคันดินในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อกั้นพื้นที่
ฝังกลบขยะมูลฝอยในปัจจุบัน และพื้นที่อื่นที่ยังมิได้ใช้ฝังกลบขยะมูลฝอยออกจากพื้นที่ย่อยที่ใช้ฝังกลบขยะมูล
ฝอย เพื่อที่จะลดปริมาณน้ําฝนที่ปนเปื้อนขยะมูลฝอย และระบายน้ําฝนในส่วนที่ไม่ได้สัมผัสกับขยะมูลฝอย
ออกสู่นอกพื้นที่
- กําหนดแผนการบดอัดและกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะ โดยใช้เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เหมาะสม สําหรับดินที่ใช้ในการกลบทับขยะมูลฝอย เทศบาลฯ ควรจัดหาจากบริเวณ
ใกล้เคียงและนํามากองเก็บ (Stock) ไว้ในพื้นที่เพื่อรอการกลบทับขยะมูลฝอยต่อไป
- ควรเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ด้วยการส่งเสริมให้เป็นศูนย์กําจัดมูลฝอยแบบผสมผสาน และ
ครบวงจร ทั้งการคัดแยกขยะรีไซเคิล การหมักปุ๋ยอินทรีย์ การทําน้ําหมักชีวภาพ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่
นําไปฝังกลบ และยืดอายุการใช้งานของสถานที่ฝังกลบ
- บ่อติดตามตรวจสอบเป็นบ่อที่มีการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมควบคุม
มลพิษ โดยมีลักษณะเป็นท่อที่มีรูพรุนตลอดความยาวของท่อ และไม่มีฝาปิดปากบ่อ ซึ่งจะทําให้น้ําและสิ่งสกปรก
ต่างๆสามารถลงสู่ภายในบ่อติดตามตรวจสอบได้ ทางเทศบาลฯควรทําการก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําใต้ดินใหม่ให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ (รูปที่ 3.1.1-9) เพื่อให้ตัวอย่างน้ําใต้ดินที่ได้สามารถ
ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง
(2) ด้านบุคลากร
- ในการดําเนินการระบบกําจัดขยะมูลฝอยจําเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ จึงควรพัฒนาบุคลากรผู้ที่รับผิดชอบในการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย
โดยการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
- เทศบาลควรดําเนินโครงการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดตาม
บ้านเรือน และแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะ
นําเข้ามากําจัดในระบบฯ และควรประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความจําเป็นในการจัดเก็บค่าบริการจัดการขยะ
มูลฝอยให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเหตุผลความจําเป็น
(4) ด้านงบประมาณ
- ควรวิเคราะห์ต้นทุ นที่แ ท้จริ งในบริห ารจั ดการขยะมู ล ฝอยเพื่อ จะได้ ทราบสถานการณ์
งบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอย สําหรับใช้วางแผนสนับสนุนงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยและการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม
(5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย
- ขอความร่วมมื อจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ นํ าขยะมูลฝอยมากํ าจั ดร่ วม ดํ าเนิ น
กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดในท้องถิ่นของตนเอง
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- ควรดําเนินการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และอาคารต่างๆ ในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยให้
สามารถใช้งานต่อไปได้ โดยการจัดตั้งงบประมาณของเทศบาล หรือเตรียมแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะ
ดําเนินการในส่วนนี้ต่อไป
ฝาบ่อ

ฝาปลอกท่อมีกุญแจล็อค

เสาป้องกันรอบบ่อ
1.00 m.

กรวดหรือทราย

พื้นคอนกรีต
0.20 m.

ปลอกท่อฝังลึกประมาณ 1 ม.
จากพื้นดิน
หลุมเจาะ Ø 8”
บ่อตรวจสอบ Ø 2”
ชั้นกันซึมรอบบ่อ(เบนโทไนต์ + ซีเมนต์
หรือดินเหนียว)
ทรายละเอียด
ระดับน้ําใต้ดิน
ตะแกรงบอ
ดูรายละเอียดตะแกรงบ่อ
จุกอุดก้นบ่อ
ช่องตะแกรงบ่อ

้
ปลอกท่อ
บ่อตรวจสอบทําด้วย
ท่อ PVC
วัสดุกรอง
รายละเอียดตะแกรงบ่อ
รูปที่ 3.1.1-9 บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ
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3.1.2 เทศบาลตําบลหันคา
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตําบลหันคามีพื้นที่ 4.75 ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือน 2,134 ครอบครัว ระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม แห่งที่ 1 จังหวัดชัยนาท) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองแจง ตําบลเด่นใหญ่ อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (ตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ X 0598920 Y 1660704)
ระยะทางห่างจากเทศบาล 14 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่รวม 74 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของเทศบาล ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปี 2552 รวมวงเงินทั้งสิ้น
26.155 ล้านบาท โดยเป็นเงินอุดหนุน 23.0397 ล้านบาท และเทศบาลสมทบ จํานวน 3.1153 ล้านบาท โดย
ก่อสร้างบนเนื้อที่ 31 ไร่เศษ มีบ่อฝังกลบมูลฝอย จํานวน 3 บ่อ ก่อสร้างบ่อฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary Landfill) จํานวน 2 บ่อ (20,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 12 ไร่เศษ) และเป็นบ่อดินซึ่งไม่มี
ระบบป้องกันการซึมของน้ําชะขยะลงแหล่งน้ําใต้ดินและไม่มีระบบท่อรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอย จํานวน 1 บ่อ
ผังบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย แสดงในรูปที่ 3.1.2-1

รูปที่ 3.1.2-1 ผังบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลหันคา
2) สถานภาพระบบ
(1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตําบลหันคา เปิดใช้งานเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553
การบริหารจัดการ เทศบาลดําเนินการเอง ปัจจุบันเทศบาลรับผิดชอบด้านการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลตําบลหันคา ประมาณวันละ 4 ตัน (เทศบาลฯ เก็บขนได้ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาล) และขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอหันคา และอําเภออื่นๆ ทั้งในเขต
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จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรีบางแห่ง โดยเสียค่าบริการในการกําจัดขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลตําบล
หันคา ในอัตราตันละ 300 บาท รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง ได้แก่ 1) เทศบาลตําบลบ้านเชี่ยน 2) เทศบาลตําบลหนองแซง
3) เทศบาลตําบลห้ วยงู 4) องค์ ก ารบริหารส่วนตําบลวังไก่ เถื่อน 5) องค์การบริหารส่ วนตํ าบลหันคา 6)
เทศบาลตําบลสรรคบุรี 7) เทศบาลตําบลแพรกศรีราชา 8) เทศบาลตําบลห้วยกรด 9) เทศบาลตําบลดงคอน
10) เทศบาลตําบลห้วยกรดพัฒนา 11) เทศบาลตําบลสรรพยา 12) เทศบาลตําบลชัยนาท 13) เทศบาลตําบล
เดิมบาง และ 14) เทศบาลตําบลปากน้ํา ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนํามากําจัดที่ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลหันคา รวมประมาณวันละ 30 ตัน ก่อนการกําจัดจะมีประชาชนประมาณ 20 คน เข้ามาคัดแยก
มูลฝอยเพื่อนําไปขาย ส่วนที่เหลือจะกําจัดโดยการใช้รถตีนตะขาบ และรถไถบดอัด กลบทับด้วยดิน โดยมี
จํานวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการกําจัดขยะ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1.2-1
ปัจจุบันได้ดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยจนเต็มบ่อฝังกลบ จํานวน 2 บ่อ และเริ่มการฝังกลบชั้น
ที่ 2 แล้ว (รูปที่ 3.1.2-2) ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ประมาณ 14,000 ตัน และหากฝังกลบเพิ่ม
ชั้นที่ 3 อีกจะรองรับมูลฝอยได้ประมาณ 6,000 ตัน รวมทั้งชั้นที่ 2 และ 3 จะสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้วัน
ละ 30 ตัน ในระยะเวลา 1.8 ปี
ตารางที่ 3.1.2-1 จํานวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลหันคา
ลําดับ
ประเภทรถ/
ที่
เครื่องจักร
1 รถบรรทุกเทท้าย
2 รถตักดินตีนตะขาบ/
รถขุดตีนตะขาบ
3 รถตักล้อยาง

ขนาด/
แรงม้า
110
150
105

2551
2551

การใช้ประโยชน์
ใช้
ไม่ใช้
3
3
-

2551

3

ปีที่จัดซื้อ

-

สาเหตุ/
ปัญหา
-

รูปที่ 3.1.2-2 การฝังกลบชัน้ ที่ 2 ของบ่อที่ 1
(2) สภาพโดยรอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ มันสําปะหลัง อ้อย
มีการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องกลิ่นเหม็น ขยะมูลฝอยปลิวออกไปภายนอกหลุมฝังกลบ และปัญหาแมลงวัน
รบกวน ถึงแม้จะมีถนนและต้นไม้เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) และมีการติดตั้งตาข่ายป้องกันขยะมูลฝอย
ปลิวออกนอกพื้นที่โดยรอบพื้นที่ฝังกลบ (รูปที่ 3.1.2-3)
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รูปที่ 3.1.2-3 การปลูกต้นไม้และติดตั้งตาข่ายรอบพื้นทีฝ่ งั กลบ
(3) การเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ปริมาณรวม
ประมาณวันละ 4 ตัน โดยใช้รถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย ขนาด 5 ตัน จํานวน 1 คัน แบบอัดท้าย ขนาด 10 ตัน
จํานวน 1 คัน มีถังพลาสติกฝาปิดสําหรับรวบรวมขยะ ขนาด 120 ลิตร จํานวน 150 ใบ ถังพลาสติกไม่มีฝา
ขนาด 200 ลิตร จํานวน 5 ใบ จํานวนพนักงานขับรถ 2 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 6 คน และพนักงาน
เก็ บ เงิ นค่ า ธรรมเนี ย มการเก็ บขนตามบ้า นเรื อน จํ า นวน 2 คน ค่า ธรรมเนี ย มในการเก็ บขน 20 บาทต่ อ
ครัวเรือนต่อเดือน
(4) ระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย (Leachate) เป็นแบบบ่อผึ่ง มีทั้งหมด 4 บ่อ (รูปที่ 3.1.2-4)
โดย 2 บ่อแรกยังอยู่ในสภาพดี ส่วน 2 บ่อสุดท้ายมีสภาพทรุดโทรม ขอบบ่อเกิดการทรุดตัว แผ่นพลาสติกกันซึม
ชํารุดฉีกขาด ควรซ่อมแซมบ่อบําบัดน้ําเสียในส่วนที่มีการชํารุดให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม เนื่องจากบริเวณที่แผ่น
พลาสติกกันซึมชํารุดน้ําเสียภายในบ่อสามารถซึมลงสู่ชั้นดินอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของสารมลพิษ
สู่สภาพแวดล้อมได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ในบ่อที่ 3 เกิดการโป่งพองของแผ่นพลาสติกกันซึม ส่วนในบ่อที่ 4 น้ํา
ไม่สามารถระบายออกสู่แหล่งน้ําภายนอกได้เนื่องจากท่อระบายน้ําอยู่สูงกว่าระดับน้ําภายในบ่อ
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รูปที่ 3.1.2-4 บ่อบําบัดน้ําเสีย 4 บ่อ
(5) บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) มีอยู่ทั้งสิ้น 3 บ่อ ซึ่งกรมควบคุม
มลพิ ษ โดยสํ านั กจั ดการกากของเสี ย และสารอั นตราย ได้ สํ า รวจและเก็ บตัวอย่ า งน้ํ าใต้ดิน เพื่ อประเมิ น
สมรรถนะการดําเนินการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย โดยได้สํารวจพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบล
หันคา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 พบว่า บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินด้านเหนือน้ํา (RW) อยู่ใน
สภาพดี ส่วนบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินด้านท้ายน้ําบ่อที่ 1 (MW1) ไม่พบระดับน้ําใต้ดิน และบ่อ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ ดินด้านท้ายน้ําบ่อที่ 2 (MW2) มีสภาพชํารุ ด เป็นบ่อที่มีการก่อสร้างตาม
ข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ (รูปที่ 3.1.2-5) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน เทศบาลได้ดําเนินการซ่อมแซมบ่อที่
2 (MW2) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 3.1.2-6)
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รูปที่ 3.1.2-5 ผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าํ จากบ่อสังเกตการณ์ (กรมควบคุมมลพิษสํารวจเมื่อ 3 พฤษภาคม 2555)
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รูปที่ 3.1.2-6 บ่อสังเกตการณ์ (MW2) ที่ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ เทศบาลยั ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการงบพั ฒ นาจั ง หวั ด ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อก่อสร้างอาคารโรงคัดแยกขยะและติดตั้งอุปกรณ์คัดแยกขยะ ขนาดกว้าง 10
เมตร ยาว 20 เมตร สูง 8.65 เมตร (รูป 3.1.2-7) วงเงิน 5,200,000 บาท ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองและปรับปรุงการเดินเครื่องจักร

รูปที่ 3.1.2-7 โรงคัดแยกขยะฯ
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3) การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยมีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและมีการป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดจากโครงการโดยการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นแนวกันชนบริเวณพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบ แต่ยังมีบางส่วนที่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการกลบทับ ดังนั้นควรดําเนินการจัดหาดินมาทําการกลบทับขยะมูลฝอยทั้งหมดเพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น และแมลงวัน
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ ได้แก่ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน ซึ่งที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ดําเนินการ ผลการทดสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน
พบว่า บ่อติดตามตรวจสอบ RW มีค่าความเข้มข้นของแมงกานีสและตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งแมงกานีสเป็น
สารที่สามารถพบได้ตามธรรมชาติและมีความเป็นพิษต่ํา ส่วนตะกั่วเป็นโลหะหนักที่มีความเป็นพิษสูง แต่
เนื่องจากการเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินมาดําเนินการตรวจสอบทําได้เพียงบ่อ RW ที่อยู่บริเวณเหนือน้ํา ส่วนบ่อด้าน
ท้ายน้ําทั้ง MW1 และ MW2 ไม่สามารถดําเนินการเก็บตัวอย่างมาทําการตรวจสอบได้ จึงทําให้ไม่สามารถสรุป
ผลได้ว่าการปนเปื้อนเกิดจากสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย อย่างไรก็ตามเทศบาลควรนําผลการขุดสํารวจชั้น
น้ําใต้ดินจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยมาประเมิน
ทิศทางการไหลของน้ําใต้ดิน เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงที่น้ําใต้ดินจะมีทิศทางการไหลผิดไปจากที่คาดการณ์ไว้
เพื่อหาสาเหตุของการปนเปื้อนที่แท้จริง
สําหรับการบริหารจัดการยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ เช่น การจัดระเบียบการเทกองขยะ
การบดอัดขยะมูลฝอย ซึ่งจะช่วยให้สามารถฝังกลบขยะมูลฝอยได้มากขึ้น
4) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย
(1) ด้านเทคโนโลยี
- ควรอัดบดขยะมูลฝอยให้มีความหนาแน่นมากขึ้น เพื่อยืดอายุหลุมฝังกลบ
- ปรับปรุงแก้ไขท่อระบายน้ําในบ่อบําบัดน้ําเสียบ่อสุดท้าย (บ่อที่ 4) ให้น้ําทิ้งสามารถระบาย
ออกสู่แหล่งน้ําภายนอกได้เนื่องจากท่อระบายน้ําอยู่สูงกว่าระดับน้ําภายในบ่อ
- ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ําในบ่อบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอยและน้ําที่ผ่านการบําบัด
แล้วอย่างสม่ําเสมอ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงระบบต่อไป
- ดูแลรักษาต้นไม้ในแนวกันชน (Buffer zone) ซึ่งแนวกันชนรอบพื้นที่กําจัดมูลฝอยจากแนว
เขตที่ดิน ตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ อย่างน้อยเป็นระยะ 25 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่สําหรับ
ถนน คูระบายน้ําและปลูกต้นไม้สลับแนว เช่น ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่เหมาะสม และ
ลดปัญหาด้านกลิ่นสู่ภายนอก
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบ ด้วยการส่งเสริมให้เป็นศูนย์กําจัดมูลฝอยแบบผสมผสานและครบ
วงจร ทั้งการคัดแยกขยะรีไซเคิล การหมักปุ๋ยอินทรีย์ การทําน้ําหมักชีวภาพ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่นําไป
ฝังกลบ และยืดอายุการใช้งานของสถานที่ฝังกลบ
(2) ด้านบุคลากร
- ควบคุมและดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในการดําเนินงานกลบทับ
รายวัน ให้ดําเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานและมาตรการความปลอดภัยที่กําหนดไว้
- ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะในบริเวณบ่อฝั งกลบ ให้เข้าใจประเภทขยะ
มูลฝอยทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลาย มูลฝอยที่นํามารีไซเคิลได้ มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่คัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะฯ ของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(3) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
- เทศบาลควรดํ า เนิ น โครงการลด คั ด แยก และการนํ า ขยะมู ล ฝอยกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์
จากแหล่งกําเนิดตามบ้านเรือน และแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนําเข้ามากําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
- จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจและสร้างทัศนคติในเชิงบวกในการจัดทําโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้สมาชิกในชุมชนเกิด
ความตระหนักถึงความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชน และเทศบาลต้อง
ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
- รณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ประชาชนตระหนักในการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป
(4) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย
- ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมูลฝอยมากําจัด ดําเนินกิจกรรม
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดในท้องถิ่นของตนเอง
- ควรพิจารณาจัดหาภาชนะ/สถานที่สําหรับเก็บรวบรวมขยะอันตราย ก่อนส่งกําจัดอย่าง
ถูกวิธีต่อไป
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3.1.3 เทศบาลตําบลโพธิ์พิทักษ์
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตําบลโพธิ์พิทักษ์มีพื้นที่ 0.77 ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือน 541 ครอบครัว ระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน (สถานีขนถ่ายมูลฝอยแห่งที่ 2) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตําบลโพนางดําตก อําเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท (ตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ X 0625258 Y 1663508) ระยะทางห่างจากเทศบาล 5 กิโลเมตร
ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ เป็นที่ดินของเทศบาล สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตําบลโพธิ์พิทักษ์ เริ่มเปิด
ใช้งาน พ.ศ.2527 โดยใช้การกําจัดมูลฝอยโดยการเทกอง (Uncontrolled หรือ Open Dump) ต่อมาจังหวัด
ชัยนาทได้จัดทําโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น ออกแบบรายละเอียดเฉพาะที่ระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยคัดเลือกสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลตําบล
หันคาเป็นสถานที่กําจัดขยะรวมแห่งที่ 1 และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยนาทที่ตําบล
หนองมะโมง เป็นสถานที่กําจัดขยะรวมแห่งที่ 2 และมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 2 แห่ง คือตําบลเขาพลอง
โดยเทศบาลเมืองชัยนาท และที่เทศบาลตําบลโพธิ์พิทักษ์ ซึ่งขณะนี้มีสถานีขนถ่ายที่เทศบาลตําบลโพธิ์พิทักษ์
แห่งเดียวที่ได้รับงบประมาณก่อสร้าง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปี 2552-2553 วงเงิน 70 ล้านบาท ประกอบด้วย สถานีขนถ่าย ระบบบําบัด
น้ําเสีย และลานตากตะกอน ดังรูปที่ 3.1.3-1
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 นายกเทศมนตรีตําบลโพนางดํา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการ
จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโพนางดํา ร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตอําเภอ
สรรพยา และอําเภอสรรคบุรี จํานวน 12 แห่ง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณมูลฝอยทั้งสิ้นประมาณ 38 ตันต่อวัน
และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง ระหว่างนายกเทศมนตรีตําบล
โพนางดํ า ตก (ตํ า บลโพธิ์ พิ ทั ก ษ์) กั บ นายกเทศมนตรี ตํ า บลหั น คา ยิ น ยอมให้ เ ทศบาลตํ า บลโพนางดํ า นํ า
ขยะมูลฝอยไปกําจัดที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมของเทศบาลตําบลหันคา
ภายหลังจากการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย แห่งที่ 2 เสร็จเรียบร้อย แต่ยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลจึงได้จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายมูลฝอยเพื่อ
ขอสนั บ สนุ น งบประมาณด้ า นครุ ภั ณ ฑ์ งานสถานี ข นถ่ า ยขยะมู ล ฝอย จากสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 เทศบาลได้รับแจ้งการจัดสรรรายจ่าย
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2556 อนุ มั ติ โ ครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพสถานี ข นถ่ า ยขยะมู ล ฝอย จํ า นวน
22,230,000 บาท และให้เทศบาลสมทบ 2,470,000 บาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 24,700,000 บาท
เพื่อดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ คือ 1) เครื่องอัดมูลฝอย จํานวน 1 ชุด 2) รถยนต์บรรทุก
ขนส่งตู้มูลฝอย 1 คัน และ 3) ตู้บรรทุกมูลฝอย 2 ใบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการตามระเบียบพัสดุ คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556
2) สถานภาพระบบ
(1) สถานีขนถ่ายมูลฝอยแห่งที่ 2 เทศบาลตําบลโพธิ์พิทักษ์ อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลบริหารจัดการเอง ปัจจุบันใช้พื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นบ่อดินเก่าเป็นพื้นที่กําจัด
ขยะมูลฝอยจากเทศบาลฯ ประมาณ 3 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ประมาณการ
จากรถเก็ บ ขนขยะ เนื่ อ งจากไม่ มี เ ครื่ อ งชั่ ง น้ํ า หนั ก ) กํ า จั ด โดยวิ ธี ก ารเทกองแล้ ว เผา (รู ป ที่ 3.1.3-2)
สถานีขนถ่ายมูลฝอย หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553 ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เนื่องจากไม่มีเครื่องจักร
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และอุปกรณ์การดําเนินงาน โดยเฉพาะส่วนของอาคารชั่งน้ําหนักยังไม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง ทําให้
อาคาร ระบบบําบัดน้ําเสีย และอุปกรณ์ต่างๆ ชํารุดเสียหาย
(2) สภาพโดยรอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม นาข้าว แม้ไม่มีการร้องเรียนจาก
ประชาชน แต่ก็พบการปลิวของขยะมูลฝอยออกนอกพื้นที่เทกอง และมีควันไฟจากการเผาขยะ และเนื่องจาก
สถานีฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง ทําให้ได้รับผลกระทบจากแรงลม ส่งผลให้สิ่งก่อสร้างเสียหาย อาทิ หลังคาลานตาก
ตะกอนของระบบบําบัดน้ําเสียชํารุดเสียหาย
(3) การเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลมีรถเก็บขนขยะ จํานวน 1 คัน ทําการเก็บขนขยะในเขต
เทศบาล วันละ 2 เที่ยว
(4) ระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย (Leachate) แบบระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch
Reactor : SBR) ซึ่งเป็นระบบบําบัดน้ําเสียที่น้ําเสียไหลเป็นช่วงๆ จําเป็นต้องมีบ่อเก็บกักน้ําเสียขนาดใหญ่เพื่อ
ควบคุมให้น้ําเสียเข้าสู่ระบบอย่างสม่ําเสมอ ระบบเอสบีอาร์เป็นระบบบําบัดน้ําเสียที่ต้องใช้ถังเติมอากาศ
ทําหน้าที่ทั้งเติมอากาศเพื่ อให้ จุลินทรีย์ใช้ใ นการย่อยสลายสารอิ นทรี ย์ และทํ าหน้าที่แยกสลั ดจ์ด้วยการ
ตกตะกอนภายในถังเดียวกัน ที่ผ่านมายังไม่มีการเปิดใช้ระบบบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากสถานีขนถ่ายฯ ยังไม่
พร้อมใช้งาน

รูปที่ 3.1.3-1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย (สถานีขนถ่ายมูลฝอย) เทศบาลตําบลโพธิพ์ ิทักษ์

30

รูปที่ 3.1.3-2 กําจัดขยะโดยวิธีการเทกองแล้วเผา
3) การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ
สถานีขนถ่ายมูลฝอยแห่งที่ 2 เทศบาลตําบลโพธิ์พิทักษ์ ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เนื่องจากไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์การดําเนินงาน โดยเฉพาะส่วนของอาคารชั่งน้ําหนักยังไม่ได้รับงบประมาณในการ
ก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องอัดมูลฝอยและการจัดซื้อครุภัณฑ์อีก 2 รายการ ส่วนบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยจํานวน 1 บ่อไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเป็นการเทกองและไถกลบ มีการเผาขยะในบางครั้ง
4) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย
(1) ด้านเทคโนโลยี
- ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งาน
- ปลูกต้นไม้ในแนวกันชน (Buffer zone) ซึ่งแนวกันชนรอบพื้นที่กําจัดมูลฝอยจากแนวเขต
ที่ดิน ตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ อย่างน้อยเป็นระยะ 25 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่สําหรับถนน
คูระบายน้ําและปลูกต้นไม้สลับแนว เช่น ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่เหมาะสม และลด
ปัญหากลิ่นสู่ภายนอก
(2) ด้านบุคลากร
- การดําเนินการระบบกําจัดขยะมูลฝอยจําเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ จึงควรพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการฝึกอบรม
หรือศึกษาดูงานเพื่อนําความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
- เทศบาลควรดํ า เนิ น โครงการลด คั ด แยก และนํ า มู ล ฝอยกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์
จากแหล่งกําเนิดตามบ้านเรือน และแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนําเข้ามาในระบบของสถานีขนถ่ายในอนาคต
- จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในการให้ความรู้ความ
เข้าใจและสร้างทัศนคติในเชิงบวกในการจัดทําโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้สมาชิกในชุมชนเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชน และเทศบาลต้อง
ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
- รณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ประชาชนตระหนักในการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป
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(4) ด้านงบประมาณ
- จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือน และในชุมชนตั้งแต่ต้นทาง
หรือแหล่งกําเนิด
(5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย
- ควรดําเนินการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และอาคารต่าง ๆ ในสถานีขนถ่ายมูลฝอยให้
สามารถใช้งานได้ โดยการจัดตั้งงบประมาณของเทศบาล หรือเตรียมแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะ
ดําเนินการในส่วนนี้ต่อไป

32

3.2 จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวั ดสุ พรรณบุ รี มี ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุ มชนถู กหลั กสุ ขาภิ บาลและเป็ น ระบบฝั ง กลบที่ ได้ รั บ
งบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จํานวน 3 แห่ง คือ เทศบาล
เมื องสุ พรรณบุ รี เทศบาลเมื องสองพี่ น้ อง และเทศบาลตํ า บลศรี ป ระจั น ต์ ซึ่ ง ผลการติ ด ตามระบบกํ า จั ด
ขยะมูลฝอยชุมชน สรุปได้ดังนี้

3.2.1 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีพื้นที่ 9.013 ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือน 6,532 ครอบครัว
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ตําแหน่งพิกัด
ภูมิศาสตร์ X 0616810 Y 1605888) ระยะทางห่างจากเทศบาล 13 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 156 ไร่ เป็นที่ดิน
ของเทศบาล ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด พ.ศ.2538 พ.ศ. 2539-2543 และ พ.ศ.2551 รวมวงเงินทั้งสิ้น 144.844 ล้านบาท ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.2.1-1
ตารางที่ 3.2.1-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ลําดับ
ปีงบ
แหล่งงบประมาณ
ที่ ประมาณ พ.ศ.
1 2535-2537 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ

วงเงิน
(ล้านบาท)
26.515
เทศบาล
สมทบ
13.485

รายละเอียดโครงการ
จัดซื้อที่ดินตามคําแนะนําของกรมโยธาธิการ จํานวน 122 ไร่
ที่หมู่บ้านโพธิ์ตะวันออก อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ 8 กิโลเมตร ต่อมาเทศบาล
จัดซื้อเพิ่มอีกเป็น 153 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา

2

2538

สํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2.9

ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล โดยว่าจ้าง บริษัท สยาม เทค กรุ๊ป ศึกษา
แล้วเสร็จเมื่อปี 2539

3

2539-2543

101.05

ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะแรกในพื้นที่ 10 ไร่
เทศบาลได้ว่าจ้างบริษัท เวสท์ แอนด์ คลีน แคร์ จํากัด
ทําการก่อสร้าง

4

2548

สํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

-

5

2551

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

40.894
เทศบาล
สมทบ
4.5438

ออกแบบรายละเอียดระบบฝังกลบขยะมูลฝอย (เพิ่มเติม)
และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยวิธีฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ได้ว่าจ้างบริษัท สยาม เทค กรุ๊ป
จํากัด ดําเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2548
ก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเพิ่มเติมระยะที่ 2
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ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เปิดดําเนินการเมื่อ ปี 2539 โดยเทศบาลฯ ได้นํา
ขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เทศบาลได้
วางแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอย จํานวน 4 บ่อ กําหนดให้ฝังกลบ 4 ชั้น สูง 2.5 เมตร ส่วนระยะที่ 2 ยังไม่เปิดใช้งาน ดังรูปผัง
บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตามรูปที่ 3.2.1-1

รูปที่ 3.2.1-1 ผังบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
2) สถานภาพระบบ
(1) ระบบกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยเทศบาลเมื อ งสุ พ รรณบุ รี เปิ ด ดํ า เนิ น การเมื่ อ ปี พ.ศ. 2539
การบริห ารจั ดการ เทศบาลดํ า เนิ น การเอง โดยรั บผิ ดชอบการขยะมู ล ฝอยที่เ กิด ขึ้ น ในเขตเทศบาลเมื อ ง
สุพรรณบุรี ประมาณวันละ 30.4 ตัน ซึ่งเทศบาลเก็บขนได้ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาล และขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ อีกจํานวน 10 แห่ง ได้แก่ 1) เทศบาลตําบล
ท่าระหัด 2) เทศบาลตําบลบ้านแหลม 3) เทศบาลตําบลต้นคราม 4) เทศบาลตําบลตะค่า 5) องค์การบริหาร
ส่ว นตํ า บลพิ ห ารแดง 6) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลดอนมะสั ง ข์ 7) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลสนามชั ย
8) องค์การบริหารส่วนตําบลโคกโคเฒ่า 9) องค์การบริหารส่วนตําบลบางใหญ่ 10) องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านโพธิ์ ประมาณวันละ 15-20 ตัน โดยเสียค่าบริการให้แก่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในอัตราตันละ 750 บาท
รวมปริมาณมูลฝอยเข้าระบบฯ ประมาณ 50 ตันต่อวัน
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ปัจจุบันระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 4 บ่อ เต็มแล้ว และเทศบาลได้กลบทับรวมเป็น
1 บ่อ เพื่อทําการฝังกลบชั้นที่ 2 (เริ่มชั้นที่ 2 ในปี พ.ศ.2551) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถรองรับขยะได้ถึงปี
พ.ศ. 2557 (รู ปที่ 3.2.1-2) ก่ อนจะเปิดใช้บ่อฝังกลบระยะที่ 2 ในบ่อที่ 2 และ 3 ต่อไป การดํ าเนิ นงาน
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไม่พบปัญหาขยะตกค้าง เนื่องจากสามารถทําการฝังกลบขยะ
ได้หมด อาจพบปัญหาเศษขยะปลิวกระจายเนื่องจากแรงลม แต่ไม่เป็นปัญหามากนัก เนื่องจากไม่ได้ปลิวออก
นอกสถานที่กําจัด รวมทั้งกําหนดรับรถเก็บขนขยะมูลฝอยจนถึงเวลา 14.00 น. ก่อนการกําจัดจะมีประชาชน
จํานวน 24 คน เข้ามาทําการคัดแยกมูลฝอยเพื่อนําไปขาย ซึ่งช่วยให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะฝังกลบลดลง
(2) สภาพโดยรอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม นาข้าว ไม่มีการร้องเรียนจาก
ประชาชน มีกลิ่น แมลงวัน และการปลิวของขยะเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้หากมีปัญหาเรื่องกลิ่นเทศบาลจะ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้น้ําหมักจุลินทรีย์ (Effective Microorganism : EM) ฉีดพ่น เพื่อช่วยบรรเทา
ปัญหาดังกล่าว
(3) การเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล รวมประมาณ
วันละ 30.4 ตัน มีการชั่งน้ําหนักขยะพร้อมรถเก็บขนขยะ ทําให้ทราบปริมาณขยะ โดยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอย
จํานวน 13 คัน (ตารางที่ 3.2.1-2) แบ่งเขตการเก็บขนเป็น 10 เขต มีถังพลาสติกสําหรับรวบรวมขยะ ขนาด
120 ลิตร จํานวน 1,850 ใบ จํานวนพนักงานขับรถยนต์ 13 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 34 คน พนักงาน
กวาดถนน จํานวน 54 คน และมีพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนตามบ้านเรือน ในอัตรา 10 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน
ตารางที่ 3.2.1-2 ประเภทรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ลําดับ
ที่

ประเภทรถ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เปิดข้างเทท้าย
เปิดข้างเทท้าย
อัดท้าย
อัดท้าย
เปิดข้างเทท้าย
อัดท้าย
เปิดข้างเทท้าย
เปิดข้างเทท้าย
เปิดข้างเทท้าย
เปิดข้างเทท้าย
คอนเทนเนอร์
คอนเทนเนอร์
คอนเทนเนอร์

จํานวน
ขนาดความจุ ปีที่ เที่ยวการ
(ลม.ม.)
จัดซื้อ เก็บขน
(เที่ยว)
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
12
2
14
2
14
2
14
2
12
2
4
6
4
8
4
8

จํานวน
พนักงาน
ท้ายรถ
(คน)
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4
-

ระยะทางในการ ระยะเวลาใน
เก็บขนต่อเที่ยว การเก็บขน
ต่อเที่ยว
ไม่รวมระยะทาง
ไปที่ทิ้งขยะ (กม.) (ชั่วโมง)
58
2
52
2
47
2
56
2
62
2
49
2
55
2
60
2
54
2
58
2
115
101
107
-
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(4) ระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย (Leachate) เป็นระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond : SP)
จํานวน 5 บ่อ ประกอบด้วย บ่อหมัก (Anaerobic Pond) จํานวน 3 บ่อ บ่อผึ่ง (Facultative Pond) จํานวน
1 บ่อ และบ่อบ่ม (Maturation Pond) จํานวน 1 บ่อ ทุกบ่อมีการปูวัสดุกันซึม จากการสํารวจพบการโป่งพอง
ของแผ่นปูกันซึม (รูปที่ 3.2.1-3)
(5) บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) ในช่วงการดําเนินงานฝังกลบขยะ
มูลฝอยที่ผ่านมา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไม่ได้มีแผนงานการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําจาก
บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน แต่มีผลจากการสํารวจของกรมควบคุมมลพิษ โดยสํานักจัดการกากของ
เสียและสารอันตราย ซึ่งได้สํารวจและเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดิน เพื่อประเมินสมรรถนะการดําเนินการสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 พบว่า คุณภาพน้ําใต้ดินในบ่อ RW (รูปที่ 3.2.1-4) มีการปนเปื้อน
ของนิเกิลและซีเลเนียมที่สูงเกินค่ามาตรฐานน้ําใต้ดิน ซึ่งบ่อติดตามตรวจสอบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นบ่อที่มี
การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ในการสรุปผลการทดสอบคุณภาพน้ําจากบ่อ
ติดตามตรวจสอบฯ เพื่อประเมินความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของการปนเปื้อนน้ําชะมูลฝอยต่อน้ําใต้ดิน
จําเป็นต้องดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําและวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ และสามารถใช้
แบบจําลองคณิตศาสตร์ช่วยในการคาดการณ์และประเมินผลการปนเปื้อนในน้ําใต้ดินได้

รูปที่ 3.2.1-2 การฝังกลบขยะมูลฝอยชั้นที่ 2 ของพื้นที่ 4 บ่อแรก

รูปที่ 3.2.1-3 ระบบบําบัดน้าํ ชะขยะมูลฝอย
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MW2 (บอชํารุด)

RW

MW1 (บอชํารุด)

รูปที่ 3.2.1-4 แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําในสถานทีฝ่ ังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
3) การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและมีการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการโดยการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นแนวกันชนบริเวณพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบ
แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ทําการกลบทับ เนื่องจากมีหน้างานกว้าง ดังนั้นควรจัดหาดินมาดําเนินการกลบทับ
ขยะมูลฝอยทั้งหมดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น แมลงวัน และสุนัขคุ้ยเขี่ย
ในส่ ว นของการบริหารจั ดการยั งสามารถเพิ่ มประสิ ทธิภาพได้ เช่ น การจั ดระเบียบการเทกอง
ขยะมูลฝอย การบดอัดขยะซึ่งจะช่วยให้สามารถฝังกลบขยะได้มากขึ้น
4) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย
(1) ด้านเทคโนโลยี
- บันทึกข้อมูลชนิดและปริมาณของวัสดุที่คัดแยกจากกองขยะที่รอการฝังกลบ หรือวิเคราะห์
องค์ประกอบมูลฝอย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการวางแผนการดําเนินงานใน
การพัฒนาหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยระยะต่อไป
- ปลูกต้นไม้ในแนวกันชน (Buffer zone) ซึ่งแนวกันชนรอบพื้นที่กําจัดมูลฝอยจากแนวเขต
ที่ดิน ตามข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ อย่างน้อยเป็นระยะ 25 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่สําหรับถนน
คูระบายน้ําและปลูกต้นไม้สลับแนว เช่น ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่เหมาะสม และลด
ปัญหาด้านกลิ่นสู่ภายนอก
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(2) ด้านบุคลากร
- ควบคุมและดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในการดําเนินงานกลบทับ
รายวัน ให้ดําเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานและมาตรการความปลอดภัยที่กําหนดไว้
- ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะในบริเวณบ่อฝังกลบ ให้เข้าใจประเภทขยะมูลฝอย
ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลาย มูลฝอยที่นํามารีไซเคิลได้ มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย
(3) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
- เทศบาลควรดํ า เนิ น โครงการลด คั ด แยก และการนํ า ขยะกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ จ าก
แหล่งกําเนิดตามบ้านเรือน และแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่จะนําเข้ามากําจัดในระบบฯ
- จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในการให้ความรู้ความ
เข้าใจและสร้างทัศนคติในเชิงบวกในการจัดทําโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้สมาชิกในชุมชนเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชน และเทศบาลต้อง
ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
- รณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ประชาชนตระหนักในการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป
- จั ด ทํ า โครงการเครื อ ข่ า ยศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารลด คั ด แยกขยะมู ล ฝอย ในการนํ า กลั บ มาใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาล เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และดูงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
(4) ด้านงบประมาณ
- จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือน และในชุมชนตั้งแต่ต้นทาง
หรือจากแหล่งกําเนิดทุกประเภท
(5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย
- ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําขยะมูลฝอยมากําจัดร่วม ดําเนิน
กิจกรรมลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดในท้องถิ่นของตนเอง
- ควรพิจารณาจัดหาภาชนะ/สถานที่สําหรับเก็บรวบรวมขยะอันตราย ก่อนส่งกําจัดอย่าง
ถูกวิธีต่อไป
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3.2.2 เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลเมืองสองพี่น้องมีพื้นที่ 10.4 ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือน 3,999 ครอบครัว ระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ตั้งอยู่ 164 ถนนศรีสําราญ 2 ตําบลสองพี่น้อง อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
(ตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ X 0609520 Y 1574478) ระยะทางห่างจากเทศบาล 5 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 49 ไร่
เป็ น ที่ ดิ น สาธารณะ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น เงิ น งบประมาณภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด พ.ศ.2548-2549 แต่ได้ขยายเวลาการดําเนินงานจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2551
รวมวงเงินทั้งสิ้น 55.134 ล้านบาท สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เปิดดําเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอย ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังตารางที่ 3.2.2-1 และแผนผังโครงการดังรูปที่
3.2.2-1
ตารางที่ 3.2.2-1 การดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ที่

องค์ประกอบ

รายละเอียดการดําเนินงาน

1

งานก่อสร้างสถานที่
ฝังกลบมูลฝอย

- บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย โดยมีการปูแผ่นรองกันซึม HDPE พร้อมปูแผ่น
Geotextile จํานวน 3 บ่อ

กลุ่มอาคาร

รั้ว ป้ายชื่อโครงการ เสาธง ป้อมยาม สํานักงาน บ้านพักคนงานแบบเดี่ยวและเป็น
อาคาร 2 ชั้น ลานจอดรถ อาคารซ่อมบํารุง อาคารเครื่องชั่ง

ระบบบําบัดน้ําเสีย

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond) จํานวน 3 บ่อ ประกอบด้วย
- บ่อที่ 1 บ่อหมัก (Anaerobic Pond)
- บ่อที่ 2 บ่อผึ่ง (Facultative Pond)
- บ่อที่ 3 บ่อบ่ม (Maturation)
น้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วจะถูกปล่อยออกสู่คลองสาธารณะ

ครุภัณฑ์/เครื่องจักรใน - รถตักดินตีนตะขาบ/รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 210 แรงม้า จํานวน 1 คัน
การกําจัด
- รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน
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รูปที่ 3.2.2-1 แผนผังโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูฝน หรือกรณีเกิดภาวะน้ําท่วม เทศบาลเมืองสองพี่น้องจะใช้สถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยเดิมของเทศบาลซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ในการกําจัดขยะมูลฝอย
โดยวิธีการเทกอง (Open Dump) บริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม นาข้าว จากการสํารวจพบว่า
มีกลิ่นเหม็น แมลงวัน และขยะมูลฝอยปลิวออกนอกพื้นที่ มีน้ําชะขยะขังอยู่ภายในบ่อ (รูปที่ 3.2.2-2) เทศบาล
ทําการขุด ลํารางรอบบ่อขยะเพื่อเป็นแนวป้องกันน้ําเสียไหลออกนอกพื้นที่
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รูปที่ 3.2.2-2 สภาพโดยทั่วไปของบ่อขยะเดิม เทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นอกจากนี้ เทศบาลสองพี่น้อง ร่วมกับบริษัทเพฟมาสเตอร์ จํากัด ได้จัดทําโครงการทดสอบการ
ใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันเชื้อเพลิงผสมที่ได้จากการแปรรูปขยะพลาสติกศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย โดยบริษัทฯ ใช้พื้นที่
โรงเก็บรถเดิม ของเทศบาลเป็นพื้นที่ตั้งเครื่องจักรในการผลิ ตน้ํามันจากพลาสติก (รูปที่ 3.2.2-3) ซึ่งเป็ น
พลาสติ ก ที่ ไ ด้ จ ากการคั ด แยะมู ล ฝอยจากระบบกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยเทศบาลและนํ า มาจากแหล่ ง อื่ น ด้ ว ย
โดยบริษัทจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้เทศบาลในอัตรา 13,000 บาทต่อเดือน

รูปที่ 3.2.2-3 เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้าํ มันจากพลาสติก
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2) สถานภาพระบบ
(1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เปิดดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ในปี 25532554 หยุดดําเนินการเนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคและเกิดปัญหาอุทกภัย เริ่มเปิดดําเนินการอีกครั้งในเดือน
พฤษภาคม 2555 และปิ ด ระบบชั่ ว คราวช่ ว งฤดู ฝ นในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2555 ถึ ง เดื อ นมกราคม 2556
การบริหารจัดการ เทศบาลดําเนินการเอง ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบประมาณ 25 ตันต่อวัน
โดยเป็นขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประมาณวันละ 23 ตัน เทศบาลเก็บขนได้ร้อยละ 90 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด และขยะมูลฝอยจากเอกชนส่งเข้ามากําจัดร่วม จํานวน 2 ราย ประมาณ 60 ตันต่อ
เดือน เทศบาลคิดค่ากําจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 2,000 บาทต่อตัน โดยประมาณ การน้ําหนักจากรถเก็บขน
ขยะมูลฝอย ไม่มีการชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอย เนื่องจากเครื่องชั่งน้ําหนักชํารุด
ปัจจุบันมีการใช้พื้นที่บ่อขยะทั้ง 3 บ่อ ในการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกอง ไม่มีการปิดทับ
ด้วยดิน ทําให้มีขยะมูลฝอยกระจัดกระจายในพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย (รูปที่ 3.2.2-4) พบการฉีกขาดของแผ่น
ปูกันซึม มีน้ําขังอยู่ในบ่อฝังกลบ เนื่องจากระบบปั๊มน้ําและระบบท่ออุดตัน ไม่มีการสูบน้ําจากบ่อขยะไปยัง
ระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย ที่ผ่านมา หากพบว่ามีน้ําขังในบ่อขยะในปริมาณมาก เทศบาลจะดําเนินการ
สูบน้ําที่ขังอยู่ลงสู่บ่อบําบัดน้ําเสียบ่อที่ 1

รูปที่ 3.2.2-4 บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
(2) สภาพโดยรอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม นาข้าว มีการร้องเรียนจาก
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําทิ้งที่ปล่อยลงสู่คลองศรีสําราญ เทศบาลดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยพักน้ําไว้
ในบ่อที่ 4 (รูปที่ 3.2.2-4) ซึ่งขุดขึ้นใหม่เพื่อเชื่อมท่อกับบ่อบําบัดบ่อที่ 3 เป็นการเพิ่มระยะเวลากักเก็บให้น้ําอยู่
ในระบบนานขึ้น ก่อนระบายออกสู่คลองศรีสําราญต่อไป
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รูปที่ 3.2.2-5 บ่อพักน้ําที่เชือ่ มต่อกับบ่อบําบัดที่ 3
(3) การเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตและนอกเขตเทศบาล
รวมประมาณวันละ 23 ตัน (ใช้การประมาณการจากรถเก็บขนมูลฝอย เนื่องจากไม่มีเครื่องชั่ง) โดยมีรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย จํานวน 3 คัน (ตารางที่ 3.2.2-3) เก็บขนวันละ 2 เที่ยว แบ่งเขตการเก็บขนเป็น
2 เขต คือ เขตตลาดและถนนรอบๆ เทศบาล และเขตชุมชน 19 ชุมชน มีถังพลาสติกสําหรับรวบรวมขยะ
ขนาด 120 ลิตร จํานวน 500 ใบ ขนาด 250 ลิตร จํานวน 1,000 ใบ และถังไม้ ขนาด 1,000 ลิตร จํานวน 20
ใบ จํานวนพนักงานขับรถยนต์ 2 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 4 คน พนักงานกวาดถนน จํานวน 17 คน และมี
พนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนตามบ้านเรือน จํานวน 2 คน จัดเก็บในอัตรา 15 บาทต่อครัวเรือนต่อ
เดือน
ตารางที่ 3.2.2-2 ประเภทรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
จํานวน ระยะทางในการ ระยะเวลาใน
จํานวนเที่ยว
พนักงาน เก็บขนต่อเที่ยว การเก็บขน
ลําดับ
ขนาดความจุ ปีที่
ประเภทรถ
การเก็บขน
ต่อเที่ยว
ท้ายรถ ไม่รวมระยะทาง
ที่
(ลม.ม.)
จัดซื้อ
(เที่ยว)
(คน) ไปทีท่ ิ้งขยะ (กม.) (ชั่วโมง)
1 อัดท้าย
10
2539
64
5
2 อัดท้าย
10
2541
1
60
5
3 อัดท้าย
10
2544
1
75
7
(4) ระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย (Leachate) เป็นระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond : SP)
จํานวน 3 บ่อ ประกอบด้วย บ่อหมัก (Anaerobic Pond) จํานวน 1 บ่อ บ่อผึ่ง (Facultative Pond) จํานวน
1 บ่อ และบ่อบ่ม (Maturation Pond) จํานวน 1 บ่อ ทุกบ่อมีการปูวัสดุกันซึม และเทศบาลจัดให้มีบ่อพักน้ํา
ซึ่งเชื่อมต่อกับบ่อที่ 3 เป็นการเพิ่มระยะเวลาในการกักเก็บน้ําไว้ก่อนที่จะค่อยๆ ระบายออกสู่คลองสาธารณะ
(คลองศรีสําราญ) จากการสํารวจพบว่า แต่ละบ่อมีตะกอนดินเป็นจํานวนมาก มีพืชน้ําและขยะอยู่ภายในบ่อ (รูปที่
3.2.2-5) น้ําในบ่อบําบัดน้ําเสียน่าจะเป็นน้ําฝนที่ขังอยู่ เนื่องจากไม่มีน้ําเสียจากบ่อสูบไหลเข้าสู่ระบบบําบัดน้ํา
เสีย เทศบาลควรดําเนินการตรวจสอบการทํางานของระบบรวบรวมน้ําเสียให้สามารถทํางานได้ตามปกติ
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รูปที่ 3.2.2-6 บ่อบําบัดน้ําเสียบ่อที่ 3
(5) บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) มีการก่อสร้างอย่างไม่ถูกต้องตาม
ข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งจะทําให้เกิดการนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกลงสู่ตัวอย่างน้ําใต้ดินในบ่อ
ได้ ง่ า ย ควรทํ า การก่ อ สร้ า งบ่ อ ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า ใต้ ดิ น ใหม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ กํ า หนดของ
กรมควบคุมมลพิษ
3) การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสองพี่น้ อง มีการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกอง
ไม่มีการกลบทับด้วยดิน สภาพพื้นที่ฝังกลบไม่เหมาะกับการใช้เป็นบ่อฝังกลบ เนื่องจากมีน้ําใต้ดินในระดับสูง
เมื่ อ มี ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอยเข้ า มากํ า จั ด ในระบบจํ า นวนมากทํ า ให้ เ กิ ด การปลิ ว กระจายของขยะมู ล ฝอย
นอกจากนี้รถเก็บขนและเครื่องจักรดําเนินงานยากขึ้นเนื่องจากมีน้ําขังอยู่ในบ่อฝังกลบ ระบบสูบน้ําชํารุดไม่
สามารถใช้งานได้ และหากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจะพบปัญหาน้ําท่วมขัง ส่งผลให้ขยะมูลฝอยที่รอการบดอัดเปียกชุ่ม
ไปด้วยน้ําฝนทําให้น้ําชะขยะมูลฝอยมีปริมาณมากขึ้น จึงยากในการบดอัดและอาจไหลล้นออกนอกพื้นที่บ่อ
ฝังกลบ
4) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย
(1) ด้านเทคโนโลยี
- บ่อฝังกลบได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะและการทับถมของดินตะกอนในช่วงฤดูฝน
ควรดําเนินการทําคันดินขอบบ่อฝังกลบขึ้นมาให้มีความสูงเหนือกว่าระดับน้ําในขณะเกิดเหตุน้ําท่วมเพื่อเป็น
การป้องกันไม่ให้ขยะมูลฝอยหลุดลอยออกไปกับกระแสน้ําหากเกิดเหตุการณ์น้ําท่วม
- ในการฝังกลบควรทําการกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นประจําเพื่อป้องกันปัญหาด้าน
กลิ่นเหม็น แมลงวัน และการปลิวของขยะมูลฝอยอออกนอกพื้นที่ฝังกลบ
- ดูแลรักษาต้นไม้ในแนวกันชน (Buffer zone) ให้ครอบคลุมพื้นที่ฝังกลบ
- ควบคุมการการดําเนินงานของเอกชนที่เข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อทําการร่อนมูลฝอยจําพวก
พลาสติกไปผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงผสม ไม่ให้เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายมลพิษ น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการ
ล้างพลาสติกควรควบคุมให้ระบายลงสู่บ่อบําบัดน้ําเสีย และป้องกันไม่ให้เกิดการปลิวกระจายของพลาสติก
ออกสู่พื้นที่ภายนอกขณะที่ทําการร่อนพลาสติก
- เทศบาลควรดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขระบบรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอยของบ่อฝังกลบ
และตรวจสอบการทํางานของบ่อสูบน้ําเสียให้สามารถทํางานได้ตามปกติ
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(2) ด้านบุคลากร
- ควบคุมและดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในการดําเนินงานกลบทับ
รายวัน ให้ดําเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานและมาตรการความปลอดภัยที่กําหนดไว้
(3) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
- เทศบาลควรดํ า เนิ น โครงการลด คั ด แยก และการนํ า ขยะมู ล ฝอยกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์
จากแหล่งกําเนิดตามบ้านเรือน และแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนําเข้ามากําจัดในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
- จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจและสร้างทัศนคติในเชิงบวกในการจัดทําโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้สมาชิกในชุมชนเกิด
ความตระหนักถึงความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชน และเทศบาลต้อง
ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
- รณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ประชาชนตระหนักในการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป
(4) ด้านงบประมาณ
- จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือน และในชุมชนตั้งแต่ต้นทาง
(5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย
- จัดทําแผนการป้องกันเหตุน้ําท่วมสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
- พิจารณาจัดหาภาชนะ/สถานที่สําหรับเก็บรวบรวมขยะอันตราย ก่อนส่งกําจัดอย่างถูกวิธี
ต่อไป
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3.2.3 เทศบาลตําบลศรีประจันต์
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตําบลศรีประจันต์มีพื้นที่ 3.7 ตารางกิ โลเมตร จํานวนครัวเรื อน 2,115 ครอบครัว
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ตั้งอยู่ บ้านสะพานหลวง หมู่ 4 ตําบลศรีประจันต์ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี (ตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ X 0627906 Y 1616901) ระยะทางห่างจากเทศบาล 8 กิโลเมตร ขนาด
พื้นที่ 51 ไร่ เป็นที่ดินของเทศบาล ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด พ.ศ.2552-2554 จํานวน 141,208,021 บาท และใช้งบประมาณของ
เทศบาลสมทบในการดําเนินการ จํานวน 15,689,780 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้นจํานวน 156,897,801 ล้านบาท
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลศรีประจันต์ มีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 2 บ่อ
มีเทคโนโลยีแบบครบวงจร ด้วยการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยผ่านโรงคัดแยก
ขยะ โรงหมักปุ๋ย ซึ่งเปิดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 โดยมีรายละเอียดการ
ดําเนินงานดังตารางที่ 3.2.3-1 และผังบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ดังรูปที่ 3.2.3-1
ตารางที่ 3.2.3-1 การดํ า เนิ น งานระบบฝั ง กลบแบบถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล เทศบาลตํ า บลศรี ป ระจั น ต์
ระยะที่
1

องค์ประกอบ
- บ่อฝังกลบ

รายละเอียดการดําเนินงาน

- ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
มีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
2 บ่อ ขนาด 23,614 ตร.ม. และ 28,777 ตร.ม. ลักษณะของหลุม
เป็ น การขุ ด ลงในดิ น มี การปู พื้ นหลุ มกั นการซึ มของน้ํ าด้ วยแผ่ น
พลาสติกกันซึม พื้นหลุมมีการวางท่อรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอย
- เครื่องจักร
- ชุดสายพานลําเลียง
- ชุดร่อนแยกขนาด
- เครื่อง Blower
- ถนนภายในสถานที่กําจัดขยะมูล - ถนนลาดยาง
ฝอย
- ท่อระบายก๊าซ
- ท่อระบายก๊าซทําด้วยท่อพีวีซี
- บ่อรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอย
- เป็นบ่อทําด้วยปูนซิเมนต์
- อาคาร
อาคารสํานักงานและเครื่องชั่ง อาคารบ้านพักพนักงาน อาคารซ่อม
บํารุงและเก็บเครื่องยนต์หนัก อาคารป้อมยาม อาคารคัดแยกและอัด
มูลฝอย โรงหมักปุ๋ย หอถังสูงและบ่อบาดาล
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รูปที่ 3.2.3-1 ผังบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลศรีประจันต์
2) สถานภาพระบบ
(1) ศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเทศบาลตําบลศรีประจันต์ มีการบริหารจัดการโดยให้
บริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินงาน คือ บริษัท เจษฎาวรรณกิจรุ่งเรือง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 รองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยประมาณ 25-35 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลตําบลศรีประจันต์ประมาณ 4 ตันต่อวัน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และเอกชนอีก 13 แห่ง ประมาณ 21-31 ตันต่อวัน ได้แก่ 1) องค์การ
บริหารส่วนตําบลสามชุก 2) องค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําซับ 3) เทศบาลตําบลปลายนา 4) เทศบาลตําบล
วังยาง 5) เทศบาลตําบลบ้านกร่าง 6) องค์การบริหารส่วนตําบลวังหว้า 7) องค์การบริหารส่วนตําบลดอนปรุ
8) เทศบาลเมือ งผั ก ไห่ 9) องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลหน้ าโคก 10) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลท่ าดิ น แดง
11) องค์การบริหารส่วนตําบลวังลึก 12) องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง และ 13) บริษัทโกลโปฟูดส์ และ
บริษัทเพียวฟูดส์ โดยบริษัทเจษฎาวรรณกิจรุ่งเรืองประมูลงานจากเทศบาลฯ ทําสัญญาเช่า 2 ปี และจ่ายค่า
สัมปทานให้เทศบาลในอัตราเดือนละ 55,000 บาท รายได้ของบริษัทมาจาก 2 ส่วน คือ จากการจัดเก็บค่า
กําจัดขยะมูลฝอยจากหน่วยงานที่มาร่วมกําจัดในอัตราตันละ 700 บาท และจากการขายขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้
ปัจจุบันมีการใช้พื้นที่บ่อขยะทั้ง 2 บ่อ ในการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกอง มีการปิดทับ
ด้วยดินเพียงเล็กน้อย ทําให้มีขยะมูลฝอยกระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบในพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
(รูปที่ 3.2.3-2) ซึ่งมีเครื่องจักรที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอย ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.2.3-2
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รูปที่ 3.2.3-2 บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลศรีประจันต์
ตารางที่ 3.2.3-2 จํานวนและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลศรีประจันต์
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ขนาด/
แรงม้า
รถบรรทุกเทท้าย
รถตักล้อยาง
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
เครื่องชั่งน้ําหนัก
ชุดสายพานลําเลียง
ชุดร่อนแยกขนาด
เครื่องย่อยกิ่งไม้
ชุดผสมปุ๋ย
ประเภทรถ/เครื่องจักร

ปีที่จัดซื้อ
2555
2553
2554
2554
2553
2553
2553
2553

การใช้ประโยชน์
ใช้
ไม่ใช้
3
3
3
3
3
3
3
3

สาเหตุ/ปัญหา
เอกชนจัดซื้อเอง
-

โรงคัดแยกขยะ (รูปที่ 3.2.3-3) เปิดดําเนินการระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 6.00 น.–15.30 น.
หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการทําความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน หากรถเก็บขนขยะมาถึง
หลังเวลาที่กําหนดจะทําการกําจัดในหลุมฝังกลบโดยไม่ผ่านการคัดแยก ส่วนวันอาทิตย์จะเปิดให้รถเก็บขนขยะ
นําขยะมูลฝอยมากําจัดได้ถึงเวลา 12.00 น. แต่ไม่ได้เปิดระบบคัดแยกขยะ
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รูปที่ 3.2.3-3 โรงคัดแยกขยะ เทศบาลตําบลศรีประจันต์
ขยะมูลฝอยที่ทําการคัดแยกได้ บริษัทฯ จะรวบรวมไว้เพื่อจําหน่าย (รูปที่ 3.2.3-4) ส่วนขยะที่
เหลือจะถูกอัดให้เป็นก้อนและลําเลียงใส่รถบรรทุกเพื่อนําไปกําจัดที่บ่อฝังกลบต่อไป ปัจจุบันไม่มีการนํา
ขยะอินทรีย์ไปหมักทําปุ๋ย บริษัทฯหยุดการผลิตปุ๋ยหมักไว้ชั่วคราว เนื่องจากยังไม่สามารถแยกขยะอันตราย
ที่ปนเปื้อนมากับขยะทั่วไปออกได้หมด ส่งผลให้ไม่มีตลาดรับซื้อปุ๋ยที่ผลิตได้

รูปที่ 3.2.3-4 อาคารรวบรวมขยะรีไซเคิล
จากการบันทึกปริมาณมูลฝอยที่ทําการคัดแยกได้ในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม
2556 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอย (โดยน้ําหนัก) ประเภทถุงพลาสติกมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เศษไม้ และ
เศษผ้า ตามลําดับ ดังตารางที่ 3.2.3-3
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ตารางที่ 3.2.3-3 สรุปค่าเฉลี่ยปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2556
ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้(ตัน)
กุมภาพันธ์ มีนาคม
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
235
240
232
221
203
39
42
45
41
28
17
19
18
14
12
30
38
29
32
35
16
18
12
12
13
30
31
24
41
24
235
220
249
265
190
184
170
190
210
170
120
150
150
180
150
154
141
195
217
180
1,060
1,069
1,144
1,233
1,005

ลําดับ
ประเภทมูลฝอย
ที่
มกราคม
1 ถุงพลาสติก
250
2 พลาสติก
43
3 ขวดแตก
20
4 กระป๋อง
33
5 กระสอบ
20
6 กระดาษ
35
7 เศษไม้
250
8 เศษผ้า
190
9 หิน
140
10 เศษผัก
149
รวมน้ําหนัก (ตัน)
1,130

กรกฎาคม
214
36
15
40
23
22
200
160
140
167
1,017

(2) สภาพโดยรอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม นาข้าว มีการร้องเรียนจาก
ประชาชนถึ ง ผลกระทบที่ อ าจจะเกิด ขึ้ น จากน้ํ า ทิ้ ง ของระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ปนเปื้ อ นลงในแหล่ ง น้ํ า ที่ ใ ช้ ใ น
การเกษตร
(3) การเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล รวมประมาณ
วันละ 3-4 ตัน คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล โดยใช้รถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย
ขนาด 8 ตัน จํานวน 2 คัน (ตารางที่ 3.2.3-4) มีถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จํานวน 350 ใบ และขนาด
100 ลิตร จํานวน 30 ใบ จํานวนพนักงานขับรถ 2 คน จํานวนพนักงานเก็บขนท้ายรถ 8 คน พนักงานกวาด
ถนน 4 คน และพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนตามบ้านเรือน จํานวน 2 คน ค่าธรรมเนียมในการ
เก็บขน 10 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
ตารางที่ 3.2.3-4 ประเภทรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลศรีประจันต์
ลําดับ
ที่
1
2

ประเภทรถ
เปิดข้างเท
ท้าย
เปิดข้างเท
ท้าย

จํานวน ระยะทางในการ ระยะเวลาใน
จํานวนเที่ยว
พนักงาน เก็บขนต่อเที่ยว การเก็บขน
ขนาดความจุ ปีที่
การเก็บขน
ต่อเที่ยว
ท้ายรถ ไม่รวมระยะทาง
(ลม.ม.)
จัดซื้อ
(เที่ยว)
(คน) ไปทีท่ ิ้งขยะ (กม.) (ชั่วโมง)
8
2542
1-2
4
3-4
3
8

2556

1-2

4

3-4

3

(4) ระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย (Leachate) เป็นระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond : SP)
จํานวน 3 บ่อ ประกอบด้วย บ่อหมัก (Anaerobic Pond) จํานวน 1 บ่อ บ่อผึ่ง (Facultative Pond) จํานวน
1 บ่อ และบ่อบ่ม (Maturation Pond) จํานวน 1 บ่อ ทุกบ่อมีการปูวัสดุกันซึม จากการสํารวจพบว่า มีขยะอยู่
ในบ่อและมีการโป่งพองของวัสดุกันซึม (รูปที่ 3.2.3-5) น้ําในบ่อบําบัดน้ําเสียน่าจะเป็นน้ําฝนที่ขังอยู่ เนื่องจาก
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ระบบท่อจากบ่อฝังกลบอุดตันไม่มีน้ําเสียจากบ่อสูบไหลเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนั้น เทศบาลควรตรวจสอบ
การทํางานของบ่อสูบน้ําเสีย และระบบรวบรวมน้ําเสียให้สามารถดําเนินงานได้ตามปกติ

รูปที่ 3.2.3-5 ระบบบําบัดน้าํ เสีย เทศบาลตําบลศรีประจันต์
(5) บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) ยังไม่เคยเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินไป
ดําเนินการทดสอบคุณภาพ
3) การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ
ศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเทศบาลตําบลศรีประจันต์ มีการคัดแยกมูลฝอย เพื่อนํา
กลับมาใช้ใหม่ และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนที่จะนําไปกําจัดยังบ่อฝังกลบ โดยบริษัทเอกชนที่
ได้รับสัมปทานในปัจจุบันได้ดําเนินการคัดแยกขยะออกเป็น 10 ประเภท คือ ถุงพลาสติก พลาสติก ขวดแตก
กระป๋อง กระสอบ กระดาษ เศษไม้ เศษผ้า หิน และเศษผัก ขยะส่วนที่เหลือจากการคัดแยกจะถูกอัดเป็นก้อน
และขนส่งด้วยรถบรรทุกไปกําจัดที่บ่อฝังกลบ ซึ่งใช้วิธีการเทกอง ไม่มีการบดอัดกลบทับด้วยดิน
ระบบสายพานคั ด แยก มี ปั ญ หาชํ า รุ ด บ่ อ ยครั้ ง เนื่ อ งจากใช้ ง านมานานทํ า ให้ เ ครื่ อ งจั ก ร
เสื่อมสภาพ
โรงหมักปุ๋ย อาจมีก ารปนเปื้อนของขยะอัน ตราย ทํา ให้ ปุ๋ย ที่ ผ ลิ ตได้ ยั งไม่มี ต ลาดจํ าหน่า ยที่
แน่นอน จึงหยุดการผลิตไว้ชั่วคราว
4) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย
(1) ด้านเทคโนโลยี
- กําหนดแผนการบดอัดและกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินเป็นระยะ โดยใช้เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เหมาะสม สําหรับดินที่ใช้ในการกลบทับขยะมูลฝอย เทศบาลควรจัดหาจากบริเวณ
ใกล้เคียงและนํามากองเก็บ (Stock) ไว้ในพื้นที่เพื่อรอการกลบทับขยะมูลฝอยต่อไป
- ดูแลรักษาต้นไม้ในแนวกันชน (Buffer zone) ให้ครอบคลุมพื้นที่ฝังกลบ
- ตรวจสอบระบบรวบรวมน้ําชะขยะมูลฝอยของบ่อฝังกลบให้สามารถทํางานได้ตามปกติ
(2) ด้านบุคลากร
- ควบคุ ม และดู แ ลบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานที่ ฝั ง กลบขยะ ให้ ดํ า เนิ น งานตามคู่ มื อ
ปฏิบัติงานและมาตรการความปลอดภัยที่กําหนดไว้ และให้ได้รับการฝึกอบรมการดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อการวางแผนและการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

51

(3) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
- เทศบาลควรดํ า เนิ น โครงการลด คั ด แยก และการนํ า ขยะมู ล ฝอยกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์
จากแหล่งกําเนิดตามบ้านเรือน และแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนําเข้ามากําจัดในระบบ
- รณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงอันตรายและผลกระทบที่ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ประชาชนตระหนักในการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป
(4) ด้านงบประมาณ
- จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือน และในชุมชนตั้งแต่ต้นทาง
หรือแหล่งกําเนิด
(5) ด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย
- ส่งเสริมการคัดแยกขยะและนําขยะไปใช้ประโยชน์อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
- สนับสนุนการจัดการของเสียอันตราย
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3.3 จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาครมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนรวมแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยได้รับงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลนครอ้อมน้อย
ซึ่งผลการติดตามระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน สรุปได้ดังนี้

3.3.1 เทศบาลนครอ้อมน้อย
1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลนครอ้อมน้อย มีพื้นที่ 30.4 ตารางกิโลเมตร จํ านวนครั วเรือน 43,997 ครอบครั ว
ประชากรแฝงประมาณ 150,000 คน ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน (โครงการกําจัดขยะมูลฝอย) ตั้งอยู่ 16/5
หมู่ ที่ 3 ตํ า บลท่ า เสา อํ า เภอกระทุ่ ม แบน จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร (ตํ า แหน่ ง พิ กั ด ภู มิ ศ าสตร์ X 0636864
Y 1505450) ระยะทางห่างจากเทศบาล 15 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่รวม 75 ไร่ เป็นที่ดินของเทศบาล ซึ่งได้
ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2540-2542 และเทศบาลได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนใน
การก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2548 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม เพื่อดําเนินการก่ อสร้ างระบบกําจั ดขยะให้ แ ล้วเสร็ จ ซึ่งโครงการก่ อสร้ างระบบกํ าจั ด
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ้อมน้อย ได้รับการสนับสนุนโครงการภายใต้โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รวมวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น
135.30 ล้านบาท ดังตารางที่ 3.3.1-1 และแผนผังโครงการกําจัดขยะมูลฝอย ดังรูปที่ 3.3.1-1
ตารางที่ 3.3.1-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครอ้อมน้อย
ลําดับ
1
2

ปีงบ
แหล่งงบประมาณ
ประมาณ พ.ศ.
2540-42
กระทรวงมหาดไทย
2548

สํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อมทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

วงเงิน
รายละเอียดโครงการ
(ล้านบาท)
45.30 ก่อสร้างระบบการจัดการขยะแบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล ป้ายชื่อ ล้อมรั้ว บ่อกลบ 1 สาธารณูปโภค
84.00
เทศบาล
สมทบ
8.4

ก่อสร้างระบบกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองอ้อมน้อย ระยะที่
1 โดยเทศบาลว่าจ้าง บริษัท 303 เอ็นจิเนียร์ริ่ง จํากัด
ประกอบด้วย
1) บ่อฝังกลบมูลฝอย ปูแผ่น HDPE จํานวน 2 บ่อ
2) บ่อบําบัดน้ําเสีย 5 บ่อ (บ่อรับน้ําเสีย 2 บ่อ
บ่อบําบัด 5 บ่อ)
3) งานอาคาร (อาคารสํานักงานแท่นชั่งน้ําหนัก โรง
อาคารจอดรถและโรงซ่อมบํารุง)
4) บ่อสังเกตุการณ์น้ําใต้ดินจากน้ําชะขยะ
5) ระบบไฟฟ้า ไฟส่องแสงสว่างภายในพื้นที่ 75 ไร่
6) หอน้ําบาดาล
7) จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล ดังนี้
- รถบดขยะ 230 แรงม้า 1 คัน
- รถดันดินตีนตะขาบ
- รถแบคโฮ
- รถบรรทุกน้ํา (10 ล้อ)
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ลําดับ

ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.

แหล่งงบประมาณ

วงเงิน
(ล้านบาท)

รายละเอียดโครงการ
- รถปิคอัพ 1 คัน
- เครื่องสูบน้ําบาดาล/ น้ําเสียพร้อมอุปกรณ์
- เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ําตื้น 1 ชุด
เรือนเพาะชํา

รูปที่ 3.3.1-1 แผนผังโครงการกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอ้อมน้อย
2) สถานภาพระบบ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอ้อมน้อย ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2542
แต่ไม่สามารถเปิดดําเนินการได้ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากมีการคัดค้านจากประชาชนบริเวณโดยรอบ
ซึ่งขณะนี้มีชุมชนเกิดขึ้นบริเวณรอบๆ ใกล้กับสถานที่กําจัดขยะของเทศบาล และประชาชนเหล่านี้เกรงว่าจะ
เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสภาพพื้นที่โครงการฯ ดังรูปที่ 3.3.1-2
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รูปที่ 3.3.1-2 สภาพพื้นที่โครงการกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอ้อมน้อย
การจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน เทศบาลดําเนินการ ดังนี้
(1) เทศบาลฯ ดําเนินการจัดเก็บมูลฝอยในเขตเทศบาล รวมประมาณวันละ 80-90 ตัน หรือ
ประมาณ 2,500 ตันต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 80 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด โดยชั่งที่สถานีขนถ่ายและดําเนินการ
กําจัดโดยบริษัท ทิพยวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งมีระยะทางห่างจากเทศบาลฯ ประมาณ 35 กิโลเมตร
โดยเทศบาลต้องเสียค่ากําจัดตันละ 500 บาท
(2) เอกชนจํ า นวน 8 ราย ขอรั บ ใบอนุ ญ าตในการดํ า เนิ น การจั ด เก็ บ มู ล ฝอย โดยเสี ย
ค่าธรรมเนียมให้กับเทศบาลนครอ้อมน้อย จํานวน 5,000 บาทต่อปี
ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล โดยมีรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอย จํานวน 21 คัน (ตารางที่ 3.3.1-2) มีถังพลาสติกและถังเหล็กสําหรับรวบรวมขยะ ขนาด 200
ลิตร จํานวน 2,023 ใบ ถังพลาสติก ขนาด 100-150 ลิตร จํานวน 809 ใบ ถังพลาสติกขนาด 50-100 ลิตร
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จํานวน 819 ใบ ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ จํานวน 1,442 ใบ และถังคอนเทรนเนอร์ ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร
จํานวน 46 ใบ จํานวนพนักงานขับรถยนต์ 19 คน พนักงานเก็บขนท้ายรถ 51 คน กวาดถนน จํานวน 29 คน
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะตามบ้านเรือนในอัตรา 20-40 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งพบปัญหาในการเก็บ
ค่าธรรมเนียม คือ เก็บค่าธรรมเนียมไม่สอดคล้องกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง
ตารางที่ 3.3.1-2 ประเภทรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอ้อมน้อย
ลําดับ
ที่
1

ประเภทรถ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รถเปิดข้างเทท้าย
(ปิคอัพ)
รถเกี่ยวขอ
อเนกประสงค์
รถอัดท้าย
รถเปิ ด ข้ า งเทท้ า ย
รถ
รถเปิ ด ข้ า งเทท้ า ย
รถ
รถอัดท้าย
รถอัดท้าย
รถอัดท้าย
รถอัดท้าย
รถอัดท้าย
รถอัดท้าย
รถอัดท้าย
รถอัดท้าย
รถอัดท้าย
รถอัดท้าย
รถคอนเทรนเนอร์
รถคอนเทรนเนอร์

18
19
20
21
22

2
3
4
5

จํานวน จํานวน ระยะทางในการ ระยะเวลาใน
ขนาด
ปีที่ เที่ยวการ พนักงาน เก็บขนต่อเที่ยว การเก็บขน
ความจุ
ต่อเที่ยว
จัดซื้อ เก็บขน ท้ายรถ ไม่รวมระยะทาง
(ลม.ม.)
(คน) ไปที่ทิ้งขยะ (กม.) (ชั่วโมง)
(เที่ยว)
2

2540

4

2544

6
6

2537
2537

6

2539

4
5
6
10
6
6
6
6
6
6
8
8

2547
2540
2540
2554
2540

รถคอนเทรนเนอร์
รถคอนเทรนเนอร์
รถเปิดข้างเทท้าย
รถเปิดข้างเทท้าย

8
8
5
6

2545
2552
2540

รถเปิดข้างเทท้าย

6

2539

โอนจาก
สุขา

2537
2540
2540
2547
2541
โอนจาก
สุขา

โอนจาก
สุขา

56

3) การประเมินผลการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ
เนื่องจาก เทศบาลนครอ้อมน้อยไม่มีการดํ าเนิ นการระบบกํ าจั ดขยะมูล ฝอย จึงไม่สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบฯ ได้ ทั้งนี้ การกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลได้ดําเนินการจ้างเอกชนในการ
กําจัด โดยการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแล้วนําไปกําจัด ณ สถานที่กําจัดขยะเอกชน ที่อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
4) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย
- ชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ เคียงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
เพื่อให้ทราบแนวทางการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
- ส่งเสริมการลด คัดแยกขยะในครัวเรือนและในชุมชนตั้งแต่ต้นทาง หรือแหล่งกําเนิด
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